
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

49069 м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 5 – А. тел.: (056) 742 70 91 
е-mail:tumnspress@adm.dp.gov.ua 

 
Протокол № 10 позачергового засідання 

 
м. Дніпро 17 березня 2020 року 

 
Головував: голова регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій Бондаренко О.В. 
 
Присутні: секретар регіональної комісії Топтун Я.П., члени регіональної комісії  
(за списком) та запрошені (за списком). 
 

I. Запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення санітарно-

епідеміологічного благополуччя населення на території області. 
 
 СЛУХАЛИ: про запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби    
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення санітарно-
епідеміологічного благополуччя населення на території області. 
 
 ВИСТУПИЛИ: 
 директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації СЕРДЮК В.М., 
 керівник Державної установи “Дніпропетровський обласний лабораторний 
центр” Міністерства  охорони здоров’я України ШТЕПА О.П. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ 

ГОЛОВАМ  РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,  

СЕЛИЩНИХ РАД (КЕРІВНИКАМ 

ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 

НА ТЕРИТОРІЯХ) 

КУЛЬБАЧУ А.А. 

ПЕРШИНІЙ Н.Г. 

mailto:mnsiav@go.dnepr.net
mailto:mnsiav@go.dnepr.net
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 Заборонити: 

 1.1. проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, 

соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад  

10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування; 

  

 1.2. роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання 

відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), 

торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, 

фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування 

населення, крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами 

гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами 

зв’язку, провадження банківської та страхової діяльності, а також торговельної 

діяльності і діяльності з надання послуг з громадського харчування із 

застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення відповідного 

персоналу засобами індивідуального захисту; 

 

Термін: з 17 березня до 03 квітня  

               2020 року 

 

 1.3. регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом у приміському, міжміському внутрішньо обласному і міжобласному 

сполученні (крім перевезення легковими автомобілями); 

  

 1.4. перевезення понад 10 пасажирів одночасно в одному транспортному 

засобі: у міському електричному (трамвай, тролейбус) та автомобільному 

транспорті, що здійснює регулярні пасажирські перевезення на міських 

маршрутах у звичайному режимі руху; 

 

 1.5. перевезення понад 10 пасажирів одночасно в автобусах, які виконують 

регулярні пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах в режимі 

маршрутного таксі; 

 

 1.6. заїзд на територію автостанцій автобусів, які здійснюють перевезення 

пасажирів у приміському, міжміському внутрішньо обласному  і міжобласному 

сполученні, та реалізацію власниками автостанцій квитків автомобільним 

перевізникам, які виконують такі перевезення; 

 

Термін: з 18 березня до 03 квітня  

               2020 року 

  

ЛАШИНУ П.М. 

РОМАНЮК Л.М. 
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 1.7. перевезення пасажирів метрополітеном у м. Дніпро відповідно до 

рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 16 березня 2020 року; 

 

Термін: з 17 березня до 03 квітня  

               2020 року 

 

 1.8. вжити заходів щодо проведення спеціальної та санітарної обробки 

територій, приміщень та техніки, яка використовувалась у проведенні 

карантинних заходів та заходів з обсервації.  

 

Термін: на період карантину 

 

           2. КУЖАВСЬКОМУ М.С. 

 

Заборонити перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах 

внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та дальньому). 

Дозволяється здійснення акціонерним товариством “Українська залізниця” 

окремих пасажирських рейсів у внутрішньому залізничному сполученні, рішення 

щодо яких приймається в кожному окремому випадку за погодженням з 

Міністерством інфраструктури України та Міністерством охорони здоров’я 

України,  а також окремих пасажирських рейсів у міжнародному залізничному 

сполученні, рішення щодо яких приймається в кожному окремому випадку за 

погодженням з Міністерством інфраструктури України, Міністерством 

закордонних справ України та Адміністрацією Державної прикордонної служби 

України. 

 

Термін: з 18 березня до 03 квітня  

               2020 року 

 

 

3. ВІЛКУЛУ Ю.Г. 

