КЕРІВНИК РОБІТ
З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ
СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ У
ЗВ’ЯЗКУ З ЕПІДЕМІЧНОЮ СИТУАЦІЄЮ НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ, СПРИЧИНЕНОЮ КОРОНАВІРУСОМ 2019-1ЧСОУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 15 квітня 2020 року

м. Київ

№ 25

Про обмежувальні заходи стосовно
недопущення поширення
коронавірусу СОУГО-19
Відповідно до статті 75, 76, 78, 79 Кодексу цивільного захисту України,
статей 11, 29, ЗО, 32, 33 Закону України «Про захист населення від інфекційних
хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211
«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338-р
«Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим
надзвичайної ситуації», з урахуванням листів Головного державного
санітарного лікаря Київської області, виконуючого обов’язки директора
державної установи «Київський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров’я України» Гринчук Г. М. від 15 квітня 2020 року № 1031, №
1036, Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області
та з метою недопущення поширення захворюваності від коронавірусної
хвороби (СОУГО-19) на території Київської області:
1. Зняти з 15 квітня 2020 року на території на території села Козин
Обухівського району та села Лісники Києво-Святошинського району Київської
області обмежуванні заходи та припинити роботу контрольно-пропускних
пунктів.
2. Ввести обмежувальні заходи з 15 квітня 2020 року на вході/виході з
будівлі гуртожитку за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район,
м. Вишневе, вул. Освіти, 5.
3. Голові Києво-Святошинської районної державної адміністрації
невідкладно розглянути питання створення контрольно-пропускних пунктів на
вході/виході з будівлі гуртожитку за адресою: Київська область, КиєвоСвятошинський район, м. Вишневе, вул. Освіти, 5, з урахуванням вимог
Методичних рекомендацій щодо порядку утворення та діяльності контрольнопропускних пунктів на в’їздах та виїздах на/з території Київської області
(районів, населених пунктів Київської області) для обмеження поширення
коронавірусної хвороби (СОУГО-19), затверджених розпорядженням керівника
робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації

природного характеру державного рівня пов’язаної із поширенням
коронавірусної хвороби (СОУШ-19) від 04 квітня 2020 року № 17
4.
Головам Обухівської, Києво-Святошинської районних державних
адміністрацій надати звіт щодо виконання цього розпорядження до 18.00
години 17 квітня 2020 року на електрону адресу: covidl9.koda@gmail.com.

Олег ТОРКУНОВ

