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Актуальна інформація щодо 
в’їзду до Києва 

1. В’їзд до Києва легковим транспортом не обмежено.
2. Станом на сьогодні діє обмеження для в’їзду автобусів 

міжміського та міжобласного сполучення. Діє воно з 17 березня.
3. У разі погіршення епідеміологічної ситуації, – ухвалю-

ватимуть інші рішення.
4. Термометрія на в’їздах наразі буде здійснюватися  

вибірково, у разі погіршення ситуації – буде обов’язковою.
5. Блок-пости на в’їздах у Київ працюють вже тиждень. На 

них чергує поліція та муніципальна варта.
6. Усі обмеження, встановлені для Києва, синхронізовані 

з рішеннями Кабінету Міністрів України. 
7. Тобто: в’їзди і ви‘ізди зі столиці не закриті, а конт-

ролюються!  

У Києві проводять інспекції 
та каратимуть за порушення 
карантину

У Києві проводять інспекції та каратимуть за порушення 
карантину!

Карантин – це не канікули і не відпустка з шашликами.
За його свідоме недотримання – штраф.
За порушення протиепідемічних заходів поліція має право 

складати адміністративні протоколи за ст. 44-3 (порушення 
правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні 
порушення. Це штраф – від однієї до двох тисяч неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян (неоподатковуваний 
мінімум – 17 гривень).

Багаття у лісах і парках заборонено чинним законодав-
ством (стаття 152 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення). 

За це передбачено штраф – від 340 до 1 360 гривень  

Кабінет Міністрів України 
посилює карантинні заходи 

На осіб, які мали контакт із хворим на коронавірусну 
хворобу (COVID-19) або хворіють на коронавірусну хворобу 
(COVID-19) та не потребують госпіталізації, покладається 
обов’язок дотримуватися режиму самоізоляції з метою за-
побігання поширенню хвороби в Україні.

Особи, які відвідували країни/регіони з місцевою пере-
дачею вірусу в громаді відповідно до ситуаційних звітів 
ВООЗ, підлягатимуть обсервації (ізоляції) протягом 14 днів 
з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на 
територію України  

СІМЕЙНІ ВОГНИЩА І  
НАЙПРОБЛЕМНІШІ РАЙОНИ

Київський міський лабораторний 
центр підтвердив ще 20 випадків за-
хворювання на коронавірус. Серед тих, 
що захворіли: 11 жінок віком від 29 
до 61 року і 9 чоловіків – від 25 до 70 
років. Один пацієнт госпіталізований 
до клінічної лікарні № 4, троє – в 
міську лікарню № 9. Інші – лікуються 
вдома на самоізоляції, під контролем 
лікарів. З 20 нових випадків чотири – 
так звані «сімейні вогнища».

На сьогодні в Олександрівській 
лікарні перебувають 38 пацієнтів із 
діагнозом «коронавірус». У міській 
клінічній лікарні № 4 – 13 осіб, в місь-
кій клінічній лікарні № 9 – 7. Інші 
лікуються вдома на самоізоляції, під 
контролем лікарів.

Щодо кількості тих, хто захворів, 
по районах столиці: Голосіївський 
район – 14 людей, Дарницький – 13, 
Деснянський – 4, Дніпровський – 2, 
Оболонський – 6, Печерський – 27, 
Подільський – 5, Святошинський – 8, 
Солом’янский – 16, Шевченківський – 7.

За словами Віталія Кличка, з усіх 
офіційно зареєстрованих (понад со-
тня) випадків захворювання, виліку-
валися вже двоє киян. Їх виписали з 
Олександрівської лікарні.

ХОРОШИХ НОВИН НЕМАЄ
Мер Києва Віталій Кличко жорстко 

звернувся до киян і закликав мешкан-
ців столиці дотримуватись обмежень, 
запроваджених містом та урядом, щоб 
упередити поширення коронавірусу.

