
 

 

  

ПРОТОКОЛ № 20 

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ КОМІСІЇ 

             з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

 

         ” 28 ” травня  2020 року                                                                м. Чернігів 

 

Головував:   Заступник голови обласної державної адміністрації –  

Андрій ПОДОРВАН. 

   

Присутні: члени комісії та запрошені (за  списком); 

                  представники ЗМІ. 
 

І. Про послаблення протиепідемічних заходів щодо запобігання 

розповсюдженню коронавірусної інфекції на території області. 

(С.БОЛДИРЕВ, М.КОНОПАЦЬКИЙ, М.ДОНЕЦЬ, П.ГАРМАШ, 

О.ВОДОП’ЯНОВ, Ю.ПАВЛІШЕН, А.ШЕМЕЦЬ) 

Відповідно до постанови КМУ від 20.05.2020 року №392 «Про 

встановлення карантину, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів 

послаблення протиепідемічних заходів» відповідно до інформації 

ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» (лист від 

28.05.2020 №03.1-24/914)  станом на 28.05.2020 року на території області на 

протязі останніх семи днів: 

- інцидентність (середня кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 

днів на 100 тис. населення) становить 2,3 на 100 тисяч населення; 

-  завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для 

госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком  COVID-19, становить 

4,9%; 

- середня кількість тестування методом полімеразної ланцюгової реакції та 

імуноферментного аналізу складає 19,4  на 100 тисяч населення; 

комісія вирішила: 
 

1. Послабити протиепідемічні заходи та дозволити з 01 червня: 

1.1. Роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, 

фітнес-центрів (крім проведення групових занять з кількістю 

учасників більше ніж 10 осіб) за умови одночасного перебування 

у закладі з розрахунку не більше однієї особи на 10 квадратних 

метрів площі зали для індивідуальних занять та однієї особи на 5 

квадратних метрів площі зали для групових/ командних занять 

(не більше 10 осіб у групі) з дотриманням вимог, визначених 

постановою Головного державного санітарного лікаря України 

від 26.05.2020 №28 «Про затвердження тимчасових 
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рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в 

деяких закладах фізичної культури та спорту на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(СОVID-19)». 

Керівникам закладів взяти до уваги, що відвідування закладів 

дітей віком до 12 років заборонено; 
 

1.2. Відвідування занять в групах не більше ніж 10 осіб в закладах 

освіти, проведення професійно-практичної підготовки та 

державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти, підготовчих заходів до 

практичної підготовки на виробництві, лабораторних робіт та 

тренажерних занять, атестації здобувачів вищої освіти та 

відповідних підготовчих заходів, отримання документів про 

професійну (професійно-технічну) та вищу освіту, участь в 

освітньому процесі, пов’язаному з освітою дорослих, у 

публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та 

відповідних підготовчих заходах; 
 

1.3. Перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах 

внутрішнього сполучення (приміському, міському, 

регіональному та дальньому) між регіонами в межах кількості 

місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою 

транспортного засобу або визначеної в реєстраційних 

документах на цей транспортний засіб;  
 

1.4. Міжобласні пасажирські перевезення автомобільним 

транспортом між регіонами в межах кількості місць для сидіння, 

передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу 

або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний 

засіб. У разі здійснення перевезення до регіону, в якому не 

застосовується послаблення протиепідемічних заходів, 

дозволяється перевезення в межах 50 відсотків кількості місць 

для сидіння, передбаченої технічною характеристикою 

транспортного засобу або визначеної в реєстраційних 

документах на цей транспортний засіб, за умови розсадки 

пасажирів з вільним місцем поруч, спереду, позаду; 
 

1.5. Дозволити комунальній установі «Обласний центр комплексної 

реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження» Чернігівської 

обласної ради та закладу охорони здоров’я «Центр комплексної 

реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження» з 1 червня 2020 

року частково відновити роботу із дотриманням всіх санітарно –

епідеміологічних норм та карантинних обмежень та запровадити 

поступовий вихід з карантину персоналу, без прийняття 

відвідувачів.  
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2. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам 

Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької та Чернігівської 

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

територіальних громад: 

2.1. Розглянути питання та прийняти рішення щодо застосування 

відповідних видів діяльності, визначених в п.п.1.1 – 1.4. даного 

протоколу. 

2.2. Забезпечити контроль за дотриманням санітарно-

епідеміологічних вимог і карантинних обмежень відповідно до 

вимог постанов Головного державного санітарного лікаря 

України та відповідних рекомендацій МОЗ України. 

2.3. У разі погіршення епідемічної ситуації на підвідомчій території 

приймати рішення про встановлення додаткових 

протиепідемічних заходів в межах компетенції. 
 

 З 01 червня і на час дії карантину 
 

3. Управлінню ДСНС України в області згорнути намети які були 

розгорнуті для розділення потоків хворих  на території Чернігівської 

міської лікарні №2, Чернігівської, Прилуцької, Ніжинської, 

Козелецької районних лікарень та повернути на зберігання до 

відповідних підрозділів Управління ДСНС в області. 
 

4. Головному управлінню Держпродспоживслужби в області, 

Головному управлінню Національної поліції в області, Управлінню 

патрульної поліції в області, Національній гвардії України 

(військова частина №3082) організувати періодичний контроль за 

дотриманням санітарно-епідеміологічних норм та карантинних 

обмежень. 

На час дії карантину 
 

ІІ. Про організацію призову в умовах карантину. 

(С.ШАТИЛО, М.ДОНЕЦЬ) 

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення комісія 

вирішила:  
 

5.  Чернігівському обласному територіальному центру 

комплектування та соціальної підтримки спільно з ДУ 

«Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України»  та 

Управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації  доопрацювати 

«Алгоритму з організації підготовки та виконання заходів призову на 

строкову військову службу у червні-липні 2020 року з урахуванням 

обмежень встановлених у державі у зв'язку з поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» відповідно до санітарно-епідеміологічних вимог і карантинних 

обмежень та відповідних рекомендацій МОЗ України. 
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6. Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації передати дезінфекційні засоби Чернігівському 

обласному територіальному центру комплектування та соціальної 

підтримки. 
 

ІІІ. Про додаткові заходи щодо карантинних обмежень. 

(К.ТИМОЩЕНКО) 

За результатами доповіді та з метою запобігання поширенню 

захворюваності на COVID-19 комісія вирішила: 

7. Затвердити План протиепідемічної готовності та проведення 

протиепідемічних заходів у Чернігівському геріатричному пансіонаті 

на випадок захворювань на COVID-19. 
 

8. Інформацію, щодо прийнятих рішень щодо послаблення 

протиепідемічних заходів надати до 02.06.2020 року на електронну 

адресу Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації. 

 

 

Перший заступник голови комісії                                       Андрій ПОДОРВАН 

 

 

Відповідальний секретар                                                      Андрій ДУПЛО 


