
Карантин продовжать до 
22 травня, але з 11 травня 
будуть деякі пом’якшення

Пом’якшення карантину не означає його повне зняття. 
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Україна має правильно завершувати процес скасування 

карантину.
Якщо вийти повністю з карантину зараз, то це означатиме, 

що протягом 2-х місяців ми даремно тримали протикарантині 
заходи і просто втрачали час.

З 11 травня відкриються:
• парки, сквери, зони відпочинку;
• салони краси, перукарні;
• оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, 

окрім зон розваг та харчування, дитячих зон у ТРЦ;
• заклади громадського харчування на виніс;
• літні майданчики кафе та ресторанів просто неба в за-

кладах, зареєстрованих як оператори потужності;
• музеї, бібліотеки;
• тренування в командних видах спорту для професійних 

команд на закритих базах;
• сервіс побутової техніки;
• стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси тощо  

У Києві заклади освіти 
готують до виходу  
з карантину

У Києві підготували план виходу з карантину для закладів 
освіти. Про це повідомила пресслужба КМДА.

Якщо карантин завершиться за планом, заклади освіти 
Києва готові до прийому учнів та педагогів. Більшість закла-
дів освіти вже придбали дезінфікуючі, антисептичні засоби, 
засоби індивідуального захисту. Адже треба гарантувати 
безпечне та системне відновлення освітнього процесу. Нині 
на придбання миючих і дезінфікуючих засобів бюджетом 
столиці вже виділено 24,5 млн грн.

«Департамент освіти і науки напрацював 
відповідний «Регламент», що допоможе 
максимально уникати ризиків поширення 
вірусу, зокрема і в новому навчальному 
році. Натепер заклади освіти Києва активно 
готуються до нового 2020-2021 навчального 
року. У районах триває закупівля меблів, об-

ладнання для їдалень та харчоблоків, техніки для STEM-освіти, 
дидактичних матеріалів. Така підготовка є традиційною для 
цього періоду, і наше завдання – створити в садочках та школах 
максимально комфортні умови для наших з вами дітей», – роз-
повів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Валентин Мондриївський також повідомив, що на підго-
товку до 2020-2021 навчального року місто виділило майже 
4 мільярди гривень. Ця сума є п’ятою частиною від усього 
бюджету галузі «Освіта» та на 1,1 мільярда більшою, ніж 
попереднього року.

Найбільше коштів (1,8 млрд) спрямовано на ремонтні 
роботи в закладах освіти та видатки на загальноміські про-
грами. На нараді обговорили рейтинг районних державних  
адміністрацій щодо освоєння коштів за програмами  

Про це, а також про доплати меди-
кам, мер розповів під час традиційного 
онлайн брифінгу.

КОРОНАВІРУС НАСТУПАЄ
На сьогодні в столиці вже 1 535 під-

тверджених випадків захворювання 
на COVID-19. З них 27 людей померли. 
За минулу добу хворобу підтвердили 
у 15 жінок віком від 27 до 81 року. 
Та 8 чоловікiв від 19 до 74 років. І у 
хлопця, якому 17 рокiв. До лікарень 
столиці госпіталізували 10 пацієнтів. 
Інші – лікуються на самоізоляції, під 
контролем медиків.

«Зазначу, що кілька днів число тих, у 
кого виявили вірус, трохи зменшується. 
Але, разом з тим, зростає кількість 
інфікованих, яким потрібна госпіта-
лізація. Сьогодні в стаціонарах місь-
ких лікарень з діагнозом коронавірус 
перебувають 215 пацієнтів, зокрема і 
4 дітей. З підозрою на COVID-19 – 68 
хворих. З пневмоніями – загалом 
413 пацієнтів», – повідомив Віталій 
Кличко.

ДОПЛАТИ МЕДИКАМ: ХТО 
ОТРИМАЄ, І СКІЛЬКИ

В Україні з 1 квітня розпочалася 
друга хвиля медичної реформи. І тепер 
медзаклади усіх рівнів фінансуються 
Національною службою здоров’я. Зар- 
плату їм виплачує держава, а не місце-
ва влада. Разом із тим, Київ знайшов 
кошти в бюджеті міста на доплати 
усім медикам столиці. 

