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регiональноI koMicii з питань техногенно-екологiчнот безпеки та надзвичайних

ъитуацiй Запорiзькоi областi олександр СтАрух,
Секретар: Микола ПУСЬ.
Присутнi: члени регiональноТ

безпеки та надзвичайних ситуачiй
комiсiя ТЕБ та НС), запрошенi.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ЩЕННОГО:

1. Про епiдемiчний стан на територii Запорiзькоi областi.

fопЪвidач: засmупнuк ZенерсtльноZо dupeKmopa - завidувач вiddiлу

dослidасення бiолоеiчнчх факmорiв,щержавноi'усmановu <запорiзькuй обласнuй

лабораmорнuЙ l-{eHmp моЗ YKpaiHu> олексанdр МЛIЦЛК.

2. Про виконання заходiв щодо запобiгання поширеннЮ гостроi

респiраторноi хвороби covlD_l 9, сприч иненоТ корона BipycoM SдRS-СоV-2.' 
йопоiidоо, засmупнuк ?енеральноZо duрекmора - завidуваЧ вiddiлУ

dослidження бiолоziчнuх факmорiв,щержавноIусmановu <запорiзькuй обласнuй

лабораmорнuй I-{енmр моЗ YKpatHu> олексанdр МЛЦIЛК.

З питання ПЕРШоГо порядкч денного:
,,Пр" 

""tд.мiчний 
стан на територii ЗапорiзькоТ областi>

дсiповI!ЛВ: засmупнuк ZенерсlльноZо duрекmора - завidувач вiddiлу

dослidження бiолоziчнчх факmорiв,щерuсавноi'усmановu кзапорiзькuй обласнuй

лабораmорнuй l!енmр моЗ YKpalHu> олексанdр МЛIЦЛК.
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ВИРIШИЛИ:

l. Прийняти до уваги iнформацiю доповiдача.

Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.

з питання Другого порядкч денного:
ппро виконання заходiв щодо запобiгання поширенню гостроl

респiраторноi хвороби covlD-l9, спричиненоТ KopoнaBipycoM
SARS-CoV-2>

3а постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд
встановлення карантину та запровадження

ДОПОВIДАВ: засmупнuк ?енерсlльно?о duрекmора - завidувач вiddiлу

dослidасення бiолоziчнuх факmорiв !ержавноt усmановu <запорiзькuй обласнuй

лабораmорнuй lleHmp МОЗ YKpaiHu> Олексанdр МАIЦАК.

ВИРIШИЛИ:

1. Прийняти до уваги iнформачiю доповiдача.

2. Вiдповiдно до пункту
09.12.2020 Ns |236 uПро
обмежув€uIьних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню на

територiТ УкраТни гостроТ респiраторноi хвороби CovID-lg, спричиненоТ

KopoHaBipycoм SARS-CoY-2>>, протокольного рiшення позачергового засiдання

щержавноi koMiciI з питань техногенно-екологiчнот безпеки та надзвичайних

ситуачiй вiд 07 .04.202l j\b 16 на територiТ ЗапорiзькоТ областi з

00 годин 00 хвилин 09.04.2021 встановлюсться (червоний>> piBeHb епiдемiчноТ

небезпеки поширення гостроТ респiраторноТ хвороби COVID-l9, спричиненоТ

KopoHaBipycoм SARS-CoV-2 (д-i - COVID-l9).

3. Струlсгурним пiдроздiлам облдержадм iH icTpa чii,

райлержадмiнiстрацiям, виконавчим органам сiльських, селищних,
мiських рДДl територiальним органам MiHicTepcTB, iнших центральних
органiВ виконаВчоТ влаДи, суб'еrСгам госПодарювання, неза.пежно вiд форми
власностi, в межах компетенцii забезпечити безумовне викОнаННЯ ВИМОГ,

визначених законами Украiни та iншими нормативно-правовими актами,

протокольними рiшеннями регiональноi KoMiciT з питань тЕБ та нс, якi

регламентують виконання заходiв щодо запобiгання поширенню CovID_l9,
зокрема, постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 09.|2.2020 лъ 1236

