
СТАТИСТИКА COVID-19
Станом на ранок 6 квітня у столи-

ці вже 267 підтверджених випадків 
захворювання на COVID-19. За добу 
захворіли 5 жінок віком від 29 до 71 
року та 16 чоловіків від 24 до 82 років. 
Зокрема, двоє медиків. Також захворів 
8-річний хлопчик. Чотири випадки 
захворювання – у Києво-Печерській 
Лаврі.

За словами мера Києва, 9 пацієнтів 
госпіталізували в столичні лікарні, 
13 – лікуються вдома на самоізоляції, 
під контролем лікарів.

НАЙБІЛЬШЕ ТЕСТУЮТЬ  
У СТОЛИЦІ

Із загальної кількості по Україні – з 
5 800 ПЛР-тестів – майже 40 відсотків 
зроблені в Києві. Загалом експрес-
тестами протестовано майже 2 600 
киян. Лабораторно досліджено – 2 124 
зразки. «Київський міський лабора-
торний центр МОЗ України» перевіряє 
на підтвердження чи спростування 
діагнозу на коронавірус ще 97 зразків.

«Сьогодні в місті працюють 28 
мобільних груп, що виїжджають до 
людей і роблять відбір зразків на 
ПЛР-тестування. Завдяки цьому ми 
збільшили охоплення і оператив-
ність виявлення вогнищ вірусу та їх 
локалізацію. Зробили вже загалом 267 
відборів зразків. З них діагноз під-

твердився в 37-ми киян», – повідомив 
Віталій Кличко.

ВІРУСОЛОГИ РЕКОМЕНДУ-
ЮТЬ НЕ ЛЕГКОВАЖИТИ

Віталій Кличко обговорив ситуа-
цію щодо поширення коронавірусу 
з керівником Інституту Роберта Коха 
– вірусологом, професором Лотаром 
Вілером. Він, зокрема, зазначив, що 
світ вперше зіштовхнувся з цим видом 
вірусу. У людей поки немає імунітету 
до нього. Коли закінчиться пандемія, 
і коли буде вакцина – вчені прогно-
зувати не беруться.

«Як наголосив професор, головне 
завдання – зробити все, щоб не сталося 
інфекційного вибуху. Який призво-
дить до колапсу медицини і великої 
кількості жертв. Тому він підкреслив, 
що сьогодні треба максимально упо-
вільнити розповсюдження вірусу», 
– зазначив мер Києва.

ПАЛІЇВ  
ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Ось уже кілька днів кияни, які 
перебувають у своїх квартирах на 
карантині, – задихаються. Важкий 
сморід «висить» у повітрі через те, 
що горить трава і торф’яники. Тож 
Віталій Кличко звернувся до право-
охоронців з вимогою виявляти особи 
паліїв сухої трави і сміття в столиці та 

жорстко їх карати. Також він просить 
киян повідомляти про такі випадки. За 
останні два тижні вогнеборці столиці 
131 раз виїжджали на гасіння пожеж 
в екосистемах столиці. Тільки за по-
заминулу добу в Києві зафіксували 
близько 40-ка пожеж.

«Можна відправляти паліїв до мене 
– на виправні роботи!», – заявив Ві-
талій Кличко.

ДОПОМОГА  
ДЛЯ БЕЗХАТЧЕНКІВ

Безхатченкам у ситуації запрова-
джених обмежувальних заходів місто 
допомагає у межах своїх повноважень. 
Працюють продовольчі пункти, де 
годують людей: біля Центрального 
вокзалу, Дарницького і Київ-Волин-
ського вокзалів. Соціальні працівники 
здійснюють там щоденну дезінфекцію. 

«Безхатченки – вразлива категорія 
населення. Їм складно дотримуватися 
норм елементарної гігієни. І вони мо-
жуть бути носіями хвороби. Тому ми 
пропонуємо таким людям оселятися 
в Будинку соціального піклування 
на вулиці Суздальській. Проживання 
там безкоштовне. Також пропонуємо 
роботу таким людям. Нехай зарплата 
і невелика, але це може стати стартом 
для повернення до нормального жит-
тя», – сказав Кличко. 

