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Працюватимуть:
• Аптеки.
• Продуктові магазини 

та супермаркети.
• Автозаправки.
• Банки та банкомати.
Максимально обмеж-

уватиметься:
• Пересування людей 

між Києвом та іншими на-
селеними пунктами.

• Проведення культур-
них, спортивних, соціаль-
них, релігійних та інших 
заходів за масовою участю 
громадян.

• Робота закладів гро-
мадського харчування: 
ресторанів, кафе, барів 
та закусочних. Але вони 
прийматимуть онлайн за-
мовлення на доставку їжі.

• Робота торговельних 

центрів. За виключенням 
продуктових магазинів та 
аптек.

Тимчасово призупи-
нять роботу:

• Спортивні комплекси.
• Заклади побутового 

обслуговування: салони 
краси, сауни, косметоло-
гічні кабінети, кабінети 
масажу, перукарні та інші.

• Сільськогосподарські 
ярмарки.

10 мільйонів на маски
Київ із резервного фонду 

міського бюджету виділяє 
10 мільйонів гривень на 
закупівлю медичних масок. 
У першу чергу, вони надій-
дуть в лікарні, працівникам 
громадського транспорту, 
в аптеки КП «Фармація». 
Також столиця отримала 5 
тисяч і замовила 100 тисяч 
швидких тестів на діагнос-
тування. Вони надійдуть у 

медзаклади. Віталій Кличко 
зауважив, що у жодній кра-
їні тестів не роблять людям, 
у яких немає симптомів ві-
русу COVID -19! І закликав 
не шукати їх в інтернеті чи 
в приватних клініках, щоб 
зробити «профілактично».

Міський транспорт 
курсуватиме у 

звичному режимі
Автобуси, тролейбуси 

та метро працюватимуть 
у звичному режимі. Про-
те киянам рекомендують 
«масочний» режим, а та-
кож користуватися тран-
спортом лише за нагальної 
потреби: робота, аптека, 
магазин. Закривати між-
міські маршрути міська 
влада наразі не буде.

Літаки не літають і не 
ходять потяги

Україна повністю за-
криває пасажирське авіа-
сполучення. Громадянам 
доведеться повертатися 
додому автотранспортом. 
Українці, які не встигнуть 
повернутися до 17 березня, 
мають звернутися в кон-
сульства. Їх доправлять 
додому окремими нере-
гулярними рейсами. Також 
закривається залізничне 
сполучення. В Укрзалізниці 
обіцяють повернути повну 
вартість квитків на скасо-
вані міжнародні поїзди. 
Вантажні потяги – курсу-
ватимуть.

Дезінфікований 
транспорт

Щоденно працівники 
«Київпастрансу» обробля-
ють 361 автобус, 349 тро-

лейбусів та 276 трамваїв, 
що виходять на маршрути 
в місті. Перед виходом на 
лінію, додатково дезін-
фікують поручні салонів, 
двері, ручки. Лікарі заміря-
ють температуру у водіїв і 
контролерів перед виїздом 
на маршрут та після повер-
нення в депо. Працівникам 
служб підземки, що кон-
тактують із пасажирами, 
рекомендовано викорис-

товувати медичні маски. 
Також дезінфекцію мають 
здійснювати всі приватні 
перевізники, маршрутні 
автобуси яких курсують 
столицею.

Прибирання у 
житлових будинках
У рамках протиепіде-

мічних заходів, у житлових 
будинках частіше прибира-
тимуть. Дезінфікувати ма-
ють ліфтові кабіни, сходи та 
під’їзди житлових будинків. 
ОСББ та ЖБК, керівників 
приватних підприємств 
просять забезпечити поси-
лене прибирання будинків 
миючими засобами.

Навчання за  
розкладом

З 12 березня школи, уні-
верситети та дитячі садоч-
ки на карантині. Школярі 
та студенти переходять на 

дистанційний режим на-
вчання. Телеканал «Київ» 
транслює в прямому ефі-
рі відеоуроки зі шкільної 
програми, які проводять 
кращі вчителі шкіл і лі-
цеїв. Це допоможе учням 
одинадцятих класів не 
відстати від програми та 
підготуватися до ЗНО. У 
програмі трансляцій 12 
предметів. Час трансляцій: 
9:30, 11:30, 13:30. Для учнів 
1-10 класів інформацію 
про завдання розміщують 
на сайтах шкіл.

Вистав не буде
Столичні театри та кон-

цертні зали також підпали 
під обмеження – спочатку 
закрилися великі сцени, а 
з понеділка і малі. Вони 
або переносять вистави, 
або повертають вартість 
квитків.

Платимо комуналку 
онлайн без комісій
Оплату комунальних 

послуг радять робити в 
онлайн-режимі, щоб уник-
нути скупчення людей у 
банках та на пошті. Опла-
тити комуналку можна за 
допомогою особистих ка-
бінетів на сайтах: «Центр 
комунального сервісу» 
(ЦКС), «Головний інфор-
маційно-обчислювальний 
центр» (ГІОЦ). Власники 
Картки киянина на цих 
сайтах оплачують кому-
нальні послуги без комісії. 
Пільговий період сплати 
продовжено до 30-го числа.

Міська влада працюва-
тиме в штатному режимі 
для забезпечення життєді-
яльності столиці. ЦНАПи, 
за потреби, прийматимуть 
громадян, але за попере-
днім онлайн записом. 
Разом із тим, керівники 
підприємств, установ та 
організацій столиці мають 
максимально перевести 
роботу персоналу на від-
далений доступ  

Нам треба виграти  
час – мер Києва  
Віталій Кличко  
про коронавірус 

•  Столиця продовжує убезпечувати і упереджувати ситу-
ацію з можливим розповсюдженням коронавірусу. Міська 
влада посилює обмежувальні заходи в Києві. Ми повинні 
виграти час! Ми повинні зменшити шанси вірусу на розпо-
всюдження столицею і Україною! Суворі та своєчасні заходи є 
вирішальними для стримування стрімкого поширення вірусу 
COVID-19 на території столиці.

•  Ми розуміємо, що це незручності для мешканців міста 
та втрати для бізнесу. Але вони – вимушені та тимчасові. 
Прибутки та гроші – важливі. Та здоров’я і життя людей – най-
важливіше! І ми повинні дбати перш за все про це!

•  Місто подбає про забезпечення соціально незахищених 
груп населення, особливо одиноких людей похилого віку, про-
дуктами харчування та предметами першої необхідності.  Їх 
доставлятимуть додому.