<про встановлення карантину та запровадження обмежуваJIьних

протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню на територii

УкраТни гостроТ респiраторноi хвороби COVID-l9, спричиненоi KopoHaBipycoM

SARS-CoY-2>> (зi змiнами) (далi - Постанова).
TepMiH вuконання: на перiоd каранmuну
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4. Вiдповiдно до пункту 35 Постанови на територii областi додатково
3апровадити обмежувальнi протиепiдемiч них заходи, я кими заборон ити :

l ) приймання вiдвiдувачiв суб'сктами господарювання, якi провадять
дiяльнiсть у сферi громадського харчування (барiв, pecTopaHiB, кафЬ тощо),
KpiM дiяльностi з надання послуг громадського харчування iз
адресноi доставки замовлень та замовлень на винос i закладiв

здlисненням
громадського

харчування в аеропортах;

2) приймання вiдвiдувачiв у торговельно-розважальних центрах, KpiM
приймання вiдвiдувачiв у закладах, визначених у пiдпунктi 4 цього пункту;

3) приймання вiдвiдувачiв в iнших закладах розваж€rльноТ дiяльностi;

господарювання,
60 вiдсоткiв яких

4) приймання вiдвiдувачiв суб'ектами господарювання, якi провадять
дiяльнiсть у сферi торговельного i побутового обслуговування населення, KpiM:

приймання вiдвiдувачiв суб'ектами
товарами на торговельних площах, не менше
торгlвлl продуктами харчування, пчLпьним, лiкарськими засобами та виробами
медичного призначення, засобами гiгiени та побутовою хiмiею, засобами
зв'язку, друкованими засобами масовот iнформачii, ветеринарними
препаратами, кормами, насiнням, засобами захисту рослин, без обмеження
доступу вiдвiдувачiв до iнших ToBapiB, представлених в асортиментi зазначених
суб' eKTiB господарювання ;

торговельноi дiяльностi iз здiйсненням адресноi доставки замовлень;
провадження дiяльностi з надання фiнансових послуг, дiяльностi

фiнансових установ i дiяльностi з iнкасацiI та перевезення вчUIютних цiнностей,
дiяльностi операторiв поштового зв'язку, а також медичноi практики,
ветеринарнот практики, дiяльностi автозаправних комплексiв (без зон
харчування), дiяльностi з технiчного обслуговування та ремонту транспортних
засобiв, ремонту комп'ютерiв, побутових виробiв i предметiв особистого
вжитку, перукарень та салонiв краси за попереднiм записом;

виконання робiт iз збирання i заготiвлi вiдходiв;
провадження дiяльностiпровадження дlяльностl з надання телекомунiкацiйних послуг. Приймання

ВiДВiДУВаЧiВ СУб'ектаМи господарювання, якi провадять дiяльнiст" a пuдu"""
телекомунiкацiйних послуг, здiйснюеться за попереднiм записом;

5) приймання вiдвiдувачiв закладiв культури i проведення культурних
масових заходiв, KpiM роботи автоконцертiв, aBToKiHoTeaTpiB, iсторико-
культурних заповiдникiв, суб'ектiв господарювання, пов'язаних з
виробниЦтвоМ аулiовiзУ€шьних TBopiB, зокрема здiйснення KiHo- та вiдеозйомки,

якi торryють
призначено для

за умови обмеження доступу до мiсця зйомки (знiмального майданчика)
cToPoHHix ОСiб Та ВИКОристання персон€tлом (KpiM aKTopiB пiд час знiмального
проuесу), з€tлученим до
iндивiдуального захисту,
закривають Hic та рот, у

виробництва аулiовiзуzlльного твору, засобiв
зокрема респiраторiв або захисних масок, що
тому числi виготовлених самостiйно. [iяльнiсть

суб'ектiв господарювання, пов'язана з виробництвом аулiовiзуЕlльних TBopiB, не
с масовим заходом;



6) ПРИЙМаННя У спортивних зzulах, фiтнес-uентрах, басейнах, вiдвiдувачiв,
KpiM спортсменiв нацiон€UIьних збiрних команд УкраIни та iх TpeHepiB за умови
дотримання вiдповiдних санiтарних i протиепiдемiчних заходiв;

7) проведення Bcix масових (розважаllьних, спортивних, соцiагlьних,
РеКЛаМНИХ Та iНШих) заходiв, KpiM офiцiйних спортивних заходiв, включених
ДО еДИНОГО КаленДарного плану фiзкультурно-оздоровчих та спортивних
ЗаХОДiВ УкраТни, та матчiв командних iгрових видiв спорту професiйних
спортивних клубiв без глядачiв за умови дотримання учасниками таких заходiв
Вiдповiдних санiтарних i протиепiдемiчних заходiв та здiйснення обов'язкового
ЩОДеННОГО КОНТРОлЮ За станом здоров'я у^lасникiв, заходiв з оцiнювання якостi
освiти;

