
1ЕРДЖУЮ
нівський селищний голова

Юлія ОЛЕКСЕНКО

ПРОТОКОЛ №5 
позачергового засідання комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Калинівської селищної ради

смт Калинівка 17 червня 2021 року

Головував; Степаненко Анатолій Тихонович - заступник Калинівського 
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів

Присутні; члени комісії та запрошені (за списком)

Порядок денний:

1. Про протиепідемічний стан на території Калинівської 
селищної територіальної громади, пов’язаний із гострою респіраторною 
хворобою СОУІЇ)-19, спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2.

2. Про вжиття необхідних заходів для збереження та запобігання 
передчасним руйнуванням покриття автомобільних доріг загального 
користування на території Калинівської селищної територіальної 
громади у період спекотної погоди (при температурі повітря вище +28 
градусів С°).

СЛУХАЛИ; 1. Про протиепідемічний стан на території Калинівської 
селищної територіальної громади, пов’язаний із гострою респіраторною 
хворобою СОУГО-19, спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2.

ДОПОВІДАВ;
Степаненко Анатолій Тихонович - заступник Калинівського селищного 
голови з питань діяльності виконавчих органів

ВИРІШИЛИ;
1.1. Взяти до відома, що:
- режим надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного 

захисту на всій території України продовжено до 31 серпня 2021 року, 
установленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня
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2020 р. № 338 «Про переведення єдиної державної системи цивільного 
захисту у режим надзвичайної ситуації» зі змінами, внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р. № 611;

-постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 
«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2» із змінами, внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 червня 2021 р. № 611, установлено з 19
грудня 2020 р. до 31 серпня 2021 р. на території України карантин, 
продовживши дію карантину, встановленого постановами Кабінету Міністрів 
України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2», від 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення 
карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8 АК8-СоУ-2» 
та 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 8АК8-СоУ-2»;

- з 17 червня 2021 р. на території України встановлюється «зелений» 
рівень епідемічної небезпеки відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2» із змінами, внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р. № 611.

1.2. Застосувати з 17 червня 2021 р. на території Калинівської селищної 
територіальної громади обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені 
для «зеленого» рівня протиепідемічної небезпеки відповідно пункту 22 
постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про 
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2» 
зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня
2021 р. № 611 та на виконання протоколу позачергового засідання Київської 
обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій від 17 червня 2021 року № 14

Термін: з 17.06.2021 року, на час 
дії карантину.

1.3. Вжити заходів щодо виконання та контролю за дотриманням на 
відповідних територіях вимог пункту 22 постанови Кабінету Міністрів 
України від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та
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запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2» зі змінами, внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р. № 611.

Термін: з 17.06.2021 року, на час 
дії карантину.

1.4. Провести широке інформування та роз’яснювальну роботу серед 
населення щодо виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 
09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2» зі змінами, внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 червня 2021 р. № 611.

Термін: з 17.06.2021 року та 
постійно, на час дії карантину.

1.5. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 
2015 року № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та 
місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій» рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими 
для виконання підприємствами, установами та організаціями, розташованими 
на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

СЛУХАЛИ: 2. Про вжиття необхідних заходів для збереження та
запобігання передчасним руйнуванням покриття автомобільних доріг 
загального користування на території Калинівської селищної 
територіальної громади у період спекотної погоди (при температурі 
повітря вище +28 градусів С°).

ДОПОВІДАЧ: Степаненко Анатолій Тихонович - заступник Калинівського 
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів

Доповідач проінформував присутніх про організацію та виконання 
заходів для збереження та запобігання передчасним руйнуванням покриття 
автомобільних доріг державного значення на території Калинівської 
селищної територіальної громади у період спекотної погоди (при температурі 
повітря вище 28 градусів С°).

ВИРІШИЛИ:
2.1. Взяти до відома:

- інформацію доповідача що, відповідно до Порядку здійснення 
габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними 
дорогами загального користування транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких
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перевищують нормативні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 27 червня 2007 року № 879, обмеження або заборона руху в 
денну пору доби за температури повітря вище +28 С° поширюється на 
транспортні засоби фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на 
вісь 7 тонн, крім транспортних засобів, що здійснюють перевезення 
небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також 
перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків 
надзвичайних ситуацій.

2.2. Провести роз’яснювальну роботу серед водіїв, керівників 
підприємств, якими здійснюється перевезення вантажів, приватних 
перевізників та громадян, що в період підвищення температури повітря вище 
+28 С° забороняється рух великовагових та/або великогабаритних 
транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на 
вісь 7 тонн, крім транспортних засобів, що здійснюють перевезення 
небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також 
перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків 
надзвичайних ситуацій, усіма автомобільними дорогами загального 
користування.

Термін: постійно

гш • •••Заступник голови комісії
/7__

■ с с: Анатолій СТЕПАНЕНКО

Секретар комісії Алла ЗАЄЦЬ


