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позачергового засiдання Киiъськоi обласно[ koMicii з питань
техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних сиryацiй

Порядок денний:

засiдання КиiЪськоi обласноi комlс11 з питань техногенно-екологiчноi безпеки танадзвичайних ситуацiй.
6.Рiзне.

СЛУХАЛИ: 1.
пов'язапий iз
KopoHaвipycoM

ДОПОВIДАЧI:

м. Киiв

головyвав: Володiн Василь Геннадiйович

Присутнi: члени KoMicii та запрошенi

1, Про протиепiдемiчний стан_на територii Киiвськоi областi, пов'язаний iз
lотр9Ю респiратОрноЮ хворобоЮ соvID-l9,'сприЧиненоЮ коронавiру.ой ýaKs-СоV-2.

л.^_л:2,,_П_ЧР_?1]".РД*еННЯ 
ПЛану спiльних дiй мiсцевих органiв виконавчоi влади таорганlв мlсцевого самоврядування, обласних установ, пlдприемств та органiзацiй

щодо запобiгання надзвичайним ситуацiял,t та лiквiдiцii lf "u.пйi" у ?Йiъ."пiЛобластi в осiнньо-зимовий перiод zozolz1 рок.У, персонЕLльного складу обласногомiжвiдомчого оператиВного штабУ з_ лi*вiдацiг ;;д;;"rчtt""* |l"rуuцlй такоординацii дiй щодо забезпечення 
-стабiльноi 

робот" o6;.*riB життезабезпечення
НаСеЛеННЯ Та ДОРОЖНЬОi iНфРаСТруктури в осiнньо-зимовий перiод iozo/zT року,регламенту його роботи та iнструкцiт про порядок обмiну iнформацiею. ']

3, Про стан пiдготовки господарського комплексу та об'ектiв соцiально-культурного призначення КиiЪськоi областi та органiзацiйiri заходи щодо пiдiотовки
дорожнього комплексу до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2о2о/2| року, органiзачiiвзасмодii у випадку виникнення надзвичайних ситуацiйl

Про протиепiдемiчний
,гострою респiраторною
SARS-CoV-2.

1б жовтня 2020 року

голова Киiъськоi обласноi
_ державноiадмiнiстрацii
(за списком)

стан на територii КиiЪськоi областi,
хворобою COVID-l9, спрпчиненою
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ГринчуК Галина МиколаТВI?-В:9. директора державноi установи <<КиiвськийобласниЙ лабораторнчй центр моЗ YKparHo - головний державний санiтарнийлlкар Киtвськоi областi;

__ .. ефiYен_кО олена ВолодиМирiвна - дирекТор департаменту охорони здоров'яКиiвськоi облдержадмiнiстрацrr 
;

Аксенов Iгор МиколЪйович - директор департаменту, цивiльного захисту,оборони та взаемодii з правоохоронними органами Кйiъськоi ъбл;ф;;д;ЙlфачiТ.
вирlшили:

1,1. ВзяТи д_О liлома, що в_iдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiнивiд 13 жовтня 2020 P9Iy J\b 956 продовжено карантин 
"а i"p"ropi'i Киъськоiобластiдо31 грудня 2020 року.

1,2, Взяти до вiд9ма, що станом на 15 жовтня 2020 РокУо за iнформацiею
державноi у_станови <Киiвський обласний лабораторний цеriтр Мо5 Ч*}ЁЪ"о 

"uТеРИТОРiI КИiЪСЬКОi областi 
_ 
_пабораторно ^ пiдЪвердi."о 11978 'випадкiв

KopoHaBipycHoi хвороби (COVID-l9). l rf

За добу за результатами _ПЛР-дослiджень пiдтверджено 228 нових випадкiв
KopoHaBipycHoi хвороби (COVID-l9). l ' ]

Щпацiенти одужЕUIи, зафiксовано 257 летальних випадкiв.
Медичне спостереження всiановл ено ,-а 27542 особами.

