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Порядок деlrrlий:
1. I1po протиепiдемiчний_стан на територiТ КиiвськоТ областi, .IIов'язаний iз
ilеспiраторною хворобото COVID-l9, Ъпричиненою KopoHaBipycoм SARS-

ш#r:
2.

Щоло. ,проведення заходiв, передбачених комунiкацiйним планом
оперативного iнформування населен}lя черёз засоби. масовоТ-iнформаuiТ, соцiальнi
мережi та lнш1 канали сповlщеFIrIя про епlдемlологlчну ситуацlIо сТосовно
поit_lиреltrlя COVI D- l 9.
З. Рiзне.
КиТвськоТ областiо
СЛУХАJIИ: 1. Про протиепiлемiчlrиii cTaIl tla територiТ
спричиliеIlою
lробокl
COVID-l9,
ХВ0
пЪБТiffi iз гоЪтроЙ респ
KopoHaBi русом dХhТ-"ёrД;:П'ОuТОРIlОЮ

ДОПОВIДАLII:
Гринчук Галина МиколаТвна - в.о. директора держав}IоТ установи <КиТвський
обласнЙй.. лdбораторни.й цеrIтр N4ОЗ Украiни> - головний державний санir,арrrий
.a

лlкар Киlвськоl ооластl;
__ ..'€фiyецко олена Володим.ирiвна
К и l BcbKol оОлдержадм l н lстрацl l;

-

-

директор департаменту охорони здоров'я

директор департаменту rJивlльного захисту,
обороrrи та взасмодiТ з правоохоронними органами облдержадмlнlстрацll.

Аксенов Iгор .Миколайович

ВИРIШИЛИ:
1.1. Взяти до вiд.о_ма, що.станом на 09 жовтня 2020 poкy,_l1 1цФормашiсrо
гrа
<КиТвський обласний лабораторний
чейтр \4а]л УйраТни>
дер>ltавFIоТ уста.нови
'випадкiв
'
'КиТвськоТ

областit .лабораторно пiдтверджегlо l0895
хвопоби (COVID- l 9).
KoDoHaBlDvcHol
l ^ l'Г
Ja IоOу з.а результiтами ПЛР-дослiдiкень пiлтверля<ено 204 нових випалкiв
хЪороби (COVID, ! 9).
KopoHaBipyclroI
'

теfiиторiТ

6465 пацiсн,гiв' одужали, зафiксовано 229_летаJIьний випадкок.
особами.
N[6ffiчне спостереження встановлено

Щ

I.2. I]зяти до tзiдома, що на викоI{ання IlyHKTiB l - 4 гIостаI]оl]и КабirrетУ
NIiHicTpiB УкраIrrи вtд 22 липня 2020.року Jф 64I <<Про встановлення..карантиLIу та
запровадження

посилених

протиепlдемlчних

заходlв

на територll

lз знач}{им
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поширенням госl,роТ pecrlipaтopHoT хвороби COVID- 19, спричиненоТ KopoHaBipyc.9M
SARS-CoV-2>> (зi ЪмiiамиI,. npdro*oJly позачерговоI,о засiдання /[ержагiноiкоЙiсiТ з
питань техногенно-екологiчноi безпЪки та ilадзвичайних..ситуачiй ]У, 35 вiд 09.
жовтFIя 2020 року, розпорядження голови КиТвськоТ обласноi державноi
адмiнiстрацiТ вiд ЗI-лЙпня 2020 року. Jф 3б8 uПро встановл9.нля..каран.тину т?
запр.о.вад)(енtlя посил€них протиепlдемlчних заходlв на територtl Киtвськоl оОластl
аоо tt окремих алмlнlстративно-територlальних одиниllях lз значt{им поширецням
гостDоl DеспlDатооноТ хЁопоби COVID-'l9. спDичиненоТ KopoHaBipycoM SARS-CoV2>> (ri змiнаЙи; i 00.0О i-одиllи l2 жовтllяi 2020 року для КiliвськоТ об.lrастi
установлено:

-

((помарашчевий>> piBeHb епiдемiчноТ небезпеки поширення COVID-19 на
'
Lериторll мм. ЕЗасилькiв" Iрпiнь, Обухiв, Фастiв та Бориiпiльського i КисвоL вятоIUиIлського раионlв;

