
Що варто знати  
людям із астмою  
про COVID-19

Згідно із даними Центру контролю і профілактики захворю-
вання США (CDC), люди з астмою можуть мати вищий ризик 
захворювання на нову коронавірусну інфекцію COVID-19. 
Новий коронавірус може викликати напад астми та пневмонії.

Наразі немає специфічного лікування або вакцини для 
запобігання COVID-19. Тому найкращий спосіб запобігти 
захворюванню — уникнути впливу цього вірусу. Зокрема, під 
час спалаху COVID-19 у вашій місцевості, залишайтеся вдома 
якомога довше, щоб знизити ризик інфікування.

Дотримуйтеся точної інструкції прийому ліків від астми. 
Проконсультуйтеся зі своїм лікарем та фармацевтом щодо 
екстреної доставки ліків, які відпускають за рецептом, на-
приклад, інгаляторів. Переконайтеся, що у вас є 30-денний 
запас безрецептурних ліків та обладнання, якщо потрібно 
довго залишатися вдома.

Щодня чистіть та дезінфікуйте поверхні, до яких торкає-
теся, зокрема столи, дверні ручки, вимикачі світла, стільниці, 
ручки, столи, телефони, клавіатури, сантехніку, крани та 
мийки. Уникайте дезінфікуючих засобів, які можуть викли-
кати напад астми.

Збільшення випадків зараження COVID-19 викликають 
тривогу і стрес. Сильні емоції можуть спровокувати напад 
астми. Тому вживайте заходів, щоб впоратися зі стресом і 
тривогою.

•  Тримайтеся подалі від натовпу та людей із симптомами 
ГРВІ.

•  Часто мийте руки водою з милом протягом 20-40 секунд. 
Якщо немає такої можливості, використовуйте дезінфікуючий 
засіб із вмістом спирту не менше 60%.

•  Якщо у вашому будинку є людина, що захворіла, вона 
повинна ізолюватися від інших мешканців, щоб зменшити 
ризик поширення вірусу.

•  Уникайте спільного використання таких предметів як 
посуд, рушники тощо.

•  Якщо у вас виникли перші симптоми застуди, терміново 
зверніться до лікаря.

Матеріал: «Центр громадського здоров’я Міністерства 
охорони здоров’я України»  
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Фото КМДА

ДИСТАНЦІЯ  
У МАГАЗИНАХ І АПТЕКАХ

У магазинах та аптеках запрова-
джено додаткові обмеження за кіль-
кістю відвідувачів. У приміщеннях 
має перебувати один покупець на 10 
квадратних метрів площі магазину. 
Власники магазинів та аптек повинні 
дотримуватися цих обмежень. 

Продукти харчування, ліки, а також 
усі необхідні товари до магазинів, 
аптек, лікарень та інших установ со-
ціальної сфери доставляють у зви-
чайному режимі.

Соціальні працівники забезпечать 
продуктами та іншими необхідними 
речами самотніх киян похилого віку 
та паліативних хворих.

ШТАБ ДЛЯ РЕАГУВАННЯ
Київ створив окрему оперативну 

групу з медиків і менеджерів, які що-
дня на зв‘язку з ВООЗ. Щоб оперативно 
і відповідно до ситуації отримувати всі 
рекомендації всесвітньої організації.

«Штаб працює цілодобово. А місто 
робить все, щоб упередити розповсю-
дження інфекції та захистити здоров’я 
і життя киян», – підкреслив мер. 

Інша робоча група – з медиків, ін-
фекціоністів та правоохоронців – ви-
значить коло та обстежить контактних 
осіб, у яких підтверджений діагноз на 
коронавірус.

70 ТИСЯЧ ПЛЮС  
100 ТИСЯЧ МАСОК

Столиця вже отримала 70 тисяч 
медичних масок.  Днями очікують 
і першу партію зі 100 тисяч масок, 
які відшивають на замовлення міста 
українські підприємства. Ще сто тисяч 
передав соціально-відповідальний 
бізнес. Засоби захисту насамперед 
постачають медикам у лікарні.

