
 

 

ПРОТОКОЛ № 33 

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ КОМІСІЇ 

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

         ” 28 ” серпня  2020 року                                                                м. Чернігів 

 

Головував:   Заступник голови комісії  –  Сергій БОЛДИРЕВ. 

Присутні: члени комісії та запрошені (за  списком); представники ЗМІ. 

 Про виконання заходів щодо запобігання розповсюдженню 

коронавірусної інфекції на території області. 

(Б.КУЛІЦЬКИЙ, П.ГАРМАШ, Ю.ПАВЛІШЕН, С.БОЛДИРЕВ) 

Відповідно до постанови КМУ від 22.07.2020 року № 641 «Про 

встановлення карантину та запроведження посилених протиепідемічних заходів 

на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами внесеними постановами 

Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 №712, від 26.08.2020 №760, та від 

27.08.2020 №757) та рішення Державної комісії з питаня техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 27.08.2020 № 26  

комісія вирішила: 

 

1. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам 

Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької та Чернігівської міських 

рад, сільським, селищним, міським радам об'єднаних територіальних 

громад: 

1.1. Заборонити проведення концертів, дискотек, роботу розважальних 

закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування із 

організацією дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, 

буфетів тощо). 

 1.2. Забезпечити контроль за:  

- перебуванням в громадських будинках і спорудах, громадському 

транспорті у вдягнутих засобах індивідуального захисту, зокрема респіраторах 

або захисних масках, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 

самостійно; 

- перебуванням громадян з документами, що посвідчують особу, 

підтверджують громадянство чи її спеціальний статус; 

-  перебуванням в місцях самоізоляції; 

- проведенням масових (культурних, спортивних, розважальних, 

соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів (не 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 
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кінозалів або залів понад 50 відсотків місць у кожному окремому кінозалі або 

залі); 

- здійсненням регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 

автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах у режимі 

маршрутного таксі, в електричному, залізничному транспорті, у міському, 

приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні 

(перевезення пасажирів в кількості не більшій, ніж кількість місць для сидіння, 

що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в 

реєстраційних документах на цей транспортний засіб). 

На час дії карантину 
 

2. Бобровицькій районній державній адміністрації забезпечити 

контроль за виконанням протиепідемічних заходів визначених для 

«помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки, а саме: 

2.1. Діяльністю хостелів; 

2.2. Роботою 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 послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки 

замовлень та замовлень на винос; 

2.3. Проведенням масових (культурних, спортивних, соціальних, 

релігійних, рекламних та інших) (не більше ніж 220 осіб та більше однієї особи 

на 10 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на 

відкритому повітрі), де проводиться захід); 

2.4. Відвідуванням закладів освіти здобувачами освіти (відвідування 

групами кількістю не більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти); 

2.5. Проведенням 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; 

проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, 

якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для 

життя або здоров’я людей. 

2.6. Діяльністю спортивних залів, фітнес-центрів (приймання 

відвідувачів не більше однієї особи на 10 кв. метрів приміщення); 

2.7. Прийманням дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 

а також відпочинком дітей за межами зазначеної території. 

2.8. Перевезенням пасажирів автомобільним (крім таксі) та міським  

транспортом у міському, приміському, міжміському, міжрайонному сполученні 

(не більш як 50 відсотків кількості місць для сидіння, передбачених технічною 

характеристикою транспортного засобу або визначених в реєстраційних 
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документах на цей транспортний засіб, за умови розсадки пасажирів з вільним 

місцем поруч, спереду, позаду);  

2.9. Прийманням відвідувачів закладами торговельного і побутового 

обслуговування населення (перебування у приміщенні не більше одного 

відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі); 

2.10. Діяльністю з надання послуг громадського харчування 

(наповненості не більш як на 50 відсотків посадкових місць у приміщенні 

закладу). 

З 31.08.2020 року 
 

3. Борзнянській, Ічнянській, Козелецькій, Коропській, 

Куликівській, Ніжинській, Носівській та Талалаївській районним 

державним адміністраціям, виконавчим комітетам міст  Чернігів, Ніжин 

та Прилуки  забезпечити контроль за виконанням протиепідемічних 

заходів визначених для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки, а саме: 

3.1. Проведенням масових (культурних, спортивних, розважальних, 

соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів (не 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); 

3.2. Здійсненням регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 

автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах у режимі 

маршрутного таксі, в електричному, залізничному транспорті, у міському, 

приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні 

(перевезення пасажирів в кількості не більшій, ніж кількість місць для сидіння, 

що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в 

реєстраційних документах на цей транспортний засіб). 

3.3. Діяльністю хостелів; 

3.4. Роботою 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 послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки 

замовлень та замовлень на винос; 

3.5. Проведенням масових заходів в закладах громадського харчування  

(кількості більш як 20 осіб та більше однієї особи на 10 кв. метрів). 

 

З 31.08.2020 року  
 

4. Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації вжити заходів щодо заборони  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), які розташовані на території 

Бобровицького, Борзнянського, Ічнянського, Козелецького, Коропського, 
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Куликівського, Ніжинського, Носівського, Талалаївського районів та міст  

Чернігів, Ніжин, Прилуки. 

З 31.08.2020 року 
 

5. Управлінню охорони здоровʽя облдержадміністрації 

організувати роботу та подати Кабінету Міністрів України розрахунок 

додаткових ліжок для лікування хворих на гостру респіраторну хворобу 

COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, на випадок погіршення 

епідемічної ситуації в Україні. 

Невідкладно 
 

6. Чернігівському обласному територіальному центру 

комплектування та соціальної підтримки спільно з Управлінням охорони 

здоровʽя облдержадміністрації та ДУ «Чернігівський обласний 

лабораторний центр МОЗ України»  опрацювати питання щодо проведення 

тестування на COVID-19 військовозабовʽязаних які призиваються на збори з 

територіальної оборони 19 – 26 вересня 2020 року. 

До 17.09.2020 року 
 

7. Головному управлінню Держпродспоживслужби в області, 

Головному управлінню Національної поліції в області, Управлінню 

патрульної поліції в області, Національній гвардії України (військова 

частина №3082) посилити контроль за дотриманням санітарно-

епідеміологічних норм та карантинних обмежень відно до рівнів епідемічної 

небезпеки. 

На час дії карантину 

8. Інформацію стосовно виконання вище зазначених заходів надати до 

02.09.2020 року на електронну адресу Департаменту з питань цивільного 

захисту та оборонної роботи облдержадміністрації (dcz_post@cg.gov.ua). 

 

 

Заступник голови комісії                                                     Сергій БОЛДИРЕВ 

 

Відповідальний секретар                                                      Андрій ДУПЛО 
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