ль володш

проток

позачергового засiдання Киiвськот обласноi koMicii з питань
техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних сиryацiй
м.

Киiв

30

жовтня

2020 року

ГОловvвав: Володiн Василь Геннадiйович голова Киiвськоi обласноТ

присутнi:

члени KoMiciI та запрош."i trJ8Нr#J;iаДМiНiСТРаЦii

Порядок денний:
1. Про протиепiдемiчний_станлца_lgриlорii Киiвськоi областi, пов'язанlлй iз
респIраторною хворобою COVID- 19, Ъпричиненою коронаЪiрусом SARS-

ЬЪ.fr_;:

2.Рiзне.

СЛУХАЛИ: 1. Про протиепiдемiчний стан на територir_
Кцiвськоi областi,
frбБffi
iз гострою песпiirаторною хворобою - COVID-l9, спричиненою
KopoнaBipycoM SДRS-СоV:Z.
ДОПОВIДАЧI:
Галина МиколаТвII?л-лв.g. директора державзrоi ycTaнoBg <КиiвськиЕ
____ ГРУцчУД
обласний
лабооаторнчй
центр моз Украiъи> -^ голбвний державнии санlтарнии
..
.д
лlкаD Киlвсько1 оЬласт1:
Олена.Ъолодимирiвна - директор департаменту охорони здоров'я
,"__,_g_фiЧеllО
Itиlвс.ькоl оOлд_ержадмlнlстрац1l ;
АКСеНОВ Ii9Р'',.Ylуllч9:".r - директор департаменту цивiльного захис-ту,
.
оборони та взаемодii з правоохоронними органайй кйi,вa;коiъблfЪЪ;;й;;йiс-фuц,,.
,

ВИРIШИЛИ:
1.1. Взяти до вiдом.а, що станом на 30 жовтня 2020 РокУ, за iнформацiею
-У*-р-f,',Йu
trДОЗ
на
цеЁтр
49.РааВЧ9i Устаяови <Киiвський обласний лабораторний
^

ffiiъi?r-ьr9$#1жаъзъ"

ёвvь,jluоо*орно

пiдЪверджено'

toitя'вЙпiдкiв

реЗУльтатами ЦЩ-до.лiджень пiдтверджено 339 нових випадкiв
л-_1l_ДчбУ ?.ахворЬби
KopoHaBipyiHoi
(COVID- l 9).^
irацiентiв
одуж€
L
ли, зафiкбовано 377 лет€lльних випадкiв.
!у2
Медичне спостереження встЪновлено Тф1}71Ц особам и.

1.2. ВзяТи, дО рiд9ца, щО на викоНаннЯ пунктiВ 1 - 4 постанови Кабiнету
вiд 22 fипня 2_0_20
карантину та
Цg:Цil
{КРаТни
ry1' N, 64I аПiЪ "сrаноuпення..
ЗаПРОВаДЖеНнrI
IIолсл9цI.х протиепiдемiчнихл
на
територiI ia значним
_з_здод!в
_
пошиDенням
гостРq1
хвороби CovID_l9, спричиненоi KopoHaBipycoм
а д пr*
респiраторноi
ýАкý_UОv,z>> (rлr-:у-r-чuYт],
протОколУ позачерГовогО засi2iаннЯ__Д9ржавноi комiсii'з
питань техногенно-екологrчноt безпекй та __ Fадзвичайних сиlryацlи
вiд 3 0 жовтнrI 2 0_2 0" g оlу
а
Jп_ 9,лр яз поряджен ня голо ви киi'iБ?tii ;б;;;оТ дJр*айат
адмiнiстрацii вiд 31 iилня
Z02O poiKy'N' ЗбВ-iiпЪЬ ;Б;;Бirr.""" карантину та

2

зqпр9.вадження посилених протиепiдемiчних заходiв на територii Киiвськоi областi
або iТ.окремих адмiнiстрат4Ън9-територiальних один.ицях iз значним_цqциренням
гостDоl
Д ' DеспlDатооноТ хвЬпоби COVID-l9. спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoV-2)

l

l

(зt змtнами) з 00.00 годiини 02 листопада 2020 роЁу для Киiвськоi областi
|

установлено:

- ((червоний>> piBeHb qп_iдемiчноi небезпеки поширення_СОVID-19 на терцторii
мм. Бориспiль, ВасЙлькiв, Обухiв, Переяслав, Фастiв тЪ у Обухiвському райоЪi;

