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протоко IкрдiнL
позачергового засiдання Киiвс acHol KoМlcll з питань
техногенно-екологiч Hoi безпеки 'адзвичайних ситуацiй

м. Киiв 22 квiтня 202l року

Головyвав: Назаренко Щмитро Юрiйович - перший заступник голови
Киiвськоi обласноТ державноi
адмiнiстрацiI

члени KoMicii та запрошенi (за списком)

Порядок денний:
l. кПро вжиття невiдкладних заходiв iз запобiгання поширенню гостроТ

респiраторноi хвороби COVID- 19, спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoY -2>>.

2. <Про ситуацiю пов'язану з руйнуванням житлового будинку по вул.
BaTyTiHa, З7 в смт. IBaHKiB КиТвськоi областi та можливу загрозу виникнення
надзвичайноi ситуацii державного рiвня>>.

З. Рiзне.

Перши
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СЛУХАЛИ: 1. ,.Про вжиття невiдкладних
поширенню гостроi респiраторноТ хвороби
KopoнaBipycoM SARS-CoV-2>.

заходiв iз запобiгання
COVID-19, спричиненоТ

ДОПОВIДАЧI:
Гринчук Галина Миколаiвна в.о. директора державноi установи

<КиiвськиЙ обласний лабораторний центр МОЗ Украiни> - головний
державний санiтарний лiкар Киiвськоi областi;

ефiмен.ко Олеца Володи.м!rрiвна... - директор департаменту охорони
здоров'я КиIвськоi облдержадмiнiстрацiТ;

Аксенов Iгор Миколайович - директор департаменту цивiльного захисту,
оборони та. вза.емодiТ з правоохоронними органами Киiвськоi
оолдержадмlн l страцl l.

З метою попередження розповсюдження гостроi респiраторноТ хвороби
COVID-19, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2, з урахуванням
ймовiрного розвитку складноi епiдемiчноТ ситуацiI на територii Киiвськоi
областi, вiдповiдно до статей 28, 30 Закону УкраiЪи кПро забезпечення
санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення>

Присчтнi:
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ВИРIШИЛИ:

1. Взяти до вiдома iHiнформаuiю доповiдачiiB, що станом на 2l квiтня

2о2lI РокУ, за iнформацiсю державноi установи <<Кцiвський обласний

лабораiорний центр моз Украiни> на територii Киiвськоi областi лабораторно

пiдт"ерджено 114 j40 випадкiв KopoHaBipycHoi хвороби (COVID-l9),
за добу за результатами Плр-дослiджень пiдтверджено 8,77 нових

випадкiв коронавiрусноi'хвороби (COVID-19). З них 97 осiб госпiталiзовано,

780 перебувЪютЬ "а 
аrбулаторному лiкуваннi (пiд медичним спостереженням)

в умовах самоiзоляцiТ.
за добу 1134 пацiснтiв одуж€tли, зафiксовано 39 лет€uIЬниХ ВИПаДКiВ.

Головному управлiнню Нацiональноi
полiцii у КиТвськiй областi,
Управлiнцю патрульноi полiцii у
Киiвськiй областi Щепартаменту
патрульноi полiцii Украiни,
Головному управлiнню
,.Щержп родспожи вслужби в КиIвськiй
областi,
Щепартаменту освiти i науки КиiвськоТ
облдержадмiнiстрацiТ, Управлiнню
молодi та спорту КиТвськоi
облдержадмiнiстрацii, Службi у справах
дiтей та ciM'i КиiвськоТ
облдержадмiнiстрачiir,.Щепа ртаменту
соцiального захисry населення
К иiвс ь коi облдержадм i н icTpa uii,
Управлiн ню культури КиiвськоТ
облдерясадм iHicTpauiT, .Щеп а ртаменту
охорони здоров'я КиТвськоi
облдержадмiнiстрачii, Управлiнню
пасажирських перевезень Киiвськоi
облдержадм iнiстрацiТо

райдержадмiнiстрацiям, виконавчим
KoMiTeTaM сiльських, селищних,
мiських рад, керiвникам суб'ектiв
господарювання, якi надають послуги
iз перевезення пасажирiв в КиТвськiй
областi

2. Продовжити по 30 KBiTH я 202l року TepMiH виконання пункту 7

протоколу 3r[э 5 позачергового засiдання КиТвськоТ обласноТ KoMiciT з питань

техногенно-екологiчноI безпеки та надзвичайних ситуацiй вiд 2з березня 2021'

року та пунктiв 2-7 протоколу N9 S позачергового засiдання КиТвськоТ обласноТ



з

KoMicii з питань техногенно-екологiчноТ безпеки та надзвичайних ситуацiй вiд

02 квiтня 2021' року.
у зв'язку з цим у вказаних пунктах протоколiв позачергових засlдань

" r TTTi.гrlIJL .гerrrr( roi безпеки Такиlвськоt ооласноi koMicii з питань техногенно-екологlчI

надзвичайних ситуачiй позицii <<TepMiH: з24.0З.2021 по 2З.Q4.2021> та <TepMiH:

з 05.04.2021 по 23.04.2О2t> замiнити позицiями <TepMiH: з 24,03,2021' по

30.04.2021> та <<TepMiH: з 05.04.2021 по 30.04.2021> вiдповiдно.