•  Що стосується громадського транспорту, –  користування 
ним ми поки не обмежуємо. Але сподіваємося на свідомість 
киян, – що не пересуватимуться містом без крайньої потреби.  

•  Друзі! На нас чекають непрості часи. Але все залежить від 
нашого свідомого ставлення до ситуації. До свого здоров’я, до 
безпеки людей, які поруч! Від чітких і спокійних дій. Міська 
влада максимально інформує мешканців і оприлюднює всю 
інформацію щодо ситуації. Не переймайтеся «страшилками». 
Отримуйте інформацію з офіційних джерел. Для нас пріори-
тет – здоров’я та безпека киян. Пам’ятайте про це та будьте 
розсудливими  

НОВИНИ Життя в особливому режимі:  
Київ запроваджує надзвичайні засоби 
Станом на 16 березня в Україні офіційно 
зареєстровано 5 випадків захворювання 
на коронавірус COVID-19, зокрема один 
летальний. Щоб запобігти можливому 
поширенню інфекції, Київ переходить 
на особливий режим життя уже від 
сьогодні, 17 березня.
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ГОЛОВУВАВ: Київський міський голова, голова Постійної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) Кличко В.В.

ПРИСУТНІ: члени Постійної комісії (за списком), запрошені 
(за окремим списком)

СЛУХАЛИ: «Про попередження розповсюдження нової 
коронавірусної інфекції (COVID-19) та введення обмежувальних 
заходів на території міста Києва»

Станом на ранок 15 березня в Україні зареєстровано 3 
лабораторно підтверджених випадки COVID-19. В Чернівецькій 
області – два випадки та в Житомирській – один (летальний).

Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я 
надійшло 79 повідомлень про підозру на COVID-19 (3 випад-
ки – підтверджені лабораторно, 64 – негативні, коронавірусу 
немає, 12 – досліджується). З початку року вірусологічна 
референс-лабораторія ЦГЗ протестувала близько 500 зразків 
на нову коронавірусну інфекцію COVID-19.

Протягом 14 березня до Центру надійшло 12 повідомлень 
про підозру на COVID-19 (Черкаська 1, Волинська 1, Чернівецька 
5, Рівненська 3, Київська 1, Тернопільська 1).

У світі зареєстровано 156 400 випадків захворювання 
COVID-19, з них 73 968 (47,3%) осіб одужали. За межами Китаю 
зафіксовано 75 405 випадків у 134 країнах/територіях/регіонах.

На території Європейського регіону зареєстровано 44 529 
випадків захворювання COVID-19 (Італія 21 157, Іспанія 5 753, 
Франція 4 500, Німеччина 3 795, Швейцарія 1 359, Велико-
британія 1 144, Нідерланди 959, Швеція 924, Норвегія 907, 
Данія 827, Бельгія 689, Австрія 655, Греція 190, Ізраїль 178, 
Фінляндія 155, Чехія 150 , Ісландія 138, Ірландія 129, Румунія 
113, Португалія 112, Естонія 79, Сан-Марино 77, Словенія 57, 
Польща 49, Словаччина 44, Сербія 41, Албанія 38, Російська 
Федерація 34, Хорватія 31, Грузія 30, Латвія 26, Угорщина 25, 
Білорусь 21, Кіпр 21, Азербайджан 19, Боснія і Герцеговина 13, 
Північна Македонія 13, Мальта 9, Фарерські острови 9, Вірменія 
8, Литва 8, Республіка Молдова 8, Болгарія 7, Казахстан 6, 
Люксембург 5, Ліхтенштейн 4, Україна 3, Андорра 2, Джерсі 2, 
Монако 2, Гернсі 1, Гібралтар 1, Святий Престол 1, Туреччина 1) 
та 1736  летальних випадків (загалом 5833 закінчились смертю).

14 березня Уряд України ухвалив розпорядження про 
тимчасове обмеження перетину державного кордону, спря-
моване на запобігання поширенню на території України вірусу 
(COVID-19). Починаючи з 16 березня 2020 року з 00 годин 00 
хвилин до 00 годин 00 хвилин по 3 квітня (у ніч з 2 на 3 квітня) 
припиняється в’їзд на територію України для іноземців та осіб 
без громадянства.

За останніми даними американських вчених – вірус (COVID-19) 
може зберігатись до 3 годин в аерозолі та до кількох днів на 
об’єктах довкілля. Інкубаційний період складає в середньому 
1 – 14 днів, але за останніми даними, в окремих випадках, може 
збільшуватись до 24 – 27 днів. Існування безсимптомних форм 
інфікування (за даними обстеження осіб, які перебували на 
круїзному лайнері «Diamond Princess») становить 50%. Саме 
це і обумовлює необхідність проведення відповідних обмеж-
увальних заходів щодо зменшення пандемії.

За орієнтовним прогнозом Державної установи «Інститут 
епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського 
Національної Академії медичних наук України», при низькому 
рівні протиепідемічних і профілактичних заходів інфікованими 
в Україні можуть бути 9,4 млн. населення.

28 лютого 2020 року ВООЗ підвищила глобальний рівень 
небезпеки щодо розповсюдження нового коронавірусу до 
дуже високого, а натепер мова йде вже про пандемію, тому 
лише оперативні адекватні попереджувальні заходи можуть 
стримати поширення вірусу та знизити показники захворю-
ваності та смертності.

Для мінімізації негативних наслідків від нової біозагрози 
в місті Києві необхідно бути готовими до протидії за найне-
сприятливішим сценарієм. Суворі та своєчасні епідеміологічні 
заходи мають вирішальне значення для стримування швидкого 
поширення нового збудника (COVID-19) на території столиці.

Протоколом Постійної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
06.03.2020 №8 визнано, що на території м.Києва існує потен-
ційна загроза виникнення надзвичайної ситуації природного 
характеру (відповідно до Класифікатору надзвичайних ситуацій, 
затвердженого та введеного в дію наказом Держспоживстан-
дарту України від 11.10.2010 № 457 відноситься до категорії 
«Надзвичайна ситуація природного характеру» код 20711 
«Надзвичайна ситуація, пов’язана з екзотичним та особливо 
небезпечними захворюванням людей (окремі випадки)», яка 
може набути регіонального рівня (відповідно до пунктів 4 та 
9 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
24.03.2004 № 368).

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти до відома, що відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поши-
ренню на території України коронавірусу COVID-19» відповідно 
до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфек-
ційних хвороб» з метою запобігання поширенню на території 
України коронавірусу (COVID-19) та з урахуванням рішення 
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р. з 12 березня до 3 
квітня 2020 р. на усій території України установлено карантин.

