
У Києві встановили 
14 пунктів збору 
використаних 
масок і рукавичок

У Києві розміщені 14 пунктів для збору використаних масок 
і рукавичок. Вони розташовані у продовольчих магазинах, 
куди кияни регулярно ходять і де викинути використані засоби 
індивідуального захисту найзручніше. Зібрані в контейнери 
засоби індивідуального захисту будуть герметично запаковані 
та відправлені на спалення. Про це заявив заступник голови 
КМДА Петро Пантелеєв.

«Місто продовжує впроваджувати про-
єкти збору окремих фракцій відходів. 
Нинішня ситуація з поширенням інфекції 
COVID-19 диктує нам необхідність окремо 
збирати маски та рукавички, які містяни 
активно використовують для свого захисту. 
Контейнери встановлені у великих торгових 
точках, куди, на наш погляд, людям буде 

найбільш зручно дійти. Контейнери, разом із вмістом, будуть 
безпечно спалені при температурі 1 200 градусів», – пояснив 
Петро Пантелеєв.

За його словами, після наповнення контейнерів, їх герметично 
запакує та вивезе підприємство, що має необхідну ліцензію.

«Важливо, що цей проєкт є ініціативою представників 
Київради та проявом доброї волі підприємств. Бюджетних 
коштів міста ані на встановлення, ані на утилізацію не ви-
трачено», – наголосив заступник голови КМДА.

Біля кожного контейнера розміщено поради з використан-
ня на основі рекомендацій Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, Головного управління Держпродспоживслужби в  
м. Києві та наказу Міністерства охорони здоров’я України 
«Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних 
правил і норм щодо поводження з медичними відходами». 
Зокрема, радять не торкатися обличчя після зняття маски, 
самі засоби краще обробити санітайзером, викидати краще, 
попередньо помістивши це в пакет, обробити потім руки.

Перелік локацій, де розміщені контейнери для збору 
масок та рукавичок

У магазинах мережі Billa:
• вул. Гришка, 3;
• просп. Маяковського, 85;
• Бессарабська площа, 2;
• вул. Тростянецька, 1-а;
• Дарницька площа, 1;
• просп. Повітрофлотський, 56-а;
• вул. Голосіївська, 13-а;
• Майдан Незалежності, ТЦ «Глобус»;
• вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 100;
• вул. Попудренка, 40.

У магазинах мережі METRO Cash & Carry:
• просп. Григоренка, 43;
• Кільцева дорога, 1-в;
• просп. С. Бандери, 26-в;
• вул. С. Лифаря, 2-а  

Більше двох місяців в 
Україні триває карантин. 
Жорсткі заходи дозволили 
стримати пандемію, проте 
не можна легковажити 
небезпеку. Про це щоразу 
нагадує мер столиці 
Віталій Кличко під час 
традиційних брифінгів.

Також він розповів про умови від-
новлення роботи метро, вартість 
проїзду в громадському транспорті 
після зняття усіх обмежень та про-
філактичні бесіди правоохоронців 
із порушниками правил карантину.

СТАТИСТИКА ФІКСУЄ ВСЕ 
БІЛЬШЕ ХВОРИХ

На сьогодні в столиці вже 2 012 під-
тверджених випадків захворювання 
на COVID-19. Кількість мешканців міс-
та, в яких за добу (13 травня) підтвер-
дили захворювання на коронавірус, 
– 52 людини. Серед них – 6 медиків. За 
минулу добу в Києві від коронавірусу 
померли двоє людей. Усього за цей 
час – 42 летальні випадки. До лікарень 
столиці госпіталізували 6 пацієнтів. 
Інші – лікуються на самоізоляції, під 
контролем лікарів. Одужали за минулу 
добу 20 людей. Всього коронавірус 
подолали 189 мешканців столиці.

«Найбільше випадків за минулу 
добу виявили в Дарницькому ра-
йоні – 11. Дніпровському – 8 та по 7 
випадків у Деснянському та Голосіїв-
ському районах столиці», – зазначив 
Віталій Кличко.

