
Вимірювання 
температури та жетони: 
кияни зустріли перший 
робочий день метро

68 днів метро у Києві не перевозило пасажирів. Вперше 
в своїй історії підземка була на карантині. У понеділок, 25 
травня, роботу відновили. З величезним переліком умов: 
дезінфекція транспорту, маски для пасажирів, безконтактні 
способи оплати за проїзд. Крім того, у разі скупчення пасажирів, 
можуть частково або повністю обмежувати вхід на станції.

При вході на станцію 
метро, через гучномо-
вець, пасажирів попе-
реджають про засоби 
захисту – маски та ру-
кавички. Пасажиропотік 
вранці невеликий, тож у 
правоохоронців був час 
«набити руку» – за пра-
вилами, встановленими 
міською комісією, ви-
мірювати температуру 
можуть вибірково.

Перший робочий день метро після карантину нагадує 
звичайний вихідний. Натовпів, які збираються тут у час пік 
у будні, – немає. Усі швидко минають «вузьке місце» і «роз-
сіюються» на платформі – не скупчуючись у кількох місцях.

Нагадаємо, cплачувати за проїзд на турнікетах можна:
•  KyivSmartCard;
•  карткою метро (до 31 березня 2021 року);
•  безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної 

системи на жовтих турнікетах;
•  мобільними додатками Google Pay та Apple Pay;
•  мобільним додатком Kyiv Smart City;
•  разовим квитком із QR-кодом (паперовим або ел-

ектронним).
Протягом місяця з дати відновлення роботи пасажири 

також можуть використати раніше придбані жетони зеле-
ного кольору.

Також у метрополітені забезпечують санітарний контроль 
пасажирів на вході до приміщень станцій. У разі виявлення 
візуальних ознак гострого респіраторного захворювання, про-
водять температурний скринінг. Пасажирів із температурою 
тіла вище 37,2, або з ознаками інфекційного захворювання, 
не пускають на станції метрополітену. Пасажири у чергах до 
кас та терміналів самообслуговування, на платформах та у 
вестибюлях станцій мають дотримуватися санітарної відстані 
не менше ніж 1,5 метри один від одного  

Про це та інше розповів мер сто-
лиці Віталій Кличко під час тради-
ційного брифінгу. 

СТАТИСТИКА НЕ ДАЄ  
РОЗСЛАБИТИСЯ

На сьогодні в столиці вже 2 652 
підтверджені випадки захворювання 
на COVID-19. Кількість мешканців 
Києва, у яких за добу, 24 травня, 
підтвердили захворювання на ко-
ронавірус, – 29 людей. Серед них 
троє медиків. Померла одна люди-
на. Усього за період пандемії – 60 
летальних випадків.

Серед тих, хто захворів: 15 жінок 
віком від 27 до 72 років, дві дівчинки 
– одинадцяти та дванадцяти років – та 
11 чоловіків від 37 до 75 років. А також 
хлопчик, якому 10 рокiв. До лікарень 
столиці госпіталізували 10 пацієнтів. 
Інші – лікуються на самоізоляції, під 
контролем лікарів.

«Одужали за добу 2 людини. Усього 
коронавірус подолали 360 мешканців 
столиці», – зазначив Віталій Кличко.

МІСТО НА ДРУГОМУ ЕТАПІ 
ПОСЛАБЛЕННЯ КАРАНТИНУ

Мер столиці нагадав, що з 23 трав-
ня столиця розпочала другий етап 
послаблення обмежень. Відкрилися 
магазини площею до 1 000 квадратних 
метрів. Відновив роботу в звичайному 
режимі наземний громадський тран-
спорт. У неділю, за графiком вихiдного 
дня, на лініях працювали: 191 автобус, 
понад 250 тролейбусів, 125 трамваïв, 
60 маршруток «Киïвпастрансу». Також 
із суботи перевозять пасажирiв i при-
ватні маршрутки. У недiлю виїхали 
770 одиниць.

Увесь рухомий склад обов’язково 
д е з i н ф і к у ют ь . У т р а н с п о рт і 
обов’язковий масковий режим – як 
для водiïв i кондукторiв, так i для 
пасажирiв.

