
 
 

УКРАЇНА 
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
11700, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка,16, тел. (04141) 3-53-91 

Е-mail: 04053654@nvrda.zht.gov.ua  Код ЄДРПОУ 04053654 
 

ПРОТОКОЛ №10 
чергового засідання районної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій 
м. Новоград-Волинський          «05» травня 2021р.    
    
Присутні:  
Заступники голови комісії: Туровський І.Й. 
Члени комісії: Антипчук А.О., Коваль О.С., Корпач Н.О., Ковальський Я.О. 
                         Приходько О.М., Руденко М.С., Савчук А.А., Семенець І.В.,  
                         Фіщук Р.А.   
                   
Провів засідання голова комісії, голова державної адміністрації Авраменко В.Г. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про скасування «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, на території району. 
Доповідачі: 

1. Завідувач Новоград-Волинським міжрайонним 

відділом ДУ "Житомирський обласний 

лабораторний центр МОЗ України" КОРПАЧ Н.О.  
 

 (Члени комісії одноголосно затвердили порядок денний та регламент 

роботи комісії). 
 

ОСНОВНА ЧАСТИНА: 
1. СЛУХАЛИ: Про скасування «червоного» рівня епідемічної 

небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 

території району. 
  Доповідають: 

1. Завідувач Новоград-Волинським міжрайонним 

відділом ДУ "Житомирський обласний 

лабораторний центр МОЗ України" КОРПАЧ Н.О. 

(у разі виникнення потреби чи за бажанням). 
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Відповідно до законів України "Про захист населення від інфекційних 

хвороб", та закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення", Кодексу цивільного захисту України, постанов 

Кабінету Міністрів України: від 11 березня 2020 № 211 “Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами), від 20 травня 2020р. № 

392 “Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2" (зі змінами), від 22 липня 2020р. № 641 "Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 

із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами), від 09 грудня 2020 року № 1236 "Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі 

змінами), в районі продовжується виконання заходів з ліквідації надзвичайної 

ситуації, пов’язаної із запобіганням поширенню гострої респіраторної хвороби 

СОVID-19. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

1. Голова державної адміністрації АВРАМЕНКО В.Г. 
2. Перший заступник голови державної адміністрації ТУРОВСЬКИЙ І.Й. 
3. Завідувач Новоград-Волинським міжрайонним відділом ДУ 

"Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України" КОРПАЧ 

Н.О. 
4. Заступник генерального директора КНП «Новоград-Волинське 

міськрайТМО» РУДЕНКО М.С. 
5. Директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Чижівської сільської ради» ПРИХОДЬКО О.М. 
6. Начальник Новоград-Волинського районного управління ГУ 

Держпродспоживслужби України в Житомирській області КОВАЛЬ О.С.  
7. Начальник сектору моніторингу Новоград-Волинського райвідділу 

поліції ГУ Національної поліції України в Житомирській області 
АНТИПЧУК А.О. 

8. Головний спеціаліст відділу житлово – комунального господарства, 

архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту 

населення та оборонної роботи райдержадміністрації КОВАЛЬСЬКИЙ 

Я.О. (оголошення проекту рішення комісії). 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення районної комісії з урахуванням 

пропозицій та зауважень, внесених в ході обговорення (одноголосно): 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 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 
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SARS-CoV-2" (зі змінами) та рішення позачергового засідання Державної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 4 

травня 2021 року № 26: 
 

- скасувати з 00 год. 00 хв. 5 травня 2021 року «червоний» рівень епідемічної 

небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, на території району; 
- застосувати на території району обмежувальні протиепідемічні заходи 

“жовтого” рівня епідемічної небезпеки, які передбачені пунктом 3 постанови 

Кабінету Міністрів України від 09 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". 
Термін – на період дії карантину 

 

2. Міським, селищним і сільським головам району (за згодою), відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 09 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", 
забезпечити дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів на 

відповідній території, згідно до встановленого рівня епідеміологічної 

небезпеки. 

Термін – на період дії карантину 
 

3. Головному спеціалісту спеціаліст відділу житлово – комунального 

господарства, архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного 

захисту населення та оборонної роботи райдержадміністрації (Ковальський 

Я.О.), Новоград-Волинський міжрайонний відділ ДУ «Житомирський обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (Корпач Н.О.) (за 

згодою), керівникам КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

міських, селищних і сільських рад району забезпечити щоденну оцінку 

епідемічної ситуації на території району, зокрема на рівні об’єднаних 

територіальних громад, та за необхідності надавати пропозиції на районну 

комісію для запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних 

заходів, направлених на стримування поширення COVID-19. 
Термін – на період дії карантину 

 
4. Відділу інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, 

цифрового розвитку і цифровізації  райдержадміністрацій (Курбанова А.О.), 
міським, селищним і сільським головам району (за згодою) через офіційні 

сайти райдержадміністрації і відповідних рад забезпечити роз'яснювальну 

роботу та інформування населення, щодо запровадження обмежувальних 

заходів на відповідній території, а також необхідності виконання 

протиепідемічних вимог з метою запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19. 

Термін – на період дії карантину 
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5. Новоград-Волинському райвідділу поліції Головного управління 

Національної поліції України в Житомирській області (Гнатенко А.І.), 
Новоград-Волинському, Баранівському, Ємільчинському управлінням 

Головного управління Держпродспоживслужби України в Житомирській 

області (Коваль О.С., Козир Ю.Г., Демʼянчук О.В.) забезпечити контроль за 

дотриманням протиепідемічних заходів на території району, згідно до 

встановленого рівня епідемічної небезпеки. 

Термін – на період дії карантину 
   

6. Контроль за виконанням протокольного рішення покласти на першого 

заступника голови Новоград-Волинської райдержадміністрації Івана 

Туровського. 
 
 
Голова державної адміністрації,  
голова комісії                                                                     В’ячеслав АВРАМЕНКО  
 
 
 
 
Секретар комісії                                                                Ярослав КОВАЛЬСЬКИЙ 