1.з. Взяти_.до giл9ма, що на виконання_пунктiв 1 - 4 постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраiнИ вtд 22 липня 2О2О.рок.у J\b 64i оПро встановленнrI карантину тазапровадження посилених протиепiдемiчних заходiв на територii ia значним
поширеНням госТроi респiраторноi хворобИ CovID-l9, спричИн"ноi KopoHaBipycol\4
SARS-CoV-2>> (зi змiнаМи), пр93О5олУ позачергового засiдання Щержав^ноi' йi"i.ii,питанЬ техногеНно-еколОгiчноТ безпеки та iадзвичайних с"rуацiи J\b З7 вiд 15жовтня 2020 . роу, розпорядження голови КиiЪськоi обласноi !ержа"ноiадмiнiстРацii вiД 31 липня 20zo року ЛЬ 368 к|IRо встановлення карантину та
запровадженIи посилених протиепiдемiчних заходiв на територii Киiвськоi областi
або iT .окремиХ адмiнiстратцвн9-ýРЦ9рлi*ьних одиницях^ iз значним поширенням
1о.стр9i респiраторнот хвороби COVID- |Э,_ спричиненоi коронавiру.ой sдкЗ-ёi у-2>>(зi змiнаМи) з 00.00 години 19 жовтн я 2020 Ёо*у у КиiъсiкiЙ bO"acTi ycTaHo"n."o,

- ((червОrr"Дu piBeHb епiдемiчноТ небезпеки поширеннrI COVID-19 на територii
м. Василькiв та Бориспiльського району;

- <(помаранчевий>> piBeH_b епiдемiчноi небезпеки поширення CovID_lg натериторii мм. Бiла Щерхва, Бориспiль, _Iр_пiнь, Обухiв, ПЪреяслав, Фастiв та
Василькiвського, Киево-Святошинського, ОЪухiвЬь*о.оЪu оасriiсйо.о'рчЪЪilu;

- <(жовтий> piBeHb епiдемiчноi небезпеки по_ширення CovID-l9 на територii
мм. Березань, Бродари, Буча, Ржитфв, Славутич та БарЪшiвського, Вiлоцеркi"Бiпо.о,
Боryславського, Бородянського, _Броварсiкого, Вишгород."по.Ь, Володарського,Згурiвського, Iванкiвського,_ КагарлЪц"ко.о, Макарiвського,' Миронiъ.i*о.о,
пер.еяслав-хмельницького, Полiського, Рокитнянського, Тuйщанського,
Тетiiвського, та Яготинського районiв;



з
- На ТеРиТорii решти раЙонiв, MicT обласного значення та ОТГ КиiЪськоi областi

застосовуються протиепiдемiчнi заходи, передбаченi для (зеленого>) рiвня
епiдемiчноi небезпеки.

Виконавчому KoMiTery Василькiвськоi,
MicbKoi ради та
Бориспiльськiй районнiй державнiй
адмiнiстрацii

|.4. На перiол дii карантину на територii м. Василькiв та Бориспiльською
р_аЙону лlюlь обмеженч1, п9ре4баченi пунктом 15 постанови КабiнЬry MiHicTpiB
УкраiЪи вiд22 липня 2020 p.Ns 641 <Про встановлення карантину та запровадженнrI
посилених протиепiдемiчних заходiв на територii iз значним поширенням гостроТ
респiраторно_i хвороби COVID-19, спричиненоi-коронавiрусом SARS-CoY-2>>, KpiM
настуtIних обмежень:

регулярнi та нерегулярнi перевезення пасажирiв автомобiльним,
залiзничним транспортом, мiським електроТранспортом, метрополiтеном у MicbKoMy
сполученнl, KplM перевезення:

ЛеГКОВИМИ аВТоМобiлями, кiлькiсть пасажирiв, включаючи водiя, в яких не
бiльше п'яти осiб без урахування осiб BiKoM до 14 рЪ*Ь;
. СЛУжбовими т.аlабо орендованими автомобiльними транспортними засобами

ПlДПРИеМсТВ, Закладiв т_а установ за умови забезпечення водiТв та пасажирiв пiд час
ТаКИХ ПеРеВеЗень засобами iндивiдуальною захисту в межах кiлькостi 

-мiсць 
для

сидlння 1 виключно за маршрутами руху, про якi поiнформовано не менше нiж за два
днi органи Нацiональноi полiцii;
. . ПРИЙМання вiдвiдувачiв суб'ектами господарювання, якi провадять

дiяльнiсть у сферi |ромадського харчування (барiв, pecTopbHiB, кафе тощо);- приймання вiдвiдувачiв у торговельно-розважальних центрах;- приЙмання вiдвiдувачiв в iнших закладах розважальноi дiяльностi.

