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позачергового засiдання Киiъсько[ обласноi koMicii з питань
техногенно-екологiчно[ безпеки та надзвичайних сиryацiй
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25 вересня2020 року

головvвав: Володiн Василь Геннадiйович

Irрисчтнi:

К;аiъськот обласноi
державно1 адмlнlстрацtt
члени KoMicii та запрошенi (за спйском)
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Порядок денний:

1.

Про протиепiдемiчний стан на територii Киiъськоi областi, пов'язаний iз
LОСЗ9Ю РеСПiРаТОРНОЮ хворобою COVID-l9, спричиненою *opo"u"ipycoм SARS_
СоV-2.
Рiзне.

2.

СЛYХАЛИ: 1. Про протиепiдемiчний стан на територii КиiЪсько[ областi,
пов'язаний iз _гострою респiраторною хворобою - covlu_tg, спричиненою
KopoнaBipycoM SARS-CoV-2.
ДОПОВUIАЧI:

_

Гринчук Галина Миколатвна

обласн_ий лабораторний центр

лiкар КиiЪськоi областi;

- в.о. директора державноi установи <<киiъський
моз Украrни> - гольвний дёржавний санiтарний

Свiтлий ОлександР Валентинович в.о. директора департаменту охорони

здоров'я облдержадмiнiстрацiТ;

Аксенов Iгор Миколайович

-

директор департаменту цивiльного захисту,

оборони та взаемодii з правоохоронними органами обЪдержаjмiнiстрацii.

ВИРIШИЛИ:
1.1. ВЗЯТИ ДО вiдома, що станом на 18.00 год. 24 вересня 2020
року, за
iнформацiею державноi установи <<киiъський обласний лабоiаторний це;тр Моз
Украihи> на територii КиiЪськоi областi лабораторно пiдт".рд*йо 84з0
"".ruд*"
KopoHaBipycHoi хвороби (COVID- 1 9).
За добу за результатами ПЛР-дослiджень пiдтверджено 144 нових випздкiв
KopoHaBipycHoi хвороби (COVID- 1 9).
шý_пацiентiв одужали, зафiксовано !]Q летальних випадкiв.
Медичне спостереженнrI встановлено за 22263 особами.
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- 4 постанови Кабiнету
карантину та
пПро
встановлення
MiHicTpiB УкраТни вiд 22 липня 2020 року Ns 641
запровадження посилених протиепiдемiчних заходiв на територiI iз значним
поширенням гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi KopoHaBipycoм
SARS-CoY-Z>> (зi змiнами), протоколу позачергового засiдання ,Щержавноi KoMicii з
питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй J\b 3З вiд 24
вересня 2020 року, розпорядженнrI голови КиiЪськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii вiд 31 липня 2020 року J\Гч 368 <Про встановленнJI карантину та
запровадження посилених протиепiдемiчних заходiв на територii Киiвськоi областi
або iT окремих адмiнiстративно-територiальних одиницях iз значним поширенням
гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-Z>>
(зi змiнами) з 00.00 години 28 вересня 2020 року для Киiвськоi областi
|.2. Взяти до вiдома, що на виконання пунктiв 1

установлено:

_ ((помаранчевий>> piBeHb епiдемiчноi небезпеки поширенЕя COVID-l9 на

територii м. Обухiв та Киево-Святошинського i Баришiвського районiв;

- (жовтий> piBeHb епiдемiчноi небезпеки поширення COVID-l9 на територii

мм. Бiла Щерква, Березань, Бориспiль, Бровари, Буча, Василькiв, Iрпiнь, Переяслав,
Бiлоцеркiвського, Бориспiльського, Бородянського,
Славутич, Фастiв
Броварського, Василькiвського, Володарського, Кагарлицького, Макарiвського,
Миронiвського, Обухiвського, Рокитнянського, Сквирського, Ставищенського,
Фастiвського, Яготинського районiв;

та

_

на територii решти районiв, MicT обласного значення та ОТГ КиiЪськоi областi

застосовуються протиепiдемiчнi заходи, передбаченi
епiдемiчноi небезпеки.

для

(зеленого)> рiвня

Виконавчому KoMiTery Обухiвськоi,
MicbKoi ради та

Киево-Святошинськiй, Баришiвськiй
районним державним адмiнiстрацiям
дii карантину на територii м. Обухiв та Киево-Святошинського i
Баришiвського районiв запровадити протиепiдемiчнi заходи, передбаченi дJuI
1.3. На перiод

((помаранчевого> рiвня епiдемiчноi небезпеки, з 00.00 години 28 вересня2020 року.

TepMiH: постiйно, на час дii карантину.