Головному управлiнню Нацiональноi
полiцii у Киiвськiй областi,
Управлiнню патрульноi полiцii у
КиТвськiй областi .Щепартаменту
патрульноi полiцii Украiни,
Головному управлiнню
Щержпродспожи вслужби в Киiвськiй
областi,
ра йдержадмiнiстрацiям, виконавчим
KoMiTeTaM сiльських, селищних,
мiських рад

з. Забезпечити контроль за виконанням обмежув€UIьних протиепiдемiчних

заходiв, передбачених для ((червоного) рiвня епiдемiчноi небезпеки,

передбаченого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09 грулня2020 року

Jф 12зб <Про встановлення карантину та запровадження обмежувапьних

протиепiд.rй"r* заходiв , пл.rо' запобiгання поширенню на територiТ

Украiни гостроi респiраторноi хвороби CovID-l9, спричиненоi KopoHaBipycoM

SдRS-Соч-2) tri ,ri"ur"1 та визначених протоколами Киiвськоi обласноi

комiсii з питань техногенно-екологiчноТ безпеки та надзвичайних ситуацiй та

вiдповiдних мiсцевих комiсiй Киiвськот областi,

TepMiH: з 23.04.2021 по 30.04,2021

Управлiнню комунiкацiй КиiвськоI
облдержадмiнiстрачii,
райдержадмiнiстрацiям,
виконавчим KoMiTeTaM сiльських,
селищних, мiських рад

4. Провести широке iнформування ,? роз'яснювЕlльну о*"yл_:r1
населення щодо запроваджених протиепiдемiчних заходlв на територ11

киiвськоi областi.
TepMiH: на час запровадження
посилених протиепiдемiчних заходiв



СЛУХАЛИ: 2. <Про сиryацiю пов'язану з руйнуванням житлового будинку
по вул. BaryTiHa, 37 в смт. IBaHKiB КиТвськоi областi та можливу загрозу
виникнен ня надзвичай ноТ ситуацii державного рiвня>>.

.Щоповiдач поiнформував присутнiх про ситуацiю пов'язану з житловим
будинком по вул. BaTyTiHa, 37 в смт. IBaHKiB Киiвськоi областi та можливу
загрозу виникнення надзвичайноi ситуацiТ техногенного характеру державного
рiвня у разi невжиття вiдповiдних заходiв реагування та доцiльностi з€Lлучення
коштiв резервного фонду державного бюджету.

ВИРIШИЛИ:

2.1. Iнформацiю щодо можливоi загрози виникнення надзвичайноi ситуацiI
техногенного характеру мiсцевого рiвня та можливоi загрози виникнення
надзвичайноi ситуацii державного рiвня взяти до вiдома.

2.2. Враховуючи Звiт за результатами повторного обстеження i оцiнки
технiчного стану двоповерхового житлового будинку, розташованого за
адресою: КиТвська область Iванкiвський район, смт. IBaHKiB, вул. BaTyTiHa,
37виконаного ДП <.Щержавний науково-дослiдний iнститут будiвельних
конструкцiй> вiд 25.05.2020 року, затвердженого заступником директора
iнституту з науковоТ роботи, канд. техн. наук., с.н.с. Ю.С. Слюсаренко
15.06.2020 року, протокол позачергового засiдання постiйноТ KoMiciT
IBaHKiBcbKoi селищноi ради з питань ТЕБ та НС вiд 09.02.202l року, лист
Головного управлiння !СНС УкраТни у КиТвськiй областi вiд 2З.02.202| року
М 5602-205718, пiдтвердити факт наявностi загрози виникнення надзвичайноТ
ситуацiТ державного рiвня згiдно з пiдпунктом 3 пункту 4 Порядку класифiкацii
надзвичайних ситуацiй за ix рiвнями, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 24 березня 2004 року JS 3б8, класифiкатором
надзвичайних ситуацiй ДК 019:2010, прийнятого та наданого чинностi наказом
.Щержспоживстандарту Украiни l1.10.2010 М 457, код 10640 - НС унаслiдок
руйнування булiвлi чи споруди житловоi призначеностi.

IBaHKiBcbKoMy селищному головi

Аксенов Iгор Миколайович
оборони та взаемодii за'оолдержадм l н lстрацl l.

a

- директор департаменту цивiльного захисту,
правоохоронними органами Киiвськоi

iз
з7

позачергового
вiд 09.02.202|

2.З. Забезпечити виконання невiдкладних (першочергових) робiт (заходiв),
пов'язаних запобiганням виникненню надзвичайних ситуацiй по вул.

в смт. IBaHKiB Киiвськоi областi, визначених протоколом
засiдання постiйноi KoMicii селищноi ради з питань ТЕБ та НС
JФ1-12.

TepMiH: ilегайно

BaTyTiHa,
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Щепартаменту цивiльного захисту,
оборони та взасмодii з

правоохоронними органами Киiвськоi
облдержадмiнiстрацii

2.4. Враховуючи, що вiдповiдно п. 11 Порядку класифiкацii надзвичайних
ситуацiй за ik рiвнями, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 24.03.2004 J\b 368, остаточне рiшення визначення рiвня надзвичаЙноТ

ситуацii з под€Lльшим вiдображенням його у даних статистики приймае

.Щержавна служба Украiни з надзвичайних ситуацiй звернутися до .Щержавноi
служби Украiни з надзвичайних ситуацiй, щодо надання експертного висновку
про можливий piBeHb виникнення надзвичайноТ ситуацii по вул. BaTyTiHa, 37
в смт. IBaHKiB Киiвськоi областi.

TepMiH: до 15 травня 202l року

3. Рiзне

Засryпник голови KoMiciT Iгор АКСЕНОВ

Секретар KoMiciT ,r Анжела ЛЕГкА
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