
i обласноi державноi

i .протокол ль34
позачергового засiдання Киiвськоi обласноi koMicii з питань
техногенно-екологrчноi' беiпеки та надзвичайних сиryацiй

м. Киiв 23 жовтня 2020 року

Головyвав : Володiн Василь Геннадiйович r"_I9p1__ЦД::}19i_o_q{99"oiдержавноr адмlнrстрацl1
Присчтнi: члени KoMicii та запрошенi (за сilиском)

Порядок денний:

1. Про протиепiдемiчний_станлцQ-круторiт к_11_19ь591 областi. пов'язаний iз
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корона BipycoM SARS-CoV-2.

ДОПОВIДАЧI:

_ Грунчук Галина Миколаiвна - в.о. директорltrр5з1,у"iд:ll::g ,ffзр::уg
ооласн_ич лаоораторний центр моз Украiъи> - голбвний державний санlтарнии
лlкар Киlвсько1 ооласт1;"'^'пеТi#."Ё*Б олена Володимирlвна - директор департаменту охорони здоров'я

l ..

КиiвськОt оOлдерЖадмtнtзIВ}тh" - директоР дечартаМенJУ_цивiльног,, чlч9;У,Аксенов Il
оборънй ia йаем<jдii з правоохоронними оргайами Киiвськоt оолдержадмlнlстрацl1.

ВИРIШИЛИ:

1.1. взяти до вiдома, що станом на 23 _жовтня 2020 poкv. За iНфОРМаЦiеЮ

державноi устайЪ" kйiц."*"Й;#;rЙ ;ЪdЬЪ--ЙиИ -ц"Ёrо \ДОЗ УЁрdiнШ На

територl1 
"rrЁJiпЪi_^"Ь]бд?ц .;;БЙ;ЪЙ;' пiдЪверджено' 13958' виПаДКiВ

коЪонавiрусно[ хвороби (COVID-I9). ! __ __ .tr.l __лл.,а, пт,п^"""U;"fdбу "ф 
пеъхrlьтщqцц_ПЛf-дослiджень пiдтверджено 270 НОВИХ ВИПаДКlВ

KopoHaBipycHo[ хЁорЬби (COVID-l9). _l.t _' 75д} hацiентiв одутiали, зафiксовано 3l2летzц1ьних випадкlв,
ffiй; iпостереження встЪновлено щ особаrrи.

|.2. Взяти до вiдома, що на виконання пунктiв |-4 постанови Кабlнеry
MiHiЁifliвY*riuTni""ii-й-йr,й- zоlо.Ъ"-у_Jrlb б41 кпро ч::а19рl9чILп?рачтину 

та

запровадження посилених протиепiДемjчн4ц, _9qхgдiв на ,9р_чlо.,рllл_,:__::1?,"",
пойиренням госц)оiреспiрато-lэноi хвороби CovID_19, спр_ич_иненоt коронавlру99.Y

ýltкБV)п"lr, змlнами.)., пр9Lоколу позачергово|9-]ryЙт::Дi8чтл""r",{ KoMicii з

питань техногенно-екологtчноf безпеkи та надзвичайних 9итУ9чiй Лi З2 .лРЦ_13"
;_ч;,*,_-'о.'.р:JФ,'о':,т"frffЁЁ 

fi,"ъ"6"ё' ,.frfi"ъъ1?1,""""u#i,Т"i"рffiЕffiiЧадмlнlстрац1l в



2
запроваджеI]ня посилених протиепiдемiчних заходiв на територiТ КиТвськоТ областi
аоо ll .окрем.их адмlнlстратиI]но-те

- на територiТ решти районiв,
застосовуIоться про,гиепlдемlчLll
епlдемlчноl неOезпеки.

