
Сил кожного з нас окремо не 
вистачить, щоб допомогти  незахи-
щеним верствам населення пройти 
крізь карантин та лишитися живими 
і здоровими. Кількість людей, що за-
лишились сам на сам з проблемами 
зростає у геометричній прогресії. В 
першу чергу це стосується людей по-
важного віку, людей , що опинились 
у складних життєвих обставинах.

Тому , Мер Києва, Віталій Кличко, 
прийняв рішення створити «Єди-
ний Координаційний Центр», який 
об’єднає наші зусилля.Про це пові-
домила Заступник голови Київської 
міської державної адміністрації 
Марина Хонда на офіційному сайті 
КМДА.

«Єдиний Координаційний Центр» 
створено на базі Департаменту со-
ціальної політики КМДА на чолі з 
Русланом Світлим та Віленом Мат-
веєвим.

Вже допомогають
Першими до центру приєдна-

лася команда благодійного фонду 
«Життєлюб», як експерти з роботи із 
людьми поважного віку. Також вже 
зараз учасниками центру є пред-

ставники соціально відповідального 
бізнесу, ГО «Друзі святого Егідія», 
Товариство Червоного Хреста Укра-
їни, БФ «12 вартових».

«Єдиний Координаційний Центр» 
визначив наступні напрямки роботи: 

інформування населення, забезпе-
чення речами найпершої потреби 
незахищених верств населення, 
обробка запитів на допомогу та об-
робка запитів від тих, хто готовий 
долучитися до нас та допомагати 
разом.

Вже зараз ми працюємо над тим, 
аби до кінця місяця забезпечити 

підопічних усіх територіальних 
центрів продуктовими наборами. 

.
Шахрайство.
Домашніх перевірок на коронаві-

рус ані КМДА, ані МОЗ, ані будь-які 
інші організації НЕ ПРОВОДЯТЬ.

Ми просимо не відчиняти двері 
незнайомцям! Шахрайство під час 
епідемії – така ж реальна небезпека, 
як і сама епідемія:

Якщо ви чекаєте на достав-
ку речей першої необхідності, 
соціальні служби та волонтери 
попередньо зв’яжуться з вами і 
ви будете точно знати чи можна 
відчиняти двері.

Доставка від соціальних служб, 
ваших сусідів чи волонтерів має 
бути безконтактною. Тобто той, 
хто доставляє пакунок, має лишити 
його під дверима, подзвонити у 
двері та піти   
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Палати із державною охороною
Мер Києва Віталій Кличко прокоментував 

інформацію, поширену в ЗМІ та соцмережах, 
щодо палат для окремих осіб у випадку їх 
захворювання на коронавірус. Зокрема, за 
наказом Державної служби охорони, МОЗ 
і зверненні на їхній підставі Державного 
управління справами при Президенті, такі 
палати мають бути підготовлені для осіб, 
щодо яких здійснюється державна охорона.

– Така практика завжди була. І не тільки 
в Україні. Але... Я розмовляв вчора з Пре-
зидентом Володимиром Зеленським. І він 
готовий, і налаштований скасувати накази, 

про які йдеться і які ми зобов’язані викону-
вати. Сподіваюся, це відбудеться. І ми будемо 
за це вдячні!, – наголосив мер.
Олександрівська – не VIP, а базова

Олександрівська лікарня є базовою. І сьо-
годні переважно всіх хворих чи з підозрою 
на коронавірус відправляють саме до неї. 
Якщо кількість хворих збільшуватиметься, 
їх лікуватимуть також в інших визначених і 
підготовлених для цього лікарнях. У столиці 
7, включно з Олександрівською, – список 
опублікований. А депутати в Олександрівську 
потрапили через те, що саме їм першими 
встановили діагноз. До слова, Віталій Кличко 

звернувся до правоохоронців із проханням 
жорстко контролювати дотримання законних 
процедур приватними клініками. Бо деякі 
з них роблять експрес-тести на коронавірус 
і не передають результати позитивних діа-
гнозів державним органам.

– Ми їх потім отримуємо через Німеччи-
ну, або взагалі не отримуємо. Я вважаю це 
неприпустимим! – додав він.

