
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Київської обласної державної

позачергового засідання Київської обласної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

м. Київ 25 березня 2021 року

Головував: Володій Василь Гениадіновіїч - голова Київської обласної 
державної адміністрації

Приєм ні: члени комісії та запрошені (за списком)

Порядок денний:

1. «Про вжиття зоходів із запобігання поширенню гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 у Київській 
області».

2. Різне.

СЛУХАЛИ; 1. «Про вжиття зоходів із запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 у 
Київській області».

ДОПОВІДАЧ:

Аксенов Ігор Миколайович - директор департаменту цивільного захисту, 
оборони та взаємодії з правоохоронними органами Київської 
облдержадміністрації.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 
2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами внесеними, у тому числі постановою 
Кабінету Міністрів України від 22 березня 2021 р. № 230 «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236»)



2
ВИРІШИЛИ:

Головному управлінню Національної 
поліції у Київській області. 
Управлінню патрульної поліціїу 
Київській області Департаменту 
па ї рульної поліції України, 
Головному управлінню 
Держпродспоживслужби в Київській 
області, 
райдсржадміністраціям, виконавчим 
комітетам сільських, селищних, 
міських рад

1. Забезпечити контроль за виконанням обмежувальних протиепідемічних 
заходів, передбачених для «червоного» рівня епідемічної небезпеки, 
передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року 
№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVJD-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2» (зі змінами).

Термін: на час запровадження 
посилених протиепідемічних заходів

Управлінню пасажирських
перевезень Київської
облдержадміністрації,
Управлінню патрульної поліції у 
Київській області Департамент)' 
патрульної поліції України, 
райдсржадміністраціям, виконавчим 
ко м ітета м сіл ьс ь к и х, сел и і ц и и х,
міських рад, керівникам суб’єктів 
господарювання, які надають 
послуги із перевезення пасажирів в 
Київській області

2. Абзац другий пункту 4 протоколу № 5 позачергового засідання 
Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних си туацій від 23 березня 2021 року викласти в такій редакції:

«здійснення регулярних та нерегулярних перевезень, зокрема перевезень 
пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, в електричному 
(тролейбус) транспорті в межах Київської області у кількості 50 відсотків, що



з
передбачена технічною характеристикою транспортного засобу і визначена в 
реєстраційних документах на такий транспортний засіб;».

Термін: 26.03.2021 - до окремого 
рішення

Управлінню комунікацій 
облдержадміністрації, 
ра н д е ржа д м і н істра ц і я м, 
виконавчим комітетам 
селищних, міських рад

Київської

сільських,

3. Провести широке інформування та роз’яснювальну роботу серед 
населення щодо запроваджених протиепідемічних заходів на території 
Київської області.

Термін: на час запровадження 
посилених протиепідемічних заходів

Заступник голови комісії Ігор АКСЕНОВ

Секретар комісії Анжела ЛЕГКА
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