«Вони сьогодні – на передньому 
фронті боротьби. Їх місто повинно 
захистити і оснастити максимально!», 
– наголосив Кличко.

За його словами, всі тести, що 
отримує Київ, передають в лікарні 
та сімейним лікарям, які зможуть 
виїжджати до хворих із симптомами 
на коронавірус та робити їм тести 
оперативно.

ТРАНСПОРТ  
ЗА СПЕЦКВИТКАМИ

Лише за одну добу Департамент 
транспортної інфраструктури КМДА 
видав понад 225 тисяч спеціальних 
квитків за заявками від підприємств 
та установ. Із понеділка, 23 березня, 
громадський транспорт перевозить 
виключно працівників сфер інфра-
структури міста. Тих, хто працює в 
лікарнях, правоохоронних органах, 
у продовольчих магазинах і аптеках, 
рятувальників, фахівців, які забезпе-
чують роботу житлово-комунального 
господарства міста.

Квиток діє тільки разом із 
пред’явленим службовим посвідчен-
ням, яке підтверджує роботу людини 
у тій сфері, що визначена для проїзду 
в громадському транспорті в умовах 
обмежень. Проїзд платний.

Правоохоронці та фахівці з бороть-
би з кіберзлочинністю вже працюють 
над виявленням ділків, які «нама-
лювали» спецквитки та розмістили 
оголошення про їхній продаж.

Рух містом приватного транспорту, 
таксі або транспорту, організованого 
установами чи підприємствами, не 
обмежений.

ДОРОГИ ТА ПІД’ЇЗДИ МИЮТЬ 
АНТИСЕПТИКАМИ

Комунальні підприємства Києва 
миють антисептичними засобами 
дороги, мости та громадський тран-
спорт. Також обробляють зупинки 
громадського транспорту, підзем-
ні та наземні пішохідні переходи. 
Комунальники обробляють під’їзди 
житлових будинків, ліфти, сходові 
клітини в будинках.

ЯК ЗДЕШЕВИТИ КОМУНАЛКУ
Віталій Кличко закликав уряд ска-

сувати ПДВ на вартість житлово-ко-
мунальних послуг для населення. Це 
дасть можливість зменшити вартість 
комуналки для українців. І не нанесе 
шкоди підприємствам сфери ЖКГ, від 
якої багато в чому залежить життєді-
яльність країни.

ДИТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ  
«НА КАРАНТИНІ». 

Заборонено користуватися дитя-
чими та спортивними майданчи-
ками до покращення епідситуації. 
Це стосується тих, які розташовані 
у парках та скверах та на прибудин-
кових територіях. Київзеленбудівці 
вже розміщують інформацію про 
заборону. Також таблички встанов-
лять у зонах відпочинку на території 
київських лісів. Столична влада за-
кликає киян залишатися вдома, а 
також залишати вдома своїх дітей. 
Карантин – не канікули, і дотримання 
простих рекомендацій в умовах ка-
рантину допоможе зберегти здоров’я 
та життя людей  

НОВИНИ Чим живе Київ на 
карантині: спецквитки, 
маски для медиків  
і комунальників

У Києві зростає кількість осіб, яким офіційно діагностували 
захворювання на коронавірус. Станом на ранок 23 
березня, було зареєстровано 24 випадки захворювання. 
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн 
пресконференції і нагадав про обмеження, які діють у місті 
з метою стримування епідемії.
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ПРОДОВЖУЄ ПОШУК  
КАНДИДАТІВ ВІД ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКОСТІ, 

які можуть бути включені до складу поліцейської комісії  
Департаменту кіберполіції

Національної поліції України
до 10 квітня 2020 року

Мета: обрати двох представників громадськості, здатних 
професійно виконувати повноваження членів поліцейської комісії 
Департаменту кіберполіції Національної поліції України відпо-
відно до статті 51 Закону України «Про Національну поліцію».

