ЗАТВЕРДЖ УЮ
П ерш ий заступник голови Запорізької
обласної держ авної адміністрації,
перяіий 'Заступник голови регіональної

Іван Ф ЕДОРОВ

ПРОТОКОЛ
позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області
(в режимі онлайн-засідання)
від 13.07.2020 р.

м. Запоріжж я

№ 27

Головуючий: Іван Ф ЕДОРОВ
В.о. секретаря: Н аталя К О Л ЕС Н ІК О В А
Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій Запорізької області, запрош ені.
Питання порядку денного:
1. П ро епідемічний стан на території Запорізької області.
Д оп овідач: директор Д У «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ
України» Р ом ан ТЕРЕХОВ.
2. Про виконання протиепідемічних заходів на території Запорізької
області з метою запобігання пош иренню гострої респіраторної хвороби
СО УШ -19, спричиненої коронавірусом 8АІ*8-СоУ-2.
Д оп овідач: директор Д У «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ
України» Р ом ан ТЕРЕХОВ.
З питання П Е Р Ш О Г О порядку денного:
«Про епідемічний стан на території Запорізької області»
С ЛУХАЛИ : директора Д У «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ
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України» Р ом ана ТЕРЕХОВЛ.
ВИ РІШ И Л И :
1. П рийняти до відома інформацію доповідача.
Ріш ення К ом ісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
П ропозиції членів К ом ісії враховані.
З питання Д Р У Г О Г О порядку денного
«Про виконання протиепідемічних заходів на території Запорізької області
з метою запобігання пош иренню гострої респіраторної хвороби СО УШ -19,
спричиненої коронавірусом 8АИ 8-СоУ-2»
СЛ УХАЛ И : директора Д У «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ
України» Р ом ана ТЕРЕХОВА.
В И РІШ И Л И :
1. П рийняти до відома інформацію доповідача.
2. У зв'язку зі змінами до постанови К абінету М іністрів У країни від
20.05.2020 № 392 «П ро встановлення карантину з метою запобігання
пош иренню на території У країни гострої респіраторної хвороби С О У Ю -19,
спричиненої коронавірусом 5А Я 8-С оУ -2» внесеними постановою Кабінету
М іністрів У країни від 08.07.2020 № 588 «Про внесення змін до постанови
К абінету М іністрів У країни від 20 травня 2020 р. № 392» внести зміни до:
1) пп.4.1 п.4 питання другого протокольного рішення позачергового
засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій Запорізької області від 26.06.2020 № 25, виклавши
його у такій редакції: забороняється робота після 23-ї та до 7-ї години
розваж альних закладів (нічних клубів), а також су б ’єктів господарської
діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля
або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів
тощ о), закладів культури, крім кінотеатрів та крім діяльності з надання послуг
громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та
замовлень на винос;
Термін виконання: прот ягом карант ину
2) переліку заходів, які підлягають забороні, під час карантину на
території Запорізької області, з метою запобігання пош иренню гострої
респіраторної
хвороби
СОУГО-19,
спричиненої
коронавірусом
8А Я 8-С оУ -2 (далі - П ерелік), затвердж еному протоколом позачергового
засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій Запорізької області від 02.07.2020 № 26, а саме:
до п.5) після слів у «приміщ еннях кінотеатрів» доповнити словами «та

з
заходів закладам и культури»;
додати до П ереліку п. 14: діяльність закладів культури з наповненістю
понад 50 відсотків стаціонарних розм іщ ених м ісць для сидіння та/або більш е
однієї особи на 5 кв. м етрів площі закладу культури;
Термін виконання: на період карант ину
2. Г оловном у управлінню Н аціональної поліції в Запорізькій області,
У правлінню патрульної поліції в Запорізькій області, Головному
управлінню Держ продспож ивслуж би в Запорізькій області, Головному
управління Укртрансбезпеки в Запорізькій області посилити контроль за
дотриманням протиепідем ічних заходів під час карантину в громадському
транспорті, закладах громадського харчування,
розваж альних закладах у
нічний час доби з метою запобігання пош иренню гострої респіраторної хвороби
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8А Я 8-С оУ -2.
Термін виконання: на період карант ину
3.
Г оловам
райдержадміністрацій,
органам
місцевого
самоврядування, спільно з ГУ НП в Запорізькій області та Управлінням
У кртрансбезпеки у Запорізькій області керую чись протокольним ріш енням
позачергового засідання Д ерж авної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій від 09.07.2020 № 14:
1) забезпечити проведення щ оденного м оніторингу
виконання
протиепідем ічних заходів під час перевезення пасаж ирів, роботи закладів
харчування, а також розваж альних закладів у нічний час доби;
2) у разі ускладнення епідем ічної ситуації невідкладно ініцію вати
проведення позачергових засідань місцевих комісій з питань ТЕБ та НС щодо
перегляду впровадж ених протиепідемічних заходів;
3) вжити відповідних заходів до регулярного контролю за дотриманням
перевізниками встановлених карантинних та протиепідемічних вимог під час
перевезення пасаж ирів у містах транспортом загального користування;
4) невідкладно вжити відповідних заходів, спрям ованих на збереж ення з
урахуванням тем пературного режиму автом обільних доріг загального
користування відповідно до чинних норм ативно-правових актів, зокрем а під
час руху великовагового транспорту.
Термін виконання: на період карант ину
4. Головам райдержадміністрацій, органам місцевого самоврядування
забезпечити інф орм ування власників розваж альних закладів (нічних клубів), а
також су б ’єктів господарської діяльності з надання послуг громадського
харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів,
закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощ о), закладів культури, крім
кінотеатрів та крім діяльності з надання послуг громадського харчування із
застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на винос щ одо
обмеж ення реж иму роботи після 23-ї та до 7-ї години.
5. М іському голові м. Бердянська спільно з Д У «Запорізький обласний
лабораторний центр М О З України» вжити додаткових заходів щодо
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активізації роботи з тестування осіб, підозрілих на коронавірусну хворобу
(СОУГО-19).
Термін виконання: на період карант ину
6. Головном у управлінню національної поліції в Запорізькій області
забезпечити необхідні заходи реагування у разі звернень про поруш ення вимог
законодавства щ одо карантинних обмежень.
. '
Термін виконання: на період карант ину
7.
С труктурним
підрозділам
облдержадміністрації,
райдержадміністраціям,
органам
місцевого
самоврядування,
територіальним
органам
міністерств, інших
центральних
органів
виконавчої влади, су б ’єктам господарювання незалежно від форми
власності в меж ах компетенції забезпечити безумовне виконання:
1) завдань, визначених законами України, актами Кабінету М іністрів,
протокольними ріш енням и держ авної та регіональної комісії з питань ТЕБ та
НС, П ереліком щ одо запобігання пош иренню на території України гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19;
Термін виконання: на період карант ину
2) постанов Головного держ авного санітарного лікаря У країни від
03.07.2020 № 39 «П ро внесення змін до Т им часових рекомендацій щ одо
організації протиепідем ічних заходів при організації залізничних перевезень у
період карантину у зв'язку з пош иренням коронавірусної хвороби (СОУГО-19)»
та від 03.07.2020 № 40 «П ро внесення змін до Т имчасових рекомендацій щодо
організації протиепідем ічних заходів в деяких закладах ф ізичної культури та
спорту на період карантину у зв ’язку з пош иренням коронавірусної хвороби
(СОУГО-19).
Термін виконання: на період карант ину

Ріш ення К ом ісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
П ропозиції членів К ом ісії враховані.

В.о. секретаря

Н аталя КО Л ЕС Н ІК О В А