-

<(помаранчевий>> piBeHb епiдемiчноi небезпеки поширення COVID-l9 на
жищlв,
Буча, Iппiнь.
Iрпiнь, Ржишiв.
TooiT мм.'Бiла
мм.^Бiла Ц.рr"ц
Пеоква_ Беоезань.
Березань, Бповапи.
Броварц Бчча.
територii
щiв, Славутич та
Бориспi
Ьориспlльського,
БоryславсЁкого,
.ьlлоцеDкlвського. .Ьоryславського,
Ылоцеркlвського,
ъаDишlвського.
Барищtвського,
-ьоryславського.
Еарищiвського,
Бо^родянського, Броварськоiо, Василькiвського, Вишгородського, Володарського,
IЬанkiвсiкого, Кагарлицького, Киево-Святоiцинського.МакарiЪського,
i всъкого, IванkiвJiкого
Зryр
Jryрiвсъкого,
Рокитйнського,
Полiського,
Переяслав-Хйельницького,
ЦIirilонiвського,
Скfирського, СтавищЪнського, Таращанськбго, Тетiiвського, Фастiвського та
}lготинського раионlв.

Виконавчому KoMiTery Бори.спiльськоi,
Василькiвсьiсоi, Обчхiвськоr,
Переяславdькоi', ФаЬтiвськоi' мiських рад
та Обухiвськiй районнiй державнiй
адмrнrстрацll

1.З. На перiод дii карант4ну на територii мм. Бориспiль, Василькц, Обухiв,
Переяслав, Фастiв та у
Обухiвському районi встановити наступнi обмежёння,
пеЁедбаченi пунктом 15 "постбнови Кабiнёту MiHicTpiB УкраТни вiд 22 липня 2020
<Про .встановлення... караЪтину та запровадження посилених
ро^ку JЧ
протиепlдемlчних заходlв на територ1l lз значним доц]цр9нцдц г9сIроl респlратgрн_ол1
хЬороби COVID-19, с_пр_ичиненЪi KopoHaBipycoм SARS:CoY-2>> (зi Эмiнами), з 00.00
годйни 02 листопада2020 року:
вiдвiдурання закладiв освiти здобувачами освiти, кр_iм.закладiв дошкiльноi
освiти, учнiв- (вихованцiв) спецiалъних шkiq, навчzlпьно-реабiл.iтацiйних центрiв, за
уч9ви дотриl\,Iацня в них вlдповlдних санlтарних l протиепlдемlчних заходlв та
здiйснення обов'язкового щоденного контролю стану здоров'я учнiв (вихованцiв);
приймання вiдвiдувачiв в iнших закладах розважальноТ дiяльностi;
ппиймання вiдвiдув;rчiв суб'сктами господарювання, якi провадять дiяльнiсть
r.l
торговельного 1 пооутового оослуговування населення, KplM:
сФер1
у
- торгiвлi продуктами харчування, папьним, засобами гiгiени, лiкарськими
засооами та вироOами медичного призначення,. ветеринарними препаратами,
кормами, пестицидами та агрохlмlкатами, насlнням 1 садивним матерlztлом;
- провадження банкiвськоi .та страховоI дiяльностi, а також . медичноТ
практики, ветеринарноi практики, дiяльноСтi автозаправних комплеý9iв, дiяльyостi з
технlчного оослуговування та ремонту транспортJ{их
. засоOlв, технlчного
обслуговув.ання _ PeecipaTopiB_. розрахункоЪих операцiй, дiяльностi. з ремонту
комп,ютерlв, пооутових вирооlв 1 предметlв осооистого вжитку, o0,cKTlB поштового

6!r

.

зв,язку;

з

- торговельноi дiяльностi та.. дiяльностi
надання послуг громадського
харчування 1з застосуванням адресно1 доставки замовлень;
.- вiдвiдування отримувачами соцiальних або реабiлiтацiйних послуг установ i

закладiв, що надають соцiальнi або оеабiлiтацiйнi послуги сiм'ям, бсобам, пJо
переOувають у складних життевих обстЬвинах (тимчасове, денне переоування.;, KpiM
установ l закладlв, якl надають соцlЕLпьнl послуги екстрено (кризово), центрtв облtку
0ездомних осlо, мооlльних оригад соцlztльно-психологlчно1 допомоги, соцl€Lпьного
патрулювання.