або tT .окрем.их адмlI{lстратиI]но-територlальних одиницях lз зllаLlIIим I]ош}iренням
го.строТ респiраторIlоi хвЬроби COVID-l'9, спричиненоТ коронавiрулсом SПК.ý |oV }1гостроl респlраторIlоi хвЬроби COVID-l'9, спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-C_oV-2))
(зi {мiliами)' з dO.О0 го)tиllи 26 жовтllil 2020 poкi для КиТвсьlсоi областi
устаIrовлено:

- (<червоttий>> piBeHb 9флемiчноТ небезпеки пошир.ецнj COVID-l9 на територiТ
мм. Бориспiль, ВасЙлькiв, Обухiв та у Борисltiльському i ОбухiвсLкому райоttах;

<<помараltчевий>> piBeHb епiдемiчноТ небезпеки поttlиреt{t{я COVID-l9 На
територiТ мм.'Бiла t[ерквЁ, Березань, Iрпiltь, Переяслав. Фасiiв ,га Боро.4янського,
Вdсилdкiвського,, .'Кисво-Святошинського, _ У"ронiвського, ГIереяслав-
Хмельницького Фастiвського та Яготинського районiв;

- ((жовтий>> piBeHb епiдемiчноТ небезпеки поширення COVID-l9 на територiТ
мм. Бровари. Буча та БаришiвсI)кого, Бiлочёркiвського. Богуславського,
БроварiькогЪ, Виiuгородськогсi, Володарського, Зi-урiвського, КагарлиuькоI,о,
Макакiiвсьl<огЬ, ПолiсЪкого, Рокитнянського, СквирЪЪкого, Таращан'ського та
ТетiТЁського районiв;

MicT обласного значення та отг Китвськот областi
заходи, гlередбаченi дJIя ((зелеlIого)) рiвrrя

Викоtlавчому KoMiTeTy [iори.спiльськоi,
Васи.гlькiвсьiсоi, Обух.iвськоi м iських
ра4и та Бориспiльськiй, Обухiвськiй
раиоII Il и м лержавIlим адмlIllс,гра lllям

1.3. На перiол лilryарантину на,гериторiТ мм. Бориспiль, Василькiв, Обухiв'га
v БооиспiльськЬмч" Обухiвському райогlах встановити IIаступIll обмснсеtlня,
fiередбаченi пуrrктЬм l5' ПостаноЪи 'Кабiнету MiHicTpiB УкраТЙи вiд 22 JIипня
2020 ро.ку {ф 64l <Про встановлqFFя карантину та запроваджеLI.ня посилених.
протиепlдемlчних заходlв на територll lз значним поширенням гос,гроl респlраторноl
хЬороби COVID- l 9, спричинёноТ 

'KopoHaBipycomr SARS-CoV-2>, 
' з 00.00' години

'u 
*:'в1;i,i939,fr:"*Уjакладiв 

освiти .злобувачами освiти, KpiM учнiв (виховаrrцiв)
спеtllыIьних шкlл, Flавчально-реаОlлlтацlиних центрlв за умови дотримання в FIих
вlдповlдних санlтарI{их l протиепlдемlчних заходlв та здlисtlеtlня оOов язкового
щоденного контролiо стану ?доро;ч'я учнiв (вихованшiв);

. приймання вiц,вiдувачiв суб'сктами господарювання. якl провадятl, лlяJlьI,1lсть
у сферt культури, црly tslдвlдува.чlв "автоконltертlв ; ..

приймання вlдвlдувачlв в lнших закладах розважаJIьноl дlяльностl;
, приймання вlдвl4увачlв суо сктами господарюваtlня, якl прова/lяl,L дlяJlьнlсть

у сферt торговсльtlого l поОутового оОсJIуговуваНIIя наСеЛ_еIItIЯ, KplM:

_ торгiвлi продуктами харчування, пальним, засобами гiгiсни, лiкарськими
засобами та вироОами медичного призна.чеt{I{я, ветеринарними препаратамИ,
кормами, пестицида}4и т9 агрохlмlкатами, F{асlнням l садивним матерlалом;

провацження oaHKlBcbк.ol т,а cTpaxoBol дlяльностl, а також медичноl практики,
ве,геринарноi _практики, дlяльностl автозаправних комплексlв,. дlяльностl З

