
Про це та інше, важливе для життя 
Києва, розповів мер столиці Віталій 
Кличко під час онлайн пресконфе-
ренції.

КОРОНАВІРУС НЕ ЗВАЖАЄ  
НА ПРОФЕСІЮ

У Києві вже 335 підтверджених 
випадків захворювання на COVID-19. 
Серед тих, хто захворіли за мину-
лу добу: 11 жінок віком від 26 до 71 
року та дівчинка, якій пів року та 
29 чоловіків – від 36 до 70 років. До 
лікарень столиці госпіталізували 6 
пацієнтів. Інші лікуються вдома, на 
самоізоляції, під контролем медиків. 
З випадків, зареєстрованих за минулу 
добу, – двоє медиків та 26 – у Києво-
Печерській Лаврі.

«Складно уявити, яким може бути 
ланцюг подальшої передачі інфекції. 
Ось чому я з хвилюванням очікую 
цьогорічної Пасхи. Щоб після свят 
ситуація різко не загострилася. Щоб 
ми не мали сотень нових хворих! Будь 
ласка, залишайтеся на свята вдома – 
з найріднішими. Якщо ви нехтуєте 
своїм здоров’ям, подумайте про дітей, 
батьків, дружин і чоловіків! Не дотри-
муючись правил, ви ставите під удар 
їх безпеку і їх життя»!, – підкреслив 
Віталій Кличко.

Він закликав представників церков 
дотримуватися під час Великодніх свят 
запроваджених обмежувальних заходів 
та усвідомлювати відповідальність за 
безпеку вірян. Обговорювали і обме-
ження щодо відвідування кладовищ 
у поминальні дні.

ЧОМУ РІЗНІ ДАНІ
Різниця в даних про кількість хво-

рих на COVID-19, що подає столична 

влада і тих, що оприлюднює Мініс-
терство охорони здоров’я, виникає, 
скоріш за все, через різний алгоритм 
підрахунку підтверджених випадків 
захворювання. Як пояснив Віталій 
Кличко, влада міста отримує дані від 
ДУ «Міський лабораторний центр МОЗ 
України» пізно ввечері. А МОЗ отримує 
цю інформацію вранці наступного 
дня. І, скоріш за все, враховує її вже 
в статистику наступного дня.

За словами Віталія Кличка, міська 
влада отримує деталізовану інформа-
цію, із зазначенням скільки захворіло 
жінок, скільки дітей, скільки чоловіків.

ПОНАД 600 ПРОТОКОЛІВ НА 
ПОРУШНИКІВ КАРАНТИНУ
Правоохоронці склали вже 622 

адмінпротоколи щодо порушників 
обмежувальних заходів у столиці. Зо-
крема, 39 протоколів склали за перебу-
вання у громадському місці без масок, 
10 – за переміщення групою більше 2 
людей, 20 – за відвідування парків та 
скверів, 6 – за відвідування спортивних 
майданчиків. За порушення правил 
самоізоляції або обсервації в столиці 
склали 64 протоколи. Поліція, зокрема, 
і за інформацією Моніторингового 
центру КМДА, перевірила дотримання 
режиму самоізоляції у 637 осіб.

«Контроль буде. Правил повинні до-
тримуватися всі. Це питання здоров’я і 
життя киян. Не міська влада придума-
ла, як вас обмежити. Це рекомендації 
ВООЗ, вірусологів, інфекціоністів, 
уряду, досвід інших міст світу», – на-
голосив Віталій Кличко.

РОБОТА ДЛЯ СБУ 
Віталій Кличко закликав СБУ 

оперативно розслідувати анонім-

не повідомлення про замінування 
Олександрівської лікарні. Під час 
перевірки лікарні було евакуйовано 
понад 100 осіб, серед яких пацієнти 
та медперсонал.

«Такі речі не повинні залишатися 
безкарними! Вчора пізно ввечері тер-
міново евакуювали хворих в медзакла-
ді, що є опорним в лікуванні хворих на 
коронавірус. Я дякую рятувальникам 
за оперативну роботу і перевірку кор-
пусів лікарні. Я дякую нашим лікарям, 
які теж вчора спрацювали спокійно 
і професійно. Медики – сьогодні на 
передовій, ризикуючи своїм здоров’ям. 
І серед них у Києві вже захворіли 14 
лікарів і медсестр», – нагадав мер.