Кличко підкреслив, що маска та-
кож обов‘язкова для відвідувачів 
ринків – зокрема, промислових та 
сільськогосподарських ярмарок, що 
сьогодні розпочали працювати в сто-
лиці. Також сьогодні в місті відкрили 
спортивні та дитячі майданчики у 
парках і скверах та на прибудинкових 
територіях. 

«Я хочу звернутися до всіх: дуже 
важливо, наскільки кияни будуть до-
тримуватися правил безпеки. Бо коли 
відкрили стільки місць публічного 
користування, – важливо не допус-
тити сплеску вірусу. Наприклад, у 
Чехії, після запровадження перших 
послаблень, різко зросла кількість 
хворих. Так може відбутися й у нас. 
Бо вірус нікуди не подівся!» – під-
креслив Кличко.

Він також нагадав, що в робочі дні 
триває обмеження на в’їзд велико-
габаритного транспорту на чотирьох 
в’їздах до Києва – на Житомирському, 
Бориспільському, Одеському та на 
Гостомельському шосе. Діє обмеження 
вранці (з 7.00 до 10.00) та ввечері (з 
17.00 до 20.00).

МЕТРО ПОЇХАЛО!
Із понеділка, 25 травня, київське 

метро відновило свою роботу в зви-
чайному режимі. В метрополітені 
здійснили всі необхідні заходи для 
безпечного перевезення пасажирів. 
У цьому переконався і сам мер, який 
був одним із перших пасажирів.

«Відновило свою роботу в звичайно-
му режимі київське метро. Кожен потяг 
перед кожним рейсом дезінфікують; 
посилено дезінфікують усі пасажир-
ські зони – вестибюлі та платформи 
станцій, касові вікна, турнікети, ручки 
дверей, поручні ескалаторів; у вес-
тибюлях та на платформах станцій 
нанесена розмітка для дотримання 
соціальної дистанції; працівники 
метро забезпечені засобами індиві-
дуального захисту; скрізь на станціях 
розміщені інформаційні матеріа-
ли щодо обов’язкового масочного 
режиму для пасажирів, важливості 
дотримання дистанції, рекомендації 
використовувати рукавички під час 
поїздок», – повідомив мер столиці.

Також пасажирів метро інформу-
ють про можливості безконтактної 
оплати за проїзд – задля уникнення 
черг та скупчення людей. Контролює 
дотриманням правил у метрополітені 
поліція.

ПЕРШОГО ЧЕРВНЯ –  
ЧЕРГОВИЙ ЕТАП

Із 1 червня в Києві планують роз-
почати наступний етап послаблення 
обмежувальних заходів. Зокрема, 
планують відкрити дитячі садочки, 
спортивні комплекси та зали, фітнес-
центри (окрім басейнів), дитячо-
юнацькі спортивні школи, пляжі та 
зони відпочинку біля водойм. Також із 
1 червня знімуть обмеження на відвід-
ування міських кладовищ. Відновлять 
роботу заклади професійно-технічної 
та вищої освіти для випускників та 
абітурієнтів.

Відновлювати роботу дитячих 
секцій і таборів у столиці поки не 
будуть. У липні організують робо-
ту дитячих таборів у школах. Щодо 
дитячих секцій – відновлення їхньої 
роботи заплановане на вересень. 
Дитячі розважальні зони в торго-
во-розважальних закладах поки не 
працюватимуть. Самі ж ТРЦ можуть 
відкрити вже цього тижня.

ЯЛІВЕЦЬ ЧИ КАШТАНИ
Днями вздовж частини Хрещатика 

висадили ялівець – там, де на цей 
момент не було дерев. Як підкреслив 
Віталій Кличко, таке рішення – тим-
часове. Наступного року в місті за-
планована реконструкція Хрещати-
ка. Її не робили багато років, тільки 
оновлювали асфальт. Тому цього року 
висаджувати крупномірні дерева не 
мало сенсу. А ялівець перед почат-
ком ремонту пересадять у парки та 
сквери міста.

