
 
 

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 № 17 позачергового засідання 

 
м. Дніпро 07 квітня 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 

відповідно до розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-

біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, 

пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 від 04 квітня  

2020 року № 17 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку 

утворення та діяльності контрольно-пропускних пунктів, що створюються на 

кордоні карантинної зони”. 
 

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. 
 начальник управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної 
роботи облдержадміністрації ФЕДОРЧУК І.Ю. 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Внести до протоколу № 12 позачергового засідання регіональної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій                                    

від 20 березня 2020 року такі зміни, виклавши додаток про місця дислокації 

контрольно-пропускних пунктів, розташованих на території Дніпропетровської 

області (далі – КПП), у новій редакції. 

 

Термін: на період карантину 
 

 

1) забезпечити в межах повноважень: 

задіяний особовий склад засобами індивідуального захисту, продуктами 

харчування, місцями для відпочинку, засобами для проведення дезінфекції, 

дистанційного вимірювання температури, засобами обігріву (за необхідності), 

іншими матеріальними та технічними засобами, необхідними для належної 

роботи КПП; 

особливий режим в’їзду на територію області та виїзду з неї громадян і 

транспортних засобів, за необхідності – проведення огляду транспортних засобів 

та вантажів; 

перевірку осіб, які перетинають КПП, з використанням відповідних баз 

обліку; 

 проведення дистанційного вимірювання температури громадян (водіїв, 

пасажирів).  

 У разі виявлення осіб із температурою тіла вище 37 °С та із симптомами 

ГРВІ здійснити виклик мобільної медичної бригади для забору матеріалу для 

лабораторного обстеження на наявність коронавірусної хвороби. 

Після цього особу із підозрою на COVID-19 направити на самоізоляцію в 

домашніх умовах. Стосовно неї застосовується алгоритм подальших дій, 

передбачених наказом МОЗ від 28 березня 2020 року № 722 (негайне звернення 

2. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ (за списком) 

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 

(за списком) 

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (за списком) 

ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,  

СЕЛИЩНИХ РАД (за списком) 

ОГУРЧЕНКУ В.Г. 

ГОРДІЙЧУКУ В.І. 

КАЛЮЖНОМУ А.П. 

КУЛЬБАЧУ А.А. 

ПАРАЩЕНКУ В.А. 

ШТЕПІ О.П. 

СЕРДЮКУ В.М. 
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до сімейного лікаря, дотримання правил перебування на самоізоляції, вказівок 

сімейного лікаря та інших медичних фахівців). 

В особи із підозрою на COVID-19 взяти контактні дані, які у подальшому 

передати до відповідного підрозділу поліції для контролю щодо дотримання 

заходів самоізоляції. У разі наявності в особи симптомів тяжкої гострої 

респіраторної інфекції COVID-19 (температура вище 38°С та задишка, а також 

кашель і загальна слабкість) терміново викликати екстрену медичну допомогу; 

 

2) постійно доводити до відома громадян інформацію, що у разі 

можливих порушень ними Правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, 

санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України “Про 

захист населення від інфекційних хвороб”, іншими актами законодавства, а також 

рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними 

захворюваннями, їх може бути притягнуто до адміністративної відповідальності у 

вигляді накладення штрафів: на громадян – від однієї до двох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб – у розмірі 

від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

 

3) проводити на КПП заходи щодо перевірки дотримання громадянами 

як регіональних, так і загальнодержавних встановлених карантинних заходів 

(наприклад, контроль за дотриманням водіями правил перевезення пасажирів, 

недопущення курсування рейсових автобусів міжміського, міжобласного та 

внутрішньообласного маршрутів, проведення роз’яснювальної роботи та інше). 

 

Термін: на період карантину 

 

1) з метою вжиття необхідних додаткових заходів для відвернення 

загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян та запобігання поширенню 

на території Дніпропетровської області гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 з урахуванням статей 29, 30, 32 Закону 

України “Про захист населення від інфекційних хвороб” і постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 “Про запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2” рекомендується запровадити відповідно до 

законодавства додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, зокрема щодо 

3. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ  

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,  

СЕЛИЩНИХ РАД  

ОГУРЧЕНКУ В.Г. 

