
У К Р А Ї Н А  
ПЕРЕЯСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
08400, м. Переяслав, вул. Б.Хмельницького, 27/25, тел.5-25-03, 5-45-70

Засідання комісії проведено в опііпе-режимі з використанням групи ТЕБ та НС в 
програмі УіЬег з ознайомленням та погодженням членів комісії даного протоколу

П Р О Т О К О Л  №4 7
позачергового засідання комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

09 листопада 2020 року м. Переяслав 13 —год.

Головував: міський голова Костін Т.В.
Секретар: начальник відділу з питань НС та ЦЗН виконкому міської ради 
Жарко В.П.
Присутні: згідно списку погодження, що додається.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про протиепідемічний стан на території міста Переяслава Київської 
області, пов’язаний із гострою респіраторною хворобою СОУЮ-19, 
спричиненою коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 станом на 09.11.2020 року.

Доповідає : Костін Т.В.

2. Про встановлення в місті Переяславі Київської області «ЧЕРВОНОГО» 
рівня епідеміологічного небезпеки поширення СОУГО-19 з 09.11.2020 року.

Доповідає : Костін Т.В.

З першого питання:

І. СЛУХАЛИ : міського голову Костіна Т.В., який повідомив про те, що 
за даними наданими директором КНП Переяслав-Хмельницька центральна 
районна лікарня» Переяслав-Хмельницької районної ради сільських рад 
Переяслав - Хмельницького району та Переяславської міської ради станом на
09.11.2020 року всього на стаціонарному лікуванні в лікарні 109 осіб.

Підтверджених лабораторною експертизою хворих на СОУГО-2019 -  75 
осіб, з них: м. Переяслав -  18; Переяслав-Хмельницький район -17;



м.Бориспіль-13; Бориспільський район -  8; м.Бровари -  2; Броварський 
район -  6; Баришівський район -  2; м. Згурівка -  1; Згурівський район -  1; 
Яготинський район -  1; м. Березань -  3; м. Маріуполь -  1; Києво- 
Святошинський район - 2.
Проведено експрес тестів -  2
Подано біологічних матеріалів на ПЛР-тестування -  18 
Одужало хворих на коронавірусну інфекцію - 681 осіб 
З них: з Переяслава -  176 осіб 
З Переяслав-Хмельницького району -  87 осіб 
З інших районів -418 особи 
Померло від коронавірусної інфекції -  76 осіб 
З них: з Переяслава -  7 осіб 
З Переяслав-Хмельницького району -  10 осіб 
З інших районів -  59 осіб

За даними наданими директором КНП Переяслав-Хмельницької районної 
ради «Переяслав-Хмельницький центр первинної медико-санітарної 
допомоги» станом на 09.11.2020 року хворих на амбулаторному лікуванні у 
сімейних лікарів та терапевтів -  291 (151-місто, 140-район):
- місто ПЕРЕЯСЛАВ:

дорослі -1 3 8  
діти - З
одужало -  0 дітей 
одужало дорослих -  12 чол. 
нові випадки діти -  0 чол. 
нові випадки -  10 чол.

- район ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ:
дорослі -129 чол. 
діти - 4 чол.
одужало дорослих -45 чол. 
одужало -  0 дітей 
нові випадки діти -  0 чол.. 
нові випадки -  7 чол.

Кількість осіб оточення, які перебувають під наглядом лікарів -  591 
Проведено експрес тестів -  200 (за добу -  0).
Подано біологічних матеріалів на ПЛР-тестування -  4190 (за добу -  67). 

ВИРІШИЛА:
1.1. Інформацію взяти до відома та врахування в своїй роботі.

Переяслав-Хмельницькому ВП ГУ НИ 
у Київській області

Переяслав-Хмельницькому районному 
управлінню ГУ
Держпродспоживслужби у Київській 
області



Структурні підрозділи міської ради та 
виконавчих органів

I.2. Забезпечити виконання протокольних рішень позачергових засідання 
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій, протокольних рішень позачергових засідань Київської обласної 
комісії з питань ТЕБ та НС, протокольних рішень позачергових засідань комісії 
з питань ТЕБ та НС виконавчого комітету міської ради та вимоги даного 
протоколу.

Термін: до перегляду рівня
епідеміологічної небезпеки

КНП Переяслав-Хмельницької
районної ради «Переяслав-
Хмельницький центр первинної 
медико-санітарної допомоги»

КНП «Переяслав-Хмельницька 
центральна районна лікарня» 
Переяслав-Хмельницької районної 
ради, сільських рад Переяслав- 
Хмельницького району та 
Переяславської міської ради

Відділу з питань НС та ЦЗН 
виконавчого комітету Переяславської 
міської ради

1.3. Проводити щоденний моніторинг протиепідемічної ситуації на 
території міста Переяслава Київської області та у разі невідповідності 
епідемічної ситуації в місті Переяславі Київської області ознакам для 
послаблення протиепідемічних заходів протягом трьох днів поспіль 
ініціювати позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Переяславської міської 
ради для прийняття рішення про скасування (обмеження) послаблення деяких 
протиепідемічних заходів, виходячи з результатів оцінки поточної епідемічної 
ситуації в місті Переяслав Київської області.