- ((жовтий> piBeHb епiдемiчноТ небезпеки поширення COVID- l9 на територiТ

мм. Бiла L{epKBa, Березань,Бориспiл.ь, Бровари, Бцча,'Переяслав, Рх<ищiв, Славутич
ьроварського.
ьородянського,
ьlлоцеркlвського,
та
ьариU]lвсI)кого,
I
ванкiвського.
Каiарлиuького.
Василькi Ёського, Вишгородськог'о, Володарського,
N4акарiвського, М иронiвськоl,о, Обухiвського, Переяслав-ХмелЬни I[ького,
Рокиiнянського, СквЙрського, СтавишЪIIського,, Тарашаllського, l'е,гiТвського.
Фастiвського, та ЯготиЙського районiв;

на територiТ решти районiв,. MicT обласного значення та ОTГ КиТвськоТ
((зелеtIого>>

областi застосовуtотБся проiиепiдемiчнi заходи, передбаченi для
еп iдем

iчнот небезпеки.

мlських
Борlrсп

рiвня

рад та

ьськiй, Кисво-СвятошиIrськiй
райоttltим /IержавIIим адмilliстраrдiям
iЛ

н_а територiТ мм. Василькiв, Iрпiнь, Обухiв,
КисвЪ-Святоrшинського районiв запровалити.
Ёориспrльському
протиепiдемiчr,ri заходи, перелбаченi для (помаранчевоI-о)> рiвня еrliдемiчноI
нЬбезпеки, з 00.00 годиIIи l2 kовтня 2020 року.

1.З. На перiодt дiТ караrrтину
'i

Фастiв

та

TepMilr: постiйно, tla час дiТ караIlтиtlу
Виконавч им KoMiTeTaM Бiлоuеркiвськоi,
БерезаllськоТ, Борисп iл ьськоТ,
БрЬва рськоТ, Буча tIcbKoi,
ПЪреяёла BcbKoi', Ржи llti вськоТ,

СлhвутицькоТ мiських рад та._
liариill i вськiй, Бiлоltеркlвськlиt
Боitодя llськiй, БроварЪькi й,

Ваёил brci BcbKi й, Ви llrlopoil_cbKi й,
Володарськiй, IBa llKiBcbKiй,
Кага рлЙ чькiй, Мака рiвськiй,
М

и

poll i BcbKi

й_,

Олбухi bcbKi й, ПереясJIав-

Хмсльltиltькiй, Рокитtlяllськiй,

Скви рськiйо Ставиrrценськiйо
Фастiвськiй,
ЯгЬтоltськiй райошним llержавtrим
алмilliс,граrцiям

Та ращаrIськiй, ТетiТвськiй,

1,4. I-{a перiол дiТ каран,гину lla r,ериr,орiТ мм. Бiла I-|epKBa, Березань,
ýориспiль, БроЬари, Буча, Переilслав, Рrкищlв, Славутич та._'IiаришiвЬькоI,о,
Ьlлоtlеркlвського,
Ьроварського.
Ьороля нського,
ljac ил bKlBCIlKoI-o.
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Вмшгородського, ВолодарськоI,о, Iванкiвськогоо КагарличькоI,о, Макарiвсьl(ого,
М

иоонiвського. обчхiвського. Переяслав-Хмел

btl

йцького,

РокитнянськоI,о,

Скгiирського, Ставиlitенського, Тарайанського. ТетiТвсl,кого, Фастiвського, та
Яготйнського райоrriв запровадити протиепiдемiчнi заходи, передбаченt для
((жовтого)) рlвня епiдемiчнсiТ небезпеки, з 00,00 години l 2 x<oBTll я 2020 рокУ.

TepMill: постiйrlо, tla час

дiТ караtIтиIlу.

1.5. На територiТ решти районiв, MicT обласного значення та ОТГ КиТвськоТ
областi застосовуlо,iьсi протиёпiдемiчнi захоли,__перелбач_енi itля.(зелеtlоl,о>> рiвttя
епiдемiчноi небезпеки, визначенi постановою Itабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 22
липня 2020 року Jф 641 <Про встановлення.караIrтину та запровадження посиJIених