2. З метою попередження розповсюдження нової коронавірус-
ної інфекції (COVID-19) на території міста Києва, з урахуванням 
ймовірного розвитку складної епідемічної ситуації, відповідно 
до статей 28, 30 Закону України «Про забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя населення», Положення про 
Постійну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 03.05.2017 
№519, ввести обмежувальні заходи на території міста Києва 
 з 00 год.00 хв. 17.03.2020 до 31.03.2020 року, а саме:

2.1.Максимально обмежити:
2.1.1. пересування населення між містом Києвом та іншими 

населеними пунктами України, а також пересування в громад-
ських місцях без крайньої потреби;

2.1.2. проведення культурних, політичних спортивних, 
соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю 
громадян, виключити планування таких заходів, у тому числі 
пов’язаних з виїздом громадян за кордон, до стабілізації ситуації;

2.1.3. роботу закладів громадського харчування (заклади 
швидкого харчування, ресторани, кафе, бари, в тому числі і на 
автозаправних станціях), залишити доступними для кур’єрської 
доставки та самовивозу;

2.1.4. роботу всіх торгівельних закладів, в тому числі бу-
дівельними матеріалами (за виключенням продуктових та 
господарських магазинів (відділів), аптек);

2.1.5. роботу готелів, хостелів;
2.1.6. роботу релігійних установ, проведення масових бого-

служінь, екскурсійних заходів.
2.2. Тимчасово призупинити:
2.2.1. роботу спортивних комплексів, басейнів, закладів 

побутового обслуговування населення (лазні, СПА салони, 
салони краси, косметологічні кабінети, кабінети масажу, 
перукарні, тату салони, тощо);

2.2.2. роботу розважальних закладів (дискотеки, нічні клуби, 
комп’ютерні клуби, квест кімнати, тощо);

3. Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київ-
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Де-
партаменту соціальної політики виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
Департаменту культури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), районним в 
місті Києві державним адміністраціям забезпечити виконання 
підпункту 2.2. пункту 2 цього протоколу.

Відповідальні: Фіданян О.Г., Панченко Л.В., Світлий Р.В., 
Попова Д.О., керівники районних в місті Києві державних 
адміністрацій

Термін: 17.03.2020 – до окремого розпорядження.

4. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), районним в місті Києві державним 
адміністраціям проінформувати керівників закладів громадського 
харчування, торгівельних мереж, спортивних комплексів, за-
кладів побутового обслуговування населення, розважальних 
закладів щодо забезпечення виконання підпунктів 2.1.3, 2.1.4, 
2.2.1, 2.2.2 пункту 2 цього протоколу.

Відповідальні: Попович В.П.
Термін: 17.03.2020 – до окремого розпорядження

5. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним 
в місті Києві державним адміністраціям, керівникам підпри-
ємств, установ та організацій, незалежно від форм власності 
та підпорядкування, в тому числі готелів, хостелів, релігійних 
установ, розміщених на території міста Києва:

5.1. забезпечити виконання пункту 2 цього протоколу;
5.2 скасувати або максимально перевести в режим теле-

фонних або відеоконференцій усі нарадчі заходи та засідання 
колегіальних і дорадчих органів (зокрема громадських слухань 
і обговорень), за винятком виключних випадків;

5.3. скасувати до особливого розпорядження проведення 
особистих прийомів громадян;

5.4. запровадити щоденний температурний скринінг праців-
ників, негайно відправляти до дому на самоізоляцію усіх пра-
цівників, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань;

5.5. забезпечити проведення дезінфекційних заходів (вологі 
прибирання з використанням дезінфікуючих засобів у примі-
щеннях), дотримання нормативних показників температури 
повітря та передбачити режим провітрювання приміщень;

5.6. забезпечити дотримання дистанції працівниками, які 
мають найбільший контакт із відвідувачами, на відстань як 
мінімум 1 метра, або встановити захисні екрани для захисту 
працівників;

5.7. забезпечити необхідні умови для дотримання працівни-
ками правил особистої гігієни (рукомийники, мило, одноразові 
рушники, серветки, тощо).

5.8. максимально перевести здійснювану персоналом 
роботу на віддалений доступ із застосуванням електронних 
комунікаційних технологій;

5.9. запровадити режим профілактичного спостереження 
за особами із числа персоналу, які відвідували країни інфек-
ційного ризику.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів КМДА, 
районних в місті Києві державних адміністрацій

Термін: 17.03.2020 – до окремого розпорядження.

6. Управління туризму та промоцій виконавчого органу Ки-
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
керівникам готелів, хостелів:

6.1. забезпечити виконання підпункту 2.1.5 пункту 2 цього 
протоколу;

6.2. запровадити режим профілактичного спостереження за 
особами із числа постояльців, які прибули та/або відвідували 
країни інфекційного ризику.

Відповідальні: Радова М.С., керівники готелів, хостелів
Термін: 17.03.2020 – до окремого розпорядження.

7. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Ки-
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
при необхідності забезпечити:

7.1. додаткове розгортання закладів охорони здоров’я 
(стаціонарів для лікування дітей і дорослих з можливістю 
надання інтенсивної терапії) для госпіталізації осіб з підозрою 

на коронавірус СОVID-19 та забезпечення їх усім необхідним 
обладнанням для надання якісної медичної допомоги;

7.2. додаткове розгортання провізорних госпіталів.
Відповідальна: Гінзбург В.Г.
Термін: 17.03.2020 – до окремого розпорядження.

8. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), комунальному підприємству «Київський ме-
трополітен», комунальному підприємству «Київпастранс», 
керівникам приватних компаній, які надають послуги із пере-
везення населення:

8.1. забезпечити проведення дезінфекційних заходів у 
транспортних засобах міжміського і міського сполучення 
кожні три години;

8.2. не допускати до виходів на маршрут транспортні засоби, 
які не пройшли дезінфекцію;

8.3. збільшити кратність поточних дезінфекційних заходів 
(кожні три години) на зупинках громадського транспорту, у 
приміщеннях станцій метрополітену, рухомому складі громад-
ського транспорту, вагонах поїздного складу, у вестибюлях та 
приміщеннях станцій метрополітену.

Відповідальні: Осипов В.О., Брагинський В.В., Левченко 
Д.В., керівники компаній перевізників

Термін: 17.03.2020 – до окремого розпорядження.