Виконавчому KoMiTery Бiлоцеркiвськоi',
Бориспiльськоi', Iрпiнськоi', Обухiвськоi,
Переяславськоi1 Фастiвськоlмiських рад
та Василькiвськiй, Кисво-
Святошинськiй, Обухiвськiй,
Фастiвськiй районним державним
адмiнiстрацiям

1.S. Hu перiод дii карантину на територiТ мм. Бiла Щерква, Бориспiль, Iрпiнь,
9Qy*i", Переяслав, Фастiв та Василькiвського, Киево-СЪятошинсi*о.u,
ОбУхiвського та Фастiвського районiв запровадити протиепiдемiчнi заходи,
передбаченi для (помаранчевого>> рiвня епiдемiчноТ небезпеки, з 00.00 години 19
жовтня 2020 року.

TepMiH: постiйно, на час дii карантину
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Виконавчим KoMiTeTaM Березанськоiп
Броварськоi, Бучанськоi, Ржищiвськоi,
Славутицько[ мiських рад та
Баришiвськiй, БiлоцерЙiвськiй,
Боryславськiй, Бородянськiй,
Броварськiй, Вишгородськiй,
Володарськiй, Згурiвськiй, Iванкiвськiй,
Кагарлицькiй, Макарiвськiй,
Миронiвськiй, Переяслав-Хмельницькiй,
Полiськiй, Рокитнянськiй, ТаращанськiЙ,
ТетiiЪськiй, Фастiвськiй, ЯготЪнськiй
районним державним адмiнiстрацiям

1.б. На перiоД дii караНтину на територii мм. Березань, Бровари, Буча, Ржищiв,
Славутич та Баришiвсiкого, БiлолцеRкiвёького, Богуслав."^*о.о, Ьо[,ойr.ького,
Броварського, Виш_городського, Володарс"*о.Ь, Зфрiвського, Iванкiвського,КагарлицькоIо, Макарiвського, Миронiв!ьк_ого, '^ Пaрa"слав-Хмельницького,
Полiського, Рокитнянського, ТаращанськЪго, Тетiiвсiкого, ia Яготи";;;о;; р;йонiвзапровадити _протиепiдемiчнi заходи, передбаченi ;iля (жовтого> рiвня епiдЪмiчноТ
небезпеки, з 00.00 години 19 жовтня 202б року.

TepMiH: постiйно, на час дii карантину.

_ 1,.7.. На територii решти районiв, MicT обласного значення та оТГ КиiЪськоi
областi застосовуються протиепiлемiчнi заходи,_ _пе_редбаченi для (зеленого> рiвЙеПiДеМiЧНОi Небезпеки, вЙзначенi постановоrо Кuбi"Ъrу Й"iЁrрi" У*lйй вiд 22
липня 2020 Року J\ъ б41.<Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепlдемlчних заходiв на терито.рii iз значним поши_рецням гостроi респiраторноiхвороби CovID-l9, спричиненоi'- KopoHaBipycoм Sдкs_соV-2; (ri ii"i"й"),
протоколу позачергового засiдання .щержавноi koMicii з питань техногенно-
екологiчноi безпеки та надзвичай;rих сиiуацiй }& 37 вiд 15 жовтня 2о20 РокУ,
РОЗПОРЯДЖеННЯ ГОЛОВИ КИiЪСЬКОi Обласноi державноТ адмiнiстрацii вiд 31 липня zO20
року N9 368 пПро встановлення карантину та запровадження посилених
протиепiдемiчних заходiв на територii КиiЪськоi областi' uOo iТ---окремих
адмiнiстративно-терryорi3цlц_ц одиницях iз значним поширенням гостроi
респiратОрноI хворобИ CovID-lg, спричиненоi KopoHaBipycoM S^дRS-СоV-2> ^(зi

змiнами).

TepMiH: постiйно, на час дi'i карантпну

Управлiнню комунiкацiй КиiЪськоI
облдержадмiнiстрацii,
Райдержадмiнiстрацiя м,
Мiськвиконкомам (MicT обласного
значення), виконавчим KoMiTeTaM
сiльських, селищних, мiських рад
об'сднанпх територiальнпх громад

1.8. Провести шир.оке iнф_ормування та роз'яснюв€tльну робоry серед населення
щодо виконання пунктiв 1.3 - 1.7 цього протоколу.
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TepMiH: постiйно, на час дi'i карантину.