380 апаратів штучної вентиляції  
легень

У медичних закладах столиці сьогодні є 
380 апаратів штучної вентиляції легень. 93 
з них  – у лікарнях, визначених опорними 
для лікування хворих на коронавірус. 

Усього розгорнуто понад 400 ліжок. У ви-
падоку ускладнення епідемічної ситуації, 
місто готове розгорнути 7 тисяч додаткових 
ліжок.

– У структурі інфекційних відділень пе-
редбачено 78 боксів, – сказав мер.

Він нагадав, що нещодавно медичним 
закладам столиці передали 39 нових карет 
швидкої допомоги, які оснащені апаратами 
штучної вентиляції легень. Міська влада 
забезпечила сімейних лікарів, службу не-
відкладної допомоги та усі медзаклади екс-
прес-тестами на виявлення коронавірусу. 

Загалом, нині місто вже отримало 9 тисяч 
із замовлених і придбаних тестів. І їх про-
довжують купувати.
Допоможуть усім, але декларація потрібна. 

Столичні медики нададуть допомогу всім, 
у кого буде підозра або захворювання на 
коронавірус. Не зважаючи на те, підписала 
людина декларацію із сімейним лікарем чи 
ні. Водночас ті,  хто підписав декларацію, 
зокрема, мають право на безкоштовні ана-
лізи. Бо кошти за це держава перераховує 
за програмою «Гроші йдуть за пацієнтом». 
Також ті, хто підписав декларацію, можуть 
отримати ліки в рамках програми, яку фі-
нансує місто. 

– Нагадаю, що термін, у який можна під-
писати Декларацію, необмежений. І зробити 

це можна навіть під час прийому в лікаря. Тож, 
не зволікайте. Подбайте про своє здоров’я, 
– закликав мешканців міста Віталій Кличко.

23 мільйона гривень на дезінфікуючі  
засоби та костюми

Комунальні служби регулярно дезінфікують 
багатоквартирні будинки. У Києві їх – близь-
ко 11 з половиною тисяч. Вісім з половиною 
перебувають у комунальній власності. Влада 
столиці також надала ОСББ і управляючим 
компаніям дезінфікуючі засоби та засоби за-
хисту, костюми для двірників. На це з місь-
кого бюджету виділили 23 мільйона гривень. 
Двірники отримали необхідне обладнання та 
дезінфікуючі засоби, якими оброблюють сходові 
клітини, ліфтові кабіни, ручки дверей, сходові 
перила в житлових будинках. Двірники також 
обробляють дитячі та спортивні майданчики, 
користування якими місто заборонило до по-
кращення ситуації. Заборона стосується всіх 
майданчиків, розташованими у парках, скверах 
та на прибудинкових територіях.

– Якщо у мешканців є нарікання, що в 
їхньому будинку не роблять дезінфекцію, 
– треба негайно звернутися або до місцевої 
керуючої компанії, або до Департаменту 
житлово-комунального господарства за 
телефоном 15-57, – зазначив Кличко. 

Не пускати з торбинкою по світу
Кличко, як голова Асоціації міст, звер-

нувся «до Уряду» не позбавляти громади 
13 мільярдів гривень доходів з місцевих 
акцизів і субвенцій. 

– Це колосальна сума. В таку кризу уряд 
повинен підтримати місцеве самоврядуван-
ня, а не пускати його з торбинкою по світу, 
– наголосив Віталій Кличко. Київ готовий 
переглянути кошторис міста з урахуванням 
витрат на боротьбу з розповсюдженням 
коронавірусу, і внести суттєві корективи в 
бюджет, перенаправити більше коштів на 
медицину. За попередніми розрахунками, 
втрати для столиці вже сягають одного мі-
льярда гривень. І ця цифра може зрости в 
разі загострення ситуації  

Кличко розповів про палати для 
обраних, декларації з лікарями  
та дезінфекцію

Станом на ранок 26 березня у Києві зареєстровано 40 випадків 
захворювання на коронавірус.Про це мер столиці Віталій 
Кличко заявив під час онлайн пресконфренції. Він розповів про 
питання, які найбільше турбують мешканців столиці, і показав 
власний репортаж із Олександрівської лікарні.