«За березень сума, яку виділило 
місто на доплати та премії конкретно 
медикам 8-ої лікарні, склала 10 млн 

432 тисячі гривень. А в квітні лікарня 
отримала значно меншу суму – від 
Національної служби здоров’я», – 
сказав Кличко.

Останніми роками щомісяця сто-
личні медпрацівники отримували 
«муніципальну надбавку» – до 50% від 
окладу. В такому вигляді, відповідно 
до реформи, вона більше виплачува-
тися не може. Тому тепер у рамках 
програми «Здоров’я киян» місто на-
даватиме безповоротну фінансо-
ву допомогу. Наприкінці минулого 
тижня Віталій Кличко підписав від-
повідне розпорядження. І за квітень 
усім медикам лікарень нарахують з 
міського бюджету додаткові випла-
ти. Відповідно до відпрацьованого 
часу. Для лікарів сума – 4 тис. грн, 
для медичних сестер – 3 тис. грн, а 
молодшому медперсоналу – 1 тис. 
грн. Це стосується медиків, які не 
працюють з хворими на коронавірус.

Усіх хворих на пневмонію, яких до-
ставляють у лікарні міста, обов’язково 
тестують на коронавірус. Та, у разі 
позитивного результату, – одразу 
переводяться в «опорні» заклади. У 
Київській лікарні № 8 у березні було 
7 таких хворих. Лікарі, які з ними 
працювали, отримають доплату від 
міста. За документами, що подасть 
головний лікар.

ДРОНИ ТА ПОЛИВАЛЬНІ  
МАШИНИ ДЕЗІНФІКУЮТЬ 

МІСТО 
Київ використовує для дезінфекції 

міських об’єктів і безпілотні техно-
логії – дрони. Зокрема, на сміттє-

спалювальному заводі «Енергія» та 
в «Київпастрансі». Для санобробки 
місто залучає дрони, які зазвичай 
працюють у сільському господарстві 
для нанесення пестицидів на поля. А 
сьогодні вони задіяні для дезінфекції 
промислових територій. Для цього 
використовують дрони української 
компанії DroneUA, яка надає їх без-
коштовно.

Мер також зазначив, що комунальні 
підприємства міста продовжують мити 
та дезінфікувати вулиці столиці в по-
силеному режимі. Щодня працюють 
55 поливомийних машин. Майже 140 
працівників дезінфікують зупинки 
громадського транспорту та підземні 
переходи. У трамвайних, автобусних 
та тролейбусних депо дезінфікують 
громадський транспорт, що пере-
возить сьогодні пасажирів за спец-
перепустками. 

Також обробляють увесь спецтран-
спорт. Зокрема, техніку, задіяну на 
ремонтних роботах.

СПРАВЕДЛИВІ РІШЕННЯ  
ДЛЯ ВСІХ

Останніми днями багато дискусій 
та емоцій стосовно термінового і мало 
не тотального скасування обмежень. 
Віталій Кличко наголошує, що зараз 
не час для популізму і не до рейтингів. 
Діяти треба відповідально і виважено. 
Він наголошує, що основний удар у 
боротьбі з розповсюдженням вірусу 
прийняло на себе місцеве самовря-
дування. Місцева влада купує засоби 
захисту та тести, забезпечує медичну 
допомогу.

«Ми вистояли вже майже два місяці. 
Не допустили інфекційного вибуху, 
який би зруйнував систему охорони 
здоров’я. А тепер важливо – не звести 
нанівець усі зусилля. Не зробити так, 
що вірус вирветься з-під контролю. Не 
допустити катастрофи і вимушеного 
повернення до більш суворого каран-
тину», – наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що заради безпеки 
людей і заради відновлення справед-
ливості має бути чіткий план і рівні 
умови дотримання та послаблення 
обмежень. Мер зауважив, що Київ пер-
ший етап такого плану оприлюднив. І, 
виходячи з епідеміологічної ситуації, 
сподівається запроваджувати його з 
12 травня. 

