
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
РЕГIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГIЧНОi

БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ

15 липня 2020 р. м. Ужгород

ПРоТокоЛ.}li! 14
позапланового засiдання регiона.ltьноi KoMicii

ПрисУтнi - 1{ 
"лени 

KoMici'i (за окремим списком)

Запрошенi - l особrп (за окремим списком)

I. Про стан епйемiчноi сиryацii в областi в умовах Iýlрантиннпх обме)rФнь
(Сiтник Г.Я., Чемет О.А.)

За результатами аналiзу тижневоi динамiки захворюваностi на COVID-19, в
областi рееструеться стабiльно високий piBeHb захворюваностi iз незначним
приростом випадкiв за рахунок окремих адмiнiстративних територiй. Стiйка
тенденцiя до зростання показникiв iнцидентностi спостерiгаеться у Воловецькому,
Мiжгiрському, Мукачiвському, Тячiвському раЙонах. У Берегiвському,
Виноградiвському, Iршавському та Сва.ltявському районах спостерiгаеться
стабiлiзацiя епiдемiчноi ситуацii та негативний прирiст нових заресстрованих
випадкiв захворювання на COVID-19 за останнiй тиждень.

на сьогоднi Закарпатська область вiдповiдае регiону iз значним поширенням
COVID-19 за двома показниками (постанова КМУ вiд 17 червня 220 р. М500). За
станом на 0900 год. 15 липня 2020 року piBeHb епiдемiологiчних показникiв у
Закарпатськiй областi наступний:

iнцидентпiсть (кiлькiсть нових випадкiв COVID-19 за ocTaHHi 7 днiв на 100
тисяч населення) складае 4б.2.

завантаясенiсть лiжок у закJIадах охорони здоров'я, визначених для
госпiталiзацii дорослих пацiентiв з пiдтвердженим випадком covlD- 19 у закладах
1 хвилi становить 8З % (iндикатор - бiльш як 50 %), зайнято |97 iз 2З5 дорослих
лiжок - вiдповiдае;

середня кiлькiсть тестувань методом полiмеразноi ланцюговоi реакцii та
iмуноферментного аналiзу протягом ocTaHHix семи днiв на 100 тис. населення
становить 5 l.б (iндикатор - менше нiж 24) - не вiдповiдае;

коефiцiент впявлення випадкiв iнфiкування covlD-19 становить |з,з %
(iндикатор - бiльш як 11%) - вiдповiдае;

показник динамiки зростання випадкiв iнфiкування CovID- 1 9 негативний
i становить ,,- l5,5 %" (iндикатор - бiльш як 10 %) - не вiдповiдас;



Заслухавши iнформацiю доповiдачiв з питання порядку денною, вiдповiдно
до Закону Украiни "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб", з урахуванням
постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 20 травня 2020 р. Nl 392 ,,Про
встановJIення карантину з метою запобiгання поширенню на територii Украiни
гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi KopoHaBipycoM
SARS-CoV-2" (зi змiнами) та подання головного санiтарного лiкаря областi
вiд 14.07.2020 Ns 13/2 193/0l, зарезультатамиобговорення, комiсiя вирiшила:

1. Iнформацiю виступаючих з питаннJI порядку денного взяти до уваги.
2. Визнати такими, що втратили чиннiсть: пункт 2 рiшення регiона:rьноi

KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних сиryацiй'вiд
3 липня 2020 р. Ns 13 та абзац 7 пункry 3. 1 протоколу вiд 1 8 червня 2020 року Nч l0.

3. Враховуючи лист Тячiвськоi райдержадмiнiстрацii 09.07.2020
Лb 0З-33/252 та у зв'язку iз подальшим збiльшенням осередкiв iнфiкування,
тимчасово заборонити на територii Тячiвського району робоry речових ринкiв за
винятком продуктових вiддiлень (магазинiв, торгових точок) за }&{ови дотримання
санiтарно-епiдемiологiчних вимоп, Здiйснити перешяд рiшення про робоry ринкiв
за поданням головного санiтарною лiкаря областi.

4. Затвердити перелiк об'скгiв, якi можуть бути перепрофiльованi для
тимчасовоi обсервацii (iзоляцii) як TaKi, що вiдповiдшоть BciM вимогам постанови
Головною державного санiтарного лiкаря Украiни вiд 02.04.2020 року }iЪ б ,,Про
затвердження Тимчасових рекомендацiй щодо облаштув€lння спецiалiзованих
закладiв, призначених для обсервацii на перiод карантину у зв'язку з поширенням
KopoHaBipycHoi хвороби (COVID- 19)", що додаеться.

5. ,Щепартаменry економiчного розвитку i торгiвлi
облдержадмiнiстрацiТ:

5.1. Пiдгоryвати вiдповiдне розпорядження голови облдержадмiнiстрацii
щодо визначених мiсць розмiщення та об'сктiв ycix форм власностi, якi можуть
бути перепрофiльованi для тимчасовоi обсервацii (iзоляцii).

б. Головному упрашiнню .Щержпродспоживслужби у Закарпатськiй
областi, головному управлiнню Нацiональноi полiцii у Закарпатськiй областi,
мiсцевим органам виконавчоi вJIади, органам мiсцевого самоврядування:

6.1. Продовжити посилений контроль за дотриманням протиепiдемiчних
заходiв в громадських мiсцях.

б.2. Iнформацiю про результати перевiрок подакlти до регiонального штабу
iз лiквiдацii надзвичайноi сиryацii.

