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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНАДЕРЖАВНААДМІНІСТРАЦІЯ

РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХСИТУАЦІЙ

5 березня 2021 року )і. Ужгород

ПРОТОКОЛ М 4
ііозапланового засідання регіональної комісії

Присутні - 32 члени комісії (за окремим списком)

І. Про необхідність вжиття додаткових “заходів, у зв'язку із

пш іршенням епідемічної ситуації в 06 іасті
(Білецький М. З., ІІІинкаріокІ С.. Пшеничний А ().., Іиичик В В)

Засі)хавши інформацію доповідачів з питань порядку денного
відповідно до Закону України ,,Про захист населення віі інфекційних хвороб".
3 ураХ) ванням постанови Кабінету Міністрів Украіни від 9 гр)дня 2020 року
М: 1236 Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на територіі
Украіни гошроі респіраторноі хвороби СОУІВ- 19 спричиненоі коронавір)сом
ЗАКЗ-(,оХ/2” (зі змінами) та відповідного подання го. іовного
державного санітарного лікаря області,комісія вирішила:

1. Інформацію виступаючих з питань порядку денного взяти до уваги.

2. Затвердити Оновлений план перспрофілізації ліжок для лікування
хворих при масовом) поступленні хворих на гостр) респіратори) хворобу
спричинен) коронаровірусом ЗАКЗ-СОУ-2 у Закарііагській області
розширивши його до 2460 ліжок 3 яких 155 ліжок інтенсивної терапії
(додається).

3. Райдержадміністраціям, міським, селищним, сільським
територіальним громадам:

.ї.і.і%і,ііі«>ііі,ііі(і ;іо Сіді іі ,)2 Закон) ) шїпіі ,,Про захист населення від

інфекційних хвороб“ ВНССНІ НЦ 'ісріііоріі' нііссленн): іі)ііі('ііі:. ,іс склыпсл
іісбліііонол)чііц спідісхіічпа Сіііуіііія, іпісгуііні обмсукрііпльні і'іро'іііспідісхіічпі

яіхоліі

іі ііріпіхіаіііія відвід) ваічііі цб'ікгамн ГОСІІОДЦРЮННН]ІЯ. які ііроіяші і ь

,ііяціьіііСі і,) сфері ірохіддського харч) нцнпя (барів. рССІііРПІІіП, кафе іНіііОі. кріхі

олімпіші ; ііііієііііія нос і)і іі?і“і1і,іСІпКНІ0 харчувхііпія іі %,іііісіііЗПІіЯХі ііірссііоі'
,іОСікіііКіі ”МПП“ іСііі) ілі іїііііііі,ік3іііз Іікі НііііііСі ЗПКЯДІНН іРОіііІ,іС!>іхОі іі ХіірЧ) Нііііііэі 'і

іыРіііиіі] іХ

2) приймання відвідувачів у торіовельно- розважальних цеНірах, крім
приймання відвідувачів у закладах, виіначених у підпункті 4 цього пункту;

Зі іірііііхпіііііл ііі,іні;і) ВЦЧіВ в інших яіклаціцх РОНЛГ/ШІ.[[,НОЇ ,іія.“іі,носіі:
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4) приймання відвідувачів суб”єктами господарювання, які провадять
діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:

приймання відвідувачів субієктами господарювання, які торгують
товарами на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для
торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами

медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами
зв”язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними
препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження

доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених
суб”єктів господарювання;

торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень;
провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності

фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей,
діяльності операторів поштового зв,язку, а також медичної практики,
ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон

харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних
засобів, ремонту компютерів, побутових виробів і предметів особистого

вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом;
виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;
провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг.

Приймання відвідувачів суб”єктами господарювання, які провадять діяльність з

надання телекомунікаційних послуг, здійснюється за поперсднім записом;
5) приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних

масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-
культурних заповідників, суб)сктів господарювання, пов”язаної з виробництвом
аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови
обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб
та використання нерсонштом (крім акторів під час знімального процесу),

залученим до виробництва аудіовізуального твору, засобів індивідуального
захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у
тому числі виготовлених самостійно. Діяльність суб'єктів господарювання,
пов”язана з виробництвом аудіовізуальних творів, не є масовим заходом;

о) приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах,
відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх
тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних
заходів;

7) проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних,
рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до
Єдиного календарного плану фізкультурію-оздоровчих та спортивних заходів
України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних
клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних
санітарних і ПрОТИЄПіДЄМіЧНИХ заходів та здійснення обов”язкового щоденного
контролю за станом здоров”я учасників;

8) робота закладів громадського харчування та місць для харчування в

готелях з 11-ї години до 6-ї гедини наступної доби, крім надання послуг з

харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;
9) діяльність непродовольчих ринків;



3

10) відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її

здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів

освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.
3.2. Забезпечити неухильне виконання завдань і заходів, визначених

розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації від

03.03.2021 На 69.
4. Головному управлінню Національної поліції в Закарпатській

області, головному управлінню Держпродспоживслужби в Закарпатській
області, міським, селищним, сільським територіальним громадам:

4.1. Активізувати роботу щодо проведення перевірок дотримання

тромадянами та субієктами господарювання встановлених обмежень

протиепідемічних вимог в умовах карантину, особливо на ринках, торгівельних

центрах, при пасажирських перевезеннях у громадському транспорті, наданні

послуг громадського харчування суб”єктами господарювання, тощо.
42 Забезпечити:
належне проведення перевірок (контролю) за дотриманням

