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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 № 15 позачергового засідання 

м. Дніпро 27 березня 2020 року 

Головував: голова регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій, голова облдержадміністрації Олександр 
Бондаренко. 

Присутні: секретар регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій Яна Топтун та члени регіональної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (за списком) та 

запрошені (за списком). 

І. 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. СЕРДЮКУ В.М. 

У зв’язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від             

25 березня 2020 року № 239 “Про внесення змін до деяких актів Кабінету 

Міністрів України” підготувати проект змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації від 11 березня 2020 року № Р-185/0/3-20 “Про 

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на території Дніпропетровської 

області” щодо продовження карантину на території Дніпропетровської області 

до 24 квітня 2020 року. 
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Термін: невідкладно 

2.         СТРИГУНУ Д.Г. 

СЕРДЮКУ В.М. 

ПОЛТОРАЦЬКОМУ О.В. 

КРИШЕНЬ О.В. 

ШТЕПІ О.П. 

СВІРЕНКУ О.А. 

МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  

ГОЛОВАМ 

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ, 

СЕЛИЩНИХ РАД 

КЕРІВНИКУ ПАТ 

"АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” 

1) забезпечити: 

розміщення на обсервацію осіб, які, перебуваючи на території карантину, 

мали достовірно встановлені контакти з хворим на особливо небезпечну 

інфекційну хворобу; 

перебування в обсерваторі під медичним наглядом і проходження ними 

необхідних обстежень протягом інкубаційного періоду відповідної хвороби; 

належну організацію роботи закладів, які будуть працювати у режимі 

карантину на період проведення заходів обсервації осіб, що прибули із зон 

ризику ураження коронавірусом COVID-19, а саме: 

Комунальне підприємство “Оздоровлення та відпочинок” Дніпровської 

міської ради табір “Оздоровлення та відпочинок” (м. Дніпро, вул. 

Березанівська, б. 67); 

Комунальний заклад “Міський центр соціальної допомоги” Дніпровської 

міської ради (м. Дніпро, вул. Лоцманський спуск, б. 22А); 

Комунальний заклад освіти “Криворізька санаторна школа № 5” 

Дніпропетровської обласної ради” (м. Кривий Ріг, вул. Салютна, б. 6); 

Профілакторій “Роднічок” АрселорМіттал, (м. Кривий Ріг, вул. Одеська, б. 62); 

Комунальне некомерційне підприємство “Криворізька міська лікарня № 14 

“Криворізької міської ради” (м. Кривий Ріг, вул. Матросова, б. 82); 

 

Термін: невідкладно, 

на період карантину 

 

2) визначити лікувальними закладами для стаціонарного лікування 

хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19: 

Комунальне некомерційне підприємство “Міська клінічна лікарня № 21 

ім. проф. Є.Г. Попкової” Дніпровської міської ради” (м. Дніпро, вул. Канатна, 
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б. 17); 

Комунальне некомерційне підприємство “Криворізька інфекційна 

лікарня №1” (м. Кривий Ріг, вул. Юрія Камінського, буд. 5); 

Комунальне підприємство “Дніпропетровська обласна клінічна лікарня 

імені І.І. Мечникова” (м. Дніпро, Соборна площа, б. 14); 

Комунальне підприємство “Дніпропетровська обласна дитяча клінічна 

лікарня” (м. Дніпро, вул. Космічна, б. 13); 

Комунальне некомерційне підприємство “Міська клінічна лікарня № 4” 

Дніпровської міської ради” (м. Дніпро, вул. Ближня, б. 31); 

Комунальне некомерційне підприємство “Міська клінічна лікарня № 6” 

Дніпровської міської ради” (м. Дніпро, вул. Батумська, б. 13); 

Комунальне некомерційне підприємство “Міська клінічна лікарня № 8” 

Дніпровської міської ради” (м. Дніпро, вул. Космічна, б. 19); 

Комунальне некомерційне підприємство “Міська клінічна лікарня № 9” 

Дніпровської міської ради” (м. Дніпро, пр. Мануйлівський, б. 29); 

Комунальне некомерційне підприємство “Дніпровська дитяча міська 

клінічна лікарня № 6” Дніпровської міської ради” (м. Дніпро, вул. Караваєва, б. 