Головному управлiнню Нацiональноi
полiцii у КиIвськiй областi,
Головному управлiнню
Щержпродспоживслужби в Киiвськiй
областi,
Районним державним адмiнiстрацiям,
Мiськвиконкомам (MicT обласного
значення), виконавчим KoMiTeTaM
сiльських, селищцих, мiських рад
об'еднаних територiальних громад

1.9. Забезпечити в межах компетенцiй органiзацiю виконання та контроль за
дотриманням на територii Киiвськоi областi вимог постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вtд22 липня 2020 р. J\b 64l.<Про встановлення карантину та запровадження
посиленИх протиепiдемiчНих захоДiв на територii iз значним поширенням гостроТ
респiратОрноi хворобИ CovID-19, спричиненоi' KopoHaBipycoM SдкS-соV-2>> ^(зi

змiнами), протоколу позачергового 
^ 

засiданння Щержаъilот koMicii з питань
техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй J\b 37 вiд 15 жовтня 2о2о
РОКУ, Р9ЦОРЯДЖеННЯ ГОЛОВи КиiЪськоi обласноi державноi адмiнiстрацii вiд 31
липня 2020року м з68 оцро встановленчя карантину та запровадження посилених
протиепlдемlчних заходiв на територiI Киiвськоi областi або Ti окремих
адмiнiстративно-тери;орiiц!ц_lх одиницях iз значним поширенням гостроi
респiратОрноi хвороби COVID-19, спричиненоi KopoHaBipycoм S^дRS-СоV-2> ^(зi

змiнами) та цього протоколу.
TepMiH: постiйно, на час дii карантину

СЛУЬЛЦj 2. Про затвердження Плану спiльних дiй мiсцевих органiв
виконавчоi влади та органiв мiсцевого самоврядування, обласн"х yciu"oBo
пiдприсмстВ та органiзацiй щодо запобiгання надзвичайним ."ryчцir, та
лiквiдацii ii наслiдкiв у Киiвськiй областi в осiнньо_зимовий перiьд 2020l2l
рокуо персонального складу обласного мiжвiдомчого оперативного штабу злiквiдацii надзвичайних сиryацiй та координацii дiй щодо забезпечення
стабiльноi роботИ об'ектiв життсзабезпечення населення та дорожньоiiнфраструктури в осiнньо-зимовий перiод 2020l2l РокУ, регламенту його
роботи та iнструкцii про порядок обмiну iнформацiею.

ДоПоВIДАЧ:

ВИРIШИЛИ:

2.1. Iнформацiю доповiдача взяти до вiдома.

2.2. Зжвердити:
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Г[пан спiльних дiй мiсцевих органiв виконавчоi влади та органiв мiсцевого

самоврядування, обласних установ, пiдприемств та органiзацiи щодБ rйьi.ч"rr"
НаДЗВИЧаЙНИМ СЦУ?ЦЯМ Та лiквiдацiТ iх наслiдкiв у ifuiвськiй облЬЬri 

"-b.irr""o_зимовий перiод 2020121 року (даrri - Г[пан спiльних дiii), що додаеться;
склад обласного мiжвiдомчого оперативного штабу з лiквiдацii надзвичайнихситуацiй та координацii дiй щодо забезпечення сiабiльноi' р"О"Ы-Ъб-'u*ri"життезабезпеченнЯ населення та_tдорожньоТ iнфраструктури в осiнньо-зимовий

перiод 2020l2l року (далi - омоШ), йо додаеться;
Регламент роботи обласного мiжвiдомчого оперативного штабу з лiквiдацiiнадзвичайних ситуацiй та координацii дiй щодо зu6".п""ення .rчбlп""оf рЪбоr"об'ектiв життсзабезпечення населення та дорожньоi iнфра.фi *rур" в ociHHbo-

зимовий перiод 2020121 року (далi - Регламент омОШ), uio додаеться;
Y.Iнструкцlю про Т9р_яд9к обмiну iнформацiею у сферi запобiгання виникненню

надзвичайних ситуацiй (небезпечних подiй) та реагування в разi i* ви"и*нБ"н" мiжсуб'ектами забезпечення цивiльного захисту територi*iriоТ 
"iд.".rБЙ"--ЪдиноiДеРЖаВНОi СИСТеМИ цивiльного захисту КиiЪськоi'^ облЪстi (д-i - 

'l".rру*цi"\, 
що

додаеться.