«Хороших новин у мене, на жаль, 
немає…  Деякі люди радять мені: мов-
ляв, для іміджу, я не повинен сам 
озвучувати весь негатив. А переклас-
ти цю місію на заступників, інших 
чиновників. Я ж переконаний, що 
як мер міста, людина, що відповідає 
за столицю, маю надавати реальну і 
повну картину. Говорити не тільки 
про те ефективне, що ми робимо в 
ситуації розповсюдження вірусу. А 
й про загрозу, що охоплює країну і 
Київ!» – сказав Кличко.

Він зауважив, що нерозумно дума-
ти, що сьогодні загроза інфікування 
коронавірусом стосується, кого завгод-
но, але не вас особисто. Він звернув 
увагу на поведінку деяких киян, що 
влаштовують пікніки, аншлаги на 
дитячих майданчиках, відмовляються  
від обсервації, повернувшись літака-
ми в умовах закритого повітряного 
простору. Мер наголосив, що у разі 
масштабного поширення коронаві-
русу, жодна система охорони здоров’я 
не впорається з тисячами хворих в 
лікарнях. І не тільки в Україні.

МАСКИ В АПТЕКАХ
В  аптеки комунальної мережі «Фар-

мація» надійде перша партія – 25 тисяч 

захисних марлевих масок,  виготов-
лення яких замовили в українських 
виробників (усього 100 тисяч. Також 
очікують на поставку медичних ма-
сок, що місто замовило закордоном. 
В опорні лікарні та інші медзаклади  
місто передало більше тисячі костюмів 
індивідуального захисту для медиків.  
Кличко також нагадав, що апаратів 
штучної вентиляції легень у київських 
лікарнях сьогодні – 380. 

ЯКІ ТЕСТИ ЗАКУПИЛА  
СТОЛИЦЯ

Віталій Кличко прокоментував 
інформацію деяких ЗМІ про якість 
закуплених столицею експрес-тестів 
та того факту, що Іспанія нібито від-
мовилася від подібних тестів.

«Зазначу: компанія Bioeasy з 12 
березня 2020 року має сертифікат 
на продаж чотирьох видів експрес-
тестів. Іспанія відмовилася від партії 
тестів на антиген. Україна ж отримала 
тести на антитіла. У цьому їхня від-
мінність! Тести, що отримав Київ, 
сертифіковані в Україні», – наголосив 
Віталій Кличко. 

Також міська влада закупила і вста-
новила обладнання для ПЛР – інший 
вид тестування, що дозволяє дослі-
джувати матеріал слизової пацієнта. 
Наразі Київ очікує нову партію такого 
обладнання.

МІСТО НЕ В БЛОКАДІ
В’їзди і виїзди зі столиці не закриті, 

а контролюються. Із 17 березня діє 
обмеження для в’їзду автобусів між-
міського та міжобласного сполучення. 
Всі обмеження, встановлені для Києва, 
– синхронізовані з рішеннями Кабінету 
Міністрів. В’їзд до Києва легкового 
транспорту не обмежено. Водночас 
блок-пости на в’їздах у Київ працюють 
уже тиждень. На них чергує поліція та 
представники муніципальної варти. А 
термометрію на в’їздах роблять поки 
вибірково. 

«Хочу підкреслити: якщо буде різ-
кий стрибок вірусу, – будуть ухвалені 
більш жорсткі обмеження. Інакше ми 
цю заразу не зупинимо!», – підкреслив 
мер Києва.

ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН  
У СТОЛИЦІ МОЖЕ  

ЗАКІНЧИТИСЯ ВЖЕ В КІНЦІ 
ЦЬОГО ТИЖНЯ

Батареї киян охолонуть уже цього 
тижня. За нормативами, опалення 
вимикають, коли середньодобова тем-
пература – не нижче плюс 8 градусів за 
Цельсієм. До четверга у Києві вночі, за 
прогнозом, поки мінусова температу-
ра. А далі – вже має потеплішати. Якщо 
прогноз не зміниться, наприкінці 
цього тижня місто буде завершувати 
опалювальний сезон. До речі, школи, 
дитсадки та деякі адміністративні 
установи в столиці вже вимкнули  
опалення раніше  