«Тобто ми створимо умови, щоб у 
кожній лунці – а їх від Бессарабської 
до Європейської площі 249 – росли, а 
не чахли, дерева. Звичайно, каштани 
– символ Києва. Вони ростуть у пар-
ках та скверах, на міських бульварах 
і вулицях. Ростимуть каштани і на 
Хрещатику! Будемо шукати витривалі 
сорти. Каштани будуть! Тому прошу 
не робити з ялівця слона. Ялівець 
теж не треба зневажати, але його з 
Хрещатика наступного року пере-
садять», – наголосив Віталій Кличко  
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НОВИНИ Життя столиці в умовах 
другого етапу послаблення 
обмежень карантину
У понеділок, 25 травня, 
у Києві відновила 
роботу головна міська 
транспортна артерія – 
столична підземка. Заходи 
безпеки – безпрецедентні: 
маски, дистанція, 
вимірювання температури. 
Адже вірус від Києва 
не відступив, і кількість 
хворих збільшується. 
Водночас, місто має жити і 
розвиватися.
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У період обмежувальних захо-
дів все більше киян сплачуть за 
спожиті житлово-комунальні по-
слуги онлайн. Зокрема, кількість 
транзакцій через особисті кабінети 
на муніципальних сайтах зросла 
на 15 %. Такий стрімкий приріст 
спостерігається вперше за останні 
кілька років. Про це повідомила 
заступниця комерційного ди-
ректора комунального концерну 
«Центр комунального сервісу» 
(ЦКС) Юлія Петрик.

«Сьогодні вкрай важливо уни-
кати скупчень та намагатися усі 
питання вирішувати дистанційно, 
зокрема, сплачувати за спожи-
ті житлово-комунальні послуги. 
«Центр комунального сервісу» за-
безпечив киян можливістю здій-
снювати оплати, не виходячи з дому 
– через особистий кабінет на сайті 

ЦКС або QR-код, що надрукований 
на кожному рахунку-повідомленні. 
У період карантину ми спостерігає-
мо позитивну динаміку – кількість 
транзакцій через муніципальні 
онлайн сервіси для сплати за кому-
нальні послуги зросла на 15%. Такий 
приріст є рекордним за останні 
кілька років», – Юлія Петрик.

Вона нагадала, що для оплати 
через особистий кабінет  достатньо 
виконати 3 прості кроки: створити 

обліковий запис, додати один або 
кілька об’єктів (наприклад, для до-
помоги у сплаті старшим сусідам, 
бабусям, дідусям) та сплатити зруч-
ним способом із поданого переліку. 
Зокрема, власники картки киянина 
можуть сплатити за послуги без 
комісії. Для сплати за QR-кодом 
потрібно зісканувати код із рахунку, 
перейти за посиланням та натиснути 
«Сплатити», скориставшись карткою 
киянина для сплати без комісії.

«Сплачуючи за комунальні 
послуги у період карантину, слід 
пам’ятати, що пільговий період 
оплати за комунальні послуги три-
ватиме до кінця місяця. Раніше 
знижка діяла для тих, хто сплачує до 
20 числа поточного місяця, у період 
дії обмежувальних заходів – знижка 
діє для всіх, хто сплатить до кінця 
місяця», – додала Юлія Петрик.

Заступниця комерційного ди-
ректора зауважила, що для дистан-
ційного вирішення питань можна 
звертатись:

• через сall-центр ЦКС – (044) 
247-40-40;

• за додатковими телефонами 

для передачі показань;
• за допомогою сервісу «Дис-

танційне обслуговування»;
• через зворотний зв’язок на 

сайті;
• у месенджері Facebook;
• через Skype 

Під час послаблення карантину люди можуть по-
чуватися по-різному. Емоційні реакції на цьому етапі 
можуть включати:

• страх і тривогу за власний стан та здоров’я близь-
ких;

• стрес через постійне спостереження за власним 
здоров’ям;

• смуток, гнів, фрустрацію через те, що друзі та 
близькі люди уникають контактів через побоювання 
інфікування;

• почуття провини через те, що під час карантину 
не було змоги повноцінно виконувати робочі та/або 
батьківські обов’язки.

Діти теж можуть відчувати різні емоції під час 
послаблення карантину.

Як відомо, уряд продовжив карантинні обмеження 
в Україні до 22 червня. Однак з 22 травня послаблює 
їхню дію. Водночас, пам’ятати про правила гігієни та 
фізичного дистанціювання потрібно навіть у цей час:

• Дотримуйтеся вказівок органів влади.
• Якщо вам потрібно зробити покупки, тримайтеся 

на відстані не менше метру від інших людей. Досі ре-
комендуємо розглянути варіант онлайн замовлення 
та доставки товарів кур’єром додому.

• Не забувайте про безконтактні привітання: усміш-
ка, помах голови.