ОГУРЧЕНКУ В.Г. 

ГОРДІЙЧУКУ В.І. 

КАЛЮЖНОМУ А.П. 

КУЛЬБАЧУ А.А. 

СЕРДЮКУ В.М. 

ПАРАЩЕНКУ В.А. 

ШТЕПІ О.П. 

ПОЛТОРАЦЬКОМУ О.В. 

СВІРЕНКУ О.О. 

МУРАШКУ К.В. 

ОНИЩУКУ В.П. 

ШЕВЧЕНКУ Р.А. 

ЛАШКО Л.П. 
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3.1. Визначити комунальний заклад освіти “Криворізька санаторна школа            

№ 5» Дніпропетровської обласної ради» (м. Кривий Ріг, вул. Салютна, 6),  заклад                   

(далі – ЗАКЛАД), який буде працювати у режимі карантину на період проведення 

заходів обсервації осіб, що прибули із зон ризику ураження коронавірусом 

COVID-19.  

 

3.2. Організувати розміщення та харчування осіб, що прибули із зон ризику 

ураження коронавірусом COVID-19, у ЗАКЛАДІ.  

 

3.3. Забезпечити контроль за санітарно-гігієнічним станом осіб, що 

знаходяться на території ЗАКЛАДУ. 

 

3.4. Осіб, що прибувають із зон ризику ураження коронавірусом COVID-19, 

доставляти до ЗАКЛАДУ для проведення заходів обсервації. 

 

3.5. Забезпечити медичний нагляд за особами, які перебувають у ЗАКЛАДІ. 

 

3.6. Дніпропетровській обласній організації Товариства Червоного Хреста 

вжити заходів з урахуванням вимог чинного законодавства щодо надання 

всебічної допомоги особам, які прибувають із зон ризику ураження коронавірусом 

COVID-19, та були доставлені до ЗАКЛАДУ для проведення заходів обсервації, 

у тому числі шляхом залучення працівників та волонтерів для забезпечення збору, 

обліку та передачі допомоги за потребою. 

 

3.7. Після закінчення карантинних заходів організувати та провести 

санітарну обробку приміщень ЗАКЛАДУ, що використовувались для заходів 

обсервації. 

 

Термін: невідкладно 

 

 

4. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ 

ГОЛОВАМ  РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,  

СЕЛИЩНИХ РАД (КЕРІВНИКАМ 

ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 

НА ТЕРИТОРІЯХ) 
СЕРДЮКУ В.М. 
ПАРАЩЕНКУ В.А. 
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Забезпечити організацію виконання та контроль за дотриманням на 

відповідній території вимог щодо своєчасного і повного проведення 

профілактичних та протиепідемічних заходів. 

Термін: невідкладно 

 

Забезпечити: 

5.1. подання щодня до Міністерства охорони здоров’я України інформації 

про здійснення заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, для її узагальнення 

та інформування Кабінету Міністрів України; 

 

5.2. максимальну готовність та перепрофілювання медичних закладів для 

прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах. 

 

Термін: невідкладно 

     

                  6.     МІСЬКИМ ГОЛОВАМ 

    ГОЛОВАМ  РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 
 ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ  
      ГРОМАД  
      ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ РАД  

 
       У зв’язку з медико-біологічною надзвичайною ситуацією природного 

характеру державного рівня, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, для 

забезпечення життєдіяльності мешканців населених пунктів, сталого 

водопостачання та недопущенню виникнення критичних ситуацій взяти під 

особистий контроль своєчасні та повноцінні розрахунки підпорядкованих 

підприємств у сфері водопровідно-каналізаційного господарства за покупну воду. 

 

Термін: невідкладно 

 

 
 
Голова регіональної комісії                                          Олександр БОНДАРЕНКО 
 
 
Секретар 
регіональної комісії                                            Яна ТОПТУН 

                                                          

  

 

 

ШТЕПІ О.П. 

5. СЕРДЮКУ В.М. 
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