9. Головному управлінню Держпродспоживслужби в м. Києві, 
Державній установі «Київський міський лабораторний центр МОЗ 
України», Головному управлінню Національної поліції України в 
місті Києві, районним в місті Києві державним адміністраціям 
створити спільні робочі групи для забезпечення контролю за 
виконанням пункту 2 цього протоколу.

Відповідальні: Рубан О.М., Чумак С.П., Крищенко А.Є., 
керівники районних в місті Києві державних адміністрацій

Термін: невідкладно – до окремого розпорядження

10. З метою здійснення запобіжних заходів, надання сво-
єчасної допомоги мешканцям та гостям м. Києва і відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 
775 «Про затвердження Порядку створення та використання 
матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій», розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 29.11.2016 № 1192 «Про матеріальний резерв виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної ад-
міністрації) для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій в м. Києві» здійснити відпуск матеріальних цінностей 
з матеріального резерву виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), а саме: опри-
скувач ранцевий – 5 шт.

11. Управлінню з питань цивільного захисту виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) передати комунальній аварійно-рятувальній 
службі «Київська служба порятунку» матеріальні цінності 
матеріального резерву виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) зазначені в 
пункті 10 цього протоколу.

12. Управлінню з питань цивільного захисту виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) подати до виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) звернення з 
відповідними розрахунками та обґрунтуваннями щодо вирішення 
в установленому порядку питання фінансування відшкодування 
приватному акціонерному товариству «Акціонерна компанія 
«Київводоканал» виробництва дезінфекційних засобів, у тому 
числі з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України 
від 29.03.2002 №415 «Про затвердження Порядку використання 
коштів резервного фонду бюджету».

Відповідальні: Ткачук Р.С., Новицький Д.Ю.
Термін: 19.03.2020

13. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміні-
страції) після отримання обґрунтовуючих матеріалів вирішити в 
установленому порядку питання фінансування відшкодування 
приватному акціонерному товариству «Акціонерна компанія 
«Київводоканал» виробництва дезінфекційних засобів, у тому 
числі з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України 
від 29.03.2002 №415 «Про затвердження Порядку використання 
коштів резервного фонду бюджету».

Відповідальні: Мельник Н.О., Репік В.М.
Термін: після отримання обґрунтовуючих матеріалів

14. Управлінню з питань цивільного захисту виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) подати до виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) звернення з 
відповідними розрахунками та обґрунтуваннями щодо вирішення 
в установленому порядку питання фінансування поповнення 
матеріального резерву виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) згідно розпо-
рядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 29.11.2016 № 1192 «Про 
матеріальний резерв виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) для запобігання і 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в м. Києві», а саме 
закупівля дезінфекційних засобів та засобів індивідуального 
захисту, у тому числі з урахуванням вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 29.03.2002 №415 «Про затвердження 
Порядку використання коштів резервного фонду бюджету».

Відповідальний: Ткачук Р.С.
Термін: 20.03.2020

15. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміні-
страції) після отримання обґрунтовуючих матеріалів вирішити 
в установленому порядку питання фінансування поповнення 
матеріального резерву виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) згідно розпо-
рядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 29.11.2016 № 1192 «Про 
матеріальний резерв виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) для запобігання і 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в м. Києві», а саме 
закупівля дезінфекційних засобів та засобів індивідуального 
захисту, у тому числі з урахуванням вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 29.03.2002 №415 «Про затвердження 
Порядку використання коштів резервного фонду бюджету».

Відповідальні: Мельник Н.О., Репік В.М.
Термін: після отримання обґрунтовуючих матеріалів

16. Взяти до відома, що відповідно до статті 325 Криміналь-
ного кодексу України про порушення санітарних правил і норм 
щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим 
отруєнням, передбачено, що за порушення правил та норм, 
встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим 
інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним 
захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії 
спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих 
захворювань, карається штрафом до ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести 
місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. Ті самі 
діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі 
наслідки, – караються позбавленням волі на строк від п’яти 
до восьми років.

17. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), Управлінню інформаційного забезпечення та 
доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
районним в місті Києві державним адміністраціям:

17.1. організувати проведення роз’яснювальної роботи 
щодо висвітлення питань профілактики коронавірусної інфекції 
(COVID-19) та запровадження максимальних обмежувальних 
заходів на території міста Києва;

17.2. організувати проведення роз’яснювальної роботи 
щодо адміністративної та кримінальної відповідальності за 
порушення правил протиепідемічних заходів та санітарного 
законодавства;

17.3. рекомендувати громадянам, при появі перших ознак 
респіраторної інфекції залишатися вдома (за місцем пере-
бування) і негайно звертатися за медичною допомогою до 
закладу охорони здоров’я за місцем обслуговування.

Відповідальні: Лелюк Р.В., Баранова К.О.
Термін: 17.03.2020 – до окремого розпорядження.

18. Головному управлінню Національної поліції України в місті 
Києві, Управлінню Патрульної поліції в м.Києві Департаменту 
Патрульної поліції Національної поліції України забезпечити 
громадській порядок та виконання обмежувальних заходів на 
території міста Києва.

Відповідальні: Крищенко А.Є., Зозуля Ю.Г.
Термін: невідкладно-до покращення епідемічної ситуації

19. Взяти до відома, що відповідно до статті 11 Закону України 
«Про захист населення від інфекційних хвороб», організація та 
проведення профілактичних і протиепідемічних заходів, зокрема 
щодо санітарної охорони території України, обмежувальних за-
ходів стосовно хворих на інфекційні хвороби та бактеріоносіїв, 
виробничого контролю, у тому числі лабораторних досліджень 
і випробувань при виробництві, зберіганні, транспортуванні 
та реалізації харчових продуктів і продовольчої сировини та 
іншої продукції, при виконанні робіт і наданні послуг, а також 
організація та проведення медичних оглядів і обстежень, 
профілактичних щеплень, гігієнічного виховання та навчання 
громадян, інших заходів, передбачених санітарно-гігієнічними 
та санітарно-протиепідемічними правилами і нормами, у межах 
встановлених законом повноважень покладаються на органи 
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, органи 
державної санітарно-епідеміологічної служби, заклади охорони 
здоров’я, підприємства, установи та організації незалежно від 
форм власності, а також на громадян.

20. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
17.06.2015 № 409 «Про затвердження Типового положення про 
регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій» та Положення про Постійну 
комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), затвердженого розпоря-
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 03.05.2017 №519, рішення 
Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), прийняті у 
межах її повноважень, є обов’язковими для виконання органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування, під-
приємствами, установами та організаціями, розташованими 
на території м.Києва.