«Треба зважувати всі ризики – і 
соціальні, й економічні. Я кожен день 
просинаюся з тривогою за те, чи впо-
рається місто з цим викликом? Чи 
витримають наші лікарні, чи виста-
чить лікарів у критичній ситуації? Чи 
вистоїть економіка столиці? Скільки 
об’єктів, із тих, що планували, ми 
завершимо цього року. Як житимуть 
кияни, і як розвиватиметься місто. Бо 
я розумію свою відповідальність за те, 
що відбувається в столиці. І роблю все, 
щоб не допустити вибуху хвороби. Та 
я переконаний, спільними злагодже-
ними діями і свідомим ставленням 
до ситуації ми її подолаємо. Бо в нас 
немає іншого вибору!» – підкреслив 
Віталій Кличко.   
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НОВИНИ Про справедливий вихід  
із карантину розповів  
Віталій Кличко

Україна майже два місяці живе в умовах суворого 
карантину. Багато хто вже настільки стомився, що 
готовий нехтувати всіма заборонами. Не звести 
нанівець усі зусилля і не допустити сплеску 
захворювання на коронавірус просить киян мер 
столиці Віталій Кличко. Він готовий представити 
Уряду свій план виходу із карантину – справедливий і 
однаковий для усіх.
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Як ідеться у роз’ясненні, уряд ухва-
лив постанову № 306 «Про надання та 
повернення коштів, спрямованих на 
фінансування допомоги по частково-
му безробіттю на період карантину». 
Нею визначено, зокрема, механізм 
надання допомоги суб’єктам малого 
та середнього підприємництва для 
виплати її працівникам (за винятком 
осіб, які отримують пенсію та працю-
ють за сумісництвом) у разі втрати 
ними частини зарплати внаслідок 
зупинення (скорочення) діяльності.

Постанова визначає розмір допо-
моги по частковому безробіттю за 
кожну годину, на яку працівникові 
було скорочено тривалість робочо-
го часу, із розрахунку 2/3 тарифної 
ставки, але не більше розміру міні-
мальної зарплати.

Для отримання допомоги робото-
давець звертається до територіально-
го органу державної служби зайнятос-
ті (далі – центр зайнятості) за місцем 
реєстрації його як платника єдиного 
внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування, про-
тягом 30 календарних днів із дня 
зупинення (скорочення) діяльності 
та надає такі документи:

- заяву у довільній формі, у якій, 
зокрема, зазначається інформація 

про належність роботодавця до 
суб’єктів малого або середнього під-
приємництва відповідно до Госпо-
дарського кодексу України та до якої 
додаються засвідчені роботодавцем 
копії підтвердних документів щодо 
середньої кількості працівників та до-
ходу роботодавця за календарний рік, 
що передує року подання до центру 
зайнятості документів (за 2019 рік);

- засвідчену роботодавцем копію 
наказу із зазначенням дати початку 
зупинення (скорочення) діяльності;

- відомості про працівників (пріз-
вище, ім’я, по батькові, реєстраційний 
номер облікової картки платника 
податків або серія та номер паспорта, 
у яких виникло право на допомогу 
по частковому безробіттю на пері-
од карантину згідно із статтею 471 
Закону;

- видану ДПС довідку про 
с п л а т у  є д и н о г о  в н е с к у  н а 
загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування за останні шість 
місяців, що передують даті зупинення 
(скорочення) діяльності.

У разі подання неповного пакета 
документів, або наявності в окремих 
документах помилок, центр зайня-
тості протягом 3-х робочих днів по-
відомляє про це роботодавцю. Після 

доповнення або доопрацювання 
таких документів, роботодавець має 
право повторно звернутися до центру 
зайнятості протягом п’яти робочих 
днів із дня отримання повідомлення 
центру зайнятості.

