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ПРОТОКОЛ № 8
позачергового засідання місцевої комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
19.03.2021 р., м. Ірпінь
Головував: Маркушин О.Г., голова комісії з питань ТЕБ та НС
Присутні: члени комісії (за списком)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про посилення карантину та вжиття заходів із запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2 у
період з 21 березня 2021 року до 09 квітня 2021 року на території Ірпінської
міської територіальної громади
СЛУХАЛИ:
1. Про посилення карантину та вжиття заходів із запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2 у
період з 21 березня 2021 року до 09 квітня 2021 року на території Ірпінської міської
територіальної громади
ДОПОВІДАЧІ:
Довгопол А.М. - директор КНП «Ірпінська ЦМЛ»;
Левківській А.Є. – головний лікар КНП «Ірпінський центр первинно медико- санітарної
допомоги»
Маркушин О.Г. - голова комісії, наголосив на тому, що враховуючи стрімке збільшення
кількості випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену
коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19) серед мешканців Ірпінської міської
територіальної громади, значне зростання серед захворілих кількості випадків, які
потребують госпіталізації у лікарні (для прийому хворих та осіб із підозрою на COVID19), з метою зниження темпів поширення гострої респіраторної хвороби COVID -19 та
забезпечення можливості лікарень надавати своєчасно допомогу хворим.
за результатом виступу, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію доповідачів взяти до відома.
2. Заборонити на території Ірпінської міської територіальної громади у період
з 00:00 годин 21 березня 2021 року до 24:00 годин 09 квітня 2021 року:
2.1. проведення релігійних богослужінь, якщо не забезпечена площа приміщення не
менше 10 квадратних метрів на одну особу;
2.2. здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним
транспортом, зокрема, перевезень пасажирів на автобусних маршрутах, в електричному
транспорті, в кількості більшій, ніж 50 відсотків місць для сидіння, що передбачена технічною

характеристикою транспортного засобу і визначена в реєстраційних докумен тах на такий
транспортний засіб;
Перевізник несе відповідальність за дезінфекцію транспортних засобів та забезпечення
водіїв засобами індивідуального захисту, зокрема, респіраторами або захисними масками та
здійснює контроль за використанням засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів
або захисних масок, що закривають ніс та рот, пасажирами під час перевезення, у тому числі
виготовлених самостійно.
2.3. приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері
громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг
громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;
2.4. роботу торговельно-розважальних центрів, дитячо-розважальних центрів всіх форм
власності, крім магазинів продовольчої групи, аптек, зоомагазинів, магазинів побутової хімії
та торгівлі квітами.
Максимальна кількість відвідувачів магазинів повинна не перевищувати не більше одного
покупця на 20 квадратних метрів площі у закладах понад 200 квадратних метрів;
2.5. приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері
торгівлі непродовольчою групою товарів. Реалізація зазначеної групи товарів може
відбуватись лише із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;
2.6. приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
2.7. приймання відвідувачів закладами культури і проведення всіх культурних та
спортивних масових заходів та секцій в закритому приміщені, крім відвідування
спортсменами національних збірних команд України та їх тренерами за умови дотримання
відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;
2.8. проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та
інших) заходів (крім проведення офіційних спортивних заходів, включених до календарного
плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів без глядачів, за умови дотримання
учасниками відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового
щоденного контролю за станом здоров’я учасників;
2.9. діяльність непродовольчих ринків/ павільйонів та ярмарків;
2.10. відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім
здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти;
2.11. відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів сім’ї, родичів
за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше ніж один раз на тиждень)
установ і закладів соціального захисту, в яких тимчасово або постійно
проживають/перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з
інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і
закладів, що надають соціальні послуги сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих
обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово).
3. Начальнику відділу інформаційного забезпечення Горбатій Л.П. розмістити на
офіційному сайті Ірпінської міської ради інформацію про тимчасове обмеження допуску до
приміщення Ірпінської міської ради до 09.04.2021р.
4. Ірпінському відділу поліції ГУ НП у Київській області, КП «Муніципальна варта» та
Ірпінському МВ ГУ Держпродспоживслужби у Київській області здійснювати контроль та
вживати всі необхідні заходи задля дотримування вимог відповідних санітарних і
протиепідемічних заходів.
Голова комісії

Олександр МАРКУШИН

Секретар комісії

Ігор ОСТАПЧУК

