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ГоЛоВУВАВ: Киiвський мiський голова, голова Постiйноi KoMicii з питань
техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуачiй виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрачii)
Кличко В.В.

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

СЛУхАЛИ: <Про пrcummя захоdiв iз запобizання поutuренню ?ocmpoi
респiраmорноt хворобu COWD-I9, спрuчuненоt KopoшaпiwcoJil
SARS-CrV-2r)

На виконання постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09.|2.2020 J\Ъ1236
кПро встановлення карантину та запровадженнJI обмежувчlJIьних
протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню на територii Украiни
гостроi респiраторноТ хвороби COVID-I9, спричиненоi KopoHaBipycoм
SARS-CoV-2) (iз змiнами), н8 пiдставi оцiнки епiдемiчних показникiв та з
ypaxyBaHHrIM протоколу позачергового засiдшtня .Щержавноi KoMicii з питань
техногеЕно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуашiй вiд 28 жовтня 2021

року Jф 42 у MicTi Киевi встановлено з 00:00 годин 01 листопада 202| р
<червоний> piBeHb епiдемiчноi небезпеки поширення гостроi респiраторноi
хвороби COVID-l9, спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoV-2.

ВИРIШИЛИ:

1. Взяти до вiдома, що протоколом позачергового засiдання Rержавноi
KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуачiй
вiд 28.10202| Ns 42 у MicTi Киевi встановлено з 00:00 годин 0l листопада 2021 р.
(червоний> piBeHb епiдемiчноi небезпеки поширеннrI COVID-I 9.



2. Структурним пiдроздiлам виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi рали
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), районним в MicTi Киевi державним
адмiнiстрацiям, керiвникам пiдприемств, установ та органiзацiй, незапежно вiд
фор* власностi та пiдпорядкування, розмiщених на територii MicTa Кисва, в межах
повноважень забезпечити виконання постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 09 грудня 2020 р. JФ |2Зб <Про встановлення карантину та запровадження
обмежувzlльних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiганнrl поширенню на
територii Украiни гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi
KopoHaBipycoм SARS-CoV-2)) (зi змiнами).

Вiдповiдалrьнi: керiвники структурних пiлрозлiлiв КМ!А, районних в MicTi
Кисвi державних адмiнiстрацiй, пiдприсмств, установ та органiзачiй.

TepMiH: з 01.1 1.2021.

3. Заборонити додатково на територii MicTa Киева у перiол з 00:00 годин
01 листопада202l р. ло окремого рiшення:

3.1. перевезення пасажирiв (KpiM осiб, якi не досягли 18 poKiB) громадським
транспортом (автомобiльним, електричним, у тому числi метрополiтеном) без
наявностi у них негативного результату тестування на COVID-l9 методом
полiмеразноi ланIцоговоi реакцii або експрес-тесту на визначення антигена
KopoHaBipycy SARS-CoV-2, яке проведене не бiльш як за 'l2 години до днrI
поiздки, або документа, що пiдтверджуе отриманнrI повного курсу вакцинацii; або

документа, що пiдтверджуе отримання однiеi дози дводозноi вакцини, або
мiжнародного, внугрiшнього сертифiката чи iноземного сертифiката, що
пiдтверлжуе вакцинацiю вiд COVID-l9 однiею дозою дводозноi вакцини (жовтi
сертифiкати) або однiею дозою однодозноi вакцини чи двома дозами дводозноi
вакцини (зеленi сертифiкати), якi вкгrюченi Всесвiтньою органiзацiею охорони
здоров'я до перелiку лозволених дJIя використання в надзвичайних ситуацiях,
негативний результат тестування методом полiмеразноТ ланцюговоi реакцii або
одужання особи вiд зазначеноi хвороби, чиннiсть якого пiдтверлжена за

допомогою единого державного вебпортаrrу елекгронних послуг, зокрема з
використаннrIм мобiльного додатка Порталу Дiя (ДЙ);

3.2. здiйснення регуJIярних та нерегуJIярних перевезень пасажирiв, зокрема
перевезень пасажирiв на мiських автобусних маршрутах, в тому чиолi у режимi
маршрутного TaKci, в електричному транспортi в кiлькостi бiльшiй, нiж кiлькiсть
мiсць, що передбачена технiчною хараIffеристикою транспортного засобу i
визначена в реестрачiйних документах на такий транспортний засiб;

3.3, приймання вiдвiдувачiв у торговельно-розважальних центрах, якi не
досягли 18 poKiB, без супроводу дорослих, у яких наявний негативний результат
тестування на COVID-19 методом полiмеразноi ланцюговоi реакцii або експрес-
тест на визначення антигена KopoнaBipycy SARS-CoV-2, якi проведенi не бiльш як
за'72 години до вiдвiдуваншI закJIаду, або локумент, що пiдтверджу€ отримання
повного курсу вакцинацii, мiжнародний, внугрiшнiй сертифiкат або iноземний



сертифiкат, що пiдтверджуе вакцинацiю вiд COVID-19 однiею дозою однодозноi
вакцини або двома дозами дводозноi вакцини (зеленi сертифiкати), якi вкгпоченi
Всесвiтньою органiзацiею охорони здоров'я до перелiку дозволених для
використання в надзвичайних ситуацiях, негативний результат тестування
методом полiмеразно[ ланцюговоi реакцii або одужання особи вiд зазначеноI
хвороби, чиннiсть якого пiдтверлжена за допомогою единого державного
вебпорта.пу електронних послуг, зокрема з використанням мобiльного додатка
Портаry Щiя (Щiя).

