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ГОЛОВУВАВ: Заступник голови Киiвськоi MicbKoi державноi адмtнtстрацtТ-
перший заступник голови Постiйноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi
безпеки та надзвиtIайних ситуаuiй виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi рали
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрашii) Пантелеев П.О.

ПРИСУТНI: члени Постiйноi KoMicii (за списком), запрошенi (за окремим
списком)

слухАЛИ: кПро всmоновлення рiвня епidеtпiчноt небвпекu
zocmpoi респiраmорноt хворобu COWD-I9, спрuчuненоt
кор о н о в ipy с о лt SДД,S_Со V- 2 ))

З метою забезпечення посиленого контролю за дотриманням
обмежувальних протиепiдемiчних заходiв вiдповiдно до пункту 23 постанови
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 9 грудня 2020 р, Ns |236 кПро встановлення
карантину та запровадженшI обмежуваJIьних протиепiдемiчних заходiв з метою
запобiгання поширенню на територii УкраiЪи гостроi респiраторноi хвороби
COVID-l9, спрлтчиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoV-2), враховуючи рiшення
Щержавноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних
ситуачiй вiд 06.12.202l (протокол Ns 47) щоло встановлення з 00 год 00 хвилин
0'7 грудня 2021 року ((жовтого)) рiвня епiдемiчноi небезпеки поширення
COVID-19 на територii Bcix регiонiв УкраТни та застосування обмеж,чвальних
протиепiдемiчних заходiв, передбачених для ((х(овтого)) рiвня епiдемiчноi
небезпеки,

ВИРIШИЛИ:

1. Структурцим пiдроздiлам виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), районним в MicTi Киевi дср)rсaвним
адмiнiстрацйм, керiвникам пiдпри€мств, установ та органiзацiй незilлежно вiд

фор" власностi та пiдпорядкування) розмiщених на територii MicTa Кисва в



межах повноважень забезпечити виконання протоколу позачергового засiдання
,Щержавноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних
ситуацiй вiд 06.|2.2021 J\Ъ 47 та постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 9

грудня 2а20 р. Nч 12Зб (зi змiнами).
Вiдповiдальнi: керiвники струкrурних пiлрозлiлiв КМДА, голови

районних в MicTi Кисвi державних адмiнiстрацiй, керiвники пiдприемств,
установ та органiзацiй Bcix форм власностi.

TepMiH: на час запровадження протиепiдемiчних заходiв

2. Заборонити додатково на територii MicTa Киева у перiол з 00:00 годин
07 грудня202l року до окремого рiшення:

2,1, пасallирам (r.pi, осiб, якi не досягли 18 poKiB) користуватися
послугами громадського транспорту (автомобiльним, електричним, у тому
числi метрополiтеном) без наявностi у них негативного результату тестування
на COVID-l9 методом полiмеразноi ланцюговоi реакцii або експрес-тесту на
визначеннrI антигена KopoHaBipycy SARS-CoV-2, яке проведене не бiльш як
за j2 години до дня поiздки, або документа, що пiдтверджуе отриманнrI
повного курсу вакцинацii; або документ?, що пiдтверджу€ отримання однiеi
дози дводозноi вакцини, який може бути застосовано протягом 30 днiв вiд дати
введення дози; або мiжнародного, внутрiшнього сертифiката чи iноземного
сертифiката, що пiдтверджуе вакцинацiю вiд COVID-19 однiею дозою
дводозноi вакцини (жовтi сертифiкати) або однiею дозою однодозноi вакцини
чи двома дозами дводозноi вакцини (зеленi сертифiкати), якi включенi
Всесвiтньою органiзацiею охорони здоров'я до перелiку дозволених для
використання в надзвичайних ситуацiях, негативний результат тестрання
методом полiмеразноi ланцюговоi реакцii або одужання особи вiд зазначеноi
хвороби, чиннiсть якого пiдтверлжена за допомогою Сдиного державного
вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобiльного додатка
Порталу Дй (Дiя);

2,2. приймання вiдвiдувачiв у торговельно-розважальних центрах, якi не
досягли 18 poKiB, без супроводу дорослих, у яких наявний негативний результат
TecTyBaHHrI на COVID-l9 методом полiмеразноi ланцюговоi реакцii або експрес-
тест на визначення антигена KopoHaBipycy SARS-CoV-2, якi проведенi не бiльш
як за 72 години до вiдвiдування закJIаду, або документ, що пiдтверджуе
отриманнrI повного курсу вакцинацii, мiжнародний, внутрiшнiй сертифiкат або
iноземний сертифiкат, що пiдтверлжус вакцинацiю вiд COVID-l9 однiсю дозою
однодозноi вакцини або двома дозами дводозноi вакцини (зеленi сертифiкати),
якi вкJIюченi Всесвiтньою органiзацiею охорони здоров'я до перелiку
дозволених для використання в надзвичайних ситуацiях або одужання особи вiд
ЗаЗначеноi хвороби, чиннiсть якого пiдтверджена за допомогою Сдиного
ДеРЖаВного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням
мобiльного додатка Порталу Дй (Дiя).