ЛІФТИ НЕ ВИМКНУТЬ,  
ДОРОГИ ТА ПІД’ЇЗДИ –  

МИЮТЬ
У столиці посилюються протиепі-

демічні заходи, проте ліфти вимикати 
не будуть. На цьому наголосив Віталій 
Кличко, відповідаючи на запитання 
«Вечірнього Києва».

«Міська влада не збирається вими-
кати ліфти. Зрозуміло, що на ліфтових 
кнопках збирається багато бактерій. 
Комунальні керуючі компанії, згідно з 
графіком, обробляють ліфтові кабіни 
дезінфікуючими засобами. Якщо ліфт 
у вашому будинку не працює – це не 
означає, що його відключили міські 
служби. А означає, що є несправність, і 
її усувають. Із заявкою щодо несправ-
ності ліфту звертайтеся в контактні 
центри міста 15-51 або 15-57», – за-
значив Віталій Кличко.

Комунальники також обробляють 
дезінфекторами під’їзди в багатоквар-
тирних будинках, ручки на дверях та 
вікнах, ліфтові кабіни, поручні. Місця, 
до яких люди торкаються найбільше.

Також у всіх районах щодня спе-
ціальними миючими засобами де-
зінфікують вулиці. Роботи тривають 
цілодобово. Для дезінфекції вико-
ристовують спеціальні миючі засоби. 
У їхньому складі є компоненти, що 
зв’язують пилюку, бруд, бактерії і не 
дають їм піднятися в повітря.

Також щодня миють усі зупинки 
громадського транспорту. Їх обробля-
ють антисептиками. Найбільш людні 
зупинки обробляють двічі на день  

У Києві стартував 
безкоштовний Освітній 
Марафон

#Навчайсявдома – щоденний безкоштовний Освітній Мара-
фон із тренерами з розвитку емоційного інтелекту, особистої 
ефективності та інших важливих навичок для успішного та 
щасливого життя.

Асоціація інноваційної та цифрової освіти та КНП «Освітня 
агенція міста Києва», в рамках реалізації соціального проєкту 
«Освітній хаб міста Києва: територія нових можливостей 
для кожного», розпочали онлайн марафон щодо «softskills» 
(м’яких навичок).

«Тренери Освітнього Хабу міста Києва зробили все, щоб ці 
зустрічі стали корисними для кожного українця. Ми запусти-
ли Освітній Марафон #Навчайсявдома, щоб кожна людина, 
незалежно від свого віку та професії, могла отримувати нові 
знання та навички не виходячи з власного помешкання», 
– повідомила директорка Освітнього Хабу міста Києва 
Марія Богуслав. 

Кожен день з новим тренером буде наповнений корисними 
лайфхаками, ефективними практиками та живим спілкуван-
ням під час прямого ефіру. І все це – абсолютно безкоштовно.

Все, що вам потрібно зробити,  – це підписатися на сторінки 
Освітнього Хабу міста Києва у соціальній мережі Facebook та 
месенджері Telegram, де ви знайдете всі матеріали та зможете 
приєднатися до Освітнього Марафону. 

Піклуйтеся про своє здоров’я, удосконалюйте свої «soft skills» 
разом із Освітнім Хабом міста Києва та #навчайсявдома!  

Центральні вулиці Києва 
дезінфікують гвардійці

Військовослужбовці Північного оперативно-територі-
ального об’єднання Нацгвардії допомагають дезінфікувати 
центральні вулиці міста Києва.

Гвардійці робитимуть це тричі на тиждень до закінчення 
карантинних заходів. Про це йдеться на сайті Національної 
гвардії України.

На трьох спеціальних водометних автомобілях, у супроводі 
техніки Служби безпеки дорожнього руху, гвардійці проводять 
дезінфекцію центральних вулиць та площ столиці.