68); 

Комунальне некомерційне підприємство Кам’янської міської ради 

“Міська лікарня № 7” (м. Кам’янське, вул. Сергія Слісаренка, б. 3); 

Комунальне підприємство “Криворізька міська лікарня № 7” 

Криворізької міської ради” (м. Кривий Ріг, вул. Маршака, б. 1 А); 

Комунальне підприємство “Криворізька міська клінічна лікарня № 8” 

Криворізької міської ради” (дитяча) (м. Кривий Ріг, вул. Сергія Колачевського, 

б. 55); 

Комунальне некомерційне підприємство “Криворізька міська лікарня № 

11” Криворізької міської ради” (м. Кривий Ріг, вул. Добролюбова, б. 6); 

Комунальне підприємство “Нікопольська міська лікарня № 1” 

Нікопольської міської ради” (м. Нікополь, вул. 50 років НЗФ, б. 2а); 

Комунальне некомерційне підприємство “Новомосковська центральна 

міська лікарня” Новомосковської міської ради” (м. Новомосковськ, вул. 

Сучкова, 40.); 

Комунальне підприємство “Першотравенська центральна міська лікарня” 

Першотравенської міської ради” (м. Першотравенськ, вул. Шахтарської Слави, 

б. 1); 
Комунальне некомерційне підприємство “Павлоградська лікарня 

інтенсивного лікування” Павлоградської міської ради (м. Павлоград, вул. 
Дніпровська, б. 541); 

Комунальне некомерційне підприємство “Синельниківська центральна 

міська лікарня” Синельниківської міської ради” (м. Синельникове, вул. Миру, 

б. 52). 

Термін: на період карантину 
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3. СКРИПНІКУ М.В. 
ФЕДОРЧУК І.Ю. 
ОГУРЧЕНКУ В.Г. 
ГОРДІЙЧУКУ В.І. 
КАЛЮЖНОМУ А.П. 

Забезпечити охорону правопорядку на території лікувальних закладів 

стаціонарного лікування хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19 та 

закладів, які будуть працювати у режимі карантину (по зовнішньому та 

внутрішньому периметру). 

Термін: невідкладно, 
на період карантину 

4. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ 

ГОЛОВАМ 

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ, 

СЕЛИЩНИХ РАД  

СЕРДЮКУ В.М. 

ШТЕПІ О.П. 

1)  створити на територіях спеціалізовані заклади охорони здоров’я з 

особливим протиепідемічним режимом - спеціалізовані лікарні, обсерватори, 

використовуючи для цього приміщення закладів охорони здоров’я, оздоровчих, 

навчальних закладів тощо; перелік місць обсервації надати до регіонального 

штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 

2)  у визначених місцях обсервації створити умови та організувати 

розміщення осіб, що прибули із зон ризику ураження коронавірусом COVID-19, 

із забезпеченням окремого приміщення для медичного пункту та умов для 

розміщення медичного персоналу; 

3)  забезпечити цілодобове чергування медичного персоналу за 

рахунок закладів охорони здоров’я територій; 
4)  забезпечити медичний персонал засобами індивідуального захисту, 

дезінфекційними засобами, безконтактними приладами термометрії, 
пульсоксиметрами, медичні пункти місць обсервації - швидкими тестами за 
рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством; 

5) забезпечити харчування осіб, що прибули із зон ризику ураження 

коронавірусом COVID-19, медичного персоналу та осіб, залучених до охорони 

громадського порядку на території визначених місць обсервації. 

Термін: невідкладно 
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5. ШТЕПІО.П. 

1)  забезпечити санітарно-гігієнічний моніторинг у будівлях та на 

територіях місць обсервації; 

2)  після закінчення карантинних заходів організувати та провести 

заключну дезінфекцію приміщень, що використовувались для обсервації. 

