
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

23 березня 2021 року        м. Ужгород 
 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

позапланового засідання регіональної комісії 

Присутні  –  28 членів комісії (за окремим списком) 

Запрошені –  6 (за окремим списком) 
 
 

І. Про додаткові протиепідемічні заходи на території області 

(Маляр Е. М., Пушкаш О. А., Тимчик В. В., Буришин В. В.) 
 

Заслухавши інформацію доповідачів з питання порядку денного, 

відповідно до Закону України „Про захист населення від інфекційних хвороб”, 

постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 „Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

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

(зі змінами), враховуючи подальше ускладнення епідемічної ситуації та 

поточні рівні основних показників, що характеризують відповідність регіону 

«червоному» рівню епідемічної небезпеки, комісія вирішила: 

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

2. Заборонити до 31 березня 2021 року здійснення на території 

області регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним 

транспортом крім транзитних перевезень та перевезень: 

легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких 

не більше п’яти осіб без урахування дітей віком до 14 років; 

службовими та/або орендованими автомобільними транспортними 

засобами підприємств, закладів та установ у межах кількості місць для сидіння і 

виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за два дні 

органи Національної поліції; 

пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні за 

наявності у них лабораторно підтвердженого негативного результату 
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тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, яке 

проведено не більш як за 48 годин до дня поїздки. 

3. Залишити без змін раніше погоджений обласною державною 

адміністрацією порядок функціонування в області приміського залізничного 

транспорту. 

4. Головному управлінню Національної поліції в Закарпатській 

області, управлінню патрульної поліції в Закарпатській області 

Департаменту патрульної поліції:  

4.1. Забезпечити належний контроль за дотриманням в області 

прийнятих обмежень.  

4.2. В разі фіксації порушень карантинних обмежень вживати дієвих 

заходів реагування у відповідності до вимог чинного законодавства. 

Термін: невідкладно 

5. Контроль за виконанням цього рішення, у межах компетенції, 

покласти на головне управління Національної поліції в Закарпатській області, 

управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної 

поліції та департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-

комунального господарства облдержадміністрації. 

 

Голосували: 

„За”  − 28 

„Проти”  − 0 

„Утримався”  − 0 

 

 

Голова обласної державної адміністрації, 

голова регіональної комісії                                             Анатолій ПОЛОСКОВ 

 

 

Начальник регіонального штабу з  

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

директор департаменту охорони 

здоров’я облдержадміністрації           Анатолій ПШЕНИЧНИЙ 

 

 

Відповідальний секретар регіональної 

комісії, головний спеціаліст управління  

з питань оборонної роботи, цивільного  

захисту та взаємодії з правоохоронними  

органами облдержадміністрації                                 Олександр ТАБОРОВ 