КАЛЮЖНОМУ А.П. 
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пересування та перебування громадян у громадських місцях у період вихідних і 

святкових днів (з 00 год. 01 хв. суботи до 06 год. 00 хв. першого робочого дня 

після вихідних (святкових) днів, починаючи з 13 год. 00 хв. 04 квітня 2020 року); 

         

Термін: на період карантину 

 

2) забезпечити поновлення місцевих матеріальних резервів медичними 

дезінфікуючими засобами, зокрема спирту, у необхідній кількості. Про 

результати в одноденний термін поінформувати облдержадміністрацію через 

управління цивільного захисту облдержадміністрації. 

 

Термін: невідкладно 

 

ІІ. Про виділення паливно-мастильних матеріалів з регіонального матеріального 

резерву для забезпечення якісної координації і контролю за виконанням 

заходів з ліквідації  надзвичайної ситуації, пов’язаної з поширенням гострої 

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

сталого функціонування робочих груп штабу. 

 

СЛУХАЛИ: про виділення паливно-мастильних матеріалів з регіонального 

матеріального резерву для забезпечення якісної координації і контролю за 

виконанням заходів з ліквідації  надзвичайної ситуації, пов’язаної з поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  

SARS-CoV-2, сталого функціонування робочих груп штабу. 

 

ВИСТУПИЛИ: заступник начальника управління цивільного захисту 

облдержадміністрації – начальника відділу матеріально-технічного забезпечення 

та інформування населення КУРЯЧЕНКО Т.М. 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. КУРЯЧЕНКО Т.М. 

 

Підготувати проєкт розпорядження голови облдержадміністрації стосовно 

виділення з регіонального матеріального резерву паливно-мастильних матеріалів 

управлінню цивільного захисту облдержадміністрації для забезпечення якісної 

координації і контролю за виконанням заходів з ліквідації  надзвичайної ситуації, 

пов’язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, сталого функціонування робочих груп штабу: 

 бензин А-92 – 200 л; 

 дизельне паливо – 300 л. 

 

Термін: до 09 квітня  2020 року 
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ІІІ. Щодо надання допомоги на період карантину, пов’язаного з 

поширенням короновірусу 2019-nCoV-2, малозабезпеченим верствам 

населення у вигляді товарів першої необхідності.  

 

СЛУХАЛИ: про надання допомоги на період карантину, пов’язаного з 

поширенням короновірусу 2019-nCoV-2, малозабезпеченим верствам населення у 

вигляді товарів першої необхідності.  

 

ВИСТУПИЛИ: директор департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації КРИШЕНЬ О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.  Затвердити перелік товарів першої необхідності для надання 

одноразової допомоги малозабезпеченим верствам населення на 1 особу на період 

карантину, пов’язаного з поширенням короновірусу 2019-nCoV-2, у вигляді 

пакунку, до складу якого входить: 

цукру –  1 кг; 

солі – 1,5 кг; 

олії соняшникової рафінованої – 0,9 мл; 

крупи пшеничної – 1 кг; 

крупи гречаної – 1 кг; 

печива – 0,8 кг; 

муки – 1 кг; 

макаронних виробів – 0,8 кг; 

молока згущеного – 370 гр; 

мила – 100 гр; 

туалетного паперу – 1 шт. 
 
 

2. КРИШЕНЬ О.В. 

 

1) здійснити у найкоротший термін закупівлю пакунків з продовольчими 

та непродовольчими товарами для надання малозабезпеченим верствам населення 

одноразової допомоги на період карантину, пов’язаного з поширенням 

короновірусу 2019-nCoV-2,  у кількості,  яку визначено  комунальним закладом  

“Центр здійснення соціальних виплат та надання інформаційно-консультативної 

допомоги з питань соціального захисту населення” Дніпропетровської обласної 

ради,  із застосуванням переговорної процедури відповідно до пункту 3 частини 2 

статті 35 Закону України “Про публічні закупівлі” для укладання відповідних 

договорів на 2020 рік за рахунок коштів місцевого бюджету, резервного фонду 

обласного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством; 

 

Термін: невідкладно,  

  на період карантину 
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2) забезпечити контроль за видачею територіальними центрами 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) пакунків з 

продовольчими та непродовольчими товарами для надання малозабезпеченим 

верствам населення одноразової допомоги на період карантину, пов’язаного з 

поширенням короновірусу 2019-nCoV-2. 

 

Термін: до 01 травня 2020 року 

 

IV. Про заходи щодо запобігання та протидії пожежам у природних 

екосистемах області у 2020 році. 

 

СЛУХАЛИ: про заходи щодо запобігання та протидії пожежам у природних 

екосистемах області у 2020 році. 