технlчного оОслуговування. та ремонту траIrспорт}их засоOlв, техIllчIJого
обслуговув.ання _ peccTpaTopiB. розрахункових _операчtй, дlяльIIостl , з ремонту
ко,мп'lо],ерlв, поОутових вироОlв l предметlв осооистого вжитку, оО CKTIB поштового
зв язку;

торгочельноl дlяльностl та дlяльностl з FIадання послуг громадського
харчуванн.я lз застосуванням адресноl доставки замовл9нь;' - вiдвiдування отримувачами соцiальних. або. ре.абiлiтацiйrrих лослуг установ l

закладiв, що надають соцiальнi аб9 реабiлi,гацiйнi послуги сiм'ям, особам, що
перебувбIоть у складних житт€вих обстhвинах (тимчасове, денне перебуваtlня),_крiм
усiанбв i закriадrв, якl надають соцiальнi послуги екстрено (кризово), uентрiв облiку
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бездомних осiб, мобiльних бригад соцiально-психологiчгrот допомоги, соцiального
патрулIовання.

TepMill: llocTiйtlo, IIа час лiТ караll-tиIIу

BllKollaBчoirtv копliт,ету БiлоrtеркiвськоТ..
lic пеза ll сь Koi*. I п l l i l l с ь к"оi, П е Jrепсл i вс ь коТ,
ФdстiвськоТ пiidьких рал та Бороляllсь5iй,
Васи.ll ькiвськiй, ItисЁо-Святош и IlcbKl ll,
Ми polr i BcbKi й, Переяс.llа B-XMe;l btl и tlbKi й о

Фаdтiвськiй, ЯгоЙllськiй ра йоtl lt им
держа Bll и м адмltllс,гра1llя м

1.4. I-Ia перiод дiТ карантину на територiТ м.м. Бiла t-[cpKBa, Церезаttь. Iрпillь,
Пепеяслав. Фа'стiв та Ббродянського, lJасилькtвського, Кисво-L вятошинського,
й;йiЬЪ;ооiй- irЪр"r.пi"]*iйелопицького, Фастiвського та Яготиt{ського pu!,oIi9
запровадити протйепiдемiчнi заходи, передбаченi_ для (помараtlчевого)> рlвI{я
епiдемiчноТ неdезпеки, з 00.00 години 26 жовr,ня 2020 року.

TepMill: постiйttо, tla час лiI KapalITиlly

Викоrlавчим KoMiTeTaM Броварсьlсоi,
Бучаllськоi мiських pa/l та Бацiишiвськiй,
Бiлоuеркi вськiй, Богуславськiй,
Бпова liськiй, Ви шгоЁодськiй,
ВЬлодi rlcbKi й, Згу pi гiськi й, Ка га рл и lt bKi й,
Ма каrliЪськiй, Полiськiй, Рокитilя llcbKiй,
Скви рськiй, Тараща IIськ|П, Щ1_1:!_*iй
райоltttим державlIим адмllllстрацlям

1.5. I Ia перiод дiТ карантину на територiТ мм._Бровари, Буча та Баришiвського,
Бiлошепкiвського. Богчс-liавського, Броварського, Вишгородського, Володарського.
згурiвiького. Кагарilичького, _ Мькарiвського, Полiського, Рокитнянського?
еЙгiирського, Таращdнського та ТетiТвс.l,кого р.айонiв запроL]адити пролlИЯllДсМlЧНl
заходiи, передбаченt Для ((жовтого> рiвtlя епiдемiчноТ небезпеки, з 00.(_х) годиlIи
26 жовтн я 2020 року.

TepMill: пос,гiйrIо, tla час дii караIIтину.

1.6. На територiI рештИ районiв, MicT обласного значення r,a оТ'Г КиТвськоТ
облаiтi ,iiiо.ЪЪуються протиепiде.мiчнi заходи, передбаченi для (з.елеIIогq? рiр]]Я
ёйiiЪйi"*iоi'- пЪ6..й*", 'визначенi постановоIо' Кабiнету MiHicTpiB УкРаIни
вiд 22 липня 2020.року JЮ 64l кПро встановле.FlI{я караlтину та запроваД*9]]],||.
посилен их протиеп iдем i ч н_иI ?цол в на територl] _,з ?I9лr 1лl_y. 