Якщо Ви маєте бездоганну репутацію, високі професійні 
та моральні якості, суспільний авторитет та виявили бажання 
стати членом поліцейської комісії Департаменту стратегічних 
розслідувань Національної поліції України, пропонуємо Вам 
до 10 квітня 2020 року подати до Київської міської ради, за 
адресою: вул. Хрещатик, 36, такі документи:

1. Власноручно написану заяву (із наданням згоди на обробку 
персональних даних відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних»).

2. Ксерокопії паспорта громадянина України (1-4 сторінки та 
сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації).

Або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-
картки та копію довідки про реєстрацію місця проживання або 
місця перебування.

3. Автобіографію (в довільній формі).
4. Копії документів про освіту.
5. Копію трудової книжки (за наявності).
6. Характеристику з місця роботи (за наявності).
7. Рекомендації (за наявності).

Довідки за телефоном: 202-76-88. 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ
Київська міська рада

________________________,
(прізвище, ім ’я, по батькові заявника в родовому відмінку)

який (яка) проживає за адресою: 
_________________________

контактний тел._________________________

Заява
Прошу обрати мене як представника громадськості до складу 

поліцейської комісії Департаменту кіберполіції Національної 
поліції України.

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно 
до Закону України «Про захист персональних даних».

Додатки:

Дата     Підпис 

ІНФОРМАЦІЯ ДО ВІДОМА
Відповідно до статті 51 Закону України «Про Національну по-

ліцію», постійні поліцейські комісії утворюються в органах поліції 
для забезпечення прозорого добору (конкурсу) та просування 
по службі поліцейських.

До складу поліцейської комісії територіальних органів 
поліції входять п’ять осіб:

1) один представник, визначений Міністром внутрішніх справ 
України, не з числа поліцейських;

2) один представник, визначений керівником поліції;
3) один представник, визначений керівником відповідного 

територіального органу (закладу, установи) поліції;
4) два представники громадськості, обрані відповідною об-

ласною радою, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
Київською міською радою, Севастопольською міською радою з 
числа осіб, які мають бездоганну репутацію, високі професійні 
та моральні якості, суспільний авторитет.

Основними повноваженнями поліцейської комісії є:
1) проведення відбору (конкурсу) на службу в органи (за-

клади, установи) поліції, крім прийому на навчання до вищих 
навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, які 
здійснюють підготовку поліцейських;

2) проведення конкурсу для призначення на вакантну посаду.
Поліцейські комісії територіальних органів поліції діють на 

постійній основі.
Максимальний строк повноважень члена поліцейської комісії 

становить три роки.
Одна і та сама особа може здійснювати повноваження члена 

поліцейської комісії лише протягом одного трирічного строку. 
Повторне призначення на посаду члена поліцейської комісії 

забороняється.
Члени поліцейських комісій можуть не припиняти виконання 

своїх основних службових обов’язків за місцем основної роботи 
(служби).

Член поліцейської комісії уповноважений:
1) знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд комісії, 

брати участь у їхньому дослідженні та перевірці;
2) зазначати свої мотиви та міркування, а також надавати 

додаткові документи з питань, що розглядаються;
3) вносити пропозиції щодо проєкту рішення поліцейської 

комісії з будь-яких питань та голосувати «за» або «проти» того 
чи іншого рішення;

4) висловлювати письмово окрему думку щодо рішення по-
ліцейської комісії;

5) здійснювати інші повноваження, визначені законом.
Член поліцейської комісії повинен бути відведений, якщо 

є інформація про конфлікт інтересів або обставини, що ви-
кликають сумнів у його безсторонності. Якщо такі обставини 
існують, член поліцейської комісії повинен заявити самовідвід. 
Із тих самих підстав відвід члену комісії можуть заявити особи, 
щодо яких або за зверненням яких поліцейська комісія може 
прийняти рішення.