МЕДИКИ, ЯКІ ДОЛАЮТЬ  
ХВОРОБУ

Загалом у столиці захворіли на 
коронавірус 259 медиків. 29 із них 
перебувають сьогодні в стаціонарах 
лікарень. Це люди, які щодня рятують 
здоров’я та життя киян. Більшість 
лікарів, медперсоналу були інфі-
ковані на роботі. Інколи, навіть не 
знаючи, що мають справу з хворим 
на коронавірус. Адже чимало людей 
переносять цю хворобу без симптомів, 
але заражають інших.

За словами мера, менша частина 
медиків заразилися в побуті, в спіл-
куванні поза роботою. Як наприклад, 
Олексій Ареф’єв – лікар-невролог 
міської лікарні № 1, відеозвернення 
якого Кличко продемонстрував під 
час онлайн пресконференції. Олексій 
Ареф’єв вже подолав хворобу.

«Як людина, що буває в інфекцій-
них відділеннях київських лікарень, 
я чув різні історії тих, хто захворів. І, 
повірте, більшість пацієнтів говорять, 
що не уявляли через що їм доведеться 
пройти, аби подолати коронавірус», 
– підкреслив Віталій Кличко.

У МЕТРО – ТІЛЬКИ  
З ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ 
Віталій Кличко закликає киян, 

після відкриття метро, користуватися 

ним тільки за нагальної потреби і 
дотримуючись усіх правил безпеки. 
Він звернувся до тих киян, хто поки 
може працювати дистанційно, – про-
довжувати це робити. Бо так без-
печніше для здоров’я. Роботодавці 
теж мають подумати про безпеку 
своїх співробітників. Оптимізувати 
час їхнього перебування на роботі. 
Дотримуватися всіх правил і сані-
тарних норм. Щоб не обвалити зараз 
ситуацію.

Він зазначив, що з послабленням 
обмежень багато людей уже вийшли 
на роботу. І транспортна ситуація в 
столиці наразі складна. Саме тому він 
звернувся до уряду щодо відкриття 
метро в Києві. Проте мер вважає, що 
насамперед киянам треба думати 
про свою безпеку. Метро працює в 
багатьох містах Європи. Але там немає 
натовпів, і люди користуються ним 
тільки за нагальної потреби.

«І навіть якщо вам набридло це 
чути, я все одно буду повторювати: 
якщо ви самі нехтуєте своїм здоров’ям 
та здоров’ям своїх близьких – вас не 
зможе врятувати ніхто! Дотримуйтеся 
правил безпеки та вимагайте цього 
від людей навколо. Бо Кличко кож-
ному маску не одягне!» – звернувся 
до киян мер столиці.

ПРОТОКОЛИ  
НА ПОРУШНИКІВ

«У столиці досі немає муніципаль-
ної поліції, на чому ми наполягаємо 
вже кілька років. Ні минулий склад 
парламенту, ні цей так і не ухвалив 
закон про муніципальну поліцію», – 
наголосив мер столиці.

Він зазначив, що з початку травня 
в столиці склали 86 протоколів щодо 
порушників. А за святкові дні 8-9 
травня – всього 6 протоколів. Тільки за 
грубі порушення. Розуміючи, що люди 
втомилися від карантину, патрульні в 
основному проводили профілактичні 
бесіди. Основні порушення, за інфор-

мацією правоохоронців, були зафіксо-
вані біля пам’ятників та монументів. 
Там збиралися нечисленні мітинги. У 
зв’язку з обмеженнями, правоохорон-
ці пропускали на територію парків по 
дві особи із визначеним проміжком 
часу. І з вимогою дотримання дис-
танції у півтора метри. Та видавали 
захисні маски тим, у кого їх не було. 
Рятувальники щогодини проводили 
дезінфекцію на Алеї Героїв Крут та на 
території Парку Вічної Слави.

