
На комісії ТЕБ і НС Гостомельської селищної ради 
розглянуто актуальні питання в зв’язку з 

продовженням карантину до 11 травня 

П'ятниця, 24 квітня 2020 

 

Після Великоднього тижня завжди відбувалися поминальні дні, наразі в усій 
Україні, аби запобігти поширенню хвороби й скупченню людей дні пам'яті  будуть 
перенесені, в Гостомелі теж. Про це також повідомляє Православна церква України: 
«Карантин дещо змінює спосіб, у який ми відзначаємо свята та дні пам’яті, проте 

їхня сутність залишається незмінною.  Проте цьогоріч у зв’язку з карантином ми 
зможемо відвідати місця вічного спочинку наших рідних на кладовищі дещо пізніше 
– на Троїцьку батьківську поминальну суботу (6 червня 2020 року)", - йдеться у 
повідомленні. Знайомимо вас також з пртоколом засідання комісії ТЕБ і НС селищної 
ради. 

  

  
  
ПРОТОКОЛ 
засідання комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій ГСР 
                                            

                                                                                              від «23» квітня 
2020 року 

Присутні : 
Абрамчук Д.В.  -     голова комісії - заступник селищного голови; 

Андросова В.А. -    секретар комісії – головний спеціаліст відділу земельних 
ресурсів;                                          

Кравченко В.В. – член комісії - директор КП «Гостомельінвестбуд»,; 

Чечко С.В. – керуючий справами; 

Гусєва Ю.М. – головний спеціаліст юридичного відділу; 

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 

1. Про продовження загальнонаціонального карантину до 11 травня 2020 
року. 
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2. Про відвідування кладовищ на території селища Гостомель під час 
поминальних днів на період карантину. 

ДОПОВІДАЧ: Абрамчук Д.В. - заступника селищного голови. 

  

1. Головою комісії було надано інформацію про те, що рішенням Кабінету Міністрів 
України №291 від 22 квітня 2020 року продовжено дію карантину до 11 травня 

2020 року. Також Абрамчук Д.В. наголосив на тому, що епідемічна ситуація з 
кожним днем ускладнюється, щоденно зростає кількість підтверджених випадків 
захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 (22 квітня 2020 року на 
території селища Гостомель було виявлено одного інфікованого громадянина), тому 
з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, вважаю за необхідне закрити кладовища 

на території селища Гостомель на поминальні дні. Враховуючи рішення Кабінету 
Міністрів України від 22.04.2020 року та протокол позачергового засідання комісії з 
питань ТЕБ та НС Ірпінської міської ради №14 від 23.04.2020 року 

ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію доповідача взяти до відома. 
2. Продовжити дію карантину до 11 травня 2020 року. 

3. Продовжити всі попередньо введені карантинні заходи в селищі Гостомель. 
4. Заборонити на поминальні дні доступ громадян до місць поховань (кладовищ) на 

території селища Гостомель, крім здійснення обряду поховання. 
5. КП «УЖКГ «Гостомель» в місцях виявлення інфікованих осіб здійснювати 

дезінфекцію багатоквартирних житлових будинків, які знаходяться на його 
обслуговуванні, а також в приватному секторі на території селища Гостомель, за 

згодою власника будинку та приватної території, та після проведення відповідних 
заходів розміщувати брошури інформаційного характеру щодо подальшого 
поводження мешканців будинку та дотримання самоізоляції (в разі необхідності) та 
заходів індивідуального захисту. Також в інформаційних брошурах розмістити 
інформацію щодо можливості замовлення продуктів харчування в разі неможливості 
залишення місця перебування. 

6. Ірпінському відділу поліції ГУ НП у Київській області посилити контроль за 
виконанням та дотриманням обмежувальних заходів громадянами на період 
карантину. 

7. Спеціалісту з інформаційного забезпечення Гостомельської селищної ради здійснити 
висвітлення протоколу засідання даної комісії, на офіційному сайті селищної ради та 
на інших доступних ресурсах. 

  
  
Голова комісії                                                                                Д.В. 

Абрамчук 
  

  
Секретар комісії                                                                            В.А. 

Андросова 
  

 