TepMiH: постiйно, на час дii карантину

J-

Виконавчомy KoMiTeTv Бiлоцепкiвськоi

Березанськоi, Брова рсЪкоi, Бу.iанськоi',
Iрпiнськоi, Ржtшiвdькоi', Слi вутичськоi
мiських рад та Барищiвськiй,
БiлоuерЁiвськiй, Боryславськi$,
Цорисliiльськйr' Боfi олянсь.кiй,
Ер-оварськiй, ВасилЬкiвськiй,
Вйшгородськiй, Володарськiй,
ЗryрiвСькiй, Iванкiвськiй, Кагарличькiй,
КЙсво-Святошинськiй, МакарiЁськiй,
.

YI и

рон iв9ь

цi й, П

е

р

е

я

cli

а.в_-

ХtrЪл

ьнич

bk i й,

ПоЛiськiй, РоýgтнЪнськiй, Сквирськiй,
Ставищанськiй, Таращанськiй, Тетiiвськiй, Фастiвёькiй, ЯготЙнськiй
районним державним адмiнiстрацiям

1.4. Н3 перiод дir_карантинулна територii мм. Бiла I_{epKBa, Березань, Бровари,

Ржйщiв, Славутйч Ъа БарrащiвсЬкого, ЁлоцеркiвЪького,
PYru, IрпiнЪ,_
.Ьориспlльського, Ъородянського,. Ьроварського, Василькiвського,
РОryСЛаВСькоГо,

Рийгоцодського, Волода_рського, Зiурiрського, Гванкiвськог6, Кагарлицького,
Киево-Святошинського, Макарiвслькогоl Миронiвiького, ПереяслаЪ-ХмелЪницького,
Полiського, В9lцl"r"ського, _СквирЬькоiо, Ставийансiкого, Таращаr.+iького,
Тетiiвського, Фастiвського та ЯготинЪького районiв запровадити протиепiдемiчнi
Заходи, лцередбаченi {лял ((помаранчевого> рiвня епlдемlчноТ небеiпеки, Ь' 00.00
години 02 листопада2020 року.

TepMiH: постiйно, на час дii карантину

Удравлiнню. комунiцзцiй КиiЪськоi
gо.[держадм r н IcTPa цll,
rа_идержадмlн lстрацlя м,
МiськЪи конкома^м (м icT обласного
значення), виконавчим KoMiTeTaM
сiльськи:i, селищни.хl мiських рад
об'сднаних територiальних грбмад
1.5. ПРОвесТи Шир.ок9
!нф.ормування та роз'яснюв€uIьну
щодо виконання пунктlв l.z - |.4 цього протоколу.

роботу серед населення

TepMiH: постiйно, на час дii карантпну.

Головночу управ*iнню Нацiональноi
полiцii у Киiвс-ькi й. областi,
ГоловнЬму управлiнню
Щржп родЪЙоftивслужби в КиiЪськiй
ооластl,
Районним державним адмiнiстрацiям,
Мiськвикон{омам (MicT обласliого
значення), виконавчим KoMiTeTaM
сiльськиi, селищни.хl мiських рад
об'еднаних територiальних громад
1.6. Забезпечити в межах компетенцii органiзацiю виконання та контроль за
д_отриманням на__тер_иторii Киj'вськоi областi вимог постанови Кабiнёту ПЛiнiстрii
|5ра!ни вiд22 лиулл 20?0 р. JФ 641.<Про встановлення карантину та запровадження

Ё33#fiъlЁЁ'ъY"Y"тiё3т*Ё6\iff

:ru:ъffi

ч#lзо#",-,й"#jlYоiз",#озжfr к_ёзтрЯ

4

з питань
ý1
i,i-t3:тЁ,:;Б;ffчцЁ;:f"Ёffi"Iё?т##:Ёrъъlън",,";Iа*iьiн'"i,fri",Ji,йi,ruчт
З_ЦiНаr"),лIЦ9I9ТО.ду позачергового засiдання Щерlкавноi KoMiciT

u.ru"о"лення кара}Iтину. та запровадження_.посилених
:IТ:л2_Р39.
Ч.9.Тl:_I" ]qP ФЬБ'
про-тиепlдемlчних
заходlв ч? територii Киiвськот облаътi або iT окремих
адмlнlстративно-Територiальних
"
оДиницях lЗ значниМ пошиDенням 1
^"хв;fiЬ;'

.

ёбVIПРЧСПiРат'орноТ
(зt змlнами) та цьоiо протоколу.

tg,

спричиненот короrаuiр;"';#"КЁs_ёЗТ|i,l
TepMiH: постiйно, на час дiI карантину

2. Рiзне.

Засryпник голови KoMicii

АксЕнов

S1

Секретар KoMicii

€ьх

Сергiй МЕЛЬНИЧУК

lZ,/