протиепiдейi.чнйх захоцiЁ на територiТ iз значним пошц)енням _ 1o_cTp.o.f
респlраторноl хвороби COVID-l9, ёпричи+lеноТ KopoHaBipyc.oM SА.R.S-СоV-2>'(зi
змtнами), протоколу позачергового засlдання /lep)I(aBHol KoMlcll з питань
техногенно-екологiчi-rоТ безпеriи та__надзвич.айних сиiуашiй JS Э5 вiд .09 Жо,ртня
2020 року, розпорядження голови КиТвськоТ обласноТ державноТ адмirriстрашti вtл
3l лЙпнi 2020 Ьо.оу |r 36S <ГIро встановJIец.l|l карайтину та.заjр_о_вад)кення
посилених протиепlдемlчних заходlв rla територll Киlвськоl оолас],l аOо ll окремих
адмirriстратиЪно-,гери,горlаJlьних одиниLtях iз значним поши1эенt{ям _ 1'o_cTp.oi
респlраторноl хвобiоби'СОVID-19, спричиненоТ KopoHaBipycoM SАRS-СоV-2>'(зi
змlнами).

TepMill: пос,гiйrlо, IIа qng

;{iT

KapalITиlly

KoMyHi кацi й КиТвськоi
СТРа Ц l l,
rа идержадм lll lстрацlя м,
МiськЪикоtlкомам (MicT обласttого
зtlачеIIшя)о викоttавчим KoMiTeT,aM
сiльських, сеJIиlllних, мiських рад

Уд ра влiн

н ю.

90":Ле Р',КаД

Nt t Il l

об'сдllаrlих територiальlrих грбмал

1.6. Провести tцироке iнформув?н_ня та роз'яснtовальну роботу

населення щодо виконання пунктlв |.'2

- |.) цього протоколу.

серед

TepMilr: пос,гiйllо, lla час дiI караrlтину.

Головноyу управ.{iн ню НацiональноТ
полiцii у ItиТвськi й. областi,
Головшому управлilrrlю
ЩржпродЪfiоЙивслужби в КиТвськiй
ооластl,
Ра йдержадмi rliстраuiя м,
М iськЪи конкомам (MicT обласtlого
зtlачеIlня), викоltавчим KoMiTeTaM
сiльських, селищних, мiських рал

об'сдltаrtих територiальllих громад

1.7. Забезпечити в межах компетенцiй органiзацiю виконання та KoHTpoJlb за
дотриманням на тери,горiТ КиТвськоТ областi вимог постанови Кабiнету I\4iHicTpiB
УкРаТни вiд 22 липнi 2020 р. ]\l9 94l uПро встановJIення .карантину та
запровадження посилеFIи.х протиепlдемlчtIих заходlв на терито.рll lз зн.ачним
поширенням гостроi респlраторноТ хвороби COVID-l9. спричиненоТ KopoHaBipyc.oy.
SARS-CoV-2> (зi'змihами), прЬтоколу позачергового засiданltгIя Щеряtа_вноТ к.oMrcrI
з питань техногенно-екологtчнот безъеки та надзвичайних ситуацiй J$ 35 вiд 09
жовтня 2020 року, розпорядження голови КиТвськоТ o6"TlacHoT лержавноТ
адмiнiстрацiТ вiд 31 лЙпня 2020р.оку.JФ З68 uПро встановлg.уJlя..карантину та
запровадження посилених tlротиепlдемlчних заходlв на територtt Киlвськоl оОластl

або if окремих аltмiн.iстративно.-1,е риторiальIlих о/lиIlиIlях iз зtlа,ltIим IIоширеtlням
гостроТ респiраторrlоТ хвороби СО VtP-^t 9, сtlричиltсltоТ KoporlaBipycoм SARS-CoV2) (ii змirrамй) та I{ього пРо,гоколу,

TepMiH: постiйно, tla час лiТ караlIтину

СЛУХАЛИ:
плаllом otl
ltl

одо

ативttого

ю ct,ocoBllo поlII

п

ваlItlя

l

ll LlI

холiв.

передоачеII

tlаселеtlня
и сповlIцеIlIlя п

ком llilcaltiйttиM
за

и

емlологlчlI

ДоПоВIДАЧ:

Жерлева Iрина МиколаТвна .. в;о. лирект9рз з9I?ртаменту комунlкацlИ
облдержадмtнtс,грацt I

взасмодiТ з гройадськiст,tо КиТвськоТ

Та

ВИРIШИЛИ:
2.1. Iнформацirо доповiдача взяти до вiдома.
tI }о. комун i ка цi й КиiвськоТ
оОлдержадм l н lcTpa Ill l,
l[ell а 1i,га ч.е ItJy ох-оро rr и. зло ро в'.я
К tr l всь Kol оолдер,,кад }l l ll lýтр9ц,]