НОВИНИ Маски, тести та 
блок-пости: хроніка 
коронавірусу в Києві

Щодня у Києві змінюється статистика захворювання 
на коронавірус. Станом на ранок 30 березня уже 
102 особи у столиці мають підтверджений діагноз 
COVID-19. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив 
під час онлайн пресконференції. Він запевнив, що 
міська влада робить усе, щоб забезпечити нормальну 
життєдіяльність міста в екстремальних умовах, і вкотре 
звернувся до киян із проханням не легковажити своїм 
здоров’ям – дотримуватися карантину.

Фото Бориса КОРПУСЕНКА

Фото Бориса КОРПУСЕНКА
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Перший заступник голови КМДА 
Микола Поворозник на своїй сторінці 
у Facebook узагальнив та пояснив, яка 
передбачена відповідальність за по-
рушення карантину.

«Простими словами про головне! 
Узагальнюю перелік обмежень, ре-
гламентів та рекомендацій на період 
надзвичайної ситуації в місті, вста-
новлених розпорядженнями керівника 
робіт з ліквідації наслідків надзвичай-
ної ситуації».

Перше. Нічого нового у цих до-
кументах немає: усі ці обмеження 
визначені в постанові Кабінету Мі-
ністрів України та рішенні Комісії з 

надзвичайних ситуацій. Так, сьогодні 
той час, коли заради життя та здоров’я 
ми поступаємося своїми зручностями.

Друге. Усі обмеження, регламенти 
та рекомендації мають як законодав-
че, так і медико-санітарне підґрунтя. 
Ми, без перебільшення, боремося за 
життя людей! Ми в зоні надзвичайної 
ситуації медико-біологічного харак-
теру, якої ще не було в Україні. У разі 
погіршення ситуації – будуть прийняті 
додаткові рішення!

Третє. Усі ми розуміємо, що крім 
загрози вірусу, на нас чекає і еконо-
мічна нестабільність. Тому частина 
бізнесу може і має працювати у цих 

умовах. Але тільки за регламентами, 
що розроблені санітарно-епідемі-
ологічним органом і затвердженні 
розпорядженням. Немає дотримання 
регламенту – немає діяльності!

Четверте. За невиконання обмежень 
є адміністративна та кримінальна від-
повідальність. Нагадую: нижній поріг 
штрафу за порушення карантинних 
заходів – 17 000 гривень. Ми будемо 
складати протоколи на порушників, 
адже виконання обмежень, регламентів 
та рекомендацій є життєво важливим!

П’яте. Ми всі хочемо якнайшвидше 
і без втрат повернутися до повсяк-
денного життя. Саме тому сьогодні 
від кожного з нас залежить термін, 
який усі ми витратимо на боротьбу 
із вірусом.

«Ті, хто сьогодні говорить про «дурні 
обмеження», «незручності» чи «пере-
вищення повноважень», повинні по-
дивитися, що відбувається у країнах 
Європи: там діють такі ж заходи», 
– написав Микола Поворозник.

Він окремо наголосив, що КМДА 
в оперативному режимі надає 
роз’яснення та актуальну інформацію.

«Друзі! Ще раз усім для розуміння! 
Столичний громадський транспорт 
з понеділка працюватиме в режимі 
запроваджених обмежень – в салоні 
транспорту пасажирів має бути не 
більше від половини сидячих місць», 
– нагадав перший заступник голови 
КМДА. До допису Микола Поворозник 
додав інфографіку, де зображено усі 
обмеження, що діють у Києві сьогодні  

Наочний приклад: обмеження, 
що діють у Києві сьогодні

Киянам нагадали перелік обмежень, регламентів та 
рекомендацій на період надзвичайної ситуації в місті, 
зафіксованих розпорядженнями керівника робіт з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
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РЕКЛАМА

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. 
Реклама друкується мовою оригіналу

ДП «НСК «ОЛІМПІЙСЬКИЙ» (юридична адреса та фактична адреса: 03150, 
м. Київ, Печерський р-н, вул. Велика Васильківська, 55) повідомляє про наміри 
отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Основним видом діяльності ДП «НСК «ОЛІМПІЙСЬКИЙ» є забезпечення функ-
ціонування спортивних споруд, випуск продукції підприємство не здійснює. 
Джерелами забруднення атмосферного повітря є 7 труб системи витяжної 
вентиляції підземного паркінгу, а також вихлопні труби двох дизельгенераторів.