Виконавчим KoMiTeTaM Бiлоцеркiвськоiп
Береза HcbKoi, Бориспiльськоi',
Броварськоi, Бучансько'i Василькiвськоi',
Iрп iHcbKoi, Переяславськоi',
Славутицькоi, Фастiвсько[ мiських рад
та Бiлоцеркiвськiй, Бориспiльськiй,
Бородянськiй, Броварськiй,
Василькiвськiй, Володарськiй,
Кагарл ицькiй, Макарiвськiйо

a

J

Миронiвськiй, Обухiвськiй,
Рокитнянськiй, Сквирськiй.
Ставищанськiй, Фастiвськiй,
Яготонськiй районним державним
адмiнiстрацiям
Цu перiоД дii караНтинУ на територii мм. Бiла Щерква, Березань, Бориспiль,
Рровари, Буча, Василькiв, Iрпiнь, ПерЬяслчЪ, Cnu"yr"r, Ьъ.тiв та^Бiлоцеркiвського,
Бориспiльського, Бородянського,
Ьасилькiвського, Володарського,
кагарлицького,_ Макарiвського, _Броварського, Обухiвського, Рокитнянського,
1.4.

_мйронiвського,
Сквирського, Ставищанського, Фастiвського,
Яготинського pai.ioHiB запровадити
протиепiдемiчнi заходи, передбаченi для ((жовтого>>
рiвня епiдемiчноi небезпеки з
00.00 години 28 вересня2020 року.
TepMiH: постiйно, на час дii карантпну.
1.5. На територii решти районiв, MicT обласного
_
областi застосовуються протиепiдемiчнi

значення та отГ КиiЪськоi
заходи, передбаченi для (<зеленого> рiвня
еПiДеМiЧНОi НебеЗПеки, визначенi постановою Кабiнету MiHicTpiB
украiни вiд 22
липн,I 2020 року J\9 641.<Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепiдемiчних заходiв на територii iз значнйм поширенням гостроi
хвороби CovID_19, спричиненоi KopoHaBipycoм ýдкs_соу-i> респiраторноi
Йiнами;,
протоколу позачергового засiдання .ЩержавноТ KoMicii
питань техногенноекологiчноi безпеки та надзвичайних сиiуацiй J\ъ 33 вiд 24 вересня 202о
РокУ,
розпорядження голови Киiъськоi обласноi державноi адмiнiстрацii вiд З 1 липня
2020 РОКУ J\b Зб8 КПРО ВСТаНОВлення карантину та запровадження посилених
протиепiдемiчних заходiв на територii - Киiъсiкот облъстi або if -о*р.r""
адмiнiстративно-територiа_гrъних одиницях
значним поширенням гостроi
респiраторноi хвороби CoVID-lg, спричиненоТ KopoHaBipycoм
ýдкs-соV_2>
(зi
Д
lJ
-

з

(.i

iз

змiнами)

TepMiH: постiйно, на час дii карантицу.
Щепартаменту комунiкацiй та вза€модi.i
громадськiстю КиiЪськоI обласно[
державно[ адмiнiстрацii',

з

Райдержадмiнiстрацiям,
Мiськвиконкомам (MicT обласного
значення), виконавчим KoMiTeTaM
сiльських, селищних, мiських рад
об'еднаних територiальних громад
1,6. Провести ширрк_е iнформування та
роз'яснювЕlльну

щодо виконаннrI пунктiв L.2 - |.5. цього протоколу.

робоry серед населення

TepMiH: постiйно, на час дi'i карантпну.
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Головному управлiнню Нацiонально[
полiцii у Киiвськiй областi,
Головному управлiнню
.Щержпродспоживслужби в КиiЪськiй
областi,
Райдержадмiнiстрацiя м,
Мiськвиконкомам (MicT обласного
значення), виконавчим KoMiTeTaM
сiльських, селищних, мiських рад
об' еднаних територiальних громад
1.7. Забезпечити в межах компетенцiй органiзацiю виконання та контроль за
дотриманням на територii КиiЪськоТ областi вимог постанови Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни вiд22 липня 2020 p.Ns 641 кПро встановленнrI карантину та запровадження
посилених протиепiдемiчних заходiв на територiТ iз значним поширенням гостроТ
респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi .KopoHaBipycoM SARS-CoY-Z>> (зi
питань
змiнами), протоколу позачергового засiданння ,ЩержавноТ KoMicii
техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй J\b 33 вiд24 вересня 2020

з

року, розпорядження голови КиiЪськоi обласноi державноi адмiнiстрацii вiд

31

липня 2020року Ns 368 <Про встановлення карантину та запровадженнrI посилених
окремих
протиепiдемiчних заходiв на територii КиiЪськоi областi або
значним поширенням гостроi
адмiнiстративно-територiальних одиницях
респiраторноТ хвороби COVID-l9, спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoV-2>> (зi
змiнами) та цього протоколу.

if

iз

TepMiH: постiйно, на час дii карантину.
2.Рiзне.

Засryпник голови KoMici[
Анжела ЛЕгкА

Секретар KoMicii
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