Термін: постійно на час дії карантину
З другого питання:

II. СЛУХАЛИ : міського голову Костіна Т.В., який повідомив про те, 
що на виконання пунктів 1 - 4 постанови Кабінету Міністрів України від 22 
липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 
гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом БАЯБ- 
СоУ-2» (зі змінами), протоколу позачергового засідання Державної комісії з



питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
від 06 листопада 2020 року № 41, розпорядження голови Київської обласної 
державної адміністрації від 31 липня 2020 року № 368 «Про встановлення 
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 
Київської області або її окремих адміністративно-територіальних одиницях із 
значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом БАІІБ-СоУ^» (зі змінами) з 00.00 години 09 листопада 2020 
року для Київської області установлено:

- «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19 на 
території мм. Васильків, Обухів, Переяслав, Фастів та у Баришівському, 
Кагарлицькому, Миронівському, Обухівському районах;

- «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19 на 
території мм. Бориспіль, Біла Церква, Березань, Бровари, Буча, Ірпінь, 
Ржищів, Славутич та Білоцерківського, Богуславського, Бориспільського, 
Бородянського, Броварського, Васильківського, Вишгородського,
Володарського, Згурівського, Іванківського, Києво-Святошинського, 
Макарівського, Переяслав-Хмельницького, Поліського, Рокитнянського, 
Сквирського, Ставищанського, Таращанського, Тетїївського, Фастівського та 
Яготинського районів.

Додатково нагадаю, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 26 серпня 2020 року № 760, розпорядження Київської обласної 
державної від 19 жовтня 2020 року № 577 «Про внесення змін до 
розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 31 липня 
2020 року № 368», рішення виконавчого комітету Переяславської міської ради 
від 23.10.2020 № 382-35 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 04.08.2020 року № 256-25 «Про встановлення карантину та 
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території міста 
Переяслав Київської області в зв’язку з поширенням гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом БАИБ-СоУ-З»:

продовжено загальнодержавний адаптивний карантин на території 
міста Переяслава Київської області до 31 грудня 2020 року. 

ВИРІШИЛА:
2.1. Інформацію взяти до відома та виконання.
2.2. На виконання пунктів 1 - 4  постанови Кабінету Міністрів України від 

22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом БАКБ- 
СоУ-2» (зі змінами), протоколу позачергового засідання Державної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
від 06 листопада 2020 року № 4 1 ,  розпорядження голови Київської обласної 
державної адміністрації від 31 липня 2020 року № 368 «Про встановлення 
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 
Київської області або її окремих адміністративно-територіальгіих одиницях із 
значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» (зі змінами) та протоколу позачергового засідання



Київської обласної комісії з питань ТЕБ та НС від 06.11.2020 №36 запровадити 
з 00.00 години 09 листопада 2020 року для міста Переяслава Київської 
області «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19.

2.3. На період дії карантину на території м. Переяслав встановити наступні 
обмеження, передбачені пунктом 15 постанови Кабінету Міністрів України від 
22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 
просилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом БАЯБ- 
СоУ-2» (зі змінами), з 00.00 години 09 листопада 2020 року:

1 )відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім закладів 
дошкільної освіти, учнів (вихованців) спеціальних шкіл, навчально- 
реабілітаційних центрів, за умови дотримання в них відповідних санітарних і 
протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю 
стану здоров’я учнів (вихованців);

2)приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
3)приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:
- торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими 

засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, 
кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом;

- провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної 
практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, 
діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, 
технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з 
ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, 
об’єктів поштового зв’язку;

- торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського 
харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;

- відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг 
установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, 
особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне 
перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено 
(кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально- 
психологічної допомоги, соціального патрулювання.

2.4. Забезпечити в межах компетенцій організацію виконання та контроль 
за дотриманням на території Київської області вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та 
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої 
коронавірусом БАКБ-СоУ-2» (зі змінами), протоколу позачергового засіданння 
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій № 41 від 06 листопада 2020 року, розпорядження голови Київської 
обласної державної адміністрації від 31 липня 2020року № 368 «Про 
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів 
на території Київської області або її окремих адміністративно-територіальних 
одиницях із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, 
спричиненої коронавірусом БАЯБ-СоУ-З» (зі змінами), протоколу



позачергового засідання Київської обласної комісії з питань ТЕБ та НС від
06.11.2020 №36 та вимог даного протоколу.

Термін: постійно, на час дії карантину.

Відділу інформації та комп’ютерного 
забезпечення виконавчого комітету 
Переяславської міської ради

3. Оприлюднити даний протокол на офіційному сайті Переяславської 
міської ради.

Термін: негайно

Голова комісії з питань 
ТЕБ та НС

Секретар комісії

Тарас КОСТІН 

Віктор ЖАРКО


