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ГОЛОВУВАВ: Заступник голови КиiвськоТ MicbKoi державноТ адмiнiстрацiТ -
пеРшиЙ Заступник голови ПостiЙноi KoMiciT з питань техногенно-екологiчноТ
беЗпеки та надзвичайних ситуацiй виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT ради
(КиТвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) Пантелеев П.О.

ПРИСУТНI: члени Постiйноi KoMiciI (за сплrском), запрошенi (за окремим
списком)

СЛУХАЛИ: кПро вuсummя захоdiв iз запобizання поu,tuренню zocmpoi
РеСпiраmорноt хворобu COVID-19, спрuчuненоi KopoHoBipycolw
SARS-CoV-b)

На виконання постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09J22020 J\Ъ1236
пПро встановлення карантину та запровадження обмежувzшьних
протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню на територii Украiни
гостроi респiраторноТ хвороби COVID- 1 9, спричиненоi KopoHaBipycoM
SARS-CoY-2>> в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд |7.02.2021
Jф104 <Про внесення змiн до деяких aKTiB Itабiнету MiHicTpiB УкраТни>, на
пiдставi оцiнки епiдемiчних показникiв та з урахуванням протоколу
позачергового засiдання !ержавноТ KoMiciT з питань техногенно-екологiчноТ
безпеки та надзвичайних ситуацiй вiд 20 березня 202l року N9 11 у MicTi Киевi
встановлено з 00:00 годин 23 березня 2021, р. ((червоний>> piBeHb епiдемiчноТ
небезпеки поширення гостроi респiраторноТ хвороби COVID-I9, спричиненоТ
KopoHoBipycoм SARS-CoV-2.



вирIшили

1. Щепартаменту житлово-комуна-гlьноi iнфраструктури виконавчого
органу КиiвськоI MicbKoT ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii),
раЙонним в MicTi Кисвi державним адмiнiстрацiям, керiвникам ОСББ, ЖБК та
бУдинкiв iншоТ форми власностi забезпечити проведення дезiнфекцiйних заходiв з
ВИКОРИСТаННяМ лезiнфiкуючих засобiв на сходових маршах, лiфтiв, тощо у
житлових будинках MicTa Киева.

Вiдповiдальнi: Науменко Д.В., керiвники районних в MicTi Киевi державних
адмiнiстрацiй, ОСББ, ЖБК та будинкiв iншоi форми власностi

TepMiH: 09.04.2021

2. Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 30.09.2015 м775
<ПрО затвердження ПорядкУ створення та використання матерiальних резервiв
для запобiгання i лiквiдацii наслiдкiв надзвичайних ситуацiй>>, розпорядження
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi мiськоi державноi
адмiнiстрацii) вiд 29.|1.20lб року J\b 1192 <Про матерiальний резерв виконавчого
органу Киiвськоi MicbKoi Ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацiТ) для
запобiгання i лiквiдацiТ наслiдкiв надзвичайних ситуацiй в MicTi Кисвi> здiйснити
вiдпуск з под€rльшим поверненням матерiальних цiнностей з матерiuшьного
резерву виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ MicbKoT державноi
адмiнiстрацii) для вжиття заходiв iз стабiлiзацii епiдемiчноi ситуацii, пов'язаноi з
поширенням гостроi респiраторноi хвороби CovID-19, спричиненоТ
KopoHoBipycoм SARS-CoV-2, згiдно додатку J\Ъ1.

З. ,Щепартаменту мунiципальноi безпеки виконавчого органу Киiвськоi
мiськоi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) передати з подЕtльшим
ПОВеРНеННЯМ MaTepiarrbHi цiнностi матерiального резерву виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi мiськоi державноТ адмiнiстрацii), з€вначенi у п.2
цього протоколу.

Вiдповiдальний: Ткачук Р.С.
TepMiH: 25.03.202l

4. Районним в MicTi Кисвi державним адмiнiстрацiям, Комунальнiй
аварiйно-рятувальнiй службi <Киiвська служба порятунку) в установленому
порядку в TepMiH до 09.04.2021 повернути до !епартаменту мунiципальноi
безпеки виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиТвськоi мiськоi державноТ
адмiнiстрацii) матерiа_пьнi цiнностi матерiального резерву виконавчого органу
Киiвськоi мiськоi ради (Киiвськоi мiськоi державноi адмiнiстрацii) зазначенi у
додаткуJ\Ь1 до цього протоколу.

Вiдповiда-гtьнi: районнi в MicTi Кисвi державнi адмiнiстрацiI, Пiхало Д.О.
TepMiH: 09.04.202l



5. Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 30.09.2015 J\b775
<ПРо Затвердження Порядку створення та використання матерiальних резервiв
ДЛя Запобiгання i лiквiдацii наслiдкiв надзви.lайних ситуацiй>, розпорядження
Виконавчого органу КиТвськоI MicbKoi ради (КиТвськоТ мiськоi державноi
адмiнiстрацii) вiд 29.|1.20lб року J\b 1 192 <Про матерiа-пьний резерв виконавчого
ОргаНУ КиiвськоТ MicbKoi ради (КиТвськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацiТ) для
запобiгання i лiквiдацii наслiдкiв надзвичайних ситуацiй в MicTi Киевi> здiйснити
ВiДПУСк матерiальних цiнностей з матерi€lльного резерву виконавчого органу
КИТВСЬКОТ MicbKoi ради (КиiвськоТ MicbKoi державноТ адмiнiстрацii) для вжиття
заходiВ iЗ стабiлiзацii епiдемiчноi ситуацii, пов'язаноi з поширенням гостроi
респiраторноТ хвороби CovID-lg, спричиненоi KopoHoBipycoM SARS-C6V-2,
згiдно додатку J\Ъ2.