Департаменту цивiльного захисту,
оборони та вза€модii з
правоохоронними органами Киiвсько[
облдержадмiнiстрацii

2.5. ЩовестИ склаД oMoI_[I, _ регламент . йогО роботИ та iнструкцiю до
:]|J"rУР"ИХ ПiДРОЗДiЛiВ КИiВСькоТ облдержадмiнiстрацii, територiа_гrьн"* ЙдрЪдiлiв
MlHlcTepcTB та 1нших центр€Lпьних органiв виконавчоi влади задiяних у виконаннi
завдань Плану спiльних дiй.

TepMiH: до 04 листопа да 2020 року

Щ_епартаменту ци вiльного захисту,
оборони та вза€модii з
правоохоронними органами Киiвськоi
облдержадмiнiстрацii,

.Щепартаменту житлово-комунального
господарства та енергоефективностi
КиiЪс ь коI облд ержад Mi н iЪтра цii',

Департаменту охорони здоровrя
КиiЪськоi облдержад мiнiсфацii,
Щепартаменту соцiального захисту
населення Киiъськоi
облдержадм iнiстрацii',
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Управлiнню пасажирських перевезень
Киiвськоi облдержадмiнiстрацiь

Головному управлiнню ДСНС УкраiЪи
у КиiЪськiй областi,
Головному управлiцню НП Украiни у
Киiвськiй областi,

Управлiнню патрульноi полiцii в
Ки[вськiй областi департаменту
патрульноi полiцii Нацiональноi полiцii
Украiнип

Службi автомобiльних дорiг у
КиiЪськiй областi,

Басейновому управлiнню водних
pecypciB середнього Щнiпра,
киiъськiй мiськiй
<<Укртелеком)>,

фiлii пАт

ПрАТ <ДТЕК Киiвськi регiональнi
електромережD>,

Районним державнпм адмiнiстрацiям,
мiськвиконкомам (MicT обласного
значення), об'сднаним територiальним
rромадам

2.6. Забезпечити виконання завдань визначених Г[паном спiльних дiй.

TepMiH: постiйно на осiнньо-зимовий
перiод 2020l2l року

2.7. .Про стан виконання завдань i заходiв ГIпану спiльних дiй iнформувати
ceKpeTapiaT KoMicii (u nskoda_zv@ukr.net).

TepMiH: у в[Iзначенi Планом спiльнпх
дiй термiни

Управлiнню комунiкацiй Киiвськоi
облдержадмiнiстрацii

2.8. Забезпечити взасмодiю зi BciMa засобами масовоi iнформацii (теле_,
радiомовлення) для оперативного iнформування населення при зафозi виникнення
Та Виникненнi надзвичаЙних ситуацiЙ природного та техногенного характеру, якi
можуть виникнути у Киiвськiй областi.

TepMiH: постiйно на осiнньо-зимовий
перiод 2020l2l року

Районним державним адмiнiстрацiям,
мiськвиконкомам (MicT обласного
значення), об'еднаним територiальним
громадам
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2.9. Органiзувати та провести черговi засiдання мiсцевих комiсiй з питань

техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй щодо пiдготовки до
ОСiННьо-зимового перiоду 2020121 року , затвердити плани спiльних дiй, склади
ОПеРаТИВНИх штабiв, регламенти _ix роботи та iнструкцii про порядок обмiну
iнформацiею диспетчерських служб.

TepMiH: до 08 листоIIа да 2020 року

кандидатури

TepMiH: до 13 листопада2020 року

,.Щепартаменту цивiльного захисту,
оборони та вза€модii з
правоохороннимц органами КиiЪськоi
о блд е ржад м i н icTp а ц ii',

.Щепартаменту регiонального розвитку
КиiЪськоi облдержадмiнiстрацii'о
Управлiнню пасажирськпх перевезень
Киiвськоi облдержадмiнiстрацii

2.I|. Визначити та надати до ceкpeTapiaTy KoMicii (unskoda zv@ukr.net) по 2
ИДаТУри !рачiвникiв з номерами контактних телефонiв длЪ органiзацiiкандидатури працlвникlв з номерами контактних

цiлодобовоТ роботи ОМОШ та його оперативноi групи.

TepMiH: до 08 листопада2020 року

Управлiнню пасажирських перевезень
Киiвськоi облдержадмiнiстрацii

2.12. Визначити примiщення для органiзацii цiлодобовоi роботи робочоi групи
омош.