• Пам’ятайте про респіраторну гігієну і етикет 
кашлю: кашляйте і чхайте в одноразову серветку, 
яку потім одразу треба викинути або, якщо її немає –  
у згин ліктя.

• Навіть під час послаблення карантину, якомога 
частіше мийте руки протягом 20-40 секунд теплою 
водою із милом або обробляйте їх дезінфектором із 
вмістом спирту не менше 60%.

• Самоізолюйтеся у разі появи респіраторних 
симптомів. Також потрібно ізолюватися від тих, з 
ким проживаєте, настільки, наскільки це можливо. 
Особливо, якщо живете із людьми похилого віку  

Як правильно адаптуватися 
до послаблення карантину

У період карантину кількість 
транзакцій через муніципальні онлайн 
сервіси для сплати за комунальні 
послуги зросла на 15%

Після того, як днями на Хрещатику в порожні лунки від дерев тим-
часово висадили великі ялівці, кияни почали штурмувати Facebook- 
сторінку КО «Київзеленбуд».

«Київзеленбуд» дав пояснення небайдужим до каштанів киянам, що 
висадка хвойних була тимчасовим вимушеним заходом.

«Каштани нині добре себе почувають у парках та скверах, це можна 
побачити у різних районах Києва. Проте вздовж доріг, як на Хрещатику, 
вони починають хворіти. І тому є чимало причин, – пишуть спеціалісти-
зеленбудівці. – Під час повномасштабної реконструкції Хрещатика у 
1998 році звузили широку бульварну зелену зону, і каштани опинилися 
впритул до дороги з величезним потоком автомобілів, що спричиняє 
високу загазованість повітря. А велика площа асфальтового покриття 
постійно перегрівається. Додати до цього сіль, якою посипають дороги 
взимку, відсутність автоматичного поливу, мінуючу міль, і маємо ре-
зультат», – пояснює «Київзеленбуд.

Результат – це слабкі дерева, листя яких вже у червні покривається 
плямами та «іржавіє», облітає.

«Для того, щоб розширити лунки для дерев, завантажити в них біль-
ше 10 кубометрів родючого чорнозему, потрібна реконструкція вулиці 
Хрещатик. Вона розпочнеться наступного року. Планується розширити 
бульварну частину, щоб дерева росли далі від проїжджої частини, щоб 
можна було влаштувати стаціонарний полив. Тоді будуть висаджені 
крупномірні дерева. Перед реконструкцією висаджувати крупномірні 
дерева немає сенсу», – додали у «Київзеленбуді»  

Каштанам на 
Хрещатику бути!
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За інформацією Головного управління Держпрод-
споживслужби в м. Києві, станом на 23 травня вико-
нали протиепідемічні вимоги та можуть працювати 
43 агропродовольчі ринки.

А саме:

Торговельний майданчик «Феофанівський»,  
вул. Заболотного, 48-а.

Ринок «Деміївський», ТОВ «Манхеттен», вул. 
Ізюмська, 1.

ТРК «Базар на лісовій», ТОВ «Панорама-Інвест», 
вул. Попудренка, 65.

Ринковий комплекс «Маяк», ПФ ТОВ «Ремонт-
ник», вул. Попудренка, 90/2.

КП «Володимирський ринок», вул. Антоновича, 
115.

ТОВ «Печерський ринок», Печерська площа, 1.

Ринок «Ілліс», ТОВ «Ілліс», вул. Чорнобильська, 
16/80.

КП «Бессарабський ринок», Бессарабська площа, 
2.

Ринок «Лівобережний», ПрАТ «Дніпровський 
ринок», вул. Сверстюка, 3.

Т/М «Дарниця», ПрАТ «Дніпровський ринок», 
вул. Попудренка, 5.

Ринок «Шлях», ТОВ «Горизонт-Інвест», вул. 
Зодчих, 52/1.

Ринок ПП «Колібріс», вул. Леся Курбаса, 6.

Ринок «Одеський», АТЗТ «Істерн-Трейд», про-
спект Академіка Глушкова, 32-38.

ТОВ «РУІОЛ», «Ринок «Вигурівський», вул. Баль-
зака, 94.

ПрАТ «Ринок «Нивки», вул. Щербаківського, 47.

МПП «Турбота», вул. Туполєва, 13.

ТОВ «ТК «Борщагівський», Ринок «Західний», 
вул. Депутатська, 2.