Марина Хонда роз’яснила порядок надання 
соціальної допомогу для малозахищених верств 
населення в умовах протепідемічних заходів.

Єдиний координаційний центр діє в столиці
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

«Від сьогодні 
уже здiйснюється 
перевезення 
пасажирів на 
спецiально за-

провадженому автобусному маршруті 

№ 99-Д «Станція метро «Мінська» – 
станція метро «Нивки» із заїздом до 
Діагностичного центру. Цей маршрут 
поєднав 2 регулярних автобуснi мар-
шути – 99 та 32. Украй важливо, що 
новий маршрут дасть змогу праців-

никам декількох медичних закладів, 
зокрема, Київської міської клінічної 
лікарні № 8 та міського Діагностич-
ного Центру, зручно дістатися до 
роботи», – зазначив заступник голови 
КМДА Олександр Густєлєв.

Крiм того, вже завтра, 26 березня, 
із 7:00 розпочне курсувати тролей-
бусний маршрут № 25: «Проспект 
Свободи» – «Станція метро «По-
чайна».

«Це значно поліпшить транспор-
те сполучення житлового масиву 
«Виноградар», – додав Олександр 
Густєлєв.

Ще раз звертаємо увагу, що на 
період дії обмежувальних заходів 
у столиці перевезення  пасажирів 
у наземному громадському тран-
спорті здійснюється винятково 
за наявності спеціальних квитків, 
посвідчення особи та засобів інди-
відуального захисту  

Перелік маршрутів наземного 
громадського транспорту  
в столиці розширили  
на перiод карантину

Мiська влада розширила перелiк маршрутiв 
наземного громадського транспорту на перiод дiï у 
столицi обмежувальних захoдiв. Про це повідомив 
заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

95% людей носять медичну маску неправильно.
Існує хибна думка, що маску треба надягати різ-

ними сторонами, в залежності від того, хворі ви чи 
ні. Але це не так.Маска складається з двох шарів.

 Зелений шар оброблений спеціальним розчином, 
яка знешкоджує мікроби і не допускає їх потрапляння 
у дихальні шляхи.

 А білий шар служить фільтром.
Маску потрібно носити тільки білою стороною до 

себе, щоб вона закривала ніс і рот без вільного 
простору між обличчям та маскою.

І пам’ятайте, що термін дії будь-якої маски — всього 
кілька годин.

Після цього діюча речовина, якою вона просякнута, 
втрачає свої захисні якості.

Інформація Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації

№ 
з/п

Найменування та площа 
об’єкта оцінки 

Місцезнаходження 
об’єкта оцінки

Мета проведення не-
залежної оцінки

Орієнтовна 
дата оцінки

Очікувана 
найбіль-
ша ціна 
надання 
послуг, 

грн

1. Нежитлова будівля, пло-
щею 189,7 кв.м

м. Київ, Столичне шосе, 
11 (літ. В)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 31.03.2020 4 500,00

2. Нежитлові приміщення, 
площею 126,8 кв. м 

м. Київ, пров. Задорож-
ний, 6 (літ. А)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 31.03.2020 4 500,00

3. Нежитлові приміщення, 
площею 93,1 кв. м 

м. Київ, вул. Антонови-
ча, 9-б (літ. Б)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 31.03.2020 4 500,00

4. Нежитлове приміщення, 
площею 38,1 кв. м

м. Київ, вул. Мечнико-
ва, 18, (літ. Б)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 31.03.2020 4 500,00

5. Нежитлові приміщення, 
площею 194,8 кв. м 

м. Київ, вул. Рибаль-
ська, 7 (літ. А)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 31.03.2020 4 500,00

6. Нежитлове приміщення, 
площею 140,5 кв. м

м. Київ, вул. Малинов-
ського Маршала, 6-б 

(літ. А)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 31.03.2020 4 500,00

7. Нежитлові приміщення, 
площею 179,6 кв. м

м. Київ, вул. Жилянська, 
55 (літ. А)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 31.03.2020 4 500,00

8. Нежитлове приміщення, 
площею 327,2 кв. м

м. Київ, вул. Тарасів-
ська, 23/25 (літ. А)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 31.03.2020 4 500,00