ДЕ КУПУЮТЬ  
АПАРАТИ ШВЛ

У медзакладах столиці є 390 апара-
тів штучної вентиляції легень. Цього 
року за благодійні кошти у лікарні 
передали 10 апаратів. За кошти ре-
зервного фонду місто придбає ще 
52 апарати ШВЛ. 17 із них очікують 
найближчим часом. Нові апарати, в 
основному, виробництва Франції. 
З вітчизняних місто має декілька 
апаратів БРІЗ, виробництва заводу 
«Буревісник». Вони не нові, і постійно 
потребують ремонту. У державному 
концерні «Укроборонпром», на ба-
лансі якого перебуває «Буревісник», 
пояснили, що завод не працює. Там 
немає електроенергії, газу, води, 
зруйновані майже всі цехи, на яких 
виробляли продукцію.

Мер зазначив, що частково залиши-
лася тільки конструкторська докумен-
тація, яку «Укроборонпром» готовий 
відкрити для приватних виробників. 
Бо на державному підприємстві від-
новити виробництво ШВЛ швидко 
не вдасться.

«Якщо проєкт з підтримки вироб-
ництва вітчизняних апаратів зрушить, 
ми готові розглянути можливість їх 
закупівлі для міста», – сказав Віталій 
Кличко.

ГАРЯЧУ ВОДУ  
НЕ ВИМКНУТЬ

У столиці завершився опалюваль-
ний сезон. Водночас місто не буде 
приступати до гідравлічних випро-
бувань, які передбачають обмеження 
гарячого водопостачання киянам.

«Щороку одразу після завершен-
ня опалювального сезону столичні 
служби починають готуватися до 
наступного сезону. Проведення гі-
дравлічних випробувань – це не 
забаганка міської влади, а техноло-
гічна необхідність та вимога зако-
нодавства. Але, за моїм дорученням, 
на період обмежень підготовка до 
наступного сезону проводитиметься 
тільки на об’єктах, де не треба від-
ключати гарячу воду споживачам», 
– підкреслив мер Києва.

Міська влада підготувала звер-
нення до уряду – змінити профільне 
законодавство, і зменшити терміни, 
коли в будинках немає гарячої води 
під час проведення тестувань тру-
бопроводів  

Столичні лікарні, визначені 
для прийому хворих «другої 
хвилі» із підозрою на  
COVID-19, мають необхідний 
кадровий та матеріально-
технічний потенціал

Столичні лікарні, визначені для прийому «другої хвилі» 
хворих із підозрою на COVID-19, мають необхідний кадро-
вий та матеріально-технічний потенціал. Про це на своїй 
сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови 
КМДА Микола Поворозник після об’їзду лікарень так званої 
«другої хвилі».

«Керівники закладів уже відпрацювали 
логістику прийому хворих та готові їх 
приймати. Наразі усі заклади мають ка-
дровий та матеріально-технічний потен-
ціал для прийому хворих на коронавірус. 
Інфекційні відділення медичних закладів 
укомплектовані необхідною медичною 
технікою та частково забезпечені лікар-

ськими препаратами. Неймовірно порадувала впевненість 
лікарів. У цій боротьбі вони – рушійна сила. Впевнений, разом 
ми все здолаємо!» – зазначив Микола Поворозник.

Він також додав, що у деяких відділеннях організовано 
додаткове розведення кисневої мережі, що необхідно для 
надання кисневої терапії хворим на коронавірус.

Окрім того, заклади отримали достатню кількість дезінфі-
куючих засобів для санітарної обробки приміщень.

Микола Поворозник окремо зауважив, що сьогодні місто 
першочергово забезпечує усім необхідним медичні заклади 
так званої першої «хвилі». У разі госпіталізації хворих до 
закладів другої «хвилі». в оперативному режимі здійснюва-
тиметься перерозподіл необхідних засобів.

«Ми не зупиняємося на цьому і працюємо далі: спільно з 
соціально відповідальним бізнесом, забезпечуватимемо ді-
яльність лікарень для прийому та надання якісної медичної 
допомоги хворим на коронавірус», – резюмував він.