TepMiH: до 01 листопада2020 року

СЛУХАЛИ: 3. Про стан пiдготовки господарського комплексу та об'ектiв
СОЦiаЛьно-культурного призначення КиТвськоi областi та органiзацiйнi заходи
ЩОДО пiДготовцц дор9жнього комплексу до роботи в осiнньо-зимовий перiод
2020l2l РОкУо органiзацiI взаемодii у випадку виникнення надзвичайних
ситуацiй.

КОроль Галина Миколаiвна - директор житлово-комун€шьного господарства та
енергоефективностi Киiвськоi облдержадмiнiстрацiТ.
Пtайворонок Олег Щмитрович - начальник управлiння функцiонування та розвитку
автомобiльних дорiг загzшьного користування мiсцевого значення департаменту
регiонального розвитку КиТвськоi облдержадмiнiстрацii.
ДiдУL Василь _Петрович - заступник начальника з експлуатацiйного утримання
служби автомобiльних дорiг у Киiвськiй областi.
Лисенко Василь Григорович - головний iнженер ТОВ <Спец Комплект Постап>.
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ВИРIШИЛИ:

3.1 . Iнформацiю доповiдачiв взяти до вiдома.

Районним державнйм адмiнiстрацiям,
мiськвиконкомам (MicT обласного
значення), об'еднаним територiальним
громадам

з.2- Взяти пiд особистий контроль виконання планових показникiв зкомплексноi пiдготовки житлово-комун€tльного господарства та об'ектiв
СОЦiаЛЬНОТ Сфери до роботи в осiнньо-зиЙовий перiод zozoizozl року, u"r"u"."""
розпорядженням голови Киiвськоi облдержадмiнiстрацii вiд o4.os.zotg Ns 222опро пiдготовку_ господарського комплексу та объктiв соцiально-*уп"rур"о.о
призначення КиiЪськоi областi до роботи в осiнньо-зимовий перiод" zoiotzozl
року).

TepMiH: до 01 листопада2020 року.

Щепартаментам регiонального
розвитку Киiвськоi
облдержадмiнiстрацii,
Департаменту цивiльного захисту,
оборони та взаемодii з
правоохороннпми органами КиiЪськоi
облдержадмiнiстрацii',

9лужбi автомобiльних дорiг у
Киiвськiй областi,
Райдержадмiнiстрацiям,
мiськвикоцкомам (MicT обласного
значення), об'сднаним
територiальним громадам

з.з. Забезпечити технiчну готовнiсть наявноi автодорожньоi технiки
(автогрейдерiв, бульдозерiв, eKcKaBaTopiB та iнших спецiаль"и* йа-ин i механiзмiвj,
що може.бути. задiяна в очистЦi автодоРiг вiД снiговиХ заметiв, незалежно вiд форr"власностi та вiдомчоi ншtежностi.

3.4. Забезпечити готовнiсть необхiдних запасiв пztливно-мастильних та
посипкових матерiалiв для забезпечення життедiяльностi населених пунктiв в
особливих погодних умовах.

TepMiH: до 01 листопа да 2020 року.

Службi автомобiльних дорlг уКиiвськiй областi,

ТОВ <<Спец Комплект Постач>>,
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Райдержадмiнiстрацiям,
мiськвиконкомам (MicT обласного
значення), обrеднаним територiальним
громадам

3.5. Забезпечити укладання _У встан.овленомУ порядкУ договорiв зпiдприем_ствами, установами та органiiацiями рiзних ffiп,r "пuЪ"о"Ьi "i'rч*рйеннrlЁажкоi буксируВалъноi технiкИ на визначениХ дй"Ъ*ч" автомобiльних дорiгдержавного та мiсцевого значення iз складним повздовжнiм профiпБЙ (пц*оr"-спуски) iз зазначенняМ марки транспортного засобу,' пj-Ё. 
"одi"' ф;;.;Gногозасобу та його контактний нъмер йобiльного телефонf.'

TepMiH: до 09 листопада2020 року

3.6. Проiнформувати ceкpeTapiaT KoMicii (unskoda_zv@ukr.net) щодо виконання
пункту 3.5. цього протоколу.

дорlг

- повного перелiку закрiпленоi за кожною дiлянкою дорiг снiгоприбиральноi
технiки iз зазначенняМ пiдприемств, установ, органiзацiй'', "n"r' Oyn'" У*iйеннi
угоди, марки транспортних засобiв та ik кiлькiсть.

- вiдповiдальноi особи та його контактного номера телефону.