ПІСЛЯ КАРАНТИНУ ТАРИФИ 
НЕ ЗРОСТУТЬ

Тарифи на проїзд у громадському 
транспорті столиці підвищувати не 
збираються. Для міста зараз головне – 
без ексцесів поновити повноцінну ро-
боту транспорту. Мер закликав киян, 
задля їхньої безпеки, користуватися 
громадським транспортом тільки для 
того, щоб дістатися на роботу та з 
роботи. А також у нагальних справах. 

«Ми досі не застраховані від ін-
фекційного вибуху. Підкреслю, що 
підприємство «Київпастранс» продо-
вжує дезінфекцію рухомого складу. 
Робить це тричі на добу. І робитиме 
надалі», – наголосив Віталій Кличко.

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ,  
«ДИНАМО»!

Насамкінець брифінгу мер столиці 
Віталій Кличко привітав київське 
«Динамо» з Днем народження.

«У ці дні всі вболівальники і ша-
нувальники футбольного клубу «Ди-
намо» відзначають День народження 
легендарної київської команди. «Ди-
намо» заснували в середині травня 
1927 року. Нам, відданим фанам, 
«Динамо» подарувало багато емо-
цій, дозволило бути причетними до 
легенди. Клуб назавжди увійшов до 
історії перемог Києва та України! Тож 
вітаю всіх і вірю, що «Динамо» і далі 
буде нам дарувати яскраві перемоги!» 
– наголосив Віталій Кличко  
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НОВИНИ Кличко розповів про втому 
від карантину та вартість 
проїзду в транспорті
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Тим не менше, Кабінет міністрів 
продовжив карантин до 22 травня, 
тому розслаблятися зарано. І хай 
суворі правила поведінки, обмеження 
та дистанція за 1,5 місяці багатьом 
набридли, але це не применшує їх-
ньої важливості. «Вечірній Київ» 
нагадує про 7 речей, про які варто 
пам’ятати, коли виходите з дому.

1) НАДЯГТИ МАСКУ
Носіння захисної маски або рес-

піратора зараз є обов’язковим. Але 
нагадати про цей важливий елемент 
гардеробу все ж варто. 

Щоб надягти маску, треба за-
кинути гумки за вуха, розправити 
так, щоб вона прикривала ніс та 
рот, і обтиснути носову пластину, 
і так само за гумки її зняти.

Одноразову маску не можна ви-
користовувати повторно. Її реко-
мендується змінювати кожні 2-4 
години або коли вона стала воло-
гою. Одразу після використання, 
потрібно викинути її в закритий 
контейнер для відходів. 

2) ВИКОРИСТОВУВАТИ  
РУКАВИЧКИ

Є багато місць загального ко-
ристування, на які часто навіть не 
зважають, але які несуть загрозу 
інфікування: кнопки у ліфті, руч-
ки дверей під’їзду та магазину. І 
краще мати із собою кілька одно-
разових рукавичок, щоб регулярно 
їх змінювати і при цьому знати, що 
у вас залишаються чисті руки. Ви-
користовуйте їх і в магазині, якщо 
є така нагода.

І пам’ятайте: так само, як однора-
зові маски, одноразові рукавички не 
можна використовувати повторно.

3) ЗБЕРІГАТИ ДИСТАНЦІЮ
Єдина гарантія безпеки від за-

раження – це дистанція між людьми. 
Відстань має дотримуватись як на 
вулиці, так і всередині приміщення. 

Особливо обережними треба бути 
у чергах. У багатьох магазинах і 
аптеках накреслені орієнтовні межі, 
передбачені для кожного клієнта. 
Якщо таких «розділових» елементів 

на підлозі немає, то пам’ятайте: 
від людини до людини має бути 
відстань не менше 1,5-2 м.

4) ОПЛАЧУВАТИ  
БЕЗКОНТАКТНО.

Готівка – це потенційний носій 
інфекції. Тому для оплати товарів 
у магазині та аптеці користуйтеся 
банківськими картками або без-
контактними картковими техноло-
гіями payPass і payWave. Також ви 
можете скористатися терміналами 
самообслуговування, якщо такі є у 
магазині.