TepMiH: щодня протяюм дii
карантину

7. Керiвникам робiт iз лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноi сшryацiТ
Воловецького, Мiжгiрського, Хустського, Тячiвського, В.Березпяпськоп),
Рахiвського, Мукачiвського районiв:



7.1. Провести детальний аналiз причин рiзкою поширення на пiдвiдомчiй
територiТ KopoHaBipycHoi хвороби (COVID-1 9);

7.2. Розробити та затвердити плани протиепiдемiчних заходiв щодо
мiнiмiзацii поширення iнфекцii серед жителiв району;

7.3. Про результати виконаноi роботи поiнформувати регiональну комiсiю з
питань ТЕБ та НС.

TepMiH: до 20.07.2020 року

8. Контроль за виконанням цьою рiшення покJIасти на головне управлiння
.Щержпродспоживслужби у Закарпатськiй областi та,Щержавну установу
,,Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ Украiни".

II. Про стан виконання заходiв iз недопущення пожеж у природних
екосистемах

(Кий В.В., Варга Р.Е,, Манiвчук В,М.)

Заслухавши iнформацiю доповiдачiв з питання порядку денного, з

урахуванням обговорення, комiсiя вирlшила:

1. Мiсцевим органам виконавчоi влади, органам мiсцевого
самоврядування, лiсофондоутримувачам областi незалежно вiд форм
власностi та вiдомчоi належностi, управлiнню ДСНС Украiни у Замрпатськiй
областi, Щержавнiй екологiчнiй iнспекцii в Закарпатськiй областi забезпечити
вiдповiдно до компетенцii:

1.1. Виконання у повному обсязi протипожежних завдань i превентивних
заходiв, визначених роздiлом II протокольного рiшення регiональноi KoMicii вiд
10.04.2020 Nь 4.

TepMiH: у пожежонебезпечний
перiод

|.2. Iз врахуванням протокольного рiшення .Щержавноi KoMicii з питань
техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних сиryацiй вiд 9 липня 2020 року
Ns 14 забезпечити:

|.2.1. Контроль за дотриманням агропiдприемствами, фермерами та
населенням вимог пожежноi безпеюа на сiльюспугiддях пiд час збирання врожЕlю,
недоrryщення спаJIювання cTepHi, сухостою та смiття на сiльгоспугiддях та
присадибних дiлянках;

1.2.2. Проведення серед населення iнформацiйно-роз'яснювальноi роботи
iз висвiтленням в засобах масовоi iнформацii питання небезпечностi лiсових пожеж
та матерiалiв, направJIених на ix попередженнJI, розмiщення бiля лiсових масивiв та
безпосередньо в них знакiв пожежноi безпеки, широкоформатних панно з
наглядними матерiалами на протипожежну тематику попереджув€Iльного харакгеру,
тощо;

1.2.3. Влашryвання навколо населених пункгiв, котеджних мiстечок, дачнихi садових товариств, об'ектiв, розмiщених у лiсових масивах захисних
протипожежних смуц прибирання в лiтнiй перiод cyxoi рослинностi та вiтролому з



метою недопущення перекидання лiсових пожеж на будинки та споруди, а в рatзi
виникнення пожежi на об'ектах - поширення вогню на лiсовi масиви.

TepMiH: постlино
пожежонебезпечний перiод

1 .3. Продовжити узагtшьнення та надання вiдповiдноi щомiсячноi
iнформацii за визначеною табличною формою згiдно додатк tB | та2 до протоколу
регiональноi KoMicii вiд 10.04.2020 ЛЪ 4.

TepMiH: щомiсячно до 25-го та 1-ю
числа, протягом пожежонебезпеч-
ного перiоду

2. Мiсцевим органам виконавчо[ вJIади, органам мiсцевого
самоврядування, департаменry iнфраструктури, розвптку i утримання мережi
автомобiльних дорiг загального корисryвання мiсцевого значення та житлово-
комунального господарства облдержадмiнiстрацii', департаменту екологii та
природних pecypciB облдержадмiнiстрацii:

2.1. Опрацювати питання щодо встановJIення систем вiдеонагляду на
полiгонах твердих побутових вiдходiв для проведення постiйного монiторинry
стану протипожежноi безпеки.

3. Контроль за виконанням цього рiшення покJIасти на Закарпатське
обласне упрашiння лiсовою та мисливського юсподарства та управJIiння ,,ЩСНС
Украiни у Закарпатськiй областi.

Голова держа вноi адмiнiстрацii',
голова регiональноi KoMicii Олексiй ПЕТРоВ

Вiдповiдальний секретар регiональноi
KoMicii, головний спецiалiст управлiння
з питань оборонноi роботи, цивiльного
захпсту та взаемодii з правоохороннпми / )
оргапами облдержадмiнiстрацii 

V&L=--.Олександр 
ТАБОРОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рiшенням регiональноi KoMiciT з
питань техногенно-екологiчноi
безпеки та надзвичайних ситуацiй
Протокол ЛЪ 14 вiд 15.07.2020

IIЕрЕлIк
об'ектiв, якi можуть бути перепрофiльованi для

тимчасовоi обсервацii (iзоляцii)

}lъ

зlrl
Найменування юридичноТ

особи (заклад)
Мiсце розташування закладу кiлькiсть

лiжкомiсць
1. Приватне пiдприемство

,,Боржавська ялина"
(екокурорт ,,Iзкi")

Мiжгiрський район,
с. Iзки, l66

80

2. Виноградiвський
герiатричний пансiонат
(вiддiлення палiативного
та хоспiсного догляду)

м. Виноградiв,
вул. Кривуляка, 5

15

3. КНП ,,Солотвинська
обласна алергологiчна
лiкарня" Закарпатськоi
обласноТ ради

Тячiвський район,
смт Солотвино,
вул. Зарiчна, 22

эZ