«Враховуючи досвід країн, які борються з розповсю-
дженням COVID-19, проведення дезінфекції вулиць є ефек-
тивним методом у боротьбі з вірусними інфекціями. Тому 
було прийнято рішення про залучення спецавтомобілів 
для дезінфекції дорожнього покриття центральних вулиць 
міста Києва. До заходу залучаються досвідчені спеціалісти 
підрозділу радіаційного, хімічного та біологічного захисту 
НГУ», – зазначив начальник служби радіаційного хіміч-
ного та біологічного захисту Північного Київського 
територіального управління НГУ підполковник Андрій 
Борових.

За словами епідеміолога капітана медслужби Лесі 
Купрієнко, спеціальний дезінфікуючий розчин цілком 
безпечний для людей та тварин. Але водночас він здатний 
знешкодити патогенні мікроорганізми  
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НОВИНИ Запобігти інфекційному 
вибуху: Кличко розповів про 
тестування на вірус, роботу 
ліфтів та погане повітря

Київ перейшов на суворіші карантинні заходи. Багато 
мешканців столиці через це незадоволені. Але ці 
заходи не перебільшені – вони для того, аби зберегти 
життя. На цьому наголосив мер столиці Віталій Кличко 
під час щоденної онлайн пресконференції. Також він 
розповів про щоденне життя міста: статистика  
COVID-19, підпали трави, робота ліфтів та інше.
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Від сьогодні у Києві заборонено перебувати 
у громадських місцях без захисних масок та 
починає діяти ще низка протиепідемічних 
обмежень. Про це йдеться у розпорядженні 
керівника робіт з ліквідації наслідків над-
звичайної ситуації.

Відповідно до документу, заборонено:
• перебувати на вулицях без документів, 

що посвідчують особу, підтверджують гро-
мадянство чи її спеціальний статус;

• самовільно залишати місця обсервації 
(ізоляції);

• порушувати умови самоізоляції (наголо-
шуємо, що самоізоляції, окрім хворих та осіб, 

що контактували з ними, підлягають люди 
старше 60 років (детально з умовами само-
ізоляції можна ознайомитися у документі);

• перебувати у громадських місцях без 
вдягнутих засобів індивідуального захисту 
(респіратора або захисної маски, зокрема 
виготовленої самостійно);

• переміщатися групою більше ніж 2 осо-
би (крім випадків службової необхідності та 
супроводження осіб, які не досягли 14 років);

• перебувати у громадських місцях особам, 
які не досягли 14 років, без супроводу батьків, 
усиновлювачів, опікунів, піклувальників, при-
йомних батьків, батьків-вихователів, інших 

осіб відповідно до закону або повнолітніх 
родичів дитини.

• проводити всі масові заходи (культурні, 
розважальні, спортивні, соціальні, релігійні, 
рекламні та інші).

Окрім того, наголошуємо, що в Києві за-
боронено відвідувати парки, сквери, зони 
відпочинку, лісопаркові та прибережні зони.
Окрім вигулу домашніх тварин однією особою 
та в разі службової необхідності.

Також нагадуємо, що заборонено користу-
ватися дитячими та спортивними майданчи-
ками в парках, скверах та на прибудинкових 
територіях, а також користуватися сміттєпро-

водами у житлових будинках.
Зазначимо, що у Києві під визначення 

«громадське місце» підпадають:
• території загального користування (ву-

лиці, майдани, площі, бульвари, проспекти, 
провулки, узвози, проїзди, пішохідні та вело-
сипедні доріжки, сквери та майданчики, під-
земні переходи, парки, рекреаційні зони, сади, 
пляжі, кладовища, інші території загального 
користування);

• приміщення органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, інших 
державних установ, підприємств, установ 
та організацій (зокрема, заклади торгівлі, 
надання послуг тощо) усіх форм власності, 
готелів та аналогічних засобів розміщення 
громадян, гуртожитків, вокзалів та аеропортів;

• транспорт (зокрема, який працює у ре-
жимі регулярних спеціальних перевезень), 
зупинки громадського транспорту;

• прибудинкові території; території будівель 
та споруд інженерного захисту територій; 
території підприємств, установ, організацій 
та закріплені за ними території на умовах 
договору  

Єдиний 
координаційний 

центр у дії
Кількість киян, що на час карантину 

залишилися сам на сам з проблема-
ми, постійно зростає. В першу чергу 
це стосується людей поважного віку, 
людей, що опинились у складних 
життєвих обставинах.

