оi державноi

одш

протокол

м.

Киiв

позачергового засiдання КиiвськоI обласноi KoMicii з питань
техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних сиryацiй
0б листопада 2020 року

Головyвав: Володiн Василь Геннадiйович голова Киiвськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii
Присчтнi:
члени KoMicii та запрошенi (за сilиском)
Порядок денний:
1. Про протиепiдемiчний_стан_ца територii КиiвськоI областi, пов'язаний iз
ilеспiраторною хворобою COVID^-l9, Ъпричиненою коронаЪiрусом SARS-

ьъ.tr_r:

2.Рiзне.

СЛУХАЛИ: 1. Про протиепiдемiчний стан на

територi'r' КиiЪськоi областi,

ffi'i.ХI.TBt,.-Чi."ipатopнoюxвopoбoю.CovID.19,спpичиненoю
ДОПОВIДАЧI:
Гринчук Галина Миколаiвц?_-лвQ. директора державлоi ycTaнoBg <КиiвськиЁ
обласнЙй лабораторн4й центр МОЗ УкраiЪи> - голбвний деiржавний санiтарнии
лlкаD Киlвсько1 ооластl:
..'ефiyеЕко Олена.Ьолодимирiвна - директор департаменту охорони здоров'я
.,
киlвс.ькоl оOлд_ержадмlнlстрацll ;
Аксенов Iiop ..МиколЪйович - директор департам."ту_цивiльного.
захис,ту,
-облдержадмiнiстрацrr.
оборони та взаемодii з правоохороннимI4 оргайами КйiвськоI

ВИРIШИЛИ:

_

l._l, Рчтц до вiдоrrа.,. що станом на 0б листопада 2020 роцу:лз9 iнформацiею
державч9i установи
.<Киiвський обласний лабораторний ценф IЦаl JфdiЪи) на
територii 'Киiвськоi
випадки
,чбдз,.Л , -пабораторно пlдтвердженб 187б3

434 нових вигrадки

KopoHaBipycHoT хЁороби (COVID- 1 9).
^ 8917 irацiентiв
олчжаJIил зафiкбовано
заfiiкбс
454 летальни} випадкi1в.
ý912 hацiентrв одужали,

NI-едичнёспостереженнявстановлё;оrГ3ЩДЬЪо6;й.'

|.2. Взяти до рiд9цrа, що на виконання пунктiв 1 - 4 постанови Кабiнету
MiHj9тpiв Украiни вiд 22 riипня 2020.року J\b б4I пПро встановлення..карантину та
запровадження посилених проти€пlдемlчних _?9дод!в на територtt 1з значним
цоЦцреJццп4 гqсIроi'респiраторноТ хвороби COVID-l9, спричиненоi KopoHaBipycoм
SARS-CoV-2) (l,_iуtЦ.уч).Iд9_1о_*опу
засiДання Держав'ноi Koiдicii з
питань техногенно-екологlчноl 99зчергового
Оезпеки та
надзвичайних ситуацiй
вiд 0б листоцада 202.Р роýу J\b 4Ir р_озпоряд_ж9чцяJолови КиiЪськоi облЪсriоТ
державноi адмiнiстрацii вГд ЗI липня 2020 року j\b 3б8 пПро встановлення карантину

2

та

запровадже_ння посилених. протиепiдемiчних з.аходiв на територii КиiвськоТ
оОластl аОо 11 окремих. адмlнlстративн_о-т9рцт_орl€lльних одиниIIях 1з значним
пошиDенням гостDоi оеспiоатопноi хвопоби COVID-I9. сппичиненоi KoooHaBiDvcoм
SARS-CoY-Z>> (зi ЪмiЁамиf з 00.00 годЙни 09 листопадiа 20Z0 року длh КиТЁiькоi
ооластr установлено:

-

COVID:19 на територii
Барйшiвському, Кагарлиriькойу,

<(червоний>> рiвень_епiдемiчноi небезпеки поfIIирен.ня

лд}д.
QФ*i", Переяслав, Фастiв та
rчIиронlвському, UoyxlBcbкoMy раионах;