Ринок «Відрадненський»,  
ВАТ «Торговий комплекс  
«Борщагівський», бульвар  
Вацлава Гавела, 18.

ТОВ «Квіткова Галявина», Ринок 
«Лук’янівський», вул. Юрія Іллєнка, 1.

ТОВ «Фермер – Торг Плюс», вул. Електротехніч-
на, 18

Ринок «Полісся», ТОВ «Полісся», просп. Мін-
ський, 2-а.

Ринок «Виноградар», ТОВ «Ринок «Виноградар», 
просп. Василя Порика, 2-а.

ТОВ «Агроринок», вул. Вербицького, 32.

Ринок «Дніпро», ТОВ «ТД «Дніпро»,  
бульв. Кольцова, 12.

ПрАТ «Фірма Лісова», Ринок «Лісовий», вул. 
Миропільська, 2.

ТОВ «Дарницький ринок», вул. Сормівська, 15.

Ринковий комплекс «Солом›янський», ТОВ «Фір-
ма» Гарант», вул. Солом’янська, 24.

КП «Житній ринок», вул. Верхній Вал, 16.

ТОВ «Нісек», ринок «Позняки», вул. Ревуцького, 
12/1.

Ринок «Полюс», ТОВ «Агро-Еко-Вектор», просп. 
Маяковського, 17.

ПрАТ «Ринок «Оболонь», вул. Героїв Дніпра, 41.

ТОВ «Торговий комплекс «Борщагівський», вул. 
Зодчих, 58-а.

Ринок «Мостицький», просп. Правди, 3-а.

Ринковий комплекс «Севастопольський», бульв. 
Чоколівський, 5-7.

Т/м «Березняки», ТОВ «Берком», вул. Миколай-
чука, 11.

Ринок «Мінський», ТОВ «Явір-95», вул. Маршала 
Тимошенка, 14-а.

Ринок «Оптима», ФОП Кузнєцова Анна Анатолі-
ївна, вул. Мурманська, 6-д.

Ринковий майданчик ПП «Південний», вул. 
Декабристів, 2-а.

ТОВ «Лілея – МБ», просп. Героїв Сталінграда, 
46-а.

ТОВ «Печерський ринок», філія, вул. М. Бойчука, 
1/2.

Ринок «Дніпро», ТОВ «ТД «Дніпро», філія, вул. 
Симиренка, 5.

Ринок «Лук’янівський», ТОВ «Лук’янівський 
ринок», вул. Іллєнка, 1.

Ринковий майданчик «Вирлиця» ТОВ «КСН-
Юніт», вул. Декабристів, 12-а.

Агропродовольчі ринки столиці відкривають 
поступово за умови виконання низки протиепіде-
мічних вимог.

На ринках мають забезпечити:
•  масковий режим працівників та відвідувачів;
•  дистанційну термометрію на вході;
•  недопуск на територію ринку осіб із ознаками 

ГРВІ;
•  забезпечення дистанції у 3 м між торговими 

місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами;
•  дезінфекцію контактних поверхонь кожні три 

години.
Відновити роботу можуть лише офіційні про-

довольчі ринки. Окрім того, має бути забезпечено 
недопущення стихійної торгівлі навколо.

Діє заборона на приготування та споживання їжі 
на місці продажу  

У столиці можуть працювати 
43 продовольчі ринки

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

Про внесения змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171
Розпорядження № 695 від 12 травня 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 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. Пункт 30 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171 «Про встановлення 
тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються лікувально-
профілактичними комунальними закладами охорони здоров’я», зареєстрованого в 
Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 11 березня 2015 року за 
№ 32/1143, викласти в такій редакції:

«30. Встановити Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає 
Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна шкірно-венероло-
гічна лікарня» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), що додаються».

2.  Назву Тарифів на послуги з медичного обслуговування, які падає Київська міська 
клінічна шкірно-венерологічна лікарня, 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 (у редакції розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 січня 
2016 року № 27), викласти в такій редакції:

«Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне 
некомерційне підприємство «Київська міська клінічна шкірно-венерологічна лікарня» 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».