Повноваження члена поліцейської комісії припиняються:
1) у разі закінчення строку, на який призначено члена по-

ліцейської комісії;
2) якщо член поліцейської комісії подав заяву про припинення 

повноважень за власним бажанням;
3) якщо член поліцейської комісії не може виконувати свої 

повноваження за станом здоров’я;
4) якщо обвинувальний вирок щодо члена поліцейської комісії 

набрав законної сили;
5) якщо член поліцейської комісії припинив громадянство або 

набув громадянства іншої держави;
6) якщо члена поліцейської комісії визнано безвісно відсутнім 

або оголошено померлим;
7) у разі смерті члена поліцейської комісії;
8) у разі обмеження цивільної дієздатності члена поліцейської 

комісії або визнання його недієздатним;
9) у разі застосування до члена поліцейської комісії заходів 

адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного 
правопорушення, пов’язаного з корупцією.
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Конкурсна комісія, утворена розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
02.04.2015 № 307 (зі змінами), відповідно до рішення Київської міської 
ради від 26.12.2014 № 865/865, оголошує про результати конкурсу проєктів 
з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, 
в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а 
також у кооперативних будинках.

Переможцями конкурсу проєктів з реалізації енергоефективних заходів 
у житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, визнано:

1. ЖБК «ЛОКОМОТИВ-7» вул. Архітектора Вербиць-
кого, 9-є, 9-д

2. ОСББ «ВОСКРЕСЕНСЬКА 12-а» вул. Воскресенська, 12-а

3. ОСББ «ВОСКРЕСЕНСЬКА 16-в» вул. Воскресенська, 16-в

4. ОСББ «ЧАВДАР 28» вул. Чавдар, 28

5. ОК «ЖБК «СТРІЛА-3» вул. Провіантська, 4

6. ОСББ «ПЕЧЕРСЬКА ПАНОРАМА» вул. Коновальця, 44-а

7. ОСББ «АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА 
18/30»

просп. Академіка Палладі-
на, 18/30

8 ЖБК «КОЛОС-2» вул. Златопільська, 4-к

9. ОСББ «ВОСКРЕСЕНСЬКА 14-б» вул. Воскресенська, 14-б

10. ОСББ «ПЕТРИЦЬКОГО 15» вул. Петрицького, 15

11. ОСББ «ПЕТРИЦЬКОГО 13» вул. Петрицького, 13

12. ОСББ «ПЕТРИЦЬКОГО 15-а» вул. Петрицького, 15-а

13. ОСББ «ПЕТРИЦЬКОГО 17» вул. Петрицького, 17

14. ОСББ «ПЕТРИЦЬКОГО 17-а» вул. Петрицького, 17-а

15. ОСББ «ПЕТРИЦЬКОГО 19» вул. Петрицького, 19

16. ОСББ «ПЕТРИЦЬКОГО, 19-а» вул. Петрицького, 19-а

17. ОСББ «ПЕТРИЦЬКОГО 21» вул. Петрицького, 21

18. ОСББ «ПЕТРИЦЬКОГО 21-а» вул. Петрицького, 21-а

19. ОСББ «ПЕТРИЦЬКОГО 23» вул. Петрицького, 23

20. ОСББ «ПЕТРИЦЬКОГО, 23-а» вул. Петрицького, 23-а

21. ОСББ «ЙОРДАНСЬКА-1» вул. Йорданська, 1

22. ОСББ «ВАЩЕНКО 5» вул. Ващенка, 5

23. ОСББ «ВОСКРЕСЕНСЬКА 14Д-д вул. Воскресенська, 14-д

24. ОСББ «ТВК - 2000» вул. Вузівська, 5

25. ОСББ «ПУЛЮЯ 2» вул. Пулюя, 2 

26. ЖБК «КВАЗАР-2» пров. Квітневий, 7

27. ОСББ «МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА 
2-б»