ВасилЪкiв,

у

-

(помаранчевий>> piBeHb епiдемiчноi небезпеки поширення COVID-l9 на
1ериторii мм.- Бориспiль, Бiла Щр*"ч, Березань,_Рровари, Буча, IpTliHb, Ржищiв,
Uлавутич та ьшоцеркlвського, .ьоryславського, -ьориспlльського. ьорошIнського,
БровЬрського, ВЬёилькiвськбго, Вишгородсjхогсi, Володарсьliого, Зryiiвського,
IБанкiЪського, Кисво-Святошинс!кого, Макарiвського, Перёяслав-ХмелЪЪицького,
Цолiського, РокитнянськогоL Сквирського, СтавищансЪкого, Таращанського,
Тетiiвського, Фастiвського та ЯготинсБкого районiв.

Виконавчомy KoMiTery Василькiвськоi,
Обухiвськоi,"ПелеяслЙськоi ФастiвсьЙоi
мrських рад rр ьаришlвськlи,
Цагарлиuь$iй, Мйронiвськiй,
Обухiвськiй. районним державним
адмrнrстрацlям

1.3. На перiод дii карантину на територii мм. Василькiв, Обухiв, Переяслав,
Фастiв та у Бариfiriвс.ькому, Кагар.fiицькойJ, Миронiвському, ОбухiЁськilму !эайоноi
встановити наступн1 оомеження, передоаченt пунктом l) постанови каоlнету
MiHicTpiB Украiнiа вiд22 липня 2020.to*y Ns 641 <Про встановлення..карантину та
запровадження посилених протиепlдемlчних__q4додцв на територ11 lз значним
поширенням гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi KopoHaBipycoм
SARS-CoV-2) (зi iмiн'ами), з 0d.00 годиilи 09 листопад/2ОlО року:
вiдвiдування заклlдiв освiти здобувачами освiти, крiм.закладiв дошкiльноi
освiти, ylHiB- (вихованцiв) спецiалъних шki4, навчЕlльно-реdбiл.iтацiйних центрiв, за
уч9ви дотрLмацня в них вlдповlдних санlтарних l протиепlдемlчних заходlв та
здiйснення обов'язкового щоденного контролюстану здоров'я ylHiB (вихованцiв);
приймання вiдвiдувачiв в iнших закладах розважальноi дiяльностi;
.приймання вiдвiдув9чiв суб'сктами господарювання, якi провадять дiяльнiсть
сФерl
торговельного l пооутового оослуговування населення, KplM:
у
- торгiвлi продуктами харчування, папьним, засобами гiгiени, лiкарськими
засооами та вирооами медичного призначення, ветеринарними препаратами,
кормами, пестицидами та агрохlмlкатами, насlнням 1 садивним матерl€tлом;
-провадження банкiвськоi .та страховоi дiяльностi, а також. медичн.оI
практикиf ветевинарноi практики, дiяльноСтi автозаправних комплексiв, дiяльyостi з
технlчного оослуговування та ремонту транспортJ{их
. засооlв, технlчного
^
обслуговуR.ання _ ileccipaTopiB_. розfахункоЪих операiдiй, дiяльностi. з ремонту
ко.мп'ютерlв, пооутових вирооlв 1 предметlв осооистого вжитку, оо'ектlв поштового
зв'язку;
- торговельноi дiяльностi та.. дiяльностi з надання послуг громадського
харчування. iз застосуванням адресноi доставки замовлень;
.вiдвiдування отримувачами 9оIliальн.ит аб9_реабiлiтацiйних.послуг
у_станов i
-ос<iбам,
iB, що надаюты соцiальнi
закладiв,
соцiальнi аб9
аб_о реабiлiтацlинl
реабiлiтацiйнi послуги сiм'ям, Ъс<iбам, TTJo
переоувають у скJIадних життевих ооставинах (тимчасове, денне переоування),{рlм
ау;й;):].рт;
1закJIадlв,
якt
надають
соцlutльнl
послуги
екстрено
(кризово),
центрtв оЬлtку
установ
оездомних oclo, мооlльних оригад соцlztльно-психологlчноl допомоги, соцlального
патрулювання.
TepMiH: постiйно, на час дii карантину

.