21. Контроль за виконанням протокольних доручень по-
класти на Управління з питань цивільного захисту виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), Головне управління Держпродспоживслужби в 
м.Києві та Державну установу «Київський міський лабораторний 
центр МОЗ України».

Підписали
Голова Постійної комісії

Віталій КЛИЧКО

Відповідальний секретар                                             
Олена Синявська

– Коли прогнозується пік і 
спад захворювання, якщо орі-
єнтуватися на ситуацію в Китаї? 
Там хвороба пішла на спад.

– Вперше у світовій історії країна 
так швидко відреагувала на інфек-
ційні ризики на рівні держави. На 
жаль, інші країни не використали 
час правильно, і не підготувалися 
до захворювання. Якщо говорити 
про Україну, то у нас наразі немає 
епідемії, лише сезонний рівень 

захворюваності на гострі респіра-
торні захворювання. І, як бачимо, 
держава запроваджує заходи, щоб 
не допустити поширення хвороби.

– Кажуть, коронавірус є най-
небезпечнішим для людей стар-
шого віку. Чи є у Вас якісь поради 
для них, окрім загальновідомих 
– мити руки і оминати натовпи?

– Для того, щоб ми впроваджу-
вали в нашій країні ефективні про-
грами контролю за поширенням 

захворювань, потрібно спочатку 
сформувати в суспільстві культуру 
правильного щоденного поводжен-
ня. Потрібно мити руки, провітрю-
вати приміщення, слідкувати за 
зволоженням повітря в закритих 
приміщеннях, уникати тісного кон-
такту з хворими на застуду. Коли 
ми всі будемо використовувати ці 
прості методи, то у нас буде зни-
жуватися загальна захворюваність. 
Якщо ми будемо впливати тільки 
на одну групу людей, наприклад, на 
осіб похилого віку, а всі інші будуть 
поводитись як їм заманеться, це 
також не спрацює. Суспільство має 
працювати злагоджено.

– Що робити киянину, якщо 
він відчув симптоми коронаві-
русу? Куди звертатися?

– Телефонувати на 103 і по-

відомляти про свої симптоми. 
Київська адміністрація чітко 
визначила 7 закладів охорони 
здоров’я, які мають на сьогод-
нішній день швидкі тести на 
коронавірус. Якщо у вас є такі 

катаральні прояви, як кашель, 
нежить, підвищена температура, 
то не потрібно самостійно йти до 
лікарні. Не створюйте ажіотаж і 
не наражайте інших людей на не-
безпеку. Це стосується будь-яких 
сезонних гострих респіраторних 
захворювань. Краще набирайте 
103 – приїде швидка, доставить 
вас у лікарню, і там діагностують, 
що з вами насправді.

– Як би Ви підтримали мо-
ральний дух українців?

– Весна настала, тепло, сонечко 
сяє… Закликаю всіх більше прово-
дити часу на вулиці, але уникати 
скупчень людей. У цьому немає 
жодного ризику поширення коро-
навірусу та грипу зокрема.

Вікторія ГРЕБІНЬ

Суспільство має злагоджено взаємодіяти: 
коментар столичного лікаря про коронавірус
До 3 квітня Київ «пішов» на карантин, на території 
міста запровадили обмежувальні заходи. Андрій 
Александрін, лікар-епідеміолог, к. мед. н., керівник 
Національної експертної групи з інфекційного 
контролю (NEGIC) пояснив журналістам, чому 
необхідно дотримуватися карантину.



3

РЕКЛАМА Хрещатик Київ
17  березня 2020 р.

№ 20 (5299)

КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР МІСТА 
КИЄВА

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Комунальне підприємство «Київпастранс» повідомляє, що на підставі Розпо-

рядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 10.01.2018 № 24, з метою приведення в належний технічний 
стан, запланована реконструкція тягової підстанції «КПП ДВРЗ» № 47 (ТП-2942), 
ДВРЗ в Дніпровському районі м. Києва. Проєктом реконструкції тягової підстанції 
передбачається: встановлення нової двомодульної тягової підстанції з сучасним 
електрообладнанням та демонтаж старої. Після завершення будівельних робіт, 
виконується повний комплекс робіт з благоустрою прилеглої території.

Впливи на навколишнє середовище при будівництві:
Атмосферне повітря: впливає в межах дозволених рівнів (в атмосферу ви-

кидаються забруднюючі речовини: азоту діоксид, азоту оксид, сажа, ангідрид 
сірчистий, вуглецю оксид, бензопірен, вуглеводні насичені С12 – С19. Акустичне 
забруднення від будівельних машин та механізмів).

Флора і фауна: влив на фауну відсутній, вплив на флору незначний та повністю 
компенсований.

Утворюються наступні відходи: вийнятий ґрунт, господарсько-побутові від-
ходи, тара від будівельних матеріалів, будівельні відходи. Відходи вивозяться 
за спецпризначенням згідно з укладеними договорами.

Впливи на навколишнє середовище при експлуатації:
Атмосферне повітря: акустичне забруднення від роботи електричного та 

вентиляційного обладнання в межах дозволених рівнів.
Соціальне середовище: покращення якості надання послуг з перевезення 

пасажирів, за рахунок підвищення надійності пристроїв електропостачання.
Флора і фауна: вплив відсутній.
Утворюються наступні відходи: господарсько-побутові відходи, які вивозяться 

за спецпризначенням згідно з укладеними договорами.
Замовник і генпідрядник зобов’язуються під час будівництва та експлуатації 

об’єкта дотримуватись прийнятих у проєкті рішень, вимог і правил нормативних 
документів щодо охорони навколишнього середовища й екологічної безпеки.

Інформування громадськості про планову діяльність здійснювалось шляхом 
оприлюднення у ЗМІ заяви про екологічні наслідки діяльності.

Втраченe Cвідоцтво про право власності на житло, видане Відділом приватизації держ-
адміністрації Шевченківського району м. Києва 14.10.1993 р., за адресою м. Київ, просп. 
Правди, 70, кв. 22, на ім’я Віннік Семена Хаймовича, вважати недійсним.

Заява про екологічні наслідки
Проєктна документація реконструкції вул. Затишної з влаштуванням твердого покриття 

в с. Лісники, Києво-Святошинського району, Київської області (коригування)

Мета планованої діяльності та шляхи її здійснення
Планована діяльність передбачає реконструкцію вул. Затишної з влаштуванням твердого покриття 

в с. Лісники, Києво-Святошинського району, Київської області. Екологічний клас об’єкту – другий 
(згідно з п. 4.4 ГБН В.2.3-218-007:2012). Планована діяльність не належить до видів діяльності, що 
становлять підвищену екологічну небезпеку у відповідності до частини 2 статті 3 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля».