Термін: невідкладно 

6.  СВІРЕНКУ О.А. 
                            ЛИСЕНКУ О.М. 

1)  організовувати транспортування мешканців Дніпропетровської 

області, прибулих із-за кордону, до Дніпропетровської області; 

2)  забезпечити термінове надання до регіонального штабу з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації інформації про громадян, прибулих із-за 

кордону, які транспортуються до Дніпропетровської області. 

Термін: невідкладно 

7. СЕРДЮКУ В.М. 

Забезпечити: 
проведення медичного огляду осіб, що були транспортовані із зон ризику 

ураження коронавірусом COVID-19, бригадами працівників КП “Обласний 

центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” 

Дніпропетровської обласної ради” із застосуванням приладів термометрії, 

пульсоксиметрії та використанням швидких тестів (за показаннями) у місцях 

тимчасового медичного огляду; 
надання інформації про усіх осіб, які оглянуті в місцях тимчасового 

медичного огляду (паспортні дані, місце фактичного мешкання) та повинні 
перебувати на самоізоляції, до територіальних органів та закладів охорони 
здоров’я області. 

 
8.                                               ФІЛАТОВУ Б.А. 

   БАБСЬКОМУ А.А. 

Забезпечити присутність медичних працівників на контрольно-пропускних 

пунктах, визначених протоколом позачергового засідання регіональної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 19 березня       

2020 року № 12, на в’їздах у м. Дніпро. 

Термін: невідкладно, 

на період карантину 

9.                                                              СТРИГУНУ Д.Г. 
СЕРДЮКУ В.М. 
ОГУРЧЕНКУ В.Г. 
ГОРДІЙЧУКУ В.І. 
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КАЛЮЖНОМУ А.П. 

КУЛЬБАЧУ А.А. 

ШТЕПІ О.П. 

ПАРАЩЕНКУ В.А. 

МАКСИМІВУ І.С. 

МІСЬКИМ ГОЛОВАМ 

ГОЛОВАМ 

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ, 
СЕЛИЩНИХ РАД 

Організувати оперативний обмін інформацією стосовно:  

прибулих мешканців області, які повернулись із-за кордону, де були 

зафіксовані лабораторно підтверджені випадки COVID-19; 

самоізольованих мешканців області, які повернулись із-за кордону, де 

були зафіксовані лабораторно підтвердженні випадки COVID-19, та які мали 

контакти з інфікованими особами;  

інфікованих осіб. 

Термін: невідкладно, 

на період карантину 

10                                                              СТРИГУНУ Д.Г. 
СЕРДЮКУ В.М. 

ШТЕПІ О.П. 

ФЕДОРЧУК І.Ю. 

КУРЯЧЕНКО Т.М. 

Надати до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

області: 

Пам’ятку про самоізоляцію прибулих мешканців області, які повернулись 

із-за кордону, де були зафіксовані лабораторно підтверджені випадки            

COVID-19; 

бланк інформованої згоди особи на проведення протиепідемічних або 
профілактичних заходів; 

Форму для надання інформації щодо місця перебування особи, яка 

повернулась із-за кордону, де були зафіксовані лабораторно підтверджені випадки 

COVID-19; 

Примірну інструкцію для співробітників Головного управління Національної 

поліції в Дніпропетровській області, Управління патрульної поліції Національної 

поліції України, Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, 

військовослужбовців Центрального територіального управління Національної гвардії 

України, працівників медичних закладів, які цілодобово працюють на контрольно-

пропускних пунктах Дніпропетровської області. 
 

Термін: невідкладно 
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11.                                                                   МІСЬКИМ ГОЛОВАМ 
ГОЛОВАМ 
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  
ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ, 
СЕЛИЩНИХ РАД 
СЕРДЮКУ В.М. 
ШТЕПІ О.П. 
ПАРАЩЕНКУ В.А. 
ЧУМАЧЕНКУ Д.С. 
СТЕПАНЕНКУ А.Н. 
ОГУРЧЕНКУ В.Г. 
КАЛЮЖНОМУ А.П. 
КУЛЬБАЧУ А. А. 
КРИШЕНЬ О.В. 
ЛАШКО Л.П. 
ОХОТНИК Г.А. 
РОМАНЮК Л.М. 
ЗБОРЕЦЬ Н.В. 