YTl ра B.lliIl

Головllому управлillню ЛСНС Украillи у
Киiвськiй областi ,
Головному управлiнню
ЩржпродЪгiоЙивслужби в КиТвськiй
оOластlr
ра йдержадм

i

rl

icTpa lliя м,

МiськЪикоlI комам 1MicT обласного
зtIачеtIltя), ви конавч им KoMiTeTaM
сiльських, селищtlих, мiських рад
об'сдllаllих територiальllих громад

2.2. Забезпечити щодеLIн.е оприлюдн9чн{ через.. веб-ресурси, соцiа-lrьнi
мережi та iншi засоби комунiкацiТ оперативноI..iнформачiТ шtодо стану поширеННя

СdVlП- l9,

та офiuiйноТ сr,аiистичноТ iнформашiТ прiо kiлькiсть хворих.

TepMiH: пос,гiйно, IIа час дii KapalrTиlly
Y;l ра влit| IIю. KoMylriKз ц! й ltиiвськоТ
обЛле ржалм i н iстра_ц ii: f,e l l а рта м е l lтy

охороtlи здороR'я киlвсьltоI
9о{де ржадм

l lI

lcTpa

ц l l,

Ра йдержалм i tl icTpa lliя м,

М iськЪи Koll комам (MicT обласtlого
значення), виконавчим KoMiTeTaM
сi.ltьських, сеJlиIIIttих, мiських palt
об'сдtlаllих територiальll их громад

2.3. Забезпечити проведеFIня iнформаuiйно-роз'яснювальноТ ррбо'ги З
поширення соцlаJ]ьноl. реклами щодо про.QlЛаКТики
населенням шляхом
захворювання rra COV[D-l9 i Йожливи1 цq_слjлкiв захворювання на неТ, НаДання
сприяння lншим органам влади у протидiТ COVID-l9.
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Термiш: постiйно, на час дii караllтину
Y_пpaB.llillHlo. комунiкацiй КиТвськоi
облде рrкад м i tt icT раu iT,

Го"тlовllому упраЁлillllю ДСНС УкраТни у
ll и вiл ьного за х и c,t,}, обо ро tl и талв.засмодii
з правоохороIIIIими оргаI|ами киlвськоl
облде рхсад м i lr icTpa ч i.i,
Ра йдержалм i tl icTrra tliя м,
М iськЪикоll t(oмaM (MicT обласtlоl,о
зtlачеIItIя)о викоllавчим lсомi,гетам
сi.lrьських, селиlцtlих, мiських рал

об'елllаttих тери,горiальних громад

2.4. Забезпечити
обласнот та мiсцевих
надзвичайних ситуаuiй,

в межах компетеtlцiй висвiтлення рiшень державноТ,
комiсiй з пи,гаIJь тех[{огенно-екологiчноi безпеки та
TepMill: постiйtIо, lla час

дiТ караIlтиIIу

головtIому yправлiltllю Нацiошальttоi
llол i цii у Киiвdькi й. обласr,i,
ГоловtlЪму управлiItню
Щржп род-сliоэitи вслужби в КиТвськi й
оьластl,
Ра йдеrlжадмi tl iстрацiя м,
МiськЪи коII комам (м icT об;Iасttого
зtIаче1llIя)о виконавчим KoMiTeTaM
сiльських, селиlllttих, мiських рад
об'сдllаtlих територiальltих t,ромад
2.5. Забезпечити iнформування мiсцевих громад про дотримання суб'сктами
господарювання встановлених санlтарно-епlдемlчних вимог в умовах адапт!Iвного.
карантину, зокрема дотримання режиму. носlнFIя захисних масок, соцlальноl
дистанцlt та здtйснення визначених заходiв дезенфекцiТ в закладах Iромадського
харчування, на об'ск,гах торгiвлi .продовольчими 'га непродовольчими товарами,
ринках, у громадському транспорт1 тощо.