6. Щепартаменту мунiципа_rrьнот безпеки виконавчого органу Киiвськоi
Micbkoi ради (киiъськот MicbkoT державноi адмiнiстрацii) передати матерiальнi
цiнностi матерiального резерву виконавчого органу КиIвськоi MicbKoi ради
(КиiвськоТ MicbKoi державноТ адмiнiстрацii), зЕвначенi у .r. 5 цього протоколу.
списання використаних матерiальних цiнностей з матерiального резерву
виконавчого органу КиiвськоI MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацiт) здiйснювати на пiдставi akTiB виконаних робiт.

Вiдповiдальний: Ткачук Р.С.
TepMiH: 25.03.202|

7. I_{ентралЬномУ мiжрегiонЕLльному управлiнню MiHicTepcTBa юстицii
(м.киiв) обмежити доступ до примiщень вiддiлiв державноi реестрацiт akTiB
цивiльного станУ MicTa Киева та здiйснювати прийом громадян у виняткових
ВИПаДКаХ, а СаМе: ДеРЖаВна реестрацiя народження та cMepTi, ресстрацiя iнших
актових записiв цивiльного стану, вiдповiдно до поданих ранiше заяв.

Вiдповiдальний: MiHeHKo К.В.
TepMiH: з 23.0З.202l до 09.04.202l

8. Вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд |7.06.2015
Jф 409 оПро затвердження Типового положення про регiональну та мiсцеву
комiсiю з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй> та
Положення про Постiйну комiсiю з гIитань техногенно-екологiчноТ безпеки та
надзвичайних ситуацiй виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi
мiськоI державноi адмiнiстрацii), затвердженого розпорядженням виконавчого
органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi пriськоi державноТ адмiнiстрацiТ) вiд
03.05.2017 J\b 519 (iз змiнами), рiшення ПостiйноТ KoMicii з питань техногенно-
екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй виконавчого органу Киiвськоi
мiськоi ради (КиiвськоТ MicbKoi державноi адмiнiстрацii), прийнятi у межах iT

повноважень, с обов'язковими для виконання органами державноi влади та
органами мiсцевого самоврядування, пiдприемствами, установами та
органiзацiями, розташованими на територii м. Киева.
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голова Постiйнот koMicii

В iдповiдаrrьний секретар

за виконанням протокольних
мунiципаrrьноi безпеки виконавчого органу

MicbKoi державноТ
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Комунальне пiдприсмство "Керуюча
компанiя з обслуговуваннrI житлового
ф9цду ГолосiiЪського району MicTa Киева"

2 2 5

2
Комунальне пiдпри€мство "Керуюча
компанiя з обслуговування житлового
фонду Щарницького району MicTa Киева"

5

3

Комунальне пiдприемство "Керуюча
компанiя з обслуговування житлового
фонду .Щеснянського району MicTa Киева"

40 J 10

4
Комунальне пiдприемство "Керуlоча
компанiя з обслуговування житлового
фонлу Щнiпровського району MicTa Кисва"

5 l0

5
Комуна.льне пiдприемство "Керуоча
компанiя з обслуговування житлового
фонду Оболонського району MicTa Киева"

l2 l0

6
Комунальне пiдприсмство "Керуюча
компанiя з обслуговування житлового
фqцду Печерського району MicTa Киева"

з 80 20 20 6 50

7
Комунальне пiдприемство "Керуюча
компанiя з обслуговування житлового
фонду Подiльського району MicTa Ки€ва"

40

8

Комуна.пьне пiдприсмство "Керуюча
компанiя з обслуговуваннrI житлового
фонду Святошинського району MicTa
Кисва"

5 90 20 20 5 9

9

Комунальне пiдприемство "Керуюча
компанiя з обслуговування житлового
фонду Солом'янського району MicTa
Ки€ва"

40 l0

l0

Комунапьне пiдприсмство "Керуюча
компанiя з обслуговування житлового
фонду Шевченкiвського району MicTa
Киева"

5 l0 4 l0

ll Комунальна аварiйно-рятувrrльна службi
кКиiЪська служба порятунку) l0
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Комунальне пiдприемство
"Керуюча компанiя з
обсrryговування житлового фонду
Щнiпровського району MicTa
Киева" 104 100 25 24 9 20 500

5

Комунальне пiдприемство
"Керуюча компанiя з

обслуговування житлового фо"ду
Оболонсьц9го району MicTa Ки€ва" 100 100 25 10 15 з0 9

6

Комуна_пьне пiдприемство
"Керуюча компанiя з

обсrryговування житлового фонду
Печерського району MicTa Ки€ва" 104 100 50 9 30 10 30 l5 40 l000 1 000 200

1

Комунальне пiдприемство
"Керуюча компанiя з

обслуговування житлового фонду
Подiльського району MicTa Ки€ва" 100 100 40 1000 500

8

Комунальне пiдприемство
"Керуюча компанiя з

обслуговування житлового фонду
Святошинського району MicTa
Киева" 100 100 50 10 |4 10 зб 9 30 1000 500 200

9

Комунальне пiдприемство
"Керуюча компанiя з

обслуговування житлового фонду
Солом'янського району MicTa
Киева" 100 100 50 9 l5 з0 9 1000 500 200



lU

KoMyHa-rrbHe пiдприемство
"Керуюча компанiя з

обслуговувztнЕя житлового фонду
Шевченкiвського району MicTa
Кисва" 100 100 9 15 l0 24 5 з0 1000 500 200

l1

Комунальна аварiйно-рятувальна
службi <<КиiЪська сlryжба
tIорятунку) 200 50 280 1000 500 300I2


