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Начальникам управлінь освіти
районних в місті Києві
державних адміністрацій,

Начальникові управління
професійної освіти
Кучинському М.С.

Керівникам закладів,
підпорядкованих Департаменту

. . .ОСВІТиІ науки, МОЛОДІта спорту

У зв'язку з аномально-високою температурою повітря та задимленістю у
м. Києві зважаючи на рекомендацій ГУ ДСНС України у м. Києві, Головного
управління Держсанепідслужби у м. Києві (лист від 03.09.2015 NQ3465 додається)
просимо керівників навчальних закладів 03.09'.2015 року скоротити навчально-
виховний процес та обмежити перебування дітей на території закладів.

04.09.2015 навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних
закладах не проводити.

У той же час, у разі необхідності, просимо організувати роботу з учнями та
вихованцями.

Керівникам навчальних закладів забезпечити вологе прибирання приміщень
та обмежити Їх провітрювання до покращення стану атмосферного повітря.

Також діяти з урахуванням рекомендацій, що розміщені на офіційному
інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації та викладені в листі
Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві.

Про відновлення навчально-виховного процесу в навчальних закладах буде
ПОВІДомленододатково.

Додаток на 1 арк.

о. ФіданянДиректор Департаменту

Чераньова 2791587
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Днректору ДелаР1'амен'fУ освіти інаукИ,
моподі 'Та спорту ВlJконавчоГО органу
КИЇl3ської міської ради (київської
місьКОЇ державноїадміністрацїі)
ФіданяН О.Г,

Шановна Олено Григорівно!
Головного управлінWI Держс.анепідслужБИ У м. києві інформуЄ Вас про стан

атмосферного повітря )' м, Києві. . v

_,j' ПОЧltнаючи:З 02.09.2015р 2015р. держсанеl1lдслужбю М. Києва розпочатий
моніторинГ за станом атмоеферногО повітря в зоні впливу джерела забруднення .

. Станом на 02'.09.201 Sp на 17-45 зафіксовано масивне забруднення атмосферн.ого
повітря ВНКl1да1\-fИшкідливих для здоров' я людей речовИН, Джерелом ЩІХ викидів Є

горіння торфовищ та лісів. поблизу м. Києва.
у відібраних пробах повітря вміст с,ірчисl'ОГО ангідриду перевищуе гранично-

допустиму концентрацію згідно вимог ДСП-201-97 ;'Державні СаІ:Іі1'арні правила
охорони атмосферного повітря населених місць (від 'Забруднення хіміqЮІМИ та
біологічнимИ речовинами)" від 1О до 18 разів в різних точках м. києва та в 1,5 рази
по діоксиду азоту (норма діоксиду азоту - О,О4l\JГ/:м.з, ангідрид сірчистий - О,О5мг/r:-.е).

Хімі чні сполуки, які утворююТЬСЯ під час пожеж є джерелом підвищеної
небезпеки для ЛЮДИНИ, що може призвести до негативного впливу на здоров'я людей:
рОЗВИТКУ онкозахворювань, захворювань легень, крові, печінки, неРВО.60Ї системи
тощо.

Враховуючи вищевказане та беручи до уваги значне пшвищення температурі
атмосферного повітря, як наслідок перевищення температури повітря :в приміщенню
закладів Б 1,5 -2 рази, що є порушенням r1.5.5. ДСааПіН 5.5.2.-008-01 «Держави
санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальниз
закладів та організації навчально-вИХОВНОГО процесу»; рекомендуємо тимчасов:
обмежити навчально-виховНИЙ процес в закладах освіти та обмежити перебуванн.
дітей на території закладів, проводити вологе прибирання приміщень та обмежити ї:
..провітрювання до покращення стану атмосферного повітря.

наЧilllЬНИІ(
О.М. Рубан3 повагою,

Братусь
486·\ 7-34