За допомогою кияни можуть звертатися 
до Київського міського територіального 
центру соціального обслуговування за 
номером (044) 450 91 66.

Якщо у вас виникла гостра необхідність 
(потрібні продукти, ліки або інші пред-
мети побуту), – не потрібно виходити з 
дому. Можна попросити рідних, сусідів, 
волонтерів або зателефонувати до район-
ного територіального центру соціального 
обслуговування:

• Подільський район: (044) 425-05-12;
• Голосіївський район:(044) 235-00-40;
• Дарницький район: (44) 563-99-80;
• Деснянський район: (044) 533-72-51;
• Дніпровський район: (044) 512-00-35;
• Оболонський район: (044) 411-97 75;
• Печерський район: (044) 285-67-01;
• Святошинський район: (044) 290-55-72;
• Солом’янський район: (044) 497-73-27;
• Шевченківський район: (044) 236-50-56.
У цей час місто як ніколи потребує до-

помоги соціально відповідального бізнесу. 
Контакти для підприємців, що хочуть 

допомогти людям: 
www.kyiv.stopcovid.org.ua, 
тел.: 0 (94) 145 50 23, 
пошта: stopcovidkyiv@gmail.com  

Від сьогодні у Києві заборонено 
перебувати у громадських місцях  
без захисних масок та починає  
діяти ще низка обмежень
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Зареєстровано в центральмоу міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ)
1 квітня 2020 р. за № 67 / 70

Про затвердження змін до Тарифів на платні послуги  
з медичного обслуговування, які надає Комунальне некомерційне 

підприємство «Консультативно- діагностичний центр  
№ 1 Дарницького району м. Києва»

Розпорядження № 440 від 16 березня 2020 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів ви-

конавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 
«Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» та 
від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої 
влади», з метою впорядкування надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Затвердити зміни до Тарифів на платні послуги з медичного 
обслуговування, які надає Комунальне некомерційне підприємство 
«Консультативно-діагностичний центр № 1 Дарницького району 
м. Києва», встановлених розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 26 лютого 2015 року № 171, зареєстрованим у Головному 
територіальному управлінні юстиції у місті Києві 11 березня 2015 
року за № 32/1143, що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова 
Віталій КЛИЧКО

Додатки не друкуються. 
З додатками можна ознайомитися 

на офіційному порталі Києва.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Земля-2000»

Просить представників Військової частини А-2601 252003 бути присутніми 
17.04.2020 року об 11.00 при встановленні меж суміжної земельної ділянки на 
Кудрявському узвозі, 3, у Шевченківському районі м. Києва.

ІНДЕКС щоденного випуску 
(вт, пт)

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
на 12 місяців – 490 грн 80 коп.

Оформлення проводиться в редакції

Адреса: 01001, м. Київ,  
вул. Володимирська, 51-б

Телефон 234-21-84

Internet: www.kreschatic.kiev.ua

E-mail: edition.cpci@gmail.com

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Як повідомила заступниця голо-
ви КМДА Марина Хонда, підписано 
відповідне розпорядження № 543.

«Незважа-
ючи на об-
межувальні 
заходи, які 
покликані 
з у п и н и т и 
розповсю-
дження ко-
ронавірус-
ної хвороби, 

місто продовжує виконувати свої 
обов’язки перед киянами. Так, 289 
091 киянин отримає матеріальну 
допомогу з нагоди святкування Ве-
ликодня», – зазначила Марина Хонда.

