
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО - ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ФАСТІВСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
пл. Соборна, 1, 08500 м. Фастів, тел. (04565) 5-10-53е-шаі1: <гЬк£.Ма@і.иа>

ПРОТОКОЛ № 24
засідання постійної комісії Фастівської райдержадміністрації з питань -' 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій '

м. Фастів 11.09.2020 р.

Головував: Волков Ю.В.- виконуючий обов’язки голови Фастівської РДА,
голова комісії

Присутні: члени комісії та запрошені (за списком)
Секретар: Тюрін В.І.- головний спеціаліст з питань ЦЗН та ЗД.

Порядок денний:
1. Про протиепідемічний стан на території Фастівського району 

Київської області, пов'язаний із гострою респіраторною хворобою СОУГО-19, 
спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2.

2. Про заборону проведення концертної діяльності, проведення 
дискотек, роботи нічних клубів, діяльності закладів громадського харчування 
з організації дозвілля на території Фастівського району на період дії 
карантину.

3. Різне.

СЛУХАЛИ: 1. Про протиепідемічний стан на території Фастівського
району Київської області, пов'язаний із гострою 
респіраторною хворобою СОУШ-19, спричиненою 
коронавірусом 8АЧ8-СоУ-2.

ДОПОВІДАЧІ: Волков Ю.В. -  виконуючий обов’язки голови Фастівської 
РДА.
Ткаченко В.І. - завідувач Фастівського МЛД ДУ «Київський' 
ОЛТІ МОЗ України».

Поінформували про епідемічну ситуацію у  Фастівському районі 
Київської області та заходах запобігання поширенню на її території гострої 
респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ5-СоУ-2.

Доведено рішення позачергового засідання Київської обласної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щодо 
встановлення «жовтого» рівня епідемічної небезпеки поширення СОУЮ-19 на 
території Фастівського району (протокол №26 від 04.09.2020 року).



За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія 
ВИРІШИЛА:

1.1. Інформацію доповідачів взяти до відома.

1.2. Взяти до відома, що станом на 10 вересня 2020 року, за 
інформацією Фастівського міжрайонного відділу лабораторних досліджень 
державної установи «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України» 
на території Фастівського району Київської області:

за минулий тиждень лабораторно підтверджено діагноз 28 особам: 
смт.Борова- 4 , с.Мотовилівка -  1, с.Веприк -  1, смт.Кожанка -  2 , 
с.В.Офірна -  2, с.В.Снітинка- 5, с.М.Снітинка -  1, с.Кищенці -  4, 
с.В.Мотовилівка -  1, с.Півні -  1, Пилипівка -  1, с.М.Офірна -  1, 
с.Дорогинка -  1, с.Дідовщина -  1, с.В.Гуляки -  1, с.Фастівець - 1 (дітей -  1 
с.В.Снітинка).

Усього з початку епідемії в Фастівському районі виявлено у 123 осіб, 
(в.т.числі 5 дітей), хворих на коронавірус: с.Мотовилівка -21 , смт.Борова -  
25, с.Веприк- 10, с.В.Снітинка- 11, смт.Кожанка- 11, с.М.Половецьке -  3 , 
с.Триліси -  3, с.М.Снітинка- 8 , с.Томашівка -  2, с.Паляниченці - 2, 
с.В.Офірна - 4, с. Пилипівка -  3, с.Червоне - 1, В.Мотовилівка - 2, 
Дмитрівна - 1, В.Гуляки - 2, Дідовщина - 2, Волиця - 1, Скригалівка - 1, 
Клехівка- 1, Фастівець -  2, с.Кищенці -  4, с.Дорогинка -  1, с.М.Офірна -  1, 
с.Півні - 1.

Із загальної кількості:
одужали - 43 в т.ч.З дитини;
померли -  4 (с.М.Половецьке, с.Мотовилівка, с.Томашівка,

с.М.Снітинка)
хворіють -  75 ( з них госпіталізовані - 3).

СЛУХАЛИ: 2. Про протиепідемічний стан на території
Фастівського району Київської області, пов'язаний із гострою 
респіраторною хворобою СОУГО-19, спричиненою коронавірусом БАИБ- 
СоУ-2.

ДОПОВІДАЧІ: Волков Ю.В. -  виконуючий обов’язки голови
Фастівської РДА.

2.1. Інформацію доповідачів взяти до відома.

Керівникам структурних підрозділів 
Фастівської районної державної 
адміністрації,
Сільським, селищним радам

2.2. Взяти до відома, що відповідно до підпункту 3 пункту 11 
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 8АК8-СоУ-2» (зі змінами), на 
території Фастівського району Київської області на період карантину 
заборонено:

- проведення концертів (крім тих, які проводяться закладами культури у 
власних приміщеннях, для яких концертна діяльність протягом останнього 
року є основним видом діяльності), дискотек, роботу розважальних закладів 
(нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування із організацією 
дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів 
тощо).

Термін: постійно, на час дії карантину.

Фастівському РУ
Держпродспоживслужби в Київській 
області,
Фастівському відділенню поліції ВВП ГУ 
НП в Київській області

2.3. У разі встановлення факту невиконання суб’єктами 
господарювання підпункту 3 пункту 11 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 8АК8- 
СоУ-2» (зі змінами) вжити відповідних заходів державного реагування.

Термін: постійно, на час дії карантину.

Головному спеціалісту з питань 
організаційно-інформаційної діяльності, 
комунікацій з громадськістю та звернень

• в °оогромадян раидержадміністрацн,
Сільським, селищним радам,

2.4. Провести широке інформування та роз’яснювальну роботу серед 
населення щодо виконання пункту 2.2. цього протоколу.

Термін: постійно, на час дії карантину.

Голова комісії ю.волков