пош иренлFк у д9q р.о,
респlраторноl хвороби CoVID-l9, спричинено[ KopoHaBlp}:,coM )+Kb-LoV-J)(зi змirrами), протоколу позачергового засrдання Дqржавноl koMlcll з питань
техногенно-екольгiчнот безпеки та надзвичайних ситуаuiй вiд 23 жовтня 2.0?0 року_
Jф 39. розпорядження голови Китвськоi обласнот державнот адмtнtстрацll
вiд Зl липня 2020.року М 368 uПро встановл9.н,чя..карачrтЕI тз, 111р.о...ul+ження
посилених протиепiдемiчних заходlв на територll Киlвськоl ооластl аоо ll окремих
адмlнlстративно-територlальних одиницях iз значнИМ ПОШИРеННlК л ДОЧТРлОi

респlраторноl хворобй CoVID-l9, спричиненоТ корогrавiрусоМ SдRS-СоV-2))
(зt змtнами).

TepMill: пос,l,iйllо, IIа час ltiT караIlтиIlу
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Уд ра влi II II Io. KoMyHi ка цiй КиТвськоi
RO{дсржадм l Il lcTPa ц|.l,
rа илержадм ltl lcTpa цlя м,
МiськЪикоtl комам (мiс,г обласtlого
зttаченIlя), викоtlавчим KoMiTeTaM
сiльських, селищ}Iихl мiських рал
об'сдltаних територiаЛьlrих громал

. 1.7. Провести шир.оке iн{lоgмуванI]я та роз'ясt{Iовальну роботу серел населеtlня
щодо виконання пунктlв l.z - |.о цього протоколу.

TepMilr: постiйtlо, lla час лiТ карантиtlу.

Головttочу управ.лilltlю Нацiоrlал ьноТ
полiцii у Киiвськiй. областi,
Го;lовllЬму уп ра вл ilr н ю
Щржп родсгiойивслужби в КиТвськiй
оOластt,
Райоllltим державIIим адмiнiстрацiям,
М iсьlсвикоllкомам (MicT обласliого
зtIачеlIня), Ёикоtlавч и м KoMiTeTaM
сiльських, селищtlихо мiських рад
об'сltllа ltих територiальних громад

1.8. Забезпечити в межах компетеl{цiй органiзацiю виконанtlя та контроль за
дотриманням на територiТ КиТвськоТ областi I]имог постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкfаТни вiд22 липня 2020 р. JФ 641 .<Про I]становлення карантину,га запровадження
посилених протиепlде_мlчн_их заходiв на територiТ..iз значним поширенIlям гостроТ
рQспiраторноТ хвороби COVID-l9, спричиненоТ KEэoHaBipy.goM' ý4.RS-CoV]2>,(зl змlнами), протоколу позачергового засlданIIня ле.ржа.вноl KoMlcll з питань
техногенно-екологiчноТ безпеки та надзвичайних ситуачiй вiд 23 жовтня 2020 року_JЧ Э2, розпо_рялження голови КиiвськоТ обласЪоТ державноТ адмiнiстраuiТ
вiд Зl лиhня 2020.року J\fu З68 ,,Про встановл9.нля..каранти!у та. запровад)кення
посилених протиепlдемlчних заходlв на територll l(иlвськоl ооластl аOо ll окремих
адмlнlстративно-територlаJIьних одиницях iз значним поширенням гостроТ
респiратЬрноТ хворобЙ COVID-l9, спричиненоТ коронавiрусоЙ SARS-CoV:2))
(зl змlнаМи) та цьогО протоколу' 

TepMill: постiйllо, на час лiТ караrlтиllу

2. Рiзне.

Заступник голови KoMicii

Секретар KoMiciT

и

Iгор АКСЕНОВ

Василь ЗАГВоЙсЬкиЙ


