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ПРОТОКОЛ № 7 

засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

від 18.06.2021 року 

 

Головуючий: Поворозник М.Ю. 

Секретар: Куявський О.Ю. 

Присутні: Пантелеєв П.О., Бондаренко В.В., Мондриївський В.М.,     

Рубан О.М., Ткачук Р.С., Демінський П.В. 

Запрошені: Кулеба О.В., Густєлєв О.О., Старостенко Г.В.,      Якимович 

М.Г., Кучерявий О.О., Куцопал Д.В. 

 

Про заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

регіонального рівня, яка відноситься до категорії «Медико-біологічні 

НС» код 20713 «Надзвичайна ситуація, пов’язана з епідемічним спалахом 

небезпечних інфекційних хвороб» (гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2). 

 

1. Взяти до відома, що відповідно до 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) на території України 

встановлено «зелений» рівень епідемічної небезпеки та продовжено дію 

карантину, встановленого постановами Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2», від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та від 22 липня 2020 

року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/641-2020-%D0%BF


респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

до 31 серпня 2021 року. 

 

2. З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на виконання вимог 

визначеної 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), на території міста Києва 

забороняється: 

1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському 

транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема 

респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі 

виготовлених самостійно; 

2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, 

підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про 

взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні; 

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації; 

4) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, 

соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних 

тематичних та інших) заходів (у тому числі в розважальних закладах (нічних 

клубах) і закладах громадського харчування) без одягнутих усіма учасниками 

та організаторами заходу засобів індивідуального захисту, зокрема захисних 

масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 

самостійно. 

Обмеження, передбачені цим підпунктом, не застосовуються за умови 

наявності в усіх учасників та організаторів заходу негативного результату 

тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або 

експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке 

проведене не більш як за 72 години до здійснення заходу, або документа, що 

підтверджує отримання повного курсу вакцинації; 

5) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 

автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських 

автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай, 

тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, 

внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж 

передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в 

реєстраційних документах на такий транспортний засіб. 

Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами 

індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та 



здійснює контроль за використанням пасажирами під час перевезення засобів 

індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що 

закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно; 

6) діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, 

у яких: 

не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням 

дистанції між клієнтами не менш як 1,5 метра; 

не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема 

захисними масками або респіраторами, та не здійснюється належний контроль 

за їх використанням; 

здійснюється обслуговування покупців без одягнутих засобів 

індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які 

закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, за винятком 

обслуговування за межами будівлі суб’єкта господарювання (через вікна 

видачі, тераси тощо); 

не забезпечується централізований збір використаних засобів 

індивідуального захисту в окремі контейнери (урни). 

 

3. Головному управлінню Національної поліції у місті Києві, 

Головному управлінню Держпродспоживслужби в м. Києві, посадовим особам 

районних в місті Києві державних адміністрацій, комунального підприємства 

«Муніципальна охорона», інших структурних підрозділів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 

підпорядкованих їм підприємств, установ, організацій, уповноваженим на 

складання протоколів про адміністративне правопорушення, передбачених 

статтею 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

забезпечити контроль за дотриманням обмежувальних протиепідемічних 

заходів, визначених пунктом 2 цього протоколу. 

 

4. Головному управлінню Національної поліції України в місті 

Києві, Управлінню Патрульної поліції в м. Києві Департаменту Патрульної 

поліції Національної поліції України, Департаменту муніципальної безпеки 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), комунальному підприємству «Муніципальна охорона», 

Київському міському громадському формуванню з охорони та правопорядку 

державного кордону «Муніципальна варта», комунальній аварійно-

рятувальній службі «Київська служба порятунку» забезпечити громадський 

порядок та безпеку на прилеглій території, охорону приміщення та проведення 

дезінфекційних робіт міського центру вакцинації від COVID-19, що 

розміщений у корпусі 4Б будівлі Міжнародного виставкового центру за 

адресою: м. Київ, Броварський проспект, 15, згідно графіку його роботи. 



Відповідальні: Крищенко А.Є., Зозуля Ю.Г., Ткачук Р.С., Марі І.В.,   

Піхало Д.О. 

Термін: червень-грудень 2021 року 