TepMiH: до 09 листопада2020 року

9лужбi автомобiльних дорiг
Киiвськiй областi,

TepMiH: до 09 листопа да 2020року

облдержадмiнiстрацii'о
Райдержадмiнiстрацiям,
мiськвиконкомам (MicT обласного
значецня), об'сднаним територiальним
громадам (за згодою)

з.7. Забезпечити достатню кiлькiсть, готовнiсть автономних та аварiйних
джерел енергозабезпечення об'ектiв соцiальноi сфери (навчальнi заклади, ,i*uд"
охорони здоров'я).

Термiн:до 25 жовтня 2020 року.

Службi автомобiльних
кпiвськiй областi

_ллл?1,"РОЗРОбИТИ Та НаДаТИ департаменту цивiльного захисту, оборони тавзасмод1l з правоохоронними органами Кицськоi облдержадмiнiсфацii в
паперовому та електронному виглядi (unskoda_zv@ukr.net) картографiчнi мътепiали
з дlлянками автошляхiв державного значення з позначенням на них:
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ТОВ <<Спец Комплект Постач>>

. з.9. ПроводИти першОчергове прибираНня cHiry на дiлянках автомобiльних дорiгlз складним дпя великовагового автотранспорту поздовжнiм профiлем (пiдйоми-
спуски).

TepMiH: постiйно на осiнньо-зимовий
перiод 2020l2t року

Управлiнню патрульноi полiцii в
КиiЪськiй областi департаменту
патрульноi полiцii Нацiональноi полiцii
УкраiЪио

9лужбi автомобiльних дорiг укиiвськiй областi
3.10. Забезпечити сво€часне попередження та взаемодiю з сумiжними

о_бластямИ, Що межують з КиiЪською областю (Чернiгiвська, Черкаськu, Ёi"""ц"*ч,
житомирська, Полтавська) в разi прийняття обласним мiжвiдомчим оперативним
штабом рiшення про обмеження руху великовагового та великогабар"т"о.о
автотранспорту.

TepMiH: невiдкладно у разi обмеження
руху

Головному управлiння ДСНС Украiни
у Киiвськiй областi

. 3.11. .П_iлтрlмуватт.I у готовностi iнженерну, спецiальну TexHiKy, автомобiлi
пlдвищеноi прохtдностi, пересувнi електростанцii для забезпечення оперативного
реагування на надзвичайнi ситуацii в осiнньо-зимовий перiод2020l2l po1i.

TepMiH: постiйно

Управлiнню комунiкацiй Ки[всько[
облдержадмiнiстрацii

З.|2. В PTi. отримання повiдомлення вiд Гiдрометцентру про погiршення
погодних умов iнформувати мешканцiв областi черезЪасоби масовоilнформiцli про
УСКЛаДНеННя проi'зду по автошляхах державного та мiсцевого значення.

TepMiH: невiдкладно

Управлiнню пасажшрських перевезень
киiвськоi облдержадмiнiстрацii

3.13. В разi отримання повiдомлення вiд Гiдрометцентру про погiршення
ПОГОДНИХ УМОВ, ЗаВЧаСНО повiдомити автовокз€Lпи, автоперевiзнЙкiв та- великi
автотранспортнi пiдприемства про ускJIаднення дорожнього руху на територii
областi.

TepMiH: невiдкладно
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Департамецту регiонального розвитку
КиiЪськоi облдержадмiнiстра цii,

Qлужбi автомобiльних дорiг у
Киiвськiй областi,
ТОВ <<Спец Комплект Постаю>

з.|4. У разi погiршення погоДних умоВ та ускJIаднення проiЪду по автошляхах
Щ!Рцl9цого та мiсцевого значення на територii областi надавати в ceKpeTapiaToMoITI (unskoda zv@ukr.net) iнформацiю щъдо наявноi кiлькостi пос"^пко"ого
матер1€lлУ та пЕUIиВно-мастИльниХ матерiаЛiв длЯ забезпечення безперебiйноi роботи
технlки.

TepMiH: щоденно, об 08-00 год. та 18-00
год. в осiнньо-зимовий перiод 2020l2t
року

Управлiнню пасажирських перевезень
КиiЪськоi облдержадмiнiстра цii

3.15. Створити робочУ гру.пУ з предсТавникiв _управлiння пасажирських
перевезень, департаменту цивiльного захисту, оборони та взаемодii з
правоохоронними _органами, департаменту регiонального розвитку, служби
автомобiльних дорiг У Киiъськiй областi, тов <<спец Компъект Пъста.I)i для
перевiрки наявноi кiлькостi посипкового матерiалу для забезпечення безперебiйноi
роботи технiки в перiод погiршення погодних умов (даrri - робоча група).