«Рішення про надання або відмову 
у наданні допомоги по частковому 
безробіттю приймає центр зайнятості 
протягом 3-х робочих днів з дня 
подання роботодавцем документів, 
– зауважив директор КМЦЗ Віктор 
Білич. – Після прийняття рішення 
про надання допомоги по частковому 
безробіттю, у 3-денний строк уклада-
ється договір, у якому визначаються 
права та обов’язки сторін, порядок 
перерахування роботодавцю коштів 
Фонду та виплати працівникам до-
помоги по частковому безробіттю на 
період карантину, гарантії зайнятості 
такого працівника, відповідальність 
сторін, строк дії договору».

За умовами договору, центр за-
йнятості здійснює перерахування 
роботодавцеві коштів для виплати 
допомоги працівникам протягом 
3-х робочих днів після зарахуван-
ня відповідних коштів на рахунок 
центру зайнятості. Фінансування 
допомоги може здійснюватися у 
межах коштів, передбачених на 
такі цілі в бюджеті Фонду, а також 
за рахунок інших джерел, перед-
бачених законодавством.

Виплата працівникам допомоги 
здійснюється роботодавцем із першо-
го дня скорочення тривалості їхнього 
робочого часу в межах строку зупи-
нення (скорочення) діяльності, але 
не більше 30 календарних днів після 
завершення карантину. Ця допомога 
не надається працівникам, які отри-
мують оплату часу простою, а також 
при освоєнні нового виробництва 
(продукції) відповідно до ст. 113 
Кодексу законів про працю України.

Центр зайнятості контролює 
цільове використання коштів, що 
перераховуються роботодавцю для 
виплати працівникам. Відповідна 
перевірка проводиться протягом 90 
календарних днів після останньої 
виплати такої допомоги  

Продовжується капітальний 
ремонт спортивно-оздоровчого 
парку по вул. Юрія Шумського, 
3, в Дніпровському районі, роз-
ташованого біля озера Тельбін.

За інформацією Дніпровської РДА, 
у 2020 році заплановані роботи:

• павільйону для садового інвен-
тарю;

• побутового майданчика біля 
будинку садівника;

• майданчика для сміттєвих баків;
• влаштування громадської вби-

ральні;
• прокладання доріжки з ФЕМ на 

загальній площі 1100 кв. м;
• встановлення лав та урн;
• ігрових елементів для дітей – 

карусель і качалка-балансир.

Як уточнюють у 
райдержадміністра-
ції, більшість спор-
тивних об’єктів було 
влаштовано раніше, 
а цього року буде 
замінено покриття 
на універсальному 
спортмайданчику на 
наливне гумове та встановлено ще 
одну трибуну для глядачів.Для озе-
ленення території парку, в рамках 
капремонту заплановано висадити 
35 дерев, 140 кущів та влаштувати 
газон на 600 кв. м. Також силами 
КП УЗН Дніпровського району буде 
посіяно газон на 2 000 кв. м. Для по-
ливу рослин передбачено будівни-
цтво насосної станції зрошувальної 
системи.

У 2017-2018 роках у парку було 
влаштовано велодоріжки. У 2019 році 
збудовано футбольне поле зі штучним 
покриттям площею 924 кв. м, уні-
версальний спортивний майданчик 
площею 576 кв. м, встановлена дво-
рядна трибуна для вболівальників на 
52 місця, а також дитячий майданчик 
з гумовим покриттям на площі 370 
кв. м. Для освітлення парку було 
встановлено 98 опор освітлення  

Уряд погодив ініціативу міністра охорони здоров’я Макси-
ма Степанова щодо відновлення в Україні планових операцій 
та госпіталізацій. Відповідні зміни будуть внесені до постанови 
про карантин для того, щоб знизити рівень ризику загрози життю 
пацієнтів, які потребують планових операцій.

Про це очільник МОЗ повідомив на брифінгу.
«Як ви знаєте, на час карантину в нашій країні були скасовані 

планові операції, зокрема госпіталізація пацієнтів. Зараз у нас 
уже є необхідність проведення планових операцій. Це будуть 
операції за життєвими показниками, які знизять ризик загрози 
життю пацієнтів», – наголосив Максим Степанов.

