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позачергового засiдання регiональноi koMicii з питань техногенно-екологiчнот

безпеки та надзвичайних ситуацiй Запорiзькоi областi
(в режимi онлайн-засiдання)
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Головуючий: голова Запорiзькоi обласноI державноТ адмiнiстрацiТ, голова
регiональноi koMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних
ситуацiй Запорiзькот областi олександр стАрух.

Секретар: Микола ПУСЬ.
присутнi: члени регiональнот koMicii з питань техногенно-екологiчнот

безпекИ та надзвичайних ситуацiй ЗапорiзькоТ областi (далi регiональна
комiсiя ТЕБ та НС), запрошенi.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ЩЕННОГО:

1. Про епiдемiчний стан на територiт Запорiзькот областi.
[оповidач: засmупнuк ZенеральноZо dupeKmopa - завidувач вiddiлу

dослidэrcення бiолоziчнuх факmорiв rщерэrcавноi усmанБвч <запорiзькuй обласнuй
лабораmорнuй lteHmp моЗ YKpatHu> олексанdр МАЩАК.

2. Про виконання заходiв щодо запобiгання поширенню гостроi
респiраторноi хвороби covlD-l 9, спричиненоТ KopoнaBipycoM SдRS-СоV-2.

fоповidачi:
засmупнuк zeHepaJlbHozo dupekmopa - завidувач вiddiлу dослidасення

бiолоziчнtм факmорiв ,,щерасавноi усmановu кзапорiзькuй обласнuй
лабораmорнuй lteHmp моЗ YKpalHu> олексанdр МАЩАК;

duрекmор !епарmал,tенmу кульmурu, mурuзJиу, нацiональносmей mа релiziй
облd ерuсаdм iHi с mрацii' Вл ad uan ов М о Рок о.
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З питання ПЕРШоГо порядкч денного:
,,Про епiдемiчний стан на територiТ ЗапорiзькоТ областi>>

ДОПОВIДАВ:
lасmупнuк ?енерсlльноzо duрекmора - завidувач вiddiлу dослiduсення

бiОлоziчнuх факmорiв !ерuсавноi' усmановu <Запорiзькuй обласнuй
лабораmорнuй lteHmp МОЗ YKpai|Hu> Олексанdр МАlЦАК.

ВИРIШИЛИ:

1. Прийняти до уваги iнформачiю доповiдача.

Рiшення KoMicii прийнdТо одноголосно.

З питання ДРУГОГО порядкч денного:
ппро виконання заходiв щодо запобiгання поширенню гостроi

респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоТ KopoнaBipycoM
SARS-CoY-2>>

fОПОВIlАJIИ:
lасmупнuк zeHepculbчozo duрекmора - завidувач вiddiлу dослiduсення

бiОлОеiчнtlх факmорiв !ерuсавноt' усmановu кЗапорiзькuй обласнuй
лабораmорнuй lteHmp МОЗ YKpaiHu> Олексанdр МАIЦДК;

duрекmор rЩепарmал,tенmу кульmурu, mурuзJйу, нацiоналlьносmей mа релiziй
о блd ерэtс adMiH ic mрацii' Влаd uсл ов М О Р О К О.

ВИРIШИЛИ:

1. Прийняти до уваги iнформачiю доповiдача.

2. Структурним пiдроздiлам облдержадмiнiстра uii',
райдержадмiнiстрацiям, виконавчим органам сiльських, селищних,
МiСЬКИХ РаДl територiальним органам MiHicTepcTB, iнших центральних
органiВ виконаВчоТ влаДи, суб'сКгам госПодарювання, незалежно вiд форми
власностi, в межах компетенцiI забезпечити безумовне виконання вимог,
визначених законами У*р,оlНИ Та iншими нормативно-правовими актами,
протокольними рiшеннями регiональноi koMicii з питань тЕБ та нс, якi
регламентують виконання заходiв щодо запобiгання поширенню COVID-l9,
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09.|2.2о2О J,(b 1236 пПро
встановлення карантину та запровадження обмежув€Lпьних протиепiдемiчних
заходiв з метою запобiгання поширенню на територiТ УкраТни гостроТ
респiраторноi хвороби CovID-l9, спричиненот KopoHaBipycoM SдRS-Со[-2>>
(зi змiнами) (далi - Постанова КМУ);.

Терлаiн вuконання: на перiоd каранmuну
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3. Головному управлiнню НацiональноТ полiцii в Запорiзькiй областi,
Управлiнню патрульноТ полiцiТ в Запорiзькiй областi, Головному
управлiнню Щержпродспоживслужби в Запорiзькiй областi, виконавчим
органам сiльських, селищних, мiських рад, вiйськовим частинам
Нацiональноi гварлii УкраТни, якi дислокуються на територiI областi, у тому
числi у складi спiльних мобiльних груп, посилити здiйснення контролю за

дотриманням протиепiдемiчних обмежень на територiТ регiону, особливо, на
перiод релiгiйних та травневих свят.

TepMiH вuконання: на перiоd коранmuну

4. Головному управлiнню Щержпродспоживслужби в Запорiзькiй
областi посилити контроль'- за дотриманням санiтарного законодавства i

здiйсненням протиепiдемiчних заходiв закладами дошкiльноТ освiти, закладами
громадського харчування, фiзичноi культури та спорту, ринками, закладами, що
надають послуги з розмiщення, об'ектами торгiвлi продовольчими та
непродовольчими групами ToBapiB тощо.