Забезпечити: 
визначення та маркування меж територій карантину шляхом встановлення 

інформаційних знаків, табличок про введення особливого режиму проведення 
протиепідемічних заходів; 

інформування населення про визначення меж територій карантину, а 
також впровадження профілактичних, протиепідемічних та інших заходів; 

належне облаштування (освітлення, шлагбауми, санітарні бар’єри, 
наявність необхідної кількості примірників медико-санітарних декларацій 
тощо) контрольно-пропускних пунктів на в’їздах і виїздах в/із територій 
карантину, осередків спалаху інфекційної хвороби; 

пропуск осіб, які залишають території карантину або в’їжджають у неї, за 
умови проведення медичного огляду з безконтактною термометрією і 
заповнення медико-санітарної декларації та направлення на обстеження осіб з 
підозрою на гострі респіраторні захворювання; 

обмеження руху громадського транспорту у містах, за винятком 
перевезення персоналу медичних та екстрених служб, підприємств та установ, 
які забезпечують життєдіяльність населення; 

проведення дезінфекційних заходів у жилих, виробничих, навчальних, 
санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах, щоденної 
дезінфекції проїжджої частини доріг, тротуарів, прибудинкових та інших 
територій населених пунктів; 

надання допомоги особам з інвалідністю, особам похилого віку та іншим 
малозахищеним верствам населення щодо отримання ними пенсій, оплати 
комунальних послуг, доставки продуктів харчування та предметів першої 
необхідності з метою зниження ризику їх зараження із залученням працівників 
соціальних служб, громадських та волонтерських організацій; 

контроль за суб’єктами господарювання щодо проведення ними поточної 
дезінфекції приміщень та реалізації продуктів харчування в фасованому та 
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ізольованому вигляді. На входах, виходах і в місцях розрахунку провести 
маркування (позначення) місць перебування відвідувачів для забезпечення 
дотримання ними безпечних (санітарних) відстаней; 

доведення до населення рекомендацій щодо обмеження пересування 
громадян на власному автомобільному транспорті між населеними пунктами, 
районами та регіонами України; 

створення територіальних формувань цивільного захисту із залученням 
громадських та волонтерських організацій для проведення великих обсягів 
робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, зокрема проведення заходів 
із санітарної обробки людей, спеціальної обробки майна, одягу, транспорту та 
об’єктів. 

 

Термін: невідкладно, 
на період карантину 

12.                                                             СТРИГУНУ Д.Г. 

СЕРДЮКУ В.М. 

ШТЕПІ О.П. 

МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  

ГОЛОВАМ 

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ, 

СЕЛИЩНИХ РАД 

Забезпечити: 

проведення верифікації спроможності надання медичної допомоги хворим 

на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-

CoV-2, всіма закладами охорони здоров’я відповідно до схем їх перспективного 

перепрофілювання у разі масового надходження хворих на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Перелік зазначених 

закладів охорони здоров’я затвердити рішеннями регіональних комісій з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; 

переведення всіх закладів охорони здоров’я на суворий протиепідемічний 

режим, створення мобільних медичних бригад з метою активного виявлення і 

надання допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену 

коронавірусом SARS-CoV-2; 

визначення ізоляторів для госпіталізації контактних осіб з метою їх 

обстеження та здійснення медичного нагляду за ними. 

Про виконання протокольних рішень поінформувати секретаріат 

регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій електронною поштою: tumnspress@adm.dp.gov.ua та регіональний 

штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. 
Термін: до 30 березня 2020 року 
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13. Координацію роботи щодо виконання протокольних рішень 

покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом 

функціональних повноважень, контроль залишаю за собою. 

 

 
Голова регіональної комісії              Олександр БОНДАРЕНКО 
 
 
 
Секретар регіональної комісії    Яна ТОПТУН 
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