5) КОРИСТУВАТИСЬ  
АНТИСЕПТИКОМ.

Носіть із собою пляшечку анти-
септичного засобу, спиртовмісні 
серветки або антибактеріальні во-
логі серветки. Крім того, біля входу/
виходу з магазину або аптеки, як 
правило, стоять антисептичні засо-
би, якими можна продезінфікувати 
руки. Не нехтуйте цією можливістю, 
особливо після розрахунку за покуп-
ки, перед виходом із приміщення.

6) МИТИ РУКИ.
Жоден антисептик не є ефек-

тивнішим за звичайне миття рук 
милом. Після повернення з вулиці, 
мити руки треба ретельно – щонай-
менше 20-30 секунд. Потріть долоні 
одна об одну, з тильного боку та між 
пальцями, і змийте проточною во-
дою. Потім витріть руки серветкою 
чи рушником.

7) ДЕЗІНФІКУВАТИ  
ПРОДУКТИ.

Перш ніж класти придбані па-
кунки до холодильника або шафи, 
пам’ятайте, що вірус може жити й на 
упаковках продуктів. Тому останній 
етап – це дезінфекція купленого.

Продукти в упаковках варто про-
дезінфікувати спиртом або антисеп-
тиком з вмістом спирту не менше 
60%. Закриті пластикові або скляні 
пляшки можна вимити водою із 
милом.  Після того, як розставите 
все на місця, слід одразу помити 
руки  

У квітні понад 25 тисяч киян дис-
танційно, через Комунальний концерн 
«Центр комунального сервісу», вирішили 
питання, пов’язані з наданням послуг 
«Київтеплоенерго».

Про це повідомила пресслужба під-
приємства.

Найпоширеніші питання – це дистан-
ційне опломбування та розпломбування 
лічильників, актуалізація інформації 
про повірку приладів обліку, укладання 
договорів, передача показань тощо.

В умовах карантину розширено 
перелік каналів комунікації, за допо-
могою яких клієнти можуть зв’язатися 
з фахівцями Центру. Їх можна знайти 
на карті актуальних контактів усіх ад-
міністративних районів Києва. Так 
ви зможете залишатися вдома та по-
збавити себе необхідності додаткових 
соціальних контактів, а отже додатково 
убезпечитися від COVID-19  

Київ розпочинає реалізацію цільової програми ремонту при-
ладів обліку теплоенергії. Вона передбачає комплекс заходів 
із моніторингу стану наявного обладнання, технічного обсте-
ження, ремонту та повірки. Загалом комунальне підприємство 
«Київтеплоенерго», що забезпечує постачання 80% гарячої води 
та опалення в столиці, готуючись до наступного опалювального 
сезону, відремонтує 1 074 одиниці обладнання. Про це заявив ди-
ректор структурного підрозділу «Енергозбут» підприємства 
«Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін.

«Київ за рівнем оснащеності будинковими приладами обліку 
тепла посідає одне з перших місць серед міст-мільйонників. На 
основі наявних даних моніторингу технічного стану приладів об-
ліку визначили перелік лічильників, які на сьогодні потребують 
першочергового ремонту. Наразі в ході підготовки до зими ми вже 
полагодили 270 приладів. Якщо під час діагностики будуть виявлені 
пошкодження лічильника, він буде відремонтований. Якщо він не 
підлягає ремонту, буде проведена заміна у порядку, визначеному 
чинним законодавством – за кошти будинку. Ремонтні роботи 
проводять як спеціалісти «Київтеплоенерго», так і виробники 
приладів (залежно від типу та складності пошкодження). Також 
передбачена позачергова метрологічна повірка лічильника після 
ремонту», – зазначив Костянтин Лопатін.