8) робота закладiв громадського харчування та мiсць для харчування в
ГОТеЛЯХ З 1 l-i ГоДини до 6-i години наступноi доби, KpiM надання послуг з
харчування в готельному HoMepi за замовленням клiентiв;

9) дiяльнiсть ринкiв, KpiM продовольчих;

10) вiдвiдування закладiв освiти незалежно вiд форми власностi ii
ЗДОбУвачами, KpiM здобувачiв закладiв дошкiльноi освiти, спецi€шьних закладiв
ОСВiти та Учнiв 1-4 класiв закладiв загальноТ середньоi освiти, а також осiб, якi
беруть участь у заходах з оцiнювання якостi освiти;

l1) проведення державними та комун€rльними закJIадами охорони здоров'я
планових заходiв з госпiталiзацiТ, KpiM:

надаНня медичноi допомоги внаслiдок ускладненого перебiry вагiтностi та
пологiв;

надання медичнот допомоги вагiтним, родiллям, породiллям,
новонародженим;

НаДаННя меДичноТ допомоги у спецiалiзованих вiддiленнях закладiв
ОХОРОНИ Здоров'я пацiентам з онкологiчними та пульмонологiчними
захворюваннями;

надання палiативноТ медичноi допомоги у стацiонарних умовах;
надання плановоI медичноi допомоги закJIадами охорони здоров'я

нацiонального рiвня, що надають третинну (високоспецiалiзовану) медичну
допомоry, за умови дотримання вiдповiдних санiтарних та протиепiдемiчних
заходiв;

Проведення iнших невiдкладних i термiнових заходiв з госпiталiзацii, якщо
внаслiдок ix перенесення (вiдтермiнування) icHye значний ризик для життя або
здоров'я людей;

l2) перебування без вдягнутих засобiв iндивiдуального захисту, зокрема
респiраторiв або захисних масок, що закривають Hic та рот, у тому числi
виготовлених самостiйно :

на територiях закладiв охорони здоров'я та освiти;
в пiдземних переходах;
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на зупинках громадського транспорту;
на iнших територiях загального користування у разi неможливостi

дотримання фiзичноТ дистанцiI не менше l метра.
TepMiH вuконання: на перiоd всmановлення
кчервоноzо> рiвня епidемiчноt небезпекu
пошuрення СОWD-[9

5. Щепартаменту
облдержадмiнiстрацiТ

промисловостi та розвитку iнфраструкгури
спiльно з Щепартаментом охорони здоровrя

надати заявку
MiHicTepcTBoM

Терлtiн вuконання: I 2.04. 202 1

охорони здоров'я облдержадмiнiстрачiТ,
виконавчим органам сiльських, селищних,райдержадмiнiстрацiя м,

мiських рад, закладам охорони здоров'я:
Забезпечити розширення лiжкового фонду для госпiталiзацiТ хворих на

COVID-l9 до рекомендованого MiHicTepcTBoM охорони здоров'я пок€вника 5ОО/о

ОбЛДеРЖаДмiнiстрацiТ та .Щержавною установою <<Запорiзький обласний
лабораторний Щентр моЗ Украiни>> опрацювати питання щодо необхiдностi
функцiонування спецiальних залiзничних рейсiв у внутрiшньому сполученнi на
територii областi та у разi прийняття такого рiшення
вiдповiдному перевiзниковi, попередньо погодивши iT
iнфраструктури та MiHicTepcTBoM охорони здоров'я Украiни.

з

6. Щепартаменту промисловостi та розвитку iнфраструкгури
облдержадмiнiстрацii, виконавчим органам сiльських, селищних, мiських
Рад:

ОПРаЦЮВаТи Механiзм органiзацii здiйснення реryлярних та нереryлярних
ПеРеВеЗеНЬ ПаСажирiв автомобiльним та залiзничним транспортом з
УРаХУВаННЯМ Обмеження кiлькостi пасажирiв iз застосуванням вiдповiдних
ПеРеПУСТОК (ЛОвiдок), при цьому врахувавши необхiднiсть здiйснення
перевезень пасажирiв до закладiв охорони здоров'я, закладiв освiти, для
здiйснення вакцинацii тощо;

TepMiH вuконання: 1 2.04.202 1
провести роз'яснюв€tльну роботу з перевiзниками щодо недопущення ними

ПОРУШеНЬ ПРаВил пiд час здiЙснення пасажирських перевезень, зокрема,
дотримання вимог щодо кiлькостi наповненостi пасажирами транспортних
засобiв.