У процесі діяльності підприємства до атмосферного повітря будуть потрапля-
ти наступні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок, недиференційованих за складом (0,004 т/рік), оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту (0,011 т/рік), азоту (1) оксид (N2O) 
(0,0002 т/рік), діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 
(0,003 т/рік), оксид вуглецю (0,685 рік), вуглецю діоксид (4,104 т/рік), неметанові 
леткі органічні сполуки (0,002 т/рік), метан (0,0001 т/рік), вуглеводні насичені  
С12-С19 (розчинник РПК-26611 тощо) у перерахунку на сумарний органічний 
вуглець (0,016 т/рік).  

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після 
публікації до Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, за адре-
сою: 01010 м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, тел.: (044) 254-40-55.

ПОВІДОМЛЕННЯ
ТОВ «Житлокомфорт» (04071, м. Київ, Воздвиженська, 14) викликається 

до Господарського суду міста Києва (м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-б, 
зал судових засідань № 5, суддя Морозов С. М.) у підготовче засідання 
21.04.2020 о 11.15, в якості відповідача у справі № 910/16462/19 за по-
зовом ПрАТ «АК «Київводоканал» до ТОВ «Житлокомфорт» про стягнення 
заборгованості за надані послуги з водопостачання та водовідведення у 
розмірі 2 298 541,97 грн.

«Діяльність суб’єктів господа-
рювання, яка передбачає надання 
стоматологічних послуг, а саме: 

ортодонтія, ортодонтична стома-
тологія, хірургічна стоматологія, 
терапевтична стоматологія, дитяча 

стоматологія, має бути тимчасово 
обмежена. Звичайно ж, крім не-
відкладних випадків», – зазначив 
радник Київського міського 
голови, секретар Штабу з лікві-
дації наслідків надзвичайної си-
туації Володимир Бондаренко.

Він пояснив, що мотивом при-
йняття такого рішення є турбота 
про здоров’я лікарів та пацієнтів, 
адже надання стоматологічних 
послуг людині, хворій на корона-
вірусну інфекцію, є небезпечним. 
У той же час, людина може не під-
озрювати, що є інфікованою і пе-
реносити хворобу в легкій формі.

Рішення про невідкладність у 
кожному конкретному випадку 
буде приймати безпосередньо 
лікар-стоматолог.

Нагадаємо, що Київ продовжує 
вживати заходів із запобігання по-
ширенню коронавірусної інфекції 
COVID-19.Міська влада закликає 
киян залишатися вдома та міні-
мізувати соціальні контакти  

У Києві тимчасово 
обмежили надання 
стоматологічних послуг

У Києві тимчасово обмежили надання 
стоматологічних послуг, крім невідкладних 
випадків. Про це йдеться у розпорядженні № 4 
керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації.
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випуску (вт, пт) 61308

на місяць – 40 грн 90 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
на 12 місяців – 490 грн 80 коп.
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 ® Єдиний Координаційний Центр повідомляє 
про збільшення запитів про допомогу

Про це розповіла заступ-
ниця голови КМДА Марина 
Хонда під час прямого вклю-
чення на радіо «Київ FM».

«Вчора депутати Київра-
ди прийняли рішення про 
додаткове преміювання со-
ціальних робітників у період 
протиепідемічних заходів. 
1 200 працівників, які допо-
магають самотнім літнім лю-
дям та паліативним хворим, 
отримають додаткові 2 000 
гривень на місяць за свою ро-
боту. Ми розуміємо: інфекція 
буде поширюватися і наван-
таження на соц-працівників 
буде зростати. Наше завдання 

зробити все можливе, щоб 
максимально забезпечити 
засобами захисту», – зазначає 
Марина Хонда.