Нагадаємо, що збереження будинкових приладів обліку – це 
зона відповідальності насамперед мешканців столичних будин-
ків. Лише впродовж минулого року в Києві було знівечено та 
викрадено 28 лічильників, вартістю близько 60 тис. грн кожен. 
Тому 22 будинки в столиці вже оснастили підвальні приміщення 
охоронною сигналізацією, що на сьогодні є найбільш надійним 
захистом лічильника від вандалів і злодіїв  

Вийти з дому і повернутися 
здоровим: 7 правил поведінки

Кияни почали дистанційно 
обслуговувати свої лічильники

Цього року 
«Київтеплоенерго» 
відремонтує понад 
тисячу будинкових 
приладів обліку тепла

Весна, тепло і часткове послаблення карантину 
позначилися на поведінці киян. Багато хто почав 
нехтувати заборонами, вважаючи, що загроза минула.
Ольга КОСОВА  «Вечірній Київ»
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Під час спалаху COVID-19 кожен  
з нас думає про те, як захистити 
себе і своїх близьких від зараження 
на коронавірусну інфекцію. Для 
того, щоб знизити ризики інфіку-
вання широких кол та обмежети 
розповсюдження інфекції, держави 
вводять карантинні заходи. Але ми 
самі також повинні дбати про своє 
здоров’я і виконувати рекомендації 
щодо правил самоізоляції, дезін-
фекції тощо. І не останню роль 
в захисті організму відіграє наш 
імунітет, який може бути зміцнено 
або послаблено нашими діями. 
Одним із чинників, що вплаває 
на імунітет, є наші харчові звички.

Правильне харчування і спожи-
вання достатньої кількості води –  
є життєво необхідними чинниками. 
Люди, які дотримуються збалансо-
ваної дієти, мають краще здоров’я, 
сильнішу імунну систему, а також 
менші ризики стосовно хронічних 
та інфекційних захворювань. Тому 
необхідно вживати різноманітні 
свіжі та необроблені продукти, щоб 
отримувати вітаміни, мінерали, 
харчові волокна, білки і антиокси-
данти, необхідні організму людини 
для збереження здоров’я та по-
передження розвитку хронічних 
захворювань.

Дотримання правил здорово-
го харчування дозволяє значно 
знизити ризик надмірної ваги, 
ожиріння, хвороб серця, інсульту, 
діабету і деяких видів раку, а також 
допоможе протистояти коронаві-
русній інфекції.

Наводимо декілька порад, які 
необхідно виконувати завжди:

•  Їжте свіжі та необроблені 
продукти щодня.

Якщо ви споживаєте термічно 
оброблені фрукти чи овочі, не пере-

варюйте їх, так як це може призвес-
ти до втрати важливих вітамінів.

Їжте фрукти, овочі, бобові (на-
приклад, сочевицю, боби), горіхи 
і цільні зерна (наприклад, не-
оброблену кукурудзу, просо, овес, 
пшеницю, коричневий рис або 
крохмалисті бульби або коріння, 
такі як картопля, ямс тощо) і про-
дукти тваринного походження (на-
приклад, м’ясо, риба, яйця і молочні 
продукти).

Фахівці рекомендують щодня 
їсти: 2 чашки фруктів (4 порції), 
2,5 чашки овочів (5 порцій), 180 
г зерна, 160 г м’яса і бобів (чер-
воне м’ясо можна їсти 1-2 рази в 
тиждень, а також птицю 2 -3 рази 
в тиждень).

Для закусок обирайте сирі овочі 
і свіжі фрукти, а не продукти з ви-

соким вмістом цукру, жиру або солі.
Обирайте свіжі фрукти замість 

солодких закусок, таких як печиво, 
тістечка і шоколад.

•  Їжте помірну кількість жиру 
і масла.

Споживайте ненасичені жири 
(які містяться в рибі, авокадо, горі-
хах, оливковій олії, соєвій, рапсовій, 
соняшниковій і кукурудзяній олії), 
а не насичені жири (які містяться в 
жирному м’ясі, вершковому маслі, 
пальмовому і кокосовому маслах, 
вершках, сирі, топленому маслі 
і салі). 

Обирайте біле м’ясо (наприклад, 
птицю) і рибу, які зазвичай містять 
мало жиру, а не жирне червоне 
м’ясо.