Технічні і технологічні дані: 
Існуюча автомобільна дорога являє собою житлову вулицю. 
За завданням замовника, дорогу запроєктовано за параметрами житлової вулиці, згідно з табл. 

7.3 ДБН 360-92**. 
Після реконструкції автомобільна дорога матиме такі характеристики:
– довжина – 991,2  м;
– ширина проїзду – 6,6 м (рух транспорту двосторонній);
– розрахункова швидкість – 30 км/год; 
– розрахункове навантаження – 100 кН.
Основні технічні показники поздовжнього профілю:
– найбільший поздовжній ухил – 79 %;
– найменший радіус вертикальних кривих:
опуклих – 600 м;
угнутих – 1500 м. 
Проєктом передбачено відновлення та закріплення траси в місцевості ІІІ категорії складності 

загальною протяжністю 0,9912 км.
Початок проєктної ділянки знаходиться на ПК 0+00,0.
Кінець проєктної ділянки знаходиться на ПК 9+91,2.
Реконструкцію дороги буде проведено з урахуванням максимального збереження елементів 

навколишнього ландшафту.
Елементи плану траси відповідають нормам ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», 

ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень».
Проведення реконструкції дороги проводиться в межах існуючого відводу землі. Проєктна ділянка 

дороги проходить по землях Лісниківської сільської ради. Додаткове відведення земель не потрібне.
З метою покращення транспортно-експлуатаційних показників, умов безпеки руху автотранспорту 

на ділянці дороги, реконструкцією передбачено:
– влаштування нового дорожнього одягу;
– влаштування дорожнього одягу на примиканнях в межах радіусів заокруглень;
– влаштування нових елементів організації дорожнього руху.
Необхідність виконання проєкту коригування виникла у зв’язку з інфляційними процесами, що 

відбулись під час будівництва, які тягнуть за собою різке зростання вартості будівництва, необхідності 
внести зміни до технічної частини проєкту та зкоригувати обсяги. Оскільки розроблений кошторис, 
деякі проєктні рішення та обсяги робіт втратили свою актуальність, Замовником було прийнято 
рішення виконати  коригування проєкту.

Було зкореговано:
• геометрію саморегульованого перехрестя з рухом по кільцю;
• додано 2 примикання;
• додано розворотній майданчик;
• приведено поздовжній профіль до нормативного;
• змінено схему організації дорожнього руху відповідно до актуальної геометрію;
• зкореговано запроєктовану систему водовідведення;
• зкореговано обсяги по земляним роботам, а саме – влаштуванню корита під дорожній одяг;
• виправлено конструктив покриття по основній проїжджій частині та на тротуарах.
• зкореговано кошторис, відповідно до вже виконаних робіт.
Постачання будівництва будівельними матеріалами, виробами, конструкціями і напівфабрикатами 

передбачено згідно з транспортною схемою доставки матеріалів.
 Фактори впливу на стан навколишнього природного середовища:
 На межі найближчої житлової забудови перевищення гігієнічних нормативів по шуму та вмісту 

забруднюючих речовин у повітрі не передбачається. 
 Впливи на ґрунти, геологічне середовище, рослинний і тваринний світ можливі в межах смуги 

відведення автомобільної дороги. Вплив на водні об’єкти не передбачається.
При реконструкції негативні впливи будуть зазнавати повітряне середовище, геологічне сере- 

довище, ґрунти. При експлуатації – повітряне середовище та ґрунти (впливи на біологічні та екологічні 
системи будуть мати опосередкований характер). Рівні очікуваних впливів і впровадження передбаче-
них робочим проєктом комплексних заходів щодо забезпечення нормативного стану навколишнього 
середовища та його безпеки виключає можливість виникнення надзвичайних екологічних ситуацій.

Заходи здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів та нормативів:
Проєктні матеріали розроблено у відповідності з чинними нормативними документами, в галузях 

будівництва, охорони навколишнього природного середовища та у сфері охорони здоров’я і сані-
тарно-епідеміологічного нагляду. Проєкт включає комплексні (ресурсозберігаючі, відновлювальні, 
охоронні та захисні) заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища 
та його безпеки, у тому числі: 

• забезпечення нормативних техніко-експлуатаційних характеристик вуличної мережі;
• влаштування системи дорожнього водовідводу;
• укріплення укосів, узбіч та бокових канав;
• облаштування смуги відведення дороги;
• локалізація та наступне вивезення відходів до місць їх переробки, тимчасового зберігання та 

поховання тощо.
Комплексні природоохоронні заходи впроваджуються генпідрядною організацією при проведенні 

реконструкції. Контроль за виконанням цих заходів покладено на замовника робіт.
Перелік залишкових впливів:
– забруднення ґрунту речовинами, що входять до складу протиожеледних матеріалів;
– опосередковані впливи на біологічні та екологічні системи.
Вжиті заходи щодо інформування громадськості, шляхи здійснення:
Інформування громадськості про плановану діяльність проводилось через  періодичне видання.
Зобов’язання замовника:
Замовник приймає на себе всі зобов’язання щодо здійснення проєктних рішень.

Замовник           Генпроєктувальник
Сільський голова О. П. Гладуш    Директор 
     ТОВ «Дороги і мости»   І. М. Замана
«22» липня 2019 р.    «22» липня 2019 р.

ПОГОДЖЕНО
Лісниківська сільська рада

Києво-Святошинського району
Київської області

(орган місцевого самоврядування, посада,
ініціали, прізвище керівника)

Сільський голова О.П. Гладуш
«08» липня 2019 р.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Проєктна документація реконструкції вул. Затишної з влашту-

ванням твердого покриття в с. Лісники, Києво-Святошинського 
району, Київської області (коригування)

1. Замовник: Лісниківська сільська рада Київської області.
Юридична адреса: 08172, Київська область, Києво-Святошинський район, 

с. Лісники, пров. Шкільний, 22.
2. Місцезнаходження ділянки траси: Києво-Святошинський район, 

Київська область.
3. Характеристика діяльності (об’єкта): Реконструкція вул. Затишної 

з влаштуванням твердого покриття в с. Лісники, Києво-Святошинського 
району, Київської області.

Екологічний клас об’єкту – другий (згідно з п. 4.4 ГБН В.2.3-218-007:2012). 
Планована діяльність не належить до видів діяльності, що становлять під-
вищену екологічну небезпеку у відповідності до частини 2 статті 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля».