3. Структурним пiдроздiлам виконавчого оргаЕу Киiвськоi MtcbKoi

ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), районним в MicTi Киевi
державним адмiнiстрацiям, керiвникам пiдприемств, установ та органiзачiй
незzlлежно вiд фор* власностi та пiдпорядкування, розмiщених на територii
MicTa Киева, в межах повноважень забезпечити виконання пункту 2 цього
протоколу.

Вiдповiда-гlьнi: керiвники стуIсгурних пiдроздiлiв КМДА, голови

районних в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй, керiвники пiдпри€мств,

установ та органiзацiй Bcix форм власностi.
TepMiH: з 08.12.2021 до окремого рiшення

4. Районним в MicTi Кисвi державним адмiнiстрацйм, Головному
управлiнню Щержпродспоживслужби в MicTi Киевi, Головному управлiнню
Нацiона-гlьноi полiцii Украiни в MicTi Киевi, Управлiнню Патрульноi полiцii
в м. Кисвi ,.Щепартаменту Патрульноi полiцii Нацiональноi полiцii УкраТни,
комунzlльному пiдприсмству кМунiципzlJlьна охорона) забезпечити контроль за

дотриманнJIм вiдповiдних обмежувальних протиепiдемiчних заходiв,
передбачених дJIя ((жовтого)) рiвня епiдемiчноi небезпеки поширення
COVID-I9 вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 9 грулня
2020 року }Ф 1236 кПро встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню на
територii Украiни гостроi респiраторноi хвороби COVID-l9, спричиненоi
KopoHaBipycoм SARS-CoV-2) (зi змiнами) та додаткових обмежувzLJIьних
заходiв передбачених пунктом 2 цього протоколу.

Вiдповiда-гlьнi: голови районних в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй,
Рубан О.М., Вигiвський I.M., Зозуля Ю.Г., Mapi I.B.

TepMiH: на час з€lпровадження протиепiдемiчних заходiв

5. .Щепартаменту суспiльних комунiкацtй виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрачii), управлiнню
iнформачiйного забезпечення та доступу до публiчноi iнформацii апарату
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii), районним в MicTi Киевi державним адмiнiстрачiям забезпечити
iнформування населеннrI та роз'яснення щодо запроваджених обмежув€uIьних
протиепiдемiчних заходiв на територii MicTa Киева за допомогою засобiв
MacoBoi iнформачii, офiцiйних веб-ресуроiв органiв мiсцевого самоврядування
тощо.

Вiдповiдальнi: Лелюк Р.В., Баранова К.О., голови районних в MicTi Киевi
державних адмiнiстрацiй.

TepMiH: на час запровадження протиепiдемiчних заходiв

б. Вiдповiдно до постановрl Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 17.06.2015
Ns 409 кПро затвердження Типового положеннJI про регiональну та мiсцеву
комiсiю з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй> та
Положення про Постiйну комiсiю з питань техногенно-екологiчноi безпеки та
надзвlttlаЙних ситуацiЙ виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi рали (Киiвськоi



MicbKoi державноi адмiнiстрачii), затвердженого розпорядженням виконавчого
органу Киiвськоi MicbKoi рали (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)
вiд 03.05.2017 ]ф 5l9 (iз змiнами), рiшення Постiйноi KoMicii з питань
техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрачii), прийнятi у
межах ii повноважень, е обов'язковими дJIя виконання органами державноi
влади та органами мiсцевого самоврядування, пiдпри€мствами, установами та
органiзачiями, розташованими на територii м. Кисва

'7. Контроль за виконанням протокольних дор}п{ень

!епартамент мунiципальноi безпеки виконавчого органу Ради
(КиТвськоi MicbKoi державноi адмiнi

голова Постiйноi koMicii Вiта-гriй кЛИtIко

Вiдповiдальнрrй секретар синrIвськА

на