Згідно з розпорядженням, ма-
теріальну допомогу в розмірі 300 
грн виплатять:

•  непрацюючим пенсіонерам, 
розмір пенсії яких не перевищує 
розміру двох прожиткових міні-
мумів для осіб, які втратили пра-
цездатність;

•  особам, які є одержувачами 
державної соціальної допомоги від-
повідно до Закону України «Про 
державну соціальну допомогу осо-
бам, які не мають права на пенсію, 
та особам з інвалідністю»;

•  особам, які є одержувачами 
державної соціальної допомоги від-
повідно до Закону України «Про 
державну соціальну допомогу особам 
з інвалідністю з дитинства та дітям 
з інвалідністю»;

•  особам, які є одержувачами 
соціальної пенсії відповідно до За-
кону України «Про пенсійне забез-
печення»;

•  особам, які є одержувача-
ми державної допомоги на дітей, 
хворих на тяжкі перинатальні ура-
ження нервової системи, тяжкі 
вроджені вади розвитку, рідкісні 
орфанні захворювання, онколо-
гічні, онкогематологічні захво-
рювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, 
цукровий діабет І типу, гострі або 

хронічні захворювання нирок ІV 
ступеня, на дітей, які отримали 
тяжку травму, потребують тран-
сплантації органів, потребують 
паліативної допомоги, яким не 
встановлено інвалідність;

•  особам, які є одержувачами 
тимчасової державної соціальної 
допомоги;

•  непрацюючим особам, які до-
сягли загального пенсійного віку, але 
не набули права на пенсійну виплату.

У розмірі 280 грн:
•  особам, які є одержувачами 

компенсації за надання соціальних 
послуг;

•  непрацюючим працездатним 
особам, які є одержувачами що-
місячної компенсаційної виплати 
по догляду за особою з інвалідніс-
тю І групи або особою, яка досягла 
80-річного віку;

•  особам, які є одержувачами 
щомісячної грошової допомоги осо-
бі, яка проживає разом з особою з 
інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, яка за висновком 
лікарської комісії медичного закладу 
потребує постійного стороннього 
догляду, на догляд за нею.

Виплатять одноразову адресну 
соціальну матеріальну допомогу 
на поточні рахунки в банках для 
виплати пенсій та на рахунки, від-
криті у банку, що є учасником про-
єкту «Муніципальна картка «Картка 
киянина».

Одноразова адресна соціальна 
матеріальна допомога, яка не була 
своєчасно виплачена громадянину 
через незалежні від нього причини, 
у разі смерті цих громадян виплачу-
ється членам сім’ї померлого.

Особам, які одночасно належать 
до декількох категорій, надається 
одна допомога в більшому роз-
мірі  

Від учора, 6 
квітня, у столиці, 
як і по всій Україні, 
почали діяти нові 
обмеження, запро-
ваджені постано-
вою уряду № 211 
про запобігання 
поширенню коро-
навірусу. Зокрема, 

забороняється перебування в громадських місцях без 
маски або респіратора. У Києві під визначення «гро-
мадське місце» потрапило все місто.

Про це йдеться у новій редакції розпорядження 
керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації про обмежувальні заходи для населення № 
12 від 4 квітня. Під визначення «громадське місце» 
підпадають:

•  парки, рекреаційні зони, сади, сквери та май-
данчики;

•  майдани, площі, бульвари, проспекти;
•  вулиці, провулки, узвози, проїзди, підземні пере-

ходи, пішохідні та велосипедні доріжки;
•  пляжі, кладовища, інші території загального 

користування;
•  приміщення органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, інших державних установ, 
підприємств, установ і організацій (зокрема, але не 
виключно: заклади торгівлі, надання послуг тощо) усіх 
форм власності, готелів та аналогічних засобів розмі-
щення громадян, гуртожитків, вокзалів та аеропортів;

•  транспорт (зокрема, який працює в режимі регу-
лярних спеціальних перевезень), зупинки громадського 
транспорту;

•  прибудинкові території; території підприємств, 
установ, організацій та закріплені за ними території 
на умовах договору.

