ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
майдан Київський, 9, м. Луцьк, 43027, тел 255 115, факс 255 485, e-mail: post@uns.voladm.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 37
позачергового засідання Волинської регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
21 вересня 2020 року

м. Луцьк

Головував: Голова облдержадміністрації, голова Волинської регіональної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій ПОГУЛЯЙКО Ю.М.
Секретар
комісії:

Головний спеціаліст відділу заходів цивільного захисту Управління
з питань цивільного захисту облдержадміністрації ЛАЖОК М.А.

Присутні: Члени Волинської регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (далі - Регіональна
комісія) - згідно із списком.
Порядок денний:
Про стан епідемічної ситуації в області, пов’язаної з поширенням
гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом
8АЯ8-СоУ-2, та забезпечення виконання протиепідемічних заходів
відповідно до рівня епідемічної небезпеки в області.
СЛУХАЛИ:
Головного державного санітарного лікаря області ЯНКО Н.В. про
епідемічну ситуацію в області та забезпечення виконання протиепідемічних
заходів.
ВИСТУПИЛИ:
ТИМОЩУК Л.А.
Заслухавши інформацію, з урахуванням її обговорення та беручи до уваги
вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 року № 848,
якою внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом
8АЯ8-СоУ-2» - із змінами (далі - Постанова), рішення Державної комісії з
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питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі Державна комісія) від 18 вересня 2020 року №31,
ВИРІШИЛИ:
1. Головам Ківерцівської, Маневицької райдержадміністрацій та
виконавчому комітету Нововолинської міської ради, на території яких
встановлений «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки; головам
Володимир-Волинської, Горохівської, Іваничівської, Луцької, Любешівської,
Любомльської, Рожищенської, Старовижівської, Турійської, Шацької
райдержадміністрацій та виконавчим комітетам Володимир-Волинської,
Луцької міських рад, на території яких встановлений «жовтий» рівень
епідемічної небезпеки:
1) Забезпечити контроль за дотриманням, своєчасним і повним
проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів, передбачених
відповідно до рівня епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної
хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом БАЯ8-СоУ-2 (далі - СОУШ-19),
встановленого рішенням Державної комісії від 18 вересня 2020 року №31.
Строк: з 21 вересня 2020 року,
протягом дії відповідного рівня
епідемічної небезпеки
2) Спільно з управліннями інформаційної політики та цифрової
трансформації
(Каріна МАРИНЕВИЧ),
охорони
здоров'я
(Людмила ТИМОЩУК) обласної державної адміністрації, головним державним
санітарним лікарем області (Наталія ЯНКО) провести широке інформування та
роз’яснювальну роботу серед населення щодо виконання заходів, передбачених
підпунктом 1 пункту 1 цього рішення Регіональної комісії.
Строк: протягом дії відповідного
рівня епідемічної небезпеки
3. Відповідно
до
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від 16 вересня 2020 року № 848, пункт 4 рішення Регіональної комісії
від 03 серпня 2020 року № ЗО (зі змінами внесеними рішеннями Регіональної
комісії від 21 серпня 2020 року № 33, від 31 серпня 2020 року № 34) викласти у
новій редакції:
«4. На підставі встановленого та визначеного рішенням Державної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рівня
епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19 (далі — рівень епідемічної
небезпеки), в області або окремих адміністративно-територіальних одиницях
області (“зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний”), яке
розміщується на офіційному інформаційному порталі Кабінету Міністрів
України (за посиланням http://covidl9.gov.ua), встановлюються заборони,
передбачені у пунктах 11-15 Постанови, а саме:

з
1)
На території адміністративно-територіальної одиниці, на
установлено “зелений” рівень епідемічної небезпеки, забороняється:
- проведення масових (культурних, спортивних, розважальних,
соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї
особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на
відкритому повітрі), а також діяльність кінотеатрів та закладів культури з
наповненістю кінозалів або залів понад 50 відсотків місць у кожному окремому
кінозалі або залі. Організатор заходу є відповідальним за дотримання між
учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра у разі проведення заходу
із розміщенням учасників стоячи;
- здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів
автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських
автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай,
тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському,
внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж
кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою
транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на цей
транспортний засіб.
Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами
індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та
здійснює контроль за використанням засобів індивідуального захисту, зокрема
респіраторів або захисних масок пасажирами під час перевезення, у тому числі
виготовлених самостійно;
- проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів),
діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля
(ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо);
- відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та
спеціалізованої мистецької освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з
пацієнтом з підтвердженим випадком СОУГО-19 перебуває більше ніж 50
відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти.».
2) На території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), на якій
установлено “жовтий” рівень епідемічної небезпеки, додатково до
протиепідемічних обмежень, установлених для “зеленого” рівня епідемічної
небезпеки, забороняється:
- відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту,
в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни похилого
віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими
інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають
соціальні послуги сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих
обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено
(кризово);
- діяльність хостелів;
- роботу після 24-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання
послуг громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе,
барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання

якій
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послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та
замовлень на винос.
3) На території адміністративно-територіальної одиниці, на якій
установлено “зелений” та “жовтий” рівень епідемічної небезпеки, дозволяється
проведення спортивних заходів спортсменів національних збірних команд
України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту, видів
спорту осіб з інвалідністю та спортсменів командних ігрових видів спорту
професійних спортивних клубів за умови дотримання учасниками таких заходів
відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового
щоденного контролю стану здоров’я учасників.
4) На території адміністративно-територіальної одиниці, на якій
установлено “помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки, додатково до
протиепідемічних обмежень, передбачених для “зеленого” та “жовтого” рівня
епідемічної небезпеки, забороняється:
- проведення масових (розважальних, спортивних, соціальних, релігійних,
рекламних та інших) заходів за участю більш як 220 осіб та більше однієї особи
на 10 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на
відкритому повітрі), де проводиться захід;
- діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів;
- відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю більш
як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та
спеціалізованої мистецької освіти;
- проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з
госпіталізації, крім:
надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та
пологів;
надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям,
новонародженим;
надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів
охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
надання планової медичної допомоги закладам охорони здоров’я
національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу, за умови
дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;
проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо
внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або
здоров’я людей.
Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням
планових заходів з госпіталізації, підлягають тестуванню на СОУГО-19
відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров’я;
- діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім спортивних залів,
фітнес-центрів, які здійснюють приймання відвідувачів не більше однієї особи
на 10 кв. метрів приміщення;
- приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
У разі встановлення помаранчевого рівня епідемічної небезпеки під час
оздоровчої зміни в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку робота такого
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закладу триває до кінця зазначеної зміни з дотриманням протиепідемічних
заходів;
- оздоровлення та відпочинок дітей за межами зазначеної території;
- відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів
тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно
перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім осіб,
які надають правову допомогу особам, які перебувають в таких пунктах;
- приймання відвідувачів закладами торговельного (у тому числі в
магазинах, що розташовані у торговельно-розважальних центрах) і побутового
обслуговування населення, крім випадків забезпечення перебування у
приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі;
- діяльність з надання послуг громадського харчування, крім випадків
приймання відвідувачів із забезпеченням наповненості не більш як на 50
відсотків посадкових місць у приміщенні закладу.
На вході до передбачених цим пунктом закладів, місць проведення заходу,
де встановлено обмеження щодо максимальної кількості осіб залежно від площі,
розміщуються інформаційні матеріали із зазначенням можливої максимальної
кількості відвідувачів.
Організатор заходу, власник закладу, який приймає відвідувачів,
зобов’язаний контролювати їх кількість та обмежити доступ у разі перевищення
допустимої кількості відвідувачів.».
5)
На території адміністративно-територіальної одиниці, на якій
установлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки застосовуються за
рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій визначені цим пунктом обмеження (одне, декілька або
усі), згідно з якими додатково до протиепідемічних обмежень, передбачених для
“зеленого”, “жовтого” та “помаранчевого” рівня епідемічної небезпеки,
забороняються:
- регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним,
залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у
міському сполученні, крім перевезення:
- легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких
не більше п’яти осіб без урахування осіб віком до 14 років;
- службовими та/або орендованими автомобільними транспортними
засобами підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та
пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах
кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які
поінформовано не менше ніж за два дні органи Національної поліції;
- посадка
пасажирів
у
транспорт приміського,
міжміського,
внутрішньообласного та міжобласного сполучення;
- відвідування закладів освіти здобувачами освіти;
- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять
діяльність у сферах культури, кінотеатрів, закладів громадського харчування
(ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів
розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, торговельного і
побутового обслуговування населення, крім: торгівлі продуктами харчування,
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пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного
призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та
агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом; провадження банківської та
страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики,
діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та
ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів
розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і
предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку; торговельної
діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із
застосуванням адресної доставки замовлень;
- відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг
установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям,
особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне
перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено
(кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціальнопсихологічної допомоги, соціального патрулювання.».
4.
Обласній групі моніторингу виконання вимог рішень Регіональної
комісії щодо запобігання поширенню на території області гострої респіраторної
хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2, відповідно до
пункту 5 рішення Державної комісії від 18 вересня 2020 року № 31 забезпечити
здійснення контролю за виконанням обмежень, передбачених Постановою для
відповідних рівнів епідемічної небезпеки.
Строк: інформування у терміни, визначені
розпорядженням голови облдержадміністрації
від ЗО червня 2020 року № 380
5.
Взяти до уваги, що згідно з пунктом 10 Типового положення про
регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2015 року №409 та пунктом 10 Положення про Волинську
регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації
від 17 липня 2015 року № 292, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції
у Волинській області 29 липня 2015 року за №21/1431, рішення Регіональної
комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території
області.
(Проголосовано одноголосно)

Голова облдержадміністрації,
голова Регіональної комісії
Відповідальний секретар
Регіональної комісії