Нагадаємо, що до першої «хвилі» увійшли сім лікарень (3 
– для дорослих, 2 – для дітей, 2 – для вагітних). Пізніше було 
визначено госпітальні бази для прийому другої «хвилі» хво-
рих із підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 
спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Звертаємо увагу, що при перших проявах симптомів треба 
залишатися вдома та зв’язатися зі своїм сімейним лікарем 
телефоном. Їхати до вищезгаданих лікарень не треба. Цим 
ви наражаєте себе і своїх рідних на небезпеку та заважаєте 
роботі медиків, які рятують життя  
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НОВИНИ Хворіють медики і священники: 
Кличко розповів, як живе Київ  
в умовах карантину

Столиця продовжує жити в умовах суворого 
карантину. Кількість хворих на COVID-19 зростає. 
Діагноз підтвердили у служителів Лаври. Міську владу 
це турбує, бо через тиждень – Великдень, і масовий 
наплив вірян у церкви може спровокувати виток 
заражень.

С ь о г о д н і 
у Києві від-
правили на 
переробку за 
кордон майже 
4,5 мільйона 
батарейок.

Як повідо-
мив заступник 
голови КМДА 
Петро Пантелеєв, батарейки зібрані в помаранчеві контей-
нери для небезпечних відходів КП «Київкомунсервіс». Вага 
вантажу склала близько 70 тонн.

Петро Пантелеєв подякував всім, хто збирав і продовжує 
збирати батарейки та залишає їх у спеціальних контейнерах.

«Ваші зусилля – не марні. Одна батарейка здатна забруднити 
до 400 літрів води. Уявіть, скільки літрів води ми врятували!», – 
пояснив Пантелеєв. – Батарейки поїдуть на переробку на завод 
GreenWEEE в Румунії. Підрядник – «Екологічні інвестиції»  

З Києва вивезли 
70 тонн старих 
батарейок
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У Києві перевірили лікарні, які визна-
чені для прийому «другої хвилі» хворих 
із підозрою на коронавірус.

Як повідомив перший заступник 
голови КМДА Микола Поворозник, 
який здійснював перевірку, керівники 
закладів вже відпрацювали логістику 

прийому хворих та готові їх приймати.
Як поінформував Поворозник, наразі усі 

заклади мають кадровий та матеріально-
технічний потенціал для прийому хворих 
на коронавірус. Інфекційні відділення 
медичних закладів укомплектовані необ-
хідною медичною технікою та частково 

забезпечені лікарськими препаратами. 
У деяких відділеннях організовано до-
даткове розведення кисневої мережі. Це 
необхідно для надання кисневої терапії 
хворим на коронавірус.

Окрім того, заклади отримали достат-
ню кількість дезінфікуючих засобів для 
санітарної обробки приміщень.

«Неймовірно порадувала впевненість 
лікарів. У цій боротьбі вони – рушійна 
сила. Впевнений, разом ми все здолає-
мо! Зауважу, сьогодні ми першочергово 
забезпечуємо усім необхідним медичні 
заклади «першої хвилі». У разі госпі-
талізації хворих до закладів «другої 
хвилі», в оперативному режимі здійсню-
ватиметься перерозподіл необхідних 
засобів. Ми не зупиняємося на цьому 
і працюємо далі: спільно з соціально 
відповідальним бізнесом, забезпечува-
тимемо діяльність лікарень для прийому 
та надання якісної медичної допомоги 
хворим на коронавірус», – пише Микола 
Поворозник  

Через карантин, у 
Київському міському 
центрі крові склалася 
критична ситуація із за-
пасами крові всіх груп і 
резус-факторів.

Центр продовжує 
закликати донорів 
допомогти врятувати 
людські життя.

«Ми подбали про 
Вашу безпеку у нашому 
Центрі крові та можли-
вість вашого доїзду до 

нас! Якщо Ви вирішили вийти на вулицю, то зробіть гарну 
справу – врятуйте життя!» – закликають небайдужих киян 
працівники Центру. 