TepMilr: пост,iйrlо, lla час лiТ караlIтину
Голова м ра йдеtlж9лм i н icTpa цi йо
мiськви Koll койiв (м icT обласllого
зtlачення), сiл ьськи м, сели lцIlи м,

мiським, головам об'сдltаних

т,ериторlаJl ьн их громад

2.6. Забезпечити:
брифiнгiв шlо/(о запровадженн.я протиепiдемiчних
. проведення .щотижневих.
заходlв на територll вlдповlдноl адмlнlстрати вно-територlальноl один ицl ;
, провесtення щомiсяця тематичIJих медiа-захолj.в (брифiнl,iв, пресконференцlи. KoMeHTaplB. для засобiв масовоТ iнформаuiТ) щодо необхiдностi
дотримання протиепlдемlчних вимог iз залученirям експертiв, представникlв
а
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у IoMy. числi молодiх<них
громадських органlзацlи, лlдерlв думок, мlжнародних органlзацlи;
. нzLлагодженнrI взаемодiТ мiж представниками iнститутiв громадського
9у9пlльства, лlдерами...громадськоl думки з метою залучення lx до проведення
lнформацlиноl кампанll щодо важливостl дотримання протиепlдемlчних заходlв.

заiнтересованих iн.ститутiв громадського. суспiльства,

'Гермill: постiйlIо, IIа час дii караlrтиIIу
Уд равлiIIн ю. rюмуrliкацiй Киiвськоi
оолдержадм l lI lcTpa цl t

. Забезпечити надання щоп'ятницi, до 13 години МкIП в електроннiй
формi на адресу covid@rnkip.g,ov.ua щотижневi плани-графiки провёлення
2.7

пефелбачених

i. z.b. @одiв.

TepMiH: tllоп'ятtlицi до 13 годиtlи, tla
час дlt караlIт,иlIу
f[еп а рта ч.еtцу oxopotr и. здоровОя
к иI BcI,Kol оOлдержадмlIIlстра цll,
.Щеll а рта мс llTy. ре гiоtl.а"rl ь tl о го роз
оO"rlлер?friад}l ! II lcTpa Illl. к Il l BcbKol
оOлдержа]lм l Il lcTpa Ill l,

в

иткч

ДеrlартамеItт еlсоllомiки та
rtифрЪвiза цii Киiвсь.коТ
оOллсржадм l lIlcTpa цl It
/(elra рта меIl,г соцiал ьltого захисту
llacclicll llя l{иiвськот
облле ржадм

i rl

iс,гра.rt iT,

моJIодi -га 9п.орту
к и l Bct,Itol оOллсржалмl ll lcTpa lllli

Управлillllя

fепа ртамеll,г осЁiти i.llayKli Киiвсьlсоi
оOлдер}кадм l tl lcTpa.llI l,
/{епа рта меll,tу llи вiльtlого зах исту,
оOороtlи та в]асмолIl з
праЪоохороIIIIим и ор.га нам и Киiвськоi
оолдержалм

l

ll

IcTpallI l,

головllо}tу у ll Dа вл ill tl lo
ЩlржтIролЪliоЙивслужби в Киiвськiй
ооJIас,tl,
головllомy чп ра влilltl lo ДсI{ С
YKpaTll и у" Киi'вськiй областi,
Ра ЙлержЙдм i ll iс,гра tliя м,
Kotl комам (м icr,

Мiськви

обласllого

зIlачеtIIIя), викоrlавчlIм.комiтетам
сlльських, селишIlIих, мlських рад
об'сдrlаlлих т,ериторiальll их громад

2.8. Забезпечити щотижневе iнформуванI{я Управлiнлrя комунiкацiй
КиТвськоi обллержадмiнiстрацiТ, про стаII виконаIltlя передбачеFlих пп. L.2 - 2.6
цього протоколу заходlв.

TcpMirl: tцоlt'ятtlицi lta час лiТ
t(араtI,|,иtlу

7

Уд ра

в.ll i ll lI к).

оOJtлер}калм

KoMylti ка
lс,гра lll l

rti i,i

КиТвськоТ

l 1l

2,9.Забезпечити ttlоти)Itневе iнформува}Iня МКIП та ceкpeTapiaTy
'- Кабiнету
VIiHicTpiB УкраТни про стан виконання заходiв гlередбачених гi.п 2.2 2.б цього
протокоJtу.
Звiти про провед.ецy pgqoTy щопонедiлка, до lб години подаI}ати на МIКIП на
електронну адресу covtd@)mktp.gov.ua.
TepMilr: Iцопоtlедiлка до 1б годиllи, tla
llac /Ill KapatlTиlly

3. Рiзне.

Заступник голови KoMiciI
Секретар KoMicii

grf

сЕнов
Сергiй МЕЛЬНИЧУК