9. Нежитлові приміщення, 
площею 41,5 кв. м

м. Київ, вул. Нижній 
Вал, 37/20, (літ. А)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 31.03.2020 4 500,00

10. Нежитлові приміщення, 
площею 206,9 кв. м

м. Київ, вул. Іоанна Пав-
ла ІІ, 10, корп. 1 (літ. А)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 31.03.2020 4 500,00

11. Нежитлові приміщення, 
площею 176,3 кв. м

м. Київ, вул. Добро-
хотова Академіка, 11 

(літ. А)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 31.03.2020 4 500,00

12. Нежитлові приміщення, 
площею 112,3 кв. м

м. Київ, вул. Добро-
хотова Академіка, 11 

(літ. А)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 31.03.2020 4 500,00

13. Нежитлові приміщення, 
площею 170,0 кв. м

м. Київ, вул. Добро-
хотова Академіка, 11 

(літ. А)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 31.03.2020 4 500,00

14. Нежитлові приміщення, 
площею 170,3 кв. м

м. Київ, вул. Добро-
хотова Академіка, 11 

(літ. А)

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 31.03.2020 4 500,00

15.

Нежитлові будівлі (літ. Б, 
літ. В, літ. Г), тенісні корти 
(№1-9) площею 7 593,1 

кв. м

м. Київ, просп. Пові-
трофлотський, 63

визначення ринкової вар-
тості для приватизації 31.03.2020 4 500,00

Детальну інформацію розміщено на вебсторінці Департаменту комунальної власності м. Києва (http://www.gukv.
gov.ua/засідання-конкурсної-комісії). 

Замовник та платник послуг з оцінки – Департамент комунальної власності м. Києва.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний 

відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення). 

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної 
діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів 
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, не-
рухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. 
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема 
у пунктах 5, 6 розділу ІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна та під-
писання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3-5 до По-
ложення формами.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені у 
додатку 2 до Положення.

Конкурсна документація подається безпосередньо за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 10, кім. 509 до 13.00 
07.04.2020. Телефон загального відділу: 202-61-55. Конкурсна документація претендента подається у запечатаному 
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо, з відміткою на 
конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та зазначенням назви об’єкта оцінки. 

Конкурси відбудуться о 10:00 10.04.2020 в Департаменті комунальної власності м. Києва за адресою: 01001, м. 
Київ, вул. Хрещатик, 10. Телефони для довідок: 202-61-70, 202-61-72.

Втрачене тимчасове посвідчення №774 від 14.07.2016 року, видане Призовною 
комісією Центрально-Чечелівського ОРВК, м. Дніпро, на ім’я Карпов Дмитро Ігорович, 
вважати недійсним. 
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Крім того, у режим над-
звичайної ситуації переве-
дена Єдина державна сис-
тема цивільного захисту. 
Відповідно, всі карантинні 
обмеження також подовжені 
на 30 днів до 24 квітня.

Уряд діє за визначеним 
планом боротьби з поширен-
ням коронавірусної інфекції. 
І сьогоднішнє рішення обу-
мовлене тим, що випадки 
захворювання на COVID-19 
вже виявлені в 13 областях 
та місті Києві.

Додатково до цього рі-
шення Кабмін постановив:

•   належним чином об-
лаштувати КПП в зонах 

надзвичайної ситуації з 
обов’язковим санітарним 
оглядом громадян та пропус-
ком лише після медичного 
огляду осіб та дезінфекції 
транспортних засобів;

•   залучити до роботи на 
цих пунктах працівників та 
технічні засоби МОЗ, На-
цполіції, Нацгвардії, ДСНС, 
Держпроспоживслужби;

•   усі приміщення, дороги 
та тротуари мають проходити 
ретельну дезінфекцію;

•   надавати допомогу 
малозахищеним верствам 
населення із залученням пра-
цівників соціальних служб, 
громадських і волонтерських 
організацій до надання до-
помоги   

Карантин в Україні продовжили  
до 24 квітня
Режим надзвичайної ситуації 
запроваджений по всій території України 
на 30 днівТаке рішення щойно ухвалили 
на засіданні Кабінету Міністрів, 
інформує прем›єр-міністр України Денис 
Шмигаль.
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