TepMiH: до 30 жовтня 2020 року

Управлiнню пасажирських перевезень
Киiвськоi облдержадмiнiстрацii,

Департаменту регiонального розвитку
Киiвськоi облдержадмiнiстрацii,

Qлужбi автомобiльних дорiг у
Киiвськiй областi,

ТОВ <<Спец Комплект Постач>>

з.16. Надати кандидатУРИ представникiв до скJIаду робочоi групи та надати
iнформацiю до ceкpeTapiaTy ОМОШ (unskoda_zv@ukr.nei). ^

TepMiH: до 30 жовтня 2020 року

Департаменту регiонального розвитку
Киiвськоi облдержадмiнiстрацii',

9лужбi автомобiльних дорiг у
киiъськiй областi

3.|7 . Забезпечити транспортними засобами представникiв робочоi групи.

TepMiH: до 30 жовтня 2020 року
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Управлiнню пасажирських перевезень
КиiЪськоi облдержадмiнiстрацii

3.18. За резул_ьтатами роботи робочоi групи узаг€rльнену iнформацiю надати до
ceKpeTapiaTy ОМОШ (unskoda zv@ukr.net) щодо наявноi кiлiкЬстi посипкового
МаТеРiалУ Для забезпечення безперебiйноТ роботи технiки в перiод погiршення
погодних умов.

TepMiH: до 09 листопа да 2020 року

,4. Про стан протипожежного водопостачання на територll
киiвськоi областi.

Слободяник В.!.
областi.

ВИРIШИЛИ:

- начzrльник Головного управлiння ЩСНС Украiни у КиiЪськiЙ

4.1.Iнформацiю доповiдача взяти до вiдома.

Районним державним адмiнiстрацiям,
мiськвиконкомам (MicT обласного
значення), об'сднаним територiальним
громадам

. 4.2. Провести. аналiз протипожежного водопостачання в населених пунктах
вiдповiдних районiв, MicT, ОТГ та прийняти рiшення мiсцевих комiсiй ТЕБ 

-та 
НС

щодо його покращення.
4.З. Забезпечити ремонт iснуючих пожежних гiдрантiв комунztльними

службами.
4.4. Спiльно з органами мiсцевого самоврядування органiзувати роботу по

створенню штучних пожежних водоймищ в населених пунктах з недостатнiм
протипожежним водопостачанням.

4.5. ЗОбов'язати балансоутримувачiв спiльно з органами мiсцевого
самоврядування обладнати природнi та штучнi водоймища пiд'iъдами з твердим
покриттям для забору води пожежним автомобiлем.

4.6. По запиту пожежно-рятувЕtльноi служби у разi виникнення надзвичайних
ситуацiй пов'язаних з пожежами та iнших забезпечити зirлучення технiки
ПРИСТОСОваноi для пiдвозу води, яка знаходиться на балансi комун€lльних
пlдприемств.

TepMiH: постiйно на осiнньо-зимовий
перiод 202012| року

УхАЛи: 5. П
гового засlдання

екологiчноi безпеки та надзвичайних ситчацiй.

ДоПоВIДАЧ:
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допоВЦАЧ; Торкунов олег Миколайович - заступник голови КиiЪськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii.

ВИРIШИЛИ:

5.1. Iнформацiю доповiдача взяти до вiдома.

5.2. Внести до протоколу Киiвськоi обласноi KoMicii з питань техногенно-
екологiчНоi безпеКи та надзвичайниХ ситуацiЙ вiд 18 березня 2020 року Nч 5 таку
змiну:

пiдпункт 1 пункту 1.5. протоколу викJIасти в такiй редакцii:
<1) призначити керiвником штабу з лiквiдацii наслiдкiв НС (даrri _ Штаб)

директора ..ДепартамеgТУ__ олор_оJrи здоров'я КиiЪськоi облаёноТ державноi
адмiнiстрацii - Олену €ФIМЕНКО;о.

б. Рiзне.

Засryпник голови KoMicii

Секретар KoMicii

Iгор АКСЕНОВ

Сергiй МЕЛЬНИЧУК

,яи