3. Унести зміни до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які 
надає Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна шкірно-
венерологічна лікарня» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), встановлених розпорядженням виконавчого органу Київ-
ської 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 (у редакції розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 січня 2016 
року № 27), виклавши їх у новій редакції, що додається.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова Віталій КЛИЧКО

Розпорядження зареєстроване в Центральному міжрегіональному управлінні 
юстиції (м. Київ) 22 травня 2020 року за № 111/114

Додаток не друкується.  
З додатком можна ознайомитися на офіційному порталі Києва.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171
Розпорядження № 696 від 12 травня 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 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. Доповнити розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171 «Про встановлення 
тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надаються лікувально-
профілактичними комунальними закладами охорони здоров’я», зареєстроване в 
Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 11 березня 2015 року за 
№ 32/1143, новим пунктом 75 такого змісту:

«75. Встановити тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає 
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допо-
моги» Печерського району м. Києва, що додаються».

У зв’язку з цим пункти 75-77 вважати відповідно пунктами 76-78.
2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова Віталій КЛИЧКО

Розпорядження зареєстроване в Центральному міжрегіональному управлінні 
юстиції (м. Київ) 22 травня 2020 року за № 112/115

Додаток не друкується.  
З додатками можна ознайомитися на офіційному порталі Києва.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Фото Бориса КОРПУСЕНКА

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
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За минулий рік кількість 
звернень щодо домашнього 
насильства у столиці сягнула 
понад 6 000. У жовтні КМДА 
підписала меморандум про 
співпрацю з Фондом народо-
населення ПРООН. Першим 
результатом став запуск ці-

лодобової Служби «Телефону довіри»: (044) 272-15-00 
– з мобільного та 1500 – зі стаціонарного телефону. 

Зазвичай домашнє насильство має повторюваний 
характер, тож постраждалу особу необхідно ізолювати 
від кривдника, але поселити її до притулку без медич-
них довідок та необхідних направлень – неможливо. 

Тож було прийнято рішення щодо відкриття кімнат 
кризового реагування, де постраждалі особи перебува-
тимуть у безпеці. Також заклад допомагає відновити 
документи та здійснює юридичну підтримку.

Варто зауважити, що адреса засекречена і розголо-
шувати її заборонено. У «кризових кімнатах» працю-
ватиме 4 соціальні працівники, які перебуватимуть 

там подобово, відповідно до затверджених графіків. 
Це дасть можливість поселяти постраждалих осіб у 
будь-який час доби. Строк цілодобового перебування у 
«кризовій кімнаті» не може перевищувати десяти діб. 
Одночасно перебувати у кімнаті кризового реагування 
можуть 4 дорослих та двоє дітей. Після закінчення 
граничного строку перебування у «кризовій кімнаті», 
постраждалу особу може бути влаштовано до при-
тулку чи інших спеціалізованих служб, які надають 
соціальні послуги постраждалим особам.

Право на влаштування до «кризової кімнати» має: 
1) повнолітня постраждала особа за особистим 

зверненням; 
2) повнолітня постраждала особа, направлена 

уповноваженим підрозділом органу Національної 
поліції, центром соціальних служб, мобільною бри-
гадою соціально-психологічної допомоги постраж-
далим особам; 

3) особа, яка не досягла повноліття, але перебуває 
(перебувала) у зареєстрованому шлюбі; 

4) дитина у разі її прийняття до «кризової кімнати» 
разом з матір’ю/батьком або особою, яка їх замінює.

У заході візьмуть участь:
•  заступниця голови КМДА Марина Хонда;
•  представник Фонду народонаселення ООН в 

Україні Хайме Надаль;
•  директор Департаменту соціальної політики 

Руслан Світлий;
•  директорка Київського центру гендерної рівно-

сті, запобігання і протидії насильству Тетяна Зотова.
•  заступниця Міністра соціальної політики з 

питань європейської інтеграції Сальнікова Тетяна  
Геннадіївна  

У столиці досліджують 
практичні приклади 
прозорого використання 
технологій штучного 
інтелекту

Команда Kyiv Smart City 
презентувала досліджен-
ня «Політика та принципи 
використання технологій 
штучного інтелекту в місті 
Києві». Головним завданням 
проєкту є розробка практич-
них прикладів прозорого 
використання штучного 
інтелекту службами Київської міської державної адміністрації.