протиепідемічних обмежувальних заходів;
жорсткий контроль за дотриманням обмежень, встановлених

постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року М 1236

,,Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території

України гострої респіраторної хвороби СОУІВ-Ю, спричиненої коронавірусом
ЗАВЗ-СоХ/Л” (зі змінами та доповненнями);

належний контроль за дотриманням карантинних обмежень особами, які

перебувають на самоізоляції.
5. Контроль за виконанням цього рішення, у межах компетенції,

покласти на головне управління Держпродспоживслужби в Закарпатській

області, департамент охорони здоров”я облдержадміністрації, головне

управління Національної поліції в Закарпатській області та державну установу
,,Закарпатськийобласний лабораторний центр МОЗ України”.

Голова обласної державної адміністрації,
голова регіональної комісії , / , , ,

Анатолій ПОЛОСКОВ

Начальник регіонального штабу з
ліквідації наслідків надзвичайної ”Узин,
директор департаменту охорони [4

'

здоров”я облдержадміністрац “у, (4 . Ї “Анатолій ПШЕНИЧНИЙ

Відповідальний секретар регіональної
комісії, головний спеціаліст управління
з питань оборонної роботи, цивільного
захисту та взаємодії з правоохоронними !

органами облдержадміністрації Олександр ТАБОРОВ



Затверджено
рішенням регіональної комісії з

питань ТІЕБ та НС від 05.03.2021 На 4

Оновлений план перепрофілізаціїліжок для лікування хворих при масовому
поступленні хворих на гостру респіраторну хворобу, спричинену

коронаровірусом 5АК5-СоУ-2 у Закарпатській області

Ні 'я
' и ' .

'і' Загальна“ *! (З них, ліжок

“ " | . . ,. ' ікількісгь інтенсивної!
еси » . . ..

. рвна назва зркладуохорони здоров я (Лікарні) %

53113 , .; іжок А,?“ реанімашйнш
“; ..4- =“ ' »»

“
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і . терапії “ "

КНП ,,Обласна клінічна інфекційна лікарня“ М» УЖШРОЦ- 90 6
Закарпатської обласної ради"

В.Н- [ Риіюґдовгь 203
Ййй

КШ ”Закарпатська обласна клінічна лікарня імені м УЖГОРКП. 200 16

Андрія Новака" Закарпатської обласної ради ”«“ К“”УШШ'СЬ“будд

КНП ,,Обласний клінічний м. Ужгород. 110 6

фтизіопульмонологічнийлікувально-діагностичний “” ”“М““ 4

центр” Закарпатської обласної ради
КНП ,,Центральнаміська клінічна лікарня” “. Уж. “РО-Щ 190 10
Ужгородської міської ради

“У” ІрибщдоЩ 10

КНП ,,Обласнадитяча лікарня” Закарпатської Ч Мукачево» 40 6

обласної ради"
аул. Франка Івана. ом. 39

Для наданнямедичної допомогидітям :: СО[ЧП-19

КІ-Ш ,,Ужгородськийміський пологовий будинок“ % Ужгород. 19 6

Ужгородської міської ради
“У“ [РИбШЮЩ 20 5

Для наданнямедичмаі'допшюги вилитий та порти/ши з сотни
КИП ”Берегівська центральна районна лікарня Ч- Бсргговс. 180 6

імені Берголона Ліннера Берегівської районної
“>“- Л'Н'шра БЄРТШЮМ 2

ради ,.

КНП ,,Виноградівська районна лікарня“ м Виноградів 200 6

Виноградівської районної ради Закарпатської в“ Л'ШР'ШЩ '3

області
КНП ,,Іршавськарайонна лікарня” Іршавської м. Іршрва 215 6

районної ради Закарпатської області “У“ ““М“?““а- 16

КНП “Мукачівська центральна районна лікарня” ч- М)МЧЄНО- 230 25
вул. Пирогова Миколи
академіка. 8-13

КНГІ ”Тячівська районна лікарня" Тячівської Ч- ТИЧЇВУ 220 10

районної ради
ну . Нересснсьна. 48

КНП ,,Хустська центральна районна лікарня імені “. Х)“, 190 15

Віцинськоґо Остапа Петровича” “У" [ватФра"Щ ”3

КЬШ ,,Воловсцькацентральна районна лікарня ст Волинець. 65 4

Воловецької районної ради“ в?“ КЦР““"СЬКЗ« 23

КНП ,,ЛПУ Міжгірська районна лікарня смт Міжгір'Я. 106 6

Міжгірської районної ради Закарпатської області" “У” В“! “"М““ 4

КНП ,,Рахівська районна лікарня” Рахівської м і'ахін,
*

155 15

районної ради
“д.т. Карпатська. ]

КНП ,,Спалявськарайонна лікарня” Свалявської м. СНШЯЩ 100 6

районної ради Закарпатської області “1 “Шо-"е"“)ї- 23
7

КНП ,,Ужгородськарайонна клінічна лікарня УЖГОРОДСЬКИЙнайти Селище 150 6
У Го () ЬКОЇ айонної а “» “Кі-КОГО Іип) Середні“.
ж р до р Р д вул. Лікарняна. (» А

розгогнуто - 2460 2460 155

Директор департаменту -
охорони здоров'я облдержадміністра! ;,Анатолій ПШЕНИЧНИИ