TepMiH вl.лконання: Heza йно

7. ,Цержавнiй ycTaHoBi <<Запорiзький обласний лабораторний Щентр
МОЗ УкраТни>> забезпечити щоденний монiторинг стану поширення COVID_19
В ЗапОрiзькiй областi в розрiзi окремих районiв та територiшlьних громад,
встановлених Постановою ВерховноТ Ради УкраТни <Про утворення та
лiквiдацiю районiвD, зокрема, за наступними ознаками.

TepMiH вuконання: на перiоd каранmuну

8. Щепартаменту



вiд усього лiжкового фо"ду та забезпечити можливiсть надання кисневоi
пiдтримки пацiентам на 80 % лiжок з€lзначеного лiжкового фоrду;

TepMiH вltконання: mермiново
забезпечити особистий контроль щодо забезпеченостi закладiв охорони

здоров'я, визначених для надання стацiонарноi допомоги пацiентам з
COVID- l 9, медичним киснем.

TepMiH вuконання: на перiоd каранmuну

9. Головному управлiнню Нацiональноi полiцii в Запорiзькiй областi,
Управлiнню патрульноi полiцiТ в Запорiзькiй областi, Головному
управлiнню Щержпродспоживслужби в Запорiзькiй областi, виконавчим
органам сiльських, селищних, мiських рад, вiйськовим частинам
Нацiональноi гварлii Украiни, якi дислокуються на територiТ областi, у тому
числi у складi спiльних мобiльних груп, посилити контроль за дотриманням
протиепiдемiчних обмежень на територiI регiону, зокрема, щодо дотримання
встановленоi наповненостi (не бiльше нiж кiлькiсть мiсць для сидiння, що
передбачена технiчною характеристикою транспортного засобу, визначена в

реестрацiйних документах на такий транспортний засiб) автомобiльного
транспорту, який здiйснюе перевезення пасажирiв на мiських автобусних
маршрутах у режимi маршрутного TaKci, в електричному (трамвай, тролейбус),
залiзничному транспортi, у MicbKoMy, примiському, мiжмiському,
внутрiшньообласному та мiжобласному сполученнi в мiсцях посадки
пасажирiв.

TepMiH вuконання: на перiоd каранmuну

10. Головному управлiнню .Щержпродспоживслужби в Запорiзькiй
областi посилити контроль за дотриманням санiтарного законодавства i
здiйсненням протиепiдемiчних заходiв закладами дошкiльноi освiти, закладами
громадського харчування, фiзичноi культури та спорту, ринками, закладами, що
надають послуги з розмiщення, об'ектами торгiвлi продовольчими та
непродовольчими групами ToBapiB тощо.
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l 1. Головному управлiнню НацiональноТ полiцiТ в Запорiзькiй областi,
Управлiнню патрульноТ полiцii в Запорiзькiй областi, Управлiнню
Укртрансбезпеки у Запорiзькiй областi за участю органiв мiсцевого
самоврядування забезпечити контроль виконання протиепiдемiчних вимог пiд
час здiйснення пасажирських перевезень.
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12. Вважати таким, що втратив чиннiсть пункт З питання 1 порядку
денного протоколу позачергового засiдання регiонагlьноТ KoMiciT з питань
ТЕБ та НС вiд 13.04.2020 Jф l 1 .
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lЗ. .Щепартаменту iнформацiйноТ дiяльностi та комунiкачiй з

громадськiстю облдержадмiнiстрачiТ, райлержадмiнiстрацiям, виконавчим
органам сiльських, селищних, мiських рад за участю регiональних та
мiсцевих засобiв MacoBoi iнформачii, у тому числi приватноi форми власностi
(за згодою), зокрем&, у соцiагlьних мережах, забезпечити:

широке iнформування населення про встановлення на територiI областi
((червоного> рiвня епiдемiчноi небезпеки;

проведення iнформаuiйно-роз'яснювагlьноi роботи щодо необхiдностi
передбаченiдотримання обмежувЕuIьних протиепiдемiчних заходiв, якi

((червоним> piBHeM епiдемiчноТ небезпеки.

Рiшення KoMiciI прийнято одноголосно.

Секретар KoMicii
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микола Пусь