•  Уникайте промислово ви-
роблених транс-жирів. 

Вони часто зустрічаються в об-
робленій їжі, фаст-фуді, закусках, 
смаженій їжі, замороженій піці, пи-
рогах, печиві, маргаринах і спредах, 
в морозиві, кремах тощо.

 •  Уникайте обробленого м’яса, 
тому що в ньому багато жиру і 
солі.

Намагайтесь у своєму раціоні 
замінити тваринні жири на рос-
линні олії. Де можливо, обирайте 
знежирені версії молока і молочних 
продуктів.

•  Їжте менше солі та цукру.
При приготуванні їжі обмежте 

кількість солі та приправ з висо-
ким вмістом натрію (наприклад, 
соєвий соус і рибний соус).  Об-
межте щоденне споживання солі 
до 5 г (приблизно 1 чайна ложка) 
і використовуйте йодовану сіль.

•  Пийте достатню кількість 
води.

Вода необхідна для життя. Вона 
транспортує поживні речовини і 
сполуки в крові, регулює температуру 
вашого тіла, позбавляється від від-
ходів, змащує і пом’якшує суглоби. 
Пийте 8-10 склянок води щодня.

Вода – найкращий вибір, але 
ви також можете споживати інші 
напої, фрукти і овочі, які містять 
воду, наприклад, лимонний сік 
(розведений у воді та несолодкий), 
чай і кава. Але будьте обережні, не 
вживайте занадто багато кофеїну 
і уникайте підсолоджених фрукто-
вих соків, сиропів, концентратів 
фруктових соків, газованих і не-
газованих напоїв, оскільки всі вони 
містять цукор.

•  Уникайте їжі поза домом.
Їжте вдома, щоб знизити ймо-

вірність контакту з іншими людьми 
і знизити ймовірність зараження 
COVID-19. 

•  Будьте обережні.
Ми рекомендуємо дотримувати-

ся дистанції не менше 1 метра між 
вами і всіма, хто кашляє або чхає. Це 
не завжди можливо в багатолюдних 
громадських місцях. Краплі від за-
ражених людей можуть осісти на по-
верхні і на руки людей (наприклад, 
клієнтів і співробітників), і, з огляду 
на те, що багато людей приходять і 
йдуть, ви не можете визначити, чи 
достатньо регулярно миються руки, 
і чи достатньо швидко очищаються 
і дезінфікуються поверхні.

Дотримуйтесь правил карантину 
і залишайтесь здоровими  

 
Рекомендації ЕРБ ВООЗ,

переклад та адаптація  
ЦГЗ МОЗ України

Рекомендації з харчування для дорослих  
під час спалаху COVID-19

Міністерство інфраструктури 
України розробило план віднов-
лення пасажирського сполучення. 
Про це повідомив міністр Вла-
дислав Криклій.

За його словами, до кінця тижня 
з Міністерством охорони здоров’я 
буде узгоджено дати етапів, щоб 
люди могли дістатися до роботи, 
але були максимально захищені 
від поширення коронавірусу.

«Працюємо з авіаперевізника-
ми та МЗС, щоб визначати країни, 
з яких почнеться відновлення  
міжнародного авіасполучення. 
Авіакомпанії пропонують від-
новлювати внутрішні перельоти 
одночасно з міжнародними», – 
зазначає Криклій.

Весь транспорт відновлювати-
меться з обмеженнями. Пасажири і 
персонал повинні будуть викорис-
товувати засоби індивідуального 
захисту. Крім цього, будуть про-
водити температурний скринінг 
і дезінфекцію транспортних при-
міщень (аеропорти, вокзали тощо). 
Кількість пасажирів на квадратний 
метр обмежать та слідкуватимуть 
за соціальною дистанцією  

Транспорт виходитиме з карантину поетапно
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15-17 травня столиця 
відзначатиме День Європи  
у телеформаті

Щороку у третю суботу травня 
у Києві відзначають День Європи 
в Україні.