За словами міністра охорони здоров’я, щоб унеможливити 
випадки зараження медичних працівників під час планових 
операцій, всім пацієнтам в обов’язковому порядку робитимуть 
ПЛР-тестування на коронавірус  

Либідська площа стала безпечнішою. Столичні дорожники 
встановили сучасне бар’єрне огородження у місці концентрації 
ДТП. Про це повідомив директор Департаменту транспортної 
інфраструктури КМДА Валентин Осипов.

«На проїзді від бульвару Дружби Народів до проспекту Голосіїв-
ського фахівці «Київавтодору» змонтували бар’єрне огородження 
Vario Guard. Ця частина Либідської площі – місце концентрації 
ДТП. Нерідко мають місце лобові зіткнення. На жаль, з летальними 
випадками. Тепер такі аварії унеможливлює бар’єр», – повідомив 
Валентин Осипов.

Огородження такого типу продемонструвало відмінні результати 
під час різноманітних випробувань, зокрема і на міцність. Навіть 
під час сильних ударів воно унеможливлює виїзд на зустрічні 
смуги руху. Vario Guard не потрібно фарбувати, а пошкоджені 
ділянки легко й швидко можна замінити.

«Нині Vario Guard встановлено на бульварі Дружби Народів, 
вулиці Олени Теліги, Північному мосту, нещодавно відремонто-
ваному проспекті Академіка Палладіна. Таке ж бар’єрне огоро-
дження з’явиться на проспекті Степана Бандери», – додав в.о. 
генерального директора КК «Київавтодор» Володимр Гузема.

Зазначимо, що бар’єрне огородження Vario Guard використо-
вують у багатьох країнах Європи  

Затверджено порядок надання 
допомоги по частковому 
безробіттю на період карантину

Біля озера Тельбін модернізують 
спортивний парк

Українські лікарні 
відновлюють планові 
операції та госпіталізації

У Києві встановлюють 
сучасне бар’єрне 
огородження

У Київському міському центрі зайнятості роз’яснили, 
як надаватиметься допомога по частковому 
безробіттю на період карантину.
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Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 26 листопада 2019 року скасу-
вати та ухвалити нове рішення, яким адміністративний позов Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Інвест-Проперті» до Київської міської ради, треті особи: Комунальне підприємство 
«Київтранспарксервіс», Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), про скасування рішення – задовольнити.

Визнати протиправним та нечинним рішення Київської міської ради від 05 березня 2019 року 
№ 184/6840 «Про вдосконалення організації паркувального простору в місті Києві».

Загальними зборами співвласників 2-ї черги будинку №13 по вул. Деміївській 
у м. Києві 11.04.2020 р. прийнято рішення щодо передачі функцій з управління 
2-ю чергою будинку №13 по вулиці Деміївській у місті Києві з 01.07.2020 р. 
ОСББ «ДЕМІЇВСЬКА СЛОБОДА», код ЄДРПОУ: 40671193, та розірвати до-
говори на управління з ТОВ «ХАУС МАСТЕР», код ЄДРПОУ: 40719237.

12.05.2020 р. відбудеться погодження меж земельної ділянки з суміжними 
землевласниками та землекористувачами по вул. Михайлівській, 15/1 – вул. 
Михайлівській,13-б, у Шевченківському районі міста Києва, право оренди на яку 
набуває ТОВ «ЕЛМЕНТА». Просимо Компанію з обмеженою відповідальністю з 
Амстердама Гоойоорд Б. В., або уповноваженого представника (кадастровий 
номер 8000000000:82:017:0011) бути присутніми для погодження меж та під-
писання актів приймання-передачі межових знаків на зберігання. У разі неявки, 
акти вважаються погодженими. Заходи будуть проведенні з дотриманням усіх 
протиепідеміологічних вимог. Тел.: +380442212642.

В Україні щоденно фіксують до 800 пожеж у природних екосистемах. У 95% випадків причинами пожеж є дії людини! Наслідками пожеж є тисячі гектарів спаленої те-
риторії та велика кількість загиблих тварин. Тож закликаємо вас бути свідомим та відповідальним до природи.Якщо ви стали свідком пожежі терміново зателефонуйте в 
оперативно-рятувальну службу за номером «101».

КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР 
МІСТА КИЄВА

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Зареєстровано в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ)
29 квітня 2020 р. за № 102 / 105

Про затвердження змін до Тарифів на платні послуги зі стоматологічної 
допомоги, які надає Комунальне некомерційне підприємство  

«Київська стоматологія» виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 613 від 15 квітня 2020 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року 

№ 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої 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 закла-
дах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах», 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 зі стоматологічної допомоги:

1. Затвердити зміни до Тарифів на платні послуги зі стоматологічної допомоги, які 
надає Комунальне некомерційне підприємство «Київська стоматологія» виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), встановлених 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації) від 24 вересня 2014 року № 1055, зареєстрованим у Головному 
управлінні юстиції у місті Києві 07 жовтня 2014 року за № 33/1086 (у редакції розпо-
рядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 18 грудня 2019 року № 2199), 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.
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Яким став новий вхід  
у Київський зоопарк

Мер Києва Віталій 
Кличко проінспектував 
завершальний етап рекон-
струкції вхідної групи. Про 
створення нової скульпту-
ри Зубра були з’ясовані 
нові подробиці.

Відомо, що скульптор-
анімаліст Юрій Рубан 
створив у 1968 році дві 
скульптури, які визнані 
витвором мистецтва і ста-
ли візитівкою Київського 
зоопарку.

«З дитинства мій батько любив природу, – згадує донька Юрія 
Рубана, заслужений художник України Олександра Рубан. 
– У нього в домі було багато різних птахів та звірів. Ця любов 
надихала його і зробила найвідомішим скульптором-анемаліс-
том. У 1967 році його запросили працювати над новим входом 
до Київського зоопарку. Ним були запропоновані скульптурні 
композиції Левів та Зубра, яких мали відлити у бронзі. На жаль, 
коштів вистачило лише на відливку в бетоні. Унікальність цих 
творів полягала в тому, що форма і пластика виконані більш 
стилізовано, а не натурально-реалістично, як було прийнято 
на той час. Але бетон – матеріал не довговічний. Через п’ять-
шість років скульптури, які стали вже популярними, огорнули 
мідними листами. За технологією, мідні листи зварюються, але 
між ними виникають мікротріщини. З часом вода проникає до 
бетону і руйнує його. Декілька разів проводилися реставраційні 
роботи, але вони спричинили зміну первинної пластики, і багато 
деталей скульптур були втрачені».

Повернути первісний вигляд скульптурам було запропоно-
вано саме Олександрі Рубан та її чоловікові Віктору Липовці, 
народному скульптору України.

Фігуру Зубра довелося буквально створювати з нуля. Завдяки 
фотографіям і архівним документам, що зберігаються в родині, 
скульптори доопрацювали і відновили ті частини звірів, що 
були пошкоджені. Потім художня рада, що складалася з відомих 
майстрів, затвердила відповідність реставрованих скульптур 
первісному вигляду. Тільки після цього, Зубра розпочали ви-
ливати з бронзи. Новий колір – зелена патина. З часом колір 
змінюватиметься на яскравий зелено-голубий  

Місто відшкодує витрати на 
поховання померлих від  
COVID-19 за зверненням родичів 

Місто візьме на себе відшкодування затрат на транспортування 
та кремацію померлих від COVID-19 за відповідним зверненням 
родичів чи інших осіб. Відповідні послуги забезпечуватиме кому-
нальне підприємство «Спецкомбінат – ритуальна служба». Про це 
заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Ми розуміємо, що у багатьох родин, яких 
спіткало горе, і їхні близькі люди померли від 
інфекції, може бути скрутне фінансове становище. 
Таким родинам ми готові піти назустріч та допо-
могти. Нагадаю, кремація в умовах поширення 
інфекції є рекомендованим способом поховання 
осіб, які померли від COVID-19», – сказав Петро 
Пантелеєв.

Він також прояснив ситуацію щодо приватних підприємств, що 
надають ритуальні послуги і транспортують до міського крематорію.