вул. Микільсько-Слобід-
ська, 2-б

28. ЖБК «РОСІЯ» вул. Шолом Алейхема, 20

29. ЖБК «СУДНОБУДІВНИК-13» вул. Райдужна, 35

30. ЖБК «ХІМІК-20» вул. Драгоманова, 20-а, вул. 
Ахматової, 13-а

31. ОСББ «ДОБРОБУТ» вул. Осіння, 33

32. ОСББ «НАШ МИР» вул. Володимирська, 77

33. ОСББ «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
ПЕРОВСЬКИЙ» бульв. Перова, 10-а

34. ОСББ «ДРАГОМАНОВА 6/1» вул. Драгоманова, 6/1

35. ОСББ «ВЕРБИЦЬКОГО 10-а» вул. Архітектора Вербиць-
кого, 10-а

36. ЖБК «ШОВКОВИК-4» вул. Райдужна, 17

37. ОСББ «СОЛОМ’ЯНСЬКА 15-а» вул. Солом’янська, 15-а

38. ОСББ «ДРАГОМАНОВА 40-є» вул. Драгоманова, 40-є

39. ОСББ «ПЕЧЕРСЬКА МРІЯ» вул. Коновальця, 32-в, 32-г

40. ОСББ «РЕВУЦЬКОГО 35» вул. Ревуцького, 35

41. ОСББ «БАЖАНА14» просп. Бажана, 14

42. ОСББ «ГРАДИНСЬКА 11» вул. Градинська, 11

43. ОСББ «КНЯЖЕ МІСЦЕ» вул. Володимирська, 9

44. ЖБК «ОКТАВА-5» вул. Милославська, 37

45. ОСББ «УРЛІВСЬКА-34» вул. Урлівська, 34

46. ЖБК «ЯСКРАВИЙ-1» вул. Сім’ї Кульженків, 33

47. ОСББ «ЮНАЛ» вул. Тютюнника, 40 / Твер-
ська, 2 

48. ОСББ «ВЕСНА» вул. Рахманінова, 30/13

49. ОСББ «Надія» вул. Драгоманова, 14

50. ЖБК «ЗВАРЮВАЛЬНИК-1»
вул. Дніпровська Набереж-
на, 13

51. ЖБК «ЗНАННЯ» вул. Йорданська, 9-д

52. ОСББ «ШАМО 10» бульв. Шамо, 10 

53. ОСББ «ЛУК’ЯНІВСЬКА 9» вул. Лук’янівська, 9

54. ОСББ «КИЇВСЬКЕ АКАДЕМІЧНЕ» вул. Гончара, 41-а

55. ОСББ «ДРАГОМИРОВА-4» вул. Драгомирова, 4

56. ЖБК «ЧЕРВОНА ЗІРКА» вул. Політехнічна, 5

57. ЖБК «ХІМІК-9» вул. Райдужна, 20

58. ЖБК «АВІАТОР-9» вул. Симиренка, 12-б

59.

ОСББ «АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА 17/11» 
КОРПУС, 1, ОСББ «АКАДЕМІКА ВІ-
ЛЬЯМСА 15, КОРПУС 1», ОСББ 
«ЛІКОГРАД-1»

вул. Академіка Вільямса, 
17/11, корпус 1, вул. Ака-
деміка Вільямса, 15, корпус 
1, вул. Маршала Конєва, 9 

60. ЖБК «СУДНОБУДІВНИК-6» просп. Оболонський, 11

61. ЖБК «МАШИНОБУДІВНИК»
вул. Велика Васильківська, 
101

62. ОСББ «МІЙ ДІМ-22» вул. Саперно-Слобідська, 22

63. ОСББ «ФРУНЗЕ-123» вул. Кирилівська, 123

64. ОСББ «БАШТА НА ДАВИДОВА 12» бульв. Шамо, 12

65. ОК «ЖБК «ПРИБОРИСТ-2» бульв. Кольцова, 11

66. ОСББ «13-Й КВАРТАЛ» вул. Ахматової, 13

67. ОСББ «ЗОЇ ГАЙДАЙ 7» вул. Зої Гайдай, 7

68. ОСББ «ЖК ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ» вул. Запорожця, 26-а