,

J

Циконавyому коцiтеry Борис.пiльськоi,
ылоцеркlвськоl, .ьерезанськоl,
Цроваliсько\ Б;lчанёькоi lрпiнськоi,
Ржи lцtвськоjl Uла.вутичськоl мlських рад
та Бiлоцеркiвськiй, Богуславськiй,

Бориспiлiськiй, БЪродhнськiй,

Бр-оварськiй, ВасилЬкiрськiй,
Bil ш гtiродськiй, Володарськiй,
Згчпiвiькiй. Iванкiвськfй. КисвоСЁdтоши нсiкiй, МакарiвЬьдiй,.
Переяслав-Хмельницьkiй, Полiськiй,
Роliитнянськiй, Скви рськiй,
Ста.вищанськiй, ТаращансJ,кiй,
Тетiiвськiй, Фастiвбькiй, {готинськiй
районним державним адмiнiстрацiям
1.4. На перiод дii карантину на територii мм. Бориспiль, Бiла Щерква, Березань,
Iопiнь.^ Ржишiв. СлdвутЙч та Бiлоцеркiвського, Боryславcького,
Бповаои.
-'
ЯД L') Бчча.

ьоDиспlльськогс r.Бородянського. Бровабського, ВасилБкiвського, Вишiородського,
Во'лодарського, Зryрiвського, IванкilськЪго, КиЬво-Святошинського, МакарiвськогО,
ПереiЬilав_Хмельriйцького, Полiського, Рокитнянського, Сквирського,
Стiвищанського, Таращаilського,. ТетiiвсЬкого, Фастiвського та ЯготйнськоГо
((помаранчеВого)>
районiв.запровадити протиепiлемiчнi заходF, передбач9цrлдля
iliвня епiдейчноi небезпеки, з 00.00 години 09 листопада2020 року.

TepMiH: постiйно, на час дii карантину
равлiн н ю. комунiкзцiй Кпiвськоi
9о.[,д е ржадм lH ýтра ц ll,

У_п

rаидержадмrнrстрацrям,
МiськЪиконкомам (MicT обласного
значення), виконавчим.комiтетам
сrльських, селищни.хl мrських рад
об'еднаних територiальних громад

1.5. Провести широкр iнф_ормування та роз'яснювutпьну роботу серед населення
щодо виконання пунктlв I.'2 - I.4 цього протоколу.

TepMiH: постiйно, на час дii карантину.

Головному yправлiнню Нацiональноi
полiцii у Киiвс'ькiй областi,
голоiньмч yправлiнню
ЩржпродЪriоftи вслужби в Киiвськiй
оOл.астl,
Районним державним адмiнiстрацiям,
МiськвиконЙомам (MicT обласfiого
значення), виконавчим KoMrTeTaM
сiльських, селищних, мiських рад
об' сднаних територiальних громад
1.6. Забезпечити в межах компетенцii органiзацiю виконання та контроль за
дотриманням на територii Киiвськоi областi вимог постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкfаiЪи вiд 22 лЙпня 2020 року. Ns. б4l <Про . встановлення ..карантину та
запровадженнrI посилених протиепlдемlчнихл_19l"Iодlв на територ11 1з _значним
поширенням гостроi'респiраторноi хвороби COVID-19, слричийеноi KopoHaBipyc.gм
SARS_CoY-2>> (зi змiнами), пр.отоколу позачергового засlдання Крjкавлчоl KoMlcll з
питань техногенно-екологlчно1 Оезпеки та надзвичаиних ситуацlи вlд Uo листопада

4

292qроку Nч !!лрозпорядженчя голови КиТвськоi обласноТ державноi адмiнiстрацii
вiд 31 лйпня 20Т0. року ЛЬ 368 (Цро встановле.нfiя..карачIиЦу та. запровад}tення
посилених протиепlдемlчних заходlв на територ1l t(иlвськоl ооласт1 аоо l1 окремих
адмiнiстратирно-тери]горцtдьних _ лодиницях iз значним поширенням гостро'i
^(зi
респiрат,-орноi хвоfоби- COVID-l9, спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoV-2>
змtнами) та цього протоколу.

'

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

Заступник голови KoMicii

Сергiй МЕЛЬНИЧУК

Секретар KoMicii

,

/,ryrлd///,й/

Iгор АКСЕНОВ

ý^-