Це перший у країні документ, який детально розглядає основну 
термінологію напряму штучного інтелекту, допомагаючи детермі-
нувати та зрозуміти його найголовніші поняття. У рамках такого 
масштабного проєкту, який фахівці розпочали торік, команда 
Kyiv Smart City вивчає питання етики та прозорості використан-
ня автоматизованого прийняття рішень, насамперед, у столиці.

«Політика порушує питання сучасного стану штучного інтелекту, 
аналізує основні перепони його запровадження, де найвідчутнішою 
перепоною є рівень обізнаності киян щодо технології, дає відпо-
віді мовою цифр, вивчає міркування ведучих світових експертів 
і висвітлює правові норми, що повинні бути встановлені для 
бережливого використання сучасних алгоритмів у столиці», – про-
коментувала представниця Kyiv Smart City Ярослава Бойко  

Прогноз виконано з викорис-
танням багатошаровою нейронної 
мережі Back Propagation. Він показав 
зниження швидкості розповсю-
дження пандемії для України на 
наступні 5 днів з рівнем «плато» 
– (300-400) нових інфікованих на 
день і рівнем «плато» для видужалих 
людей (300-350) на день.

Для міста Києва, протягом на-
ступних 5 днів рівень «плато» для 
нових інфікованих людей може 
скласти (40-50) на день, а для ви-
дужалих людей (20-30) на день.

Важливо, що протягом остан-
нього місяця кількість щоденно 
видужалих людей в Україні по-
ступово наближається до кіль-

кості щоденно інфікованих, як і 
показали результати дослідження 
команди проєкту від 01.05.2020 
року. Очікується, що в кінці трав-
ня цей баланс може стати стійко 
позитивним, що засвідчить по-
чаток спаду пандемії, завершення 
першої хвилі якої передбачається 
до кінця вересня 2020 року. Не 
виключається поява другої хвилі 
пандемії в осінньо-зимовий пері-
од 2020-2021 року, але з меншою 
амплітудою.

Середня абсолютна похибка у 
відсотках виконаного коротко-
строкового прогнозу на відрізку 
часу (6.05.20 – 20.05.20) на основі 
механізму «ковзного вікна» не 
перевищила 1,78% для України і 
2,26% для м. Києва. Вчені зазнача-
ють, що на більших обсягах даних 
(як це має місце для України у 
порівнянні з м. Києвом) нейронна 
мережа Back Propagation є менш 
чутливою до короткотермінових 
збурень та сплесків і дозволяє 
отримати меншу похибку про-
гнозу  

Дитячі садочки Києва 
заплановано відкрити 
1 червня

Роботу дитячих садочків у столиці планується відновити з 1 
червня. Про це під час онлайн пресбрифінгу за результатами 
засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної без-
пеки та надзвичайних ситуацій заявив в. о. першого заступника 
голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Дитячі садочки почнуть працювати з 1 червня. 
Для приведення їх до ладу потрібно 7-10 днів, щоб 
дітки змогли 1-го червня повернутися до садків. 
Ми працюємо над тим, щоб доступ дітей до них був 
у звичайному режимі. Але звертаюся до батьків: 
якщо є можливість залишати дітей вдома, – за-
лишайте», – заявив Валентин Мондриївський.

Також він додав, що для безпечного функціонування садочків є все 
необхідне для їхньої дезінфекції. Особлива увага буде приділятися 
мінімізації контакту батьків з іншими дітьми та вихователями.

«Діток будуть зустрічати вихователі на вході до дитячого 
садочка, щоб контакт батьків з іншими дітьми та батьками був 
мінімальним. Ми маємо зробити все для безпечного перебування 
маленьких киян та працівників дошкільних закладів», – додав 
Валентин Мондриївський  
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Команда проєкту «ФОРСАЙТ COVID-19» Світового 
центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» 
при КПІ ім. Ігоря Сікорського отримала нові 
прогнозні дані про поширення коронавірусу в 
Україні і м. Києві протягом найближчих п’яти днів.

новиниУ Києві відкрили кімнати 
кризового реагування для 
постраждалих від домашнього 
насильства
Сьогодні відкривається перша в 
Києві кімната кризового реагування 
для постраждалих від домашнього 
насильства, де жертви в екстрених 
випадках зможуть перебувати 10 днів 
до отримання подальшої допомоги 
або поселення в притулок. Про це 
повідомила заступниця голови КМДА 
Марина Хонда.

Вчені дали прогноз поширення 
коронавірусу в найближчі дні у Києві
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