69. ОСББ «КАШТАН»
вул. Велика Васильківська, 
94

70. ЖБК «АЛМАЗ -6» вул. Симиренка, 11

71. ОСББ «ВЕСНА 136»
вул. Велика Васильківська, 
136

72. ОСББ «УРЛІВ ГРАД» вул. Урлівська, 38

73. ЖБК «АКАДЕМІЧНИЙ-9»
вул. Драйзера, 1/25, вул. 
Драйзера, 3, вул. Закрев-
ського, 23-а 

74. ОСББ «ОАЗИС 2016» просп. Героїв Сталінграду, 8 

75. ЖБК «ЗОРЯ»
вул. Деревлянська, 16/18 
корпус 2

76. ОСББ «ЩЕКАВИЦЯ» вул. Щекавицька, 30/39

77. ОСББ «ГОСПОДАРНИК» вул. Гмирі, 15

78. ОСББ «РІДНИЙ ДІМ -73/1» вул. Закревського, 73/1

79. ЖБК «ОЗЕРНИЙ» вул. Йорданська, 9-г

80. ОСББ «ДІМ» бульв. Перова, 13/2

81. ОСББ «РУСАНІВСЬКИЙ БУЛЬВАР 9» Русанівський бульвар, 9

82. ЖБК «ПЛАНОВИК» вул. Лаврська, 4-б-в

83. ОСББ «РОДИННА ОСЕЛЯ» вул. Ніжинська, 5

84. ОСББ «РАДУНЬ-1» вул. Радунська, 2/18

85. ЖБК «АВІАТОР-2» вул. Ніщинського, 5

86. ОСББ «СВЯТОШИН» вул. Академіка Єфремова, 27

87. ОСББ «ЗОРЯНЕ» просп. Лобановського, 9/1

88. ОСББ «ПРИДНІПРОВСЬКЕ» вул. Гмирі, 1/2

89. ОСББ «ОСОКОРКИ-КИЇВ» вул. Гмирі, 3

90. ОСББ «ФЛАГМАН.» вул. Драгоманова, 8-а, 8-б

91. ОСББ «БОРИСА ГМИРІ 6» вул. Гмирі, 6

92. ОСББ «МАЯК-6» вул. Каштанова, 15-а

93. ОСББ «КВАЗАР-10» вул. Бережанська, 12-а

94. ОСББ «ІЗУМРУД»
вул. Академіка Заболотно-
го, 30

95. ЖБК «АВТОМОБІЛІСТ» вул. Теліги, 1-а

96. ЖБК «АВТОТРАНСПОРТНИК - 5» вул. Бальзака, 10

97. ЖБК «СЛАВУТИЧ» вул. Микитенка, 9-в

98. ЖБК «ТЕМП-11» вул. Деміївська, 35-б

99. ОСББ «ШУМСЬКОГО 1-б» вул. Шумського, 1-б

100. ЖБК «ВОСХОД» вул. Ентузіастів, 29/2

Оголошення про виявлення та взяття на облік безхазяйного майна

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація повідомляє про 
виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна – центрального 
теплового пункту, за адресою вул. Кіото, 15 (витяг з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 
№ 51233172 від 20.02.2020. Власників вказаного майна, з підтверджуючими 
документами, просимо звернутися до Деснянської районної в місті Києві дер-
жавної адміністрації (проспект Маяковського, 29, м. Київ) протягом року з дня 
оприлюднення цього оголошення. 
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«Центр комунального 
сервісу» запроваджує онлайн-
консультування споживачів 
через Skype

«Центр комунального серві-
су» (ЦКС) посилив потужності 
онлайн-спілкування на період 
запроваджених протиепіде-
мічних заходів та обмежень у 
Києві. Від сьогодні зв’язатися 
зі спеціалістом ЦКС можна із 
застосуванням Skype-зв’язку.