4. Структурним пiдроздiлам виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрачiТ), районним в MicTi Кисвi державним
адмiнiстрацiям, керiвникам пiдпри€мств, установ та органiзацiй, нез€lJIежно вiд

фор, власностi та пiдпорядкування, розмiщених на територii MicTa Киева, в межах
повноважень забезпечити виконання шункту 3 цього протоколу.

Вiдповiда-rrьнi: керiвники структурних пiдроздiлiв КМ!А, районних в MicTi
Кисвi державних адмiнiстрачiй, пiдприсмств, установ та органiзачiй.
TepMiH: з 01.1 |.2021 до окремого рiшення

5. !епартаменту освiти i науки виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi рали
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрачii) органiзрати освiтнiй процес у
закJIадах освiти ycix типiв та форIvr власностi у дистанцiйному режимi
з 0l листопада 2021 року, KpiM закгrадiв дошкiльноТ освiти, yci працiвники яких
мzlють докр[ент, що пiдтверджус отримання повного курсу вакцинацii, чи
мiжнародний, внугрiшнiй сертифiкат або iноземний сертифiкат, що пiдтверджус
вакцинацiю вiд COVID-l9 однiею дозою однодозноi вакцини або двома дозами
дводозноi вакцини (зеленi сертифiкати), якi вкгlюченi Всесвiтньою органiзацiею
охорони здоров'я до перелiку дозволених для використання в надзвичайних
ситуацiях, негативний результат тестування методом полiмеразноi ланцюговоi
peaKuii або олужання особи вiд зазначеноi хвороби, чиннiсть якого пiдтверджена
за допомогою единого державного вебпортаJIу електронних послуг, зокрема з
використанням мобiлъного додатка Порталу Дй (Дi").

Вiдповiдальнi: Фiданян О.Г., управлiння освiти районних в MicTi Кисвi
державних адмiнiстрацiй.

TepMiH: з 01.1|.2021до окремого рiшення

6. Районним в MicTi Киевi державним адмiнiстрацiям, ,Щепартаменту
мунiшипальноi безпеки виконавчого оргаrry Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi
MicbKoi державноТ адмiнiстрацii), Головному управлiнню Щержпродспоживслужби
в MicTi Киевi, Щержавнiй ycTaHoBi кКиiвський мiський центр контроJIю та
профiлакгики хвороб MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни>, Головному
управлiнню Нацiона-гrьноi полiцii Украiни в MicTi Киевi, Управлiнrпо Патрульноi
полiцii в м. Киевi !епартаменту Патрульноi полiцii Нацiона_гrьноi полiцii Украiни,
комунальному пiдприемству кМунiцип€lльна охорона), комунальному
пiдприсмству <Киiвпастранс) забезпечити контроль за дотриманням
обмежувчlльних протиепiдемiчних заходiв, встановлених на територii MicTa Кисва.

Вiдповiдальнi: голови районних в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй,



Ткачук Р.С., Рубан О.М., Чумак С.П., Вигiвський I.M., Зозуля Ю.Г.
TepMiH: на перiод запровадження протиепiдемiчних заходiв

7. Щепартаменry суспiльних комунiкачiй виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), ,Щепартаменту охорони
здоров'я виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноТ
адмiнiстрацii), управлiнню iнформацiйного забезпечення та доступу до публiчноi
iнформачii апарату виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстраuii), районним в MicTi Киевi державним адмiнiстрацiям
провести широке iнформування та роз'яснювztльну роботу серед населення щодо
рiвня епiдемiчноi небезпеки поширення COVID-I9, спричиненоi KopoHaBipycoм
SARS-CoV-2.

Вiдповiда-гlьнi: Лелrок Р.В., Гiнзбург В.Г., Баранова К.О., районнi в MicTi
киевi державнi адмiнiстрацii.

TepMiH: на час запровадження посилених протиепiдемiчних заходiв

8. Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд 17.06.2015
Nq 409 <Про затвердження Типового положення про регiональну та мiсцеву
комiсiю з питань техногенно-екологiчноI безпеки i надзвичайних ситуацiй)) та
ПоложеннrI про Постiйну комiсiю з питань техногенно-екологiчноi безпеки та
надзвиtIайних ситуачiй виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoi ради (Киiвськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрачii), затвердженого розпорядженням виконавчого
органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiд
03.05.20l7 Jф 5l9 (iз змiнами), рiшення Постiйноi KoMicii з питань техногенно-
екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуачiй виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстраuii), прийнятi у межах ii
повноважень, с обов'язковими ц|я виконання органами державноi влади та
органами мiсцевого самоврядування, пiдприемствами, установами та
органiзацiями, розташованими на територii м. Киева.

9. Контроль за виконанням протокольних дорr{ень
flепартамент мунiципальноi безпеки виконавчого органу Киiвськоi ради
(Киiвськоi MicbKoi державноi

голова Постiйноi koMtcti вiталiй кличко

Вiдповiдальний секретар СИНЯВСЪКА

на


