
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

НАКАЗ
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Про деякі заходи щодо запобігання 
поширенню гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19 спричиненої 
короновірусом 8АЯ8-СоУ-2, на 
території Подільського району 
міста Києва

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 
211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої короновірусом 8АЯ8-СоУ-2», розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
16.03.2020 № 444 «Про деякі заходи щодо запобігання поширенню короновірусу 
СОУЮ-19 на території міста Києва», враховуючи протокол № 2 позачергового 
засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 10.03.2020, протокол № 10 засідання постійної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
16.03.2020, протокол № 4 термінового позачергового засідання комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Подільської районної в 
місті Києві державної адміністрації від 16.03.2020, розпорядження Подільської 
районної в місті Києві державної адміністрації від 17.03.2020 № 217 «Про деякі 
заходи щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19 
спричиненої короновірусом 8АЯ8-СоУ-2, на території Подільського району міста 
Києва» та з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУГО-19 
спричиненої короновірусом 8АЛ8-СоУ-2

НАКАЗУЮ:

1. Тимчасово, до окремого розпорядження, обмежити доступ до будівлі де 
розташоване приміщення Управління капітального будівництва, архітектури та 
землекористування на вул. Борисоглібська, 14, крім працівників установи.

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

2. Скасувати до окремого розпорядження, проведення особистих прийомів 
громадян керівництвом Управління капітального будівництва, архітектури та 
землекористування.



3. Взяти до відома, що заяви та листи може бути реалізовано шляхом 
надсилання поштою або з використанням засобів електронного зв'язку.

4. Негайно відправляти додому на самоізоляцію усіх працівників, які мають 
ознаки гострих респіраторних захворювань.

5. Запровадити працівникам Управління капітального будівництва, 
архітектури та землекористування з 17.03.2020 року тимчасово, до стабілізації 
ситуації, дистанційний режим роботи, із застосуванням комунікацій і 
технологій, відповідно до графіку роботи (додається).

Начальник Управління

6. Контроль за виконанням даної ;а собою.

Руслан ПИСАРУК