TepMiH въtконання: на перiоd каранmuну

5. Головному управлiнню НацiональноТ полiцiТ в Запорiзькiй областi,
Управлiнню патрульноi полiцii в Запорiзькiй областi, Управлiнню
Укртрансбезпеки у Запорiзькiй областi, Головному управлiнню
Щержпродспоживслужби в Запорiзькiй областi за участю органiв мiсцевого
самоврядування посилити контроль за дотриманням протиепiдемiчних
обмежень суб'ектами господарювання нез&пежно вiд форми власностi, зокрема,
суб'сктами господарювання, якi здiйснюють перевезення пасажирiв, пiд час
випуску транспорту на лiнiю та пiд час безпосереднього перевезення пасажирiв.

TepMiH вtлконання: на перiоd каранmuну

6. Щепартаменту промисловостi та розвитку iнфраструtстури
обллержадмiнiстрачiТ продовжити роботу з перевiзниками щодо дотримання
протиепiдемiчних заходiв та
засобiв, зокрема, перед виiЪдом
травневими святами.

постiйноТ caHiTapHoT обробки транспортних
на маршрут, особливо, перед релiгiйними та

TepMiH вuконання: на перiоd каранmuну

7. Райдержадмiнiстрацiям, виконавчим органам сiльських, селищних,
мiських рад забезпечити надання довiдок встановленого зр€вка для проТзду у
транспортi на час дiТ карантину наступнiй категорii громадян, якi:

потребують соцiального супроводу;
е резервiстами, вiйськовозобов'язаними, допризовниками, призовниками

та отримшIи повiстки для прибутгя до районних (мiських) територiальних
центрiв комплектування та соцiальноТ пiдтримки.

TepMiH вuконання: на перiоd каронmuну



8. Щепартаменту культури, ryризму нацiональностей та релiгiй
облдержадмiнiстраuiI, райдержадмiнiстрацiям, виконавчим органам
сiльських, селищних, мiських рад разом з духовенством, релiгiйними
органiзацiями вжити заходiв щодо:

суворого дотримання вимог Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни пiд час
проведення релiгiйних свят;

максимzLпьного проведення (онлайн> служiнь;
збiльшення кiлькостi сесiй благословення та зменшення iх тривалостi;

фiксування вхiдних дверей/блокiв на територiю та у примiщення
культових споруд у вiдкритому cTaHi;

встановлення заборони на здiйснення обрядiв, що передбачають фiзичний
контакт (наприклад - поцiлунftи святинь);

встановлення обмеження на вiдвiдування служби перед благословенням
всерединi xpaMiB та забезпечити дотримання дистанцiТ мiж прихожанами на
вулицi не менше 1,5 м;

розмiщення на входi до культових споруд засобiв лезiнфекцiТ рук та
пристроiв для безконтактного вимiрювання температури.

TepMiH вl]конання: пid час провеdення

релiziйнuж свяm, зокремо, Пасха
(Велuкdень) i BttжidHltx dHiB

9. ýховенству, релiгiйним органiзацiям органiзувати роботу щодо:
доведення до вiрян сдиноi позицii ВсеукраТнськоТ Ради Щерков i релiгiйних

органiзацiй та забезпечити iT виконання щодо святкування Вербноi недiлi та
Великодня в умовах карантинних обмежень;

iнформування прихожан на службах напередоднi проведення релiгiйних
обрядiв, а також при входi до xpaMiB щодо формату ix проведення;

вироблення рекомендацiй для вiрян стосовно вiдвiдування обрялу
благословення та освячення iжi лише однiсТ особи вiд домогосподарства або

родини (без вiдвiдування всiсю ролиною);
утримання вiд вiдвiдування релiгiйних обрядiв людьми похилого BiKy та з

хронiчними захворюваннями;
утримання вiд святкових обiймiв та привiтань з безпосереднiм (фiзичним)

контактом мiж вiрянами та служителями церкви;
обмеження вiдвiдування та прийому гостей пiсля проведення релiгiйних

обрядiв;
зосередження уваги пiд час проведення релiгiйних обрядiв збереженню

здоров'я та захисту сiм'i, вакцинацii, захисту лiтнiх людей, вiдповiдальному
ставленню до здоров'я та гiгiени.

TepMiH вuконання: 0о провеdення
paiziйHltx свяm, зокрема, Пасха
(Велuкdень) i вuжidншс dHiB



10. Щепартаменту iнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiй з

громадськiстю обллержадм i HicTpa uii, ра йлержадм i н icTpa цiя м, ви кона вч и м
органам сiльських, селищних, мiських рад за участю регiональних та
мiсцевих засобiв масовоТ iнформаuii, у тому числi приватноТ форми власностi
(за згодою), зокремzt, у соцiальних мережах, забезпечити:

широке iнформування населення про встановлення на територii областi
(червоного> рiвня епiдемiчноi небезпеки;

TepMiH вltконання: но перiоd всmановлення
кчервоноzо> рiвня епidемiчноi небезпекu

проведення iнформаuiйно-роз'яснюва.льноi роботи щодо необхiдностi
дотримання обмежувzLпьних протиепiдемiчних заходiв, якi передбаченi
(червоним) piBHeM епiдемi.fiтоi небезпеки, зокрема, пiд час релiгiйних та
травневих свят.

Терл,tiн вuконання: на перiоd каранmuну

Рiшення KoMicii прийнято одноголосно.

Секретар KoMicii микола Пусь4/