Цьогоріч, у зв’язку із поши-
ренням коронавірусної інфекції 
COVID-19, Київська міська дер-
жавна адміністрація, зокрема 
Департамент суспільних кому-
нікацій, Департамент культури 
КМДА, Управління міжнародних 
зв’язків, спільно з шостим Між-
народним фестивалем мистецтв 
Anne de Kyiv Fest, запропонують 
киянам та гостям столиці відзначи-
ти свято у новому онлайн, теле- та 
радіоформаті.

15-17 травня глядачів телеканалу 
«Київ» з Днем Європи вітатимуть 
керівництво держави та міста, 
Представництва Європейського 
Союзу в Україні та посольств дер-
жав-членів Європейського Союзу, 

акредитованих в Україні.
Також протягом цих днів, із на-

годи відзначення Дня Європи, в 
ефірі телеканалу «Київ» заплано-
вано інформаційно-пізнавальну 
та культурно-мистецьку програми.

Зокрема:
• телеверсія театральної вистави 

«Гамлет» (Вінницький обласний 
український академічний музич-
но-драматичний театр ім. М. К. 
Садовського);

• телеверсія театральної вистави 
«Шестеро персонажів у пошуках 
автора» (Київський академічний 
драматичний театр на Подолі);

• записи привітань від міських 
голів міст-гостей Днів Європи та 
міст-побратимів Києва;

• демонстрація архівних віде-
оматеріалів про святкування Дня 

Європи в Києві у попередні роки;
• показ промороликів про країни 

ЄС, виступів художніх колективів 
країн, різноманітних майстер-
класів, інтерв’ю з видатними осо-
бистостями;

• фінальний концерт конкурсу 
дитячої пісні мовами країн-членів 
ЄС «Formidable»;

• трансляція шоу «Євробачення: 
Європа світить світлом» – прямі 
включення фіналістів пісенного 
конкурсу Євробачення;

• телеверсія історичної виста-
ви-перформансу «Едігна. Донька 
Анни Київської і Генріха І. Початок 
Славного Служіння», у головній 
ролі – Ірма Вітовська;

• показ художнього кінофільму 
«Легенда про княгиню Ольгу», у 
головній ролі – Народна артистка 
України Людмила Єфименко-Іл-
лєнко;

• балет «Княгиня Ольга» Євгена 
Станковича (Дніпровський театр 
опери та балету);

• телемарафон, присвячений 
століттю з дня народження Іоанна 
Павла ІІ.

Детальна інформація щодо свят-
кового «європейського» ефіру буде 
оприлюднена на Офіційному пор-
талі Києва та у програмі передач 
телеканалу «Київ»  

Засновник – Комунальне підприємство Київської міської ради  
«Центр публічної комунікації та інформації»
Перший заступник Максим ФІЛІППОВ
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новини

12 травня ще 100 жителів Солом’янського району отримали 
продуктові набори завдяки роботі Єдиного координаційного 
центру, створеного для підтримки малозабезпечених киян в 
умовах карантину.

Загалом солом’янцям, які знаходяться у так званій «групі ризи-
ку» – це літні люди, особи з інвалідністю та родини, які опинилися 
в складних життєвих обставинах, надійшло 4 458 наборів першої 
необхідності. Робота триває.

Якщо ви потребуєте допомоги, телефонуйте до Територі-
альних центрів:

Деснянський район: +380 (44) 533 72 51.
Дніпровський район: +380 (44) 512 00 35.
Дарницький район: +380 (44) 562 50 60.
Голосіївський район: +380 (44) 234 98 24.
Оболонський район: +380 (44) 414 09 41, +380 (44) 411 97 75.
Печерський район: +380 (44) 285 23 59.
Подільський район: +380 (44) 425 05 12.
Святошинський район: +380 (44) 290 55 72.
Солом’янський район: +380 (44) 497 73 27.
Шевченківський район: +380 (44) 236 50 56.
Або ж пишіть на електронну адресу: stopcovidkyiv@gmail.com  

Єдиний координаційний 
центр активно діє
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