Для цього потрібно лише 
встановити додаток Skype на 
комп’ютері або смартфоні, до-
лучити контакт відповідного району та зателефонувати, попередньо 
пересвідчившись, що гаджет оснащений робочим мікрофоном.

Зокрема, за допомогою Skype-зв’язку можна проконсультува-
тися з будь-якого питання щодо нарахувань, укладення догово-
рів, передачі показань та актуалізації даних з послуг опалення 
та гарячого водопостачання, утримання будинків, холодного 
водопостачання і водовідведення, вивезення сміття.

Довідково.
Фахівці працюватимуть за графіком: понеділок-четвер –  

з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва –  
з 13.00 до 13.45.

Перелік контактів фахівців ЦКС у Skype за районами:
– Голосіївський: CKS_GOLOS_1
– Дарницький: CKS_DARN_1
– Деснянський: CKS_DARN_1
– Дніпровський: CKS_DNIPR_1
– Оболонський: CKS_OBOLON_1
– Печерський: CKS_PECH_1
– Подільський: CKS_PODIL_1
– Святошинський: CKS_SVIAT_1
– Солом’янський: CKS_SOLOM_1
– Шевченківський: CKS_SHEV_1 

8 інтернатних установ Києва, 
у яких проживає понад  
2 тисячі осіб, закриті  
на вхід і вихід

У зв’язку із загрозою поширення епідемії коронавірусної 
інфекції (COVID-19), вісім інтернатних установ Києва повністю 
закриті для відвідувачів. Про це повідомила заступниця голови 
КМДА Марина Хонда.

«Через загрозу поширення епідемії, 
ми прийняли рішення максимально 
обмежити контакти вразливих кате-
горій населення. Для цього усі інтер-
натні установи міста закриті на вхід і 
вихід. Також на території інтернатів 
не допускаються відвідувачі. Праців-
ники, які живуть за межами Києва, 
тимчасово проживають на території 
інтернатів, або працюють вахтовим 
методом», – зазначила Марина Хонда.

Вона також додала, що наразі жодної підозри на коронавірус в 
інтернатах немає. При цьому, 11 людей захворіли гострою респі-
раторно-вірусною інфекцією у Київському психоневрологічному 
інтернаті, та 2 особи – у Дарницькому дитячому будинку-інтернаті.

Усього у Києві працює 8 інтернатних установ, із них: 2 дитячі, 
2 пансіонати для літніх людей та 4 психоневрологічні інтернати. 
У них проживає 2 378 осіб. Працівники закладів здійснюють по-
стійний контроль епідемічної ситуації  
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У профспілці працівників освіти і 
науки України пояснили, що у статті 
18 Закону «Про відпустки» визна-
чено, що підприємство за рахунок 

власних коштів може надавати жін-
кам частково оплачувану відпустку та 
відпустку без збереження заробітної 
плати для догляду за дитиною біль-

шої тривалості (після досягнення 
нею трирічного віку).

Ця відпустка може бути вико-
ристана повністю або частинами 
також батьком дитини, бабою, ді-
дом чи іншими родичами (ч. 3 ст. 
18 Закону).

За бажанням, у період перебу-
вання їх у відпустці для догляду за 
дитиною, вони можуть працювати 
на умовах неповного робочого часу 
або вдома.

Відпустка без збереження за-
робітної плати, за бажанням пра-
цівника, надається в обов’язковому 
порядку матері або іншій особі для 
догляду за дитиною віком до 14 ро-
ків на період оголошення карантину 
на відповідній території.

Варто також враховувати, що 
жінці, яка працює, і має двох або 
більше дітей віком до 15 років, а 
також іншим особам, зазначеним у 
ст. 182-1 КЗпП, надається додаткова 
оплачувана відпустка тривалістю 
10 календарних днів  

На карантині з дитиною

До 3 квітня діє карантин у школах та садочках. 
Відповідно, у батьків виникли проблеми з тим, хто 
наглядатиме за дітьми.
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