«Є єдині для всіх методичні рекомендації щодо поховання по-
мерлих осіб із підозрою або підтвердженням гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Вони 
затверджені розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації. І це рекомендації, що, передусім, повинні 
убезпечити від нових випадків інфікування. Адже на сьогодні в 
столиці понад півтори тисячі підтверджених випадків хвороби», 
– додав заступник голови КМДА 

Фото Бориса КОРПУСЕНКА
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Фото КМДА

На київській Русанівці триває 
капітальний ремонт будівлі колиш-
нього кінотеатру «Краків». Після 
завершення робіт, тут з’явиться 
сучасна театральна студія, кілька 
музичних сцен, студія звукозапису, 
а у великій залі демонструвати-
меться фестивальне кіно. Про це 
розповіла в.о. директора КП «Єв-
ропейський культурний центр 
«Краків» Оксана Абрашекова.

«Цій будівлі вже 51 рік. Колись 
«Краків» був одним із найпопуляр-
ніших кінотеатрів міста. Тепер ми 
плануємо зробити з будівлі великий 
культурний центр, де, серед іншого, 
будуть кінопокази. Проте йдеться 
лише про фестивальне кіно», – роз-
повіла Оксана Абрашекова.

За її словами, після завершен-
ня робіт, у «Кракові» буде чотири 
майданчики, на яких одночасно 

можна буде проводити вистави 
та концерти.

«Найголовніший наш майданчик 
– це велика зала зі сценою 220 кв. 
м. Зала спроєктована таким чином, 
що має гарні акустичні властивості 
та підходить для проведення му-
зичних концертів та кінопоказів. 
Тут 480 глядацьких місць. Перед-

бачено створення додаткових 20-ти 
місць, які можуть зайняти люди 
з інвалідністю», – розповіла в.о. 
директора культурного центру.

Наразі тривають роботи з об-
лаштування хореографічної зали, 
театральної студії з репетиційною 
базою, малої сцени-трансформера 
на 60 глядацьких місць зі світло-
вим та звуковим обладнанням та 
великого фоє зі сценою.

У проєкті велика увага приді-
лена забезпеченню безбар’єрного 
доступу.

«Зараз на вулиці споруджують 
пандус біля центрального входу, 
щоб люди з інвалідністю могли 
потрапити всередину центру. З 
іншого боку будівлі буде зовнішній 
ліфт, який забезпечить доступ для 
людей на візках на другий поверх», 
– сказала Оксана Абрашекова  

новини

Колишній кінотеатр «Краків» 
перетворюють на сучасний 
культурний центр

За час роботи Єдиного координаційного центру, 
продуктові набори першої необхідності вже отримали 
майже 33 тисячі киян. Про це повідомила заступниця 
голови КМДА Марина Хонда.

«За трохи більше, ніж місяць 
роботи Єдиний координаційний 
центр отримав та передав до районів  
34 721 набір першої необхідності, з 
яких вже 32 723 передані тим, хто їх 
потребує: люди літнього віку, особи 
з інвалідністю, особи, які опинилися 

в складних життєвих обставинах. Я вдячна благодій-
никам, які продовжують допомагати в цей непростий 
для усіх нас час», – зазначила Марина Хонда.

До роботи Єдиного координаційного центру до-
лучилися представники благодійних і громадських 
організацій та представники соціально-відповідаль-
ного бізнесу: БФ «Майбутній Київ», БФ «Життєлюб», 
Спілка самаритян України, торговельні мережі «Новус» 
та «АТБ», компанія «Розетка» та «Заказ.Юа». Логістику 
забезпечують компанії «Уклон» та «Нова пошта». Та-

кож, компанія «Фольксваген» надала свої автомобілі 
для перевезення пацієнтів, які потребують процедури 
гемодіалізу. Така необхідність є у близько 400 киян.

Якщо ви бажаєте долучитися до роботи Єдиного 
координаційного центру для допомоги малозахищеним 
киянам, звертайтеся за телефоном: 044-362-50-23. 
Також можна звернутися з ініціативою на електро-
нну адресу: stopcovidkyiv@gmail.com  

Майже 33 тисячі киян 
отримали продуктові набори, 
завдяки роботі Єдиного 
координаційного центру
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