Бюджетні кошти не по-
кривають потреб і запитів 
про допомогу. До епідемії 
у нас на обліку було 25 ти-
сяч киян у складних жит-
тєвих умовах. Це люди з 
інвалідністю, родини, що 
виховують дітей із інвалід-
ністю, самотні пенсіонери, 
непрацездатні, внутрішньо 
переміщені. Зараз просять 
про допомогу кияни, що 
втратили роботу і не мають 
чим годувати дітей. 

«Місто не здатне забез-
печити всі потреби нужден-
них у кризовий час. Єдиний 
Координаційний Центр до-
помоги, створений міською 
владою Києва за участю 
соціально відповідального 
бізнесу, громадських орга-
нізацій, міжнародних фон-
дів, підприємців, волонте-
рів – єдина комунікаційна 
платформа для благодійних 
внесків, – підкреслює Ма-
рина Хонда. – Всі зібрані 
кошти одразу направляємо 
на закупівлю продуктових 
наборів, памперсів для до-
рослих і дітей, доставку».

Контакти Єдиного 
Координаційного Центру 
допомоги: 
www.kyiv.stopcovid.org.ua, 
тел.: (094) 145-50-23, 
пошта:
 stopcovidkyiv@gmail.com
Також можна звертатися 
до Київського міського 
територіального центру 
соціального обслугову-
вання за номером  
044-450-91-66, або на 
15-51 (колл-центр міста 
Києва)  

Наодинці з бідою:  
куди киянам звертатися 
за допомогою

Кому принесуть пенсії 
додому: карантин не 
вплине на соціальні 
виплати для українців

Про це повідомив заступник міністра 
соціальної політики України Віталій 
Музиченко, інформує Урядовий портал.

«Одержувачі пенсій та соціальних до-
помог жодних змін не відчуватимуть. 
Оскільки приблизно дві третини отри-
мують свої виплати на банківські картки, 
інша третина користується послугами 
Укрпошти. А працівники Укрпошти пра-
цюють у звичайному режимі», – сказав 
заступник міністра.

Він також наголосив, що Укрпошта, 
відповідно до графіка, здійснюватиме 
доставку пенсій та соціальних допомог 
маломобільним групам населення без-
посередньо додому.

«Хочу також заспокоїти громадян, 
які отримують пільги та субсидії. Рівень 

оплати за житлово-комунальні послуги і 
наявність або відсутність заборгованості 
не впливає на право отримання пільг 
або житлової субсидії протягом терміну 
їхнього отримання, тобто до завершення 
поточного опалювального сезону», – додав 
Віталій Музиченко.

За його словами, прострочена   
на понад два місяці заборгованість впли-
ватиме на право одержання житлових 
субсидій тільки на наступний період 
їхнього отримання і визначатиметься з 
травня 2020 року. Таким чином, важливо, 
щоб у травні поточного року в одержу-
вачів пільг та субсидій була відсутня 
заборгованість понад два місяці.

Пенсіонерів заохочують опла-чувати 
житлово-комунальні послуги онлайн.

«Звертаємося до рідних пенсіонерів 
та осіб похилого віку, маломобільних 
груп населення з проханням, допомогти 
вашим бабусям, дідусям, татам і мамам 
розібратися з оплатою за житлово-ко-
мунальні послуги без відвідування за-
кладів банків і скористатися послугами 
мережі інтернет», – зазначив заступник 
міністра.

Заступник міністра закликав не зали-
шати без уваги рідних та близьких людей, 
особливо старшого віку, та цікавитися 
їхнім самопочуттям і станом здоров’я  

Соціальні виплати, доставка пенсій і надання соціальних 
допомог в Україні відбуватимуться за графіком, не зважаючи 
на заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції.
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