Технічні і технологічні дані: 
Існуючі параметри дороги:
– ширина проїзної частини – 3,25…8,0 м.
– існуючий дорожній одяг;
– ґрунтова дорога.
Загальна довжина траси, що підлягає реконструкції ремонту, становить 

0,9912 км.
На ділянці розташовано 4 примикання.
Існуюча автомобільна дорога являє собою житлову вулицю. 
За завданням замовника, дорогу запроєктовано за параметрами житлової 

вулиці, згідно з табл. 7.3 ДБН 360-92**. 
Після реконструкції автомобільна дорога матиме такі характеристики:
– довжина 991,2 м;
– ширина проїзду – 6,6 м (рух транспорту двосторонній);
– розрахункова швидкість – 30 км/год; 
– розрахункове навантаження – 100 кН.
Основні технічні показники поздовжнього профілю:
– найбільший поздовжній ухил – 79 %.
– найменший радіус вертикальних кривих:
• опуклих – 600 м;
• угнутих – 1500 м. 
4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності:
Реконструкція вулично-дорожньої мережі позитивно вплине на:
– зменшення забруднення довкілля;
– поліпшення транспортної інфраструктури міста;
– збільшення пропускної здатності для забезпечення місцевих і транзитних 

пасажиро – та вантажоперевезень;
– удосконалення мережі місцевих транспортних зв’язків;
– підвищення рівнів екологічної безпеки шляхом забезпечення експлуа-

таційних якостей вулично-дорожньої мережі сучасного рівня та оптимальної 

швидкості дорожнього руху;
– підвищення швидкості, безпеки та комфортабельності дорожнього руху.
5. Потреба в ресурсах при проведенні будівельних робіт і експлуатації:
– земельних: проведення будівельних робіт проводиться в межах існуючого 

відводу землі. Додаткове відведення земель не потрібне.
– сировинних: при проведенні будівельних робіт  передбачається вико-

ристання гравійно-піщаної суміші, щебеню, цементу, бітуму, цементобетонну, 
залізобетону та асфальтобетону;

– енергетичних: не визначено;
– водних: не визначено;
– трудових: не визначено.
Обсяги ресурсів для проведення будівельних робіт будуть визначені на 

завершальному етапі Проєктування.
6. Транспортне забезпечення (при проведенні будівельних робіт та 

експлуатації): доставка персоналу, будівельних матеріалів та конструкцій 
здійснюється по існуючим автомобільним дорогам. 

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: 
у Проєкті будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, 
містобудівельні й територіальні обмеження згідно з діючими нормативними 
документами. 

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіан-
тами: будуть прийматися, базуючись на результатах техніко-економічних, 
інженерно-геологічних та топографо-геодезичних вишукувань, а також на 
результатах оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС).

9. Можливі впливи планованої діяльності (при проведенні будівельних 
робіт та експлуатації) на навколишнє середовище:

• клімат і мікроклімат: не передбачається;
• повітряне середовище: забруднення викидами відпрацьованих газів 

двигунів автомобілів, пилу, шумове навантаження; приведення параметрів 
вулично-дорожньої мережі до нормативних забезпечує рівномірний рух 
транспорту із сталю швидкістю, що сприяє зменшенню витрати палива 
транспортними засобами та зменшенню викидів забруднюючих речовин;

• водне середовище: не передбачається;
• ґрунт: забруднення твердими частками від зносу автомобільних шин 

та покриття автодороги, хімічне забруднення від викидів автотранспорту, 
забруднення побутовими відходами (сміттям) та хімічними елементами, що 
входять до складу протиожеледних матеріалів;

• рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не передбачається;
• навколишнє соціальне середовище (населення): тимчасові незручності 

при проведенні будівельних робіт.
• навколишнє техногенне середовище: не передбачається.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, 

утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: 
– будівельне сміття, побутові відходи, тощо – утилізація або вивезення на 

полігони (звалища) твердих промислових та побутових відходів;
– відходи металу – переробка або повторне використання.
11. Обсяг виконання ОВНС: згідно з вимогами ДБН А.2.2-1-2003. 
12. Участь громадськості: ознайомитися з матеріалами проєкту ОВНС 

та надати пропозиції можливо за адресою: 08172, Київська область, Києво-
Святошинський район, с. Лісники, пров. Шкільний, 22.

Замовник         Генпроєктувальник
Сільський голова О. П. Гладуш  Директор 
   ТОВ «Дороги і мости»   І. М. Замана
«8» липня 2019 р.  «8» липня 2019 р.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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– А як все починалося? 
– Десять років тому ми придбали лазер 

для дроблення каменів і провели пер-
шу операцію. Адміністрація клініки нас 
підтримувала, і ми почали розвиватися. 
Встановили новітнє базове обладнання. 
Зараз у мене великий досвід в урології, 
я оперую, викладаю в академії. Наша ко-
манда володіє спеціальними методиками 
лікування гіперплазії передміхурової за-
лози у чоловіків, і всіма прогресивними 
способами лікування сечокам’яної хвороби 
у чоловіків та жінок. На базі нашої кафе-
дри є курси сучасних методів лікування 
із використанням новітніх технологій. На 
кафедрі зібрана потужна когорта лікарів, 
із титулами та колосальним практичним 
досвідом. До нас також можна прийти ме-
дикам на стажування: не потрібно кидати 
роботу на 3-4 місяці, як мені доводилося 
робити, коли їхав за кордон, щоб отримати 
спеціальну підготовку.

Я часто буваю за кордоном, спілкуюся з 
колегами, бачу, як вони оперують, і можу 
впевнено заявити, що в урології ми не 
відстаємо від інших країн. Якщо говорити 

про нашу клініку і про 
мій досвід, ми сьогодні 
вийшли на загально-
світовий рівень за ре-
зультатами. 

У нас багато лю-
дей страждають 
сечокам’яною хворо-
бою, бо не обстежу-
ються. Про камінь у 
сечових шляхах не 
здогадуються, поки 

він не проявиться го-
стрим болем. Близько 

90% пацієнтів, які про-
ходять у нас лікування, 

оперуємо малоінвазивними 
методами, без розрізів. При 

сечокам’яній хворобі взагалі не проводимо 
відкритих хірургічних втручань. Думаю, що 
відкриті операції – вчорашній день. З якою 
б проблемою не прийшов пацієнт, я завжди 
дивлюся, як можна допомогти мінімально 
травматичним методом.