Пункти прийому крові:
- вул. Берлинського, 12 (м. Дорогожичі) з 8:00 до 16:00;
- вул. Пимоненка, 8 (м. Лук›янівка) з 8:00 до 16:00;
- вул. Запорожця, 26 (м. Лісова та м. Чернігівська) з 9:00 

до 14:00.
У Центрі здійснюється безкоштовна доставка донорів 

на авто. Як це працює, можна дізнатися за телефоном: 
(093)199-34-16 (з 8:00 до 16:00 у будні)  

У Києві перевірили лікарні 
«другої хвилі», що прийматимуть 
заражених коронавірусом

У Києві критично  
не вистачає 
донорської крові



3

РЕКЛАМА Хрещатик Київ
10  квітня 2020 р.

№ 27 (5306)

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 
17.10.2019 по справі № 826/159/18, зміненим постановою Шостого 
апеляційного адміністративного суду від 11.03.2020, адміністратив-
ний позов задоволено, визнано незаконним та нечинним розпоря-
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 01.08.2017 № 932 «Про внесення змін 
до тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків 
і споруд та прибудинкових територій, які надають виконавці цих 
послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із 
споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або після 
20 числа місяця, що настає за розрахунковим» та внесення змін до 
деяких розпоряджень Виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) - в частині встановлення 
тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій для будинку № 16-Д по проспекту Героїв Сталінграду в м. 
Києві та скасовано.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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«Друзі! Невеликий звіт про 
роботу Єдиного координаційного 
центру для допомоги малоза-
хищеним верствам населення. 
До кінця тижня ми плануємо 
доставити усі 20 тисяч наборів 
до тих, хто цього потребує. Але 
поряд з тим, такої допомоги по 
Києву потребують понад 70 тисяч 
людей. Цифра велика, але місто 
працює над тим, щоб допомога 
надійшла до усіх», – зазначила 
Марина Хонда.

У розрізі по районам це ви-
глядає наступним чином:

Голосіївський: 1783;
Дарницький: 1089;
Деснянський: 1281;

Дніпровський: 1232;
Оболонський: 1329;
Печерський: 1100;
Подільський: 1170;
Святошинський: 1605;
Солом’янський: 2018;
Шевченківський: 1913.

Наразі до роботи Єдиного 
координаційного центру долучи-
лися благодійні фонди «Майбут-
ній Київ», «Життєлюб», «Бабин 
Яр», Спілка самаритян Украї-
ни, компанії NOVUS і «Столиця 
груп», «Розетка», торговельна 
мережа «АТБ». Логістику наборів 
забезпечують компанії «Уклон» 
і «Нова пошта».

До того ж, Центр забезпечує 
перевезення пацієнтів, які по-
требують процедури гемодіалі-
зу. Наразі їх довозять завдяки 
КП «Київпастранс» та компанії 
«Фольксваген», яка передала свої 
автомобілі на потреби Центру  

Багато людей, що приїхали до України з країн, де вже вирувала пандемія, 
не дотримуються умов самоізоляції.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України. 
Там звернулися до операторів мобільного зв’язку з проханням надати 
деперсоніфіковані дані про абонентів, що повернулися з роумінгу з низки 
країн з пандемією

«Наразі маємо мапу з абонентами, що переткнули кордон починаючи з 
17 березня. Мінцифри отримує від операторів мобільного зв’язку Big Data 
про більш ніж пів мільйона людей. На основі цих даних створюється мапа, 
якою можуть користуватись РНБО та МОЗ», – йдеться у повідомленні.

Дані від мобільних операторів, що отримує Мінцифри для аналізу, не 
містять ніякої персональної інформації про абонентів. Отримується тільки 
інформація про кількість осіб у населеному пункті, що повернулися з-за 
кордону; країни та канал повернення; кількість, яка не дотримується ка-
рантину, а також сумарну кількість інших людей, з якими контактували 
порушники.

Жовтогарячий колір показує, що 50-200 людей не дотримувалися само-
ізоляції, червоний – понад 200. При цьому у великих містах беруться дані 
на площі 500 на 500 метрів  
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Понад 20 тисяч наборів 
допомоги роздала 
команда Єдиного 
координаційного центру

Влада стежить 
за порушниками 
самоізоляції через 
мобільні телефони

За два тижні роботи команда Єдиного 
координаційного центру змогла акумулювати 
понад 20 000 продуктових наборів першої 
необхідності. З них 14 520 вже доставлені до 
соціальних служб районів.
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