
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

просп. Слобожанський, 3, м. Дніпро, 49081 тел. 770 09 39, 742 70 90 
е-mail: tumnspress@adm.dp.gov.ua 

 
Протокол № 12 позачергового засідання 

 
м. Дніпро 19 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 заходи щодо 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. СТРИГУНУ Д.Г. 

СКРИПНІКУ М.В. 

СЕРДЮКУ В.М. 

КУРЯЧЕНКО Т.М. 

ФЕДОРЧУК І.Ю. 

ПАРАЩЕНКУ В.А. 

ШТЕПІ О.П. 

ОГУРЧЕНКУ В.Г. 

КАЛЮЖНОМУ А.П. 

ГОРДІЙЧУКУ В.І. 
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1.1. Установити особливий режим в’їзду на територію області та виїзду з 

неї громадян і транспортних засобів, а у разі необхідності – проводити санітарний 

огляд та санітарну обробку речей, багажу, транспортних засобів та вантажів. 
1.2. Створити на території Дніпропетровської області контрольно-

пропускні пункти (далі – КПП) відповідно до дислокації (додається). 

1.3. Залучити в установленому порядку для цілодобової роботи на КПП 

військовослужбовців Центрального територіального управління Національної 

гвардії України, співробітників Головного управління Національної поліції в 

Дніпропетровській області, Управління патрульної поліції в Дніпропетровській 

області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, Головного 

управління ДСНС України у Дніпропетровській області, працівників медичних 

закладів. 

 

Термін: на період карантину 

 

1.4. Сформувати перелік закладів охорони здоров’я, які будуть задіяні в 

установленому порядку для роботи на КПП. 

 

 Термін: до 20 березня 2020 року 

 

 

Забезпечити медичних працівників, залучених до роботи на КПП, засобами 

для здійснення температурного скринінгу. 

  

Термін: на період карантину 

 

 

КУЛЬБАЧУ А.А. 

МІСЬКИМ ГОЛОВАМ (за списком) 

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 

(за списком) 

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (за списком) 

ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,  

СЕЛИЩНИХ РАД (за списком) 

2. СТРИГУНУ Д.Г. 

МІСЬКИМ ГОЛОВАМ (за списком) 

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 

(за списком) 

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (за списком) 

3. КУЛЬБАЧУ А.А. 
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 Забезпечити КПП: наметами, електрогенераторами, інвентарем (столи, 

стільці тощо). 

  

Термін: на період карантину 

 

4.1. Вжити заходів щодо безперебійного цілодобового функціонування КПП 

шляхом забезпечення біотуалетами, дезінфікуючими засобами, інвентарем (столи, 

стільці, обігрівачі тощо), харчуванням. 

 

Термін: на період карантину 

 

4.2. Дніпропетровській обласній організації Товариства Червоного Хреста 

сприяти у проведенні інформаційної кампанії під час функціонування КПП, у 

тому числі шляхом забезпечення збору, обліку та передачі допомоги за потребою. 

 

Термін: на період карантину 

 

Організувати оперативний обмін інформацією стосовно інфікованих осіб з 

метою виявлення їх оточення. 

Термін: на період карантину 

 

 

З метою проведення моніторингу щодо стану справ стосовно поширення 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 

стану санітарно-епідеміологічного благополуччя населення області, щодня, до 09.00, 

інформувати облдержадміністрацію (управління взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної роботи облдержадміністрації) щодо: 

роботи КПП (кількість перевірених транспортних засобів; виявлених осіб, з 

підозрою на захворювання гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, тощо). 

4. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ (за списком) 

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 

(за списком) 

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (за списком) 

ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,  
СЕЛИЩНИХ РАД (за списком) 
ЛАШКО Л.П. 

 

5. СЕРДЮКУ В.М. 

ШТЕПІ О.П. 

ОГУРЧЕНКУ В.Г. 

 

6. ОГУРЧЕНКУ В.Г. 
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Термін: щодня, до 09.00, на період 

карантину 

 

 

 Про виконання протокольних рішень поінформувати секретаріат 

регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. 

 

Термін: до 20 березня 2020 року 

        

           8. Координацію щодо виконання заходів покласти на заступників голови 

облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, 

контроль – залишаю за собою. 

 

 
Голова регіональної комісії     Олександр БОНДАРЕНКО 
                                                         
 
Секретар регіональної комісії     Яна ТОПТУН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. СТРИГУНУ Д.Г. 
СЕРДЮКУ В.М. 

ОГУРЧЕНКУ В.Г. 
ГОРДІЙЧУКУ В.І. 

КАЛЮЖНОМУ А.П. 

КУЛЬБАЧУ А.А. 

ШТЕПІ О.П. 

ПАРАЩЕНКУ В.А. 

МІСЬКИМ ГОЛОВАМ (за списком) 

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 

(за списком) 

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (за списком) 

ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,  
СЕЛИЩНИХ РАД (за списком) 
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Додаток до протоколу 

позачергового засідання 

регіональної комісії                                  

з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій                                      

від 19.03.2020 № 12  

 

Дислокація контрольно-пропускних пунктів, розташованих на території 

Дніпропетровської області (далі – КПП) 

  

Стаціонарні КПП: 

1. 152 км а/д М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине (Криничанський район)                    

(4 УПП) 

2. 437 км а/д Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя 

(Солонянський район) (4 ГРПП) 

3. 24 км об’їзної дороги м. Новомосковськ а/д М-18 (Новомосковський 

район) (4 УПП) 

4. 327 км а/д М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине (Павлоградський район)                      

(4 ГРПП) 

 

Пересувні КПП: 

5. а/д Р51 смт. Юр’ївка (Юр’ївський район) (Юр’ївське ВП) 

6. а/д М18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта (Синельниківський район) 

(межа Запорізької області) (УПП) 

7. а/д Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя (смт. Томаківка) 

(Томаківський район) (Томаківське ВП) 

8. а/д Н-23 та Т0403 межа Херсонської області (с. Мар’янське) 

(Апостолівський район)  (Апостолівське ВП, Нікопольське ВП) 

9. а/д Н-11 та межа Миколаївської області (с. Мусіївка) (Криворізький 

район) (Криворізький ВП, Широківське ВП) 

10.  а/д М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине (с. Жовте) (П’ятихатський 

район) (П’ятихатське ВП) 

11.  а/д Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя (с. Мішурін Ріг) 

(Верхньодніпровський район) (Верхньодніпровське ВП) 

12. а/д Р52 Дніпро-Царичанка-Кобиляки-Решетилівка (смт. Царичанка) 

(Царичанський район) (Царичанське ВП) 

13.  а/д М18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта (межа Харківської 

області) (Новомосковський район) (УПП) 

14.  а/д Т0442 межа Полтавської області (с. Гупалівка) (Магдалинівський 

район)  (Магдалинівське ВП) 

15. перехрестя а/д Т0401 та Т0408 ( смт. Васильківка) (Васильківський 

район) (Васильківське ВП) 

16. а/д Н-23 межа Кіровоградської області (с. Тернівка) (Криворізький 

район)  (УПП, Криворізьке ВП) 

17. м. Дніпро Полтавське шосе (УПП) (м. Дніпро) 
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18. смт. Ювілейне (УПП) (Дніпровський район) 

19. м. Дніпро ж/м Ігрень (УПП) (м. Дніпро) 

20. м. Дніпро Запорізьке шосе (УПП) (м. Дніпро) 

21. м. Дніпро Криворізьке шосе (УПП) (м. Дніпро) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
	З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
	Протокол № 12 позачергового засідання