– А як щодо чоловічих захворювань?
– Про гіперплазію передміхурової за-

лози (аденому простати) чоловіки, яким 
більше 40 років, начебто, знають, але не 
всі проходять профілактичні обстеження. 
Одна справа, якщо виявиться, що утворення 
– доброякісна аденома, і зовсім інша, якщо 
виявимо рак простати. Прояви майже одна-
кові. На жаль, у нашій країні характерним 
є виявлення захворювання на рак на пізніх 
стадіях, коли важко відновити якість життя. 
Хоча, насправді, алгоритм обстежень дуже 
простий: пройти консультацію уролога, 
УЗД простати, здати кров на рутинний 
аналіз – ПСА-тест, який вимірює кількість 
простат-специфічного антигену. Це не 
важко чоловікові раз на рік зробити, але... 
не роблять!

У багатьох країнах світу є обов’язкові 
профілактичні обстеження. Ми теж по-
тихеньку до цього йдемо, але поки у нас 
немає державних скринінгових програм. 
Проте люди просто повинні знати – звичайні 
аналізи крові та огляд уролога можуть збе-
регти здоров’я, а нерідко й саме життя. Чим 
раніше ми виявимо патологію, тим краще. 

– І як проходять такі операції у чо-
ловіків?

– Ось нещодавній випадок. Перед Но-
вим роком звернувся до мене пацієнт. 
Його аналізи показали високий рівень 
ПСА. Ми зробили біопсію і виявили рак на 
ранній стадії, маленьку пухлину. Зробили 
операцію – пройшло три тижні, і чоловік 
повернувся до звичайного життя, вийшов 
на роботу. Якщо, наприклад, чоловікові 
за 50, він діяльний, працює і попереду в 
нього ще багато років активного життя, ми 

повинні йому пропонувати радикальний 
метод лікування – видалити з його орга-
нізму рак. Якщо пацієнт старшого віку з 
великою кількістю супутніх хвороб, що 
має високий ризик для життя, і пухлина 
непроста, 3-тя стадія, то ми підбираємо 
малотравматичний і ефективний метод. 
Зазвичай, рекомендуємо комбінацію ме-
тодів: операцію і радіотерапію, а також 
гормональну терапію. Однак сьогодні тен-
денція в світі така – якщо можна видалити 
пухлину радикально, потрібно це зробити.

– Чоловіки часто запитують про мож-
ливі побічні наслідки від таких операцій?

– Коли запитують про можливі проблеми, 
то побоюються імпотенції, нетримання сечі. 
Я пояснюю, що при сучасних методиках 
таких ускладнень практично немає. Ла-
пароскопічна техніка дозволяє проводити 
операції, при яких нерви статевих органів 
не травмуються. Важливо, як робити, яки-
ми інструментами, якими типами енергії 
користуватися для роботи в цій чутливій 

зоні. Є різні види: електричний струм, 
яким можна робити розрізи, спеціальні 
ультразвукові ножі, що розсікають тканини 
без опіків, – поверхневі енергії, які ще і 
регулюються за рівнем потужності. Сучасні 
монітори дозволяють у 50 разів збільшити 
зображення, у порівнянні з тим, як бачить 
хірург при відкритих операціях. Завдяки 
цьому ми помічаємо найменші деталі і 
можемо обійти будь-які критичні точки, 
безпечно провести радикальну операцію.

Не забувайте ще й про такі важливі пе-
реваги, як швидке відновлення, короткий 
термін госпіталізації. Одна справа, місяць 
перебувати в лікарні, і зовсім інша – через 
чотири-п’ять днів повернутися до звичай-
ного життя. 

– Про здоров’я жінок ви теж піклу-
єтеся? 

– Якщо говорити про жіночі хвороби, є 
делікатна проблема, про яку представниці 
прекрасної статі, як правило, не розповіда-
ють – нетримання сечі. Часто такі симптоми 
виникають у тих, хто народжував два-три 
рази,  займався важкою фізичною працею, 

або в результаті перенесених гінекологічних 
операцій. Це і психологічна, і естетична 
проблема, зокрема дискомфорт. Це стрес, 
коли живеш в родині, поряд діти, внуки, а 
боїшся зайвий раз кашлянути, щось під-
няти, постійно себе обмежуєш.

 Водночас є спеціальні методи корекції 
– операції, які дозволяють через мікро-
прокол провести зміцнюючу систему. Адже 
проблема полягає в тому, що сечовий мі-
хур анатомічно опускається і змінюється 
природний кут витікання сечі. Вставивши 
спеціальну пластину, ми коригуємо і від-
новлюємо природну анатомію жінки.

–  «Саме» не пройде?
– Дуже поширена помилка – «саме про-

йде». Поки чекають цього «пройде», стан 
все погіршується і погіршується. Може так 
статися, що з часом і малоінвазивні техно-
логії не допоможуть. Тому я рекомендую: 
якщо є перші ознаки, які впливають на 
якість життя, – одразу звертатися до лі-
каря-уролога. Коли захоплюємо хворобу 
на ранній стадії, отримуємо відмінний 
результат лікування.

В основному, рак – хвороба людей стар-
шого віку, але трапляються різні випадки. 
Кілька місяців тому до мене звернулася 
44-річна жінка. Обстеження показало пух-
лину сечового міхура. Провели операцію 
таким чином, що ні розрізу, ні проколу не 
зробили, і уже наступного дня відпустили 
додому. Гістологічне дослідження показало, 
що край резекції чистий, вільний від пух-
лини, тобто повністю позбавили пацієнтку 
від раку, причому за допомогою мінімально 
інвазивної операції. 

Ще кілька років тому діагноз «рак» озна-
чав, що людині можуть видалити частину 
органу або й увесь. Сьогодні технології, 
зокрема лапароскопічні, дозволяють нам 
проводити органозберігаючі операції і 
рятувати людям органи.

– Отже, не потрібно чекати старості, 
щоб прийти до лікаря?

– Звичайно, органозберігаюча операція 
можлива, коли йдеться про ранні стадії. 
Якщо ж пацієнт звертається, коли є скар-
ги, наприклад, кров у сечі, все вказує на 
пізній етап хвороби, і вже у нас менше 
органозберігаючих можливостей. Ось чому 
не втомлююся повторювати – проходьте 
обстеження, не чекайте старості. На ранніх 
стадіях немає симптомів, нічого не турбує. 
Просто потрібно проходити раз на рік еле-
ментарний скринінг: рентген легень, УЗД, 
аналіз крові. Заходьте до терапевта, зробіть 
електрокардіограму. Прості рекоменда-
ції, але якщо їх виконувати, ви збережете 
здоров’я  
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