 

ВИСТУПИЛИ:  заступник начальника Головного управління ДСНС 

України у Дніпропетровській області з реагування ШЕВЧЕНКО О.В. 

перший заступник начальника Дніпропетровського обласного управління 

лісового та мисливського господарства ВЕЛИЧКО В.М. 

 

Заборонити відвідування населенням лісів і в’їздів до них (крім транзитних 

шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що 

використовуються з лісогосподарською метою, у період пожежної небезпеки. 

 

Термін: з 07 квітня 2020 року  

до закінчення 

пожежонебезпечного 

періоду 

 

V. Про погіршення санітарно-епідеміологічного стану, пов’язаного з 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, у м. Першотравенськ. 

 

1. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ 

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ  

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,  

СЕЛИЩНИХ РАД  

ВЕЛИЧКУ В.М. 

КУЛЬБАЧУ А.А. 
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СЛУХАЛИ: про погіршення санітарно-епідеміологічного стану, пов’язаного 

з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, у м. Першотравенськ. 
 
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: 
 

 

 посилити карантинні заходи стосовно в’їзду та виїзду громадян і 

транспортних заcобів із території  м. Першотравенськ Дніпропетровської області з 

09:00 08 квітня 2020 року, Першотравенський міській раді Дніпропетровської 

області забезпечити термінове прийняття відповідного рішення і запровадити 

особливий режим в’їзду та виїзду громадян і транспортних засобів на територію 

м. Першотравенськ Дніпропетровської області;  

 на в’їзді та виїзді з території  м. Першотравенськ Дніпропетровської області 

встановити карантинні КПП поблизу стаціонарних дорожніх поліцейських 

станцій;  

 

 дозволити в’їзд та виїзд наступних транспортних засобів:  

  

 1)  вантажних автомобілів (перевезення продуктів харчування, промислових 

товарів, товарів першої необхідності, сільськогосподарської продукції, 

медикаментів, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту);  

  

 2) транзитних транспортних засобів (без права зупинки та стоянки на 

території м. Першотравенськ);  

  

 3) транспортних засобів підприємств та організацій, які забезпечують 

життєдіяльність м. Першотравенськ та області; 

  

1. ВІННИЦЬКІЙ О.Р. 

ОГУРЧЕНКУ В.Г. 

ГОРДІЙЧУКУ В.І. 

КАЛЮЖНОМУ А.П. 

КУЛЬБАЧУ А.А. 

ПАРАЩЕНКУ В.А. 

ШТЕПІ О.П. 

СЕРДЮКУ В.М. 
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 4) транспортних засобів сільськогосподарського призначення; 

 5) транспортних засобів фізичних осіб, місця проживання яких 

зареєстровано в м. Прешотравенськ, або які мешкають в м. Прешотравенськ та 

повертаються до місця постійного проживання. 
 

 

 

Голова регіональної комісії     Олександр БОНДАРЕНКО 
                                                         
 
 
Секретар регіональної комісії     Яна ТОПТУН 
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Додаток до протоколу 

позачергового засідання 

регіональної комісії                                  

з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій                                      

від 07 квітня 2020 року № 17  

 

 

Дислокація 

контрольно-пропускних пунктів, розташованих на території 

Дніпропетровської області  

  

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 – Дніпро – 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 – Дніпро – 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 (Новомосковський 

район, межа Харківської області) (УПП). 

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

район)  (Магдалинівське ВП). 
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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 (м. Дніпро) (УПП). 

18. смт Ювілейне (Дніпровський район) (УПП). 

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

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

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

22. а/д Р-74 Жовті Води – Широке (р-н РЗФ ПрАТ ‟Північний ГЗКˮ)  

(м. Кривий Ріг) (Тернівський ВП). 

23. а/д Т-0434 Кривий Ріг – Ордо-Василівка в напрямку м. Дніпро                             

(смт Новопілля, Криворізький район) (УПП Кривого Рогу). 

24. а/д Т-0434 Кривий Ріг– Ордо-Василівка (м. Кривий Ріг) (в/ч 3011 НГУ). 

25. а/д Н-23 в напрямку м. Нікополь (м. Кривий Ріг) (Довгінцевський 

КВП).  

26. а/д Р-74 Жовті Води – Кривий Ріг – Широке в напрямку смт Широке                

(Широківський район) (УПП Кривого Рогу).                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатка 2 
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