 У роз’ясненнях уряду щодо нових обмежень на період 
карантину йдеться, що за відсутність маски можуть 
оштрафувати на суму від 17 до 34 тисяч гривень  

Засновник – Комунальне підприємство Київської міської ради  
«Центр публічної комунікації та інформації»
Перший заступник Максим ФІЛІППОВ
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У Києві в аптеки надійшли 
маски: чому треба постійно  
їх носити

У Києві можна вільно при-
дбати маску в аптеках КП «Фар-
мація». Нині в аптечну мере-
жу завезли близько 70 тисяч 
масок, запаси яких постійно 
оновлюють. Також у достатній 
кількості є дезінфікуючі засоби 
та рукавички. Через те, що з 6 
квітня буде посилено заходи 
боротьби з коронавірусом, пер-
ший заступник голови КМДА 
Микола Поворозник на своїй 

сторінці у Facebook дав поради та роз’яснення людям, як і чому 
треба носити маску. Ось що він написав:

•  Знаю, що ВООЗ рекомендує носити маску тільки тим, хто 
має симптоми захворювання. Проте, за прогнозами Головного 
санітарного лікаря країни, 80% людей перенесуть коронавірус 
у легкій формі. А це означає, що вони можуть навіть не відчути, 
що хворіють, і в цей же час стати джерелом поширення інфекції. 
Саме тому маски потрібно носити всім!

•  Перед тим, як надягти маску, обробіть руки спиртовмісним 
засобом або вимийте їх з милом.

•  Одягніть маску так, щоб вона закривала ніс і рот, без зазорів 
між обличчям і маскою.

•  Не торкайтеся маски під час використання; в разі дотику 
обробіть руки спиртовмісним засобом і вимийте їх з милом.

•  Як тільки маска стає трохи вологою, замініть її на нову. Не 
використовуйте одноразові маски повторно!

•  Знімати маску теж треба тримаючись за резинку ззаду (не 
торкаючись до передньої частини маски).

•  Як тільки зняли, одразу ж викиньте маску в контейнер для 
відходів, що закривається; обробіть руки спиртовмісним засо-
бом або вимийте їх з милом  

Пожежі під Києвом: чи 
безпечно виходити на вулицю

Причини пожеж у Київській області – випалювання трави і 
необережне поводження з вогнем.

Про це «Вечірньому Києву» розповіла керівник пресслужби 
ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

«Пожежі виникли через два види людської діяльності. По-перше, 
місцеві жителі та садівничі товариства спалюють сухостій, траву 
та сміття. По-друге, ні для кого не секрет, що цими вихідними 
багато киян виїжджає за місто і влаштовує пікніки», – підкрес-
лила Вікторія Рубан.

Також вона зазначила, що у суботу, 4 квітня, пожежно-рятувальні 
підрозділи 170 разів виїжджали на пожежі у Київській області. 
Одне із багатьох займань сталося у Чорнобильській зоні – на 
відстані 110 км від Києва. 

«Викиди шкідливих речовин у повітря відбуваються за будь-
якої пожежі. Але значного впливу на стан повітря в Києві саме 
пожежа біля Чорнобилю не має, тому що загорання сталося за 
110 км від столиці», – пояснила Вікторія Рубан.

На наше запитання, чи безпечно виходити на вулицю, вона 
відповіла, що значного перевищення забруднення у повітрі 
немає, але вулицями Києва не варто ходити не через повітря, а 
через запроваджений карантин  

новиниМалозахищеним киянам виплатять 
допомогу до Великодня

У столиці заборонили виходити на 
вулицю без масок: які штрафи

Із нагоди Великодня, окремі категорії 
малозахищених верств киян отримають 
матеріальну допомогу у рамках міської цільової 
програми «Турбота. Назустріч киянам».
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