
 
 

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 №4 
чергового засідання районної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій 
м. Новоград-Волинський          «02» березня 2021р.    
    
Присутні:  
голови комісії: Остапчук М.В., Рафальський О.В. 
Члени комісії:   Антипчук А.О., Долевич Ю.М., Коваль О.С., Корпач Н.О.,              
                Ковальський Я.О., Приходько О.М., Руденко М.С., Фіщук Р.А., 
                Савчук А.А., Семенець І.В., Кизяк Н.Ю., Марчук Т.В., Мартиневич Б.І.,     
                Галигін В.М., Руднєв С.М., Денеж Г.Б., Костюк М.В., Мельник В.С.,           
                Гордійчук Ю.Г., Табалюк В.С., Трофимчук В.В., Юзвінський Г.А.,     
                Яремчук С.К.   
Запрошені: за окремим списком. 
Провів засідання голова комісії, голова державної адміністрації Авраменко В.Г. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Щодо встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення 

СОVID-19 на території району та посилення контролю за дотриманням 

обмежувальних протиепідемічних заходів. 
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: Щодо встановлення «червоного» рівня епідемічної 

небезпеки поширення СОVID-19 на території району та 

посилення контролю за дотриманням обмежувальних 

протиепідемічних заходів. 
  Доповідають: 

1. Завідувач Новоград-Волинським міжрайонним 

відділом ДУ "Житомирський обласний 

лабораторний центр МОЗ України" КОРПАЧ Н.О. 
 

Відповідно до законів України "Про захист населення від інфекційних 
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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. Заступник голови державної адміністрації ОСТАПЧУК М.В. 
3. Завідувач Новоград-Волинським міжрайонним відділом ДУ 

"Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України" КОРПАЧ 

Н.О. 
4. Заступник директора КНП «Новоград-Волинське міськрайТМО» 

РУДЕНКО М.С. 
5. Директор КНП "Центр первинної медико – санітарної допомоги у 

Новоград-Волинському районі" ПРИХОДЬКО О.М. 
6. Начальник Новоград-Волинського районного управління ГУ 

Держпродспоживслужби України в Житомирській області КОВАЛЬ О.С. 
7. Начальник відділу превенції Новоград-Волинського райвідділу поліції ГУ 

Національної поліції України в Житомирській області ВОВЧЕНКО О. В. 
8. Головний спеціаліст відділу житлово – комунального господарства, 

архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту 

населення та оборонної роботи райдержадміністрації КОВАЛЬСЬКИЙ 

Я.О. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення районної комісії з урахуванням 

пропозицій та зауважень, внесених в ході обговорення (одноголосно): 
1. Встановити 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 СОVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2"” в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 17 лютого 2021 р. № 104, рішення Державної комісії з питань техногенно - 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол від 01.03.2021 №8) та 

рішення обласної комісії з питань техногенно - екологічної безпеки та 
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надзвичайних ситуацій (протокол від 01.03.2021 №6) з 00 години 00 хвилин 03 

березня 2021 р. “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення СОVID-
19 на території Новоград-Волинського району; 

застосувати на території Новоград-Волинського району обмежувальні 

протиепідемічні заходи передбачені для “червоного” рівня епідемічної 

небезпеки. 
2. Міським, селищним і сільським радам району (за згодою) забезпечити 

дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів на відповідній території, 

згідно до встановленого «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки 

(враховуючи протиепідемічні обмеження, передбачені для “жовтого” та 

“помаранчевого” рівня епідемічної небезпеки), при цьому: 
2.1. Заборонивши: 
1) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім 

діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної 

доставки замовлень та замовлень на винос і закладів громадського харчування в 

аеропортах; 
2) приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, крім 

приймання відвідувачів у закладах, визначених у підпункті 4 цього пункту; 
3) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності; 
4) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім: 
- приймання відвідувачів суб’єктами 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 комп’ютерів, 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 попереднім записом; 
5) приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних 

масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-
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культурних заповідників, суб’єктів 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 персоналом (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; 
6) 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 фізкультурно-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 протиепідемічних 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 години наступної доби, крім надання послуг з 

харчування в готельному номері за замовленням клієнтів; 
9) діяльність непродовольчих ринків; 
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. 
2.2. У разі ускладнення епідеміологічної ситуації запроваджувати 

посилені обмежувальні протиепідемічні заходи. 
Термін - з 03.03.2021 

3. Відділам (секторам) освіти міських, селищних і сільських рад району 
проводити щоденний моніторинг ситуації щодо рівня захворюваності 

здобувачів освіти. У разі ускладнення епідеміологічної ситуації надавати 

пропозиції та рекомендації керівникам закладів освіти щодо організації 

освітнього процесу. 
Термін - з 03.03.2021 

4. Новоград-Волинському районному відділу поліції головного 
управління Національної поліції України в Житомирській області (Гнатенко 
А.М.), Новоград-Волинському райуправлінню головного управління 
Держпродспоживслужби в Житомирській області (Коваль О.С.) забезпечити 

контроль за дотриманням протиепідемічних заходів на території району, згідно 

до встановленого “червоного” рівня епідемічної небезпеки. 
Термін - з 03.03.2021 

5. Головному спеціалісту відділу житлово-комунального господарства, 

архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту населення та 

оборонної роботи райдержадміністрації (Ковальський Я.О.), міським, 
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селищним і сільським головам Новоград-Волинського району (за згодою) 

забезпечити роз'яснювальну роботу та інформування населення через офіційні 

веб-сайти райдержадміністрації та міських, селищних і сільських рад Новоград-
Волинського району, 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 

6. Керівникам закладів охорони здоров’я Новоград-Волинського району, 
Новоград-Волинський міжрайонний відділ ДУ «Житомирський обласний 

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

згодою): 
1) здійснювати моніторинг відповідних ознак епідемічної небезпеки; 

Термін - щоденно 
2) інформувати Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

Новоград-Волинської райдержадміністрації та районну комісію з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на електронну 

адресу  czn@nvrda.zht.gov.ua щодо показників ознак епідемічної небезпеки 

для прийняття відповідних рішень, згідно встановленої форми (лист за 

підписом голови Новоград-Волинської райдержадміністрації від «02» березня 

2021 року за №02-24/445). 
Термін - щотижнево 

7. Міським, селищним і сільським головам Новоград-Волинського району 
(за згодою), Новоград-Волинському районному відділу поліції головного 

управління Національної поліції в Житомирській області (Гнатенко А.М.), 
Новоград-Волинському райуправлінню головного управління 
Держпродспоживслужби в Житомирській області (Коваль О.С.) про виконання 

заходів щотижнево інформувати районну державну адміністрацію, через 

відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, 

інфраструктури, цивільного захисту населення та оборонної роботи 

райдержадміністрації на електронну адресу  czn@nvrda.zht.gov.ua. 

Термін - на період дії карантину 
8. Взяти до уваги лист за підписом керівника Державної установи 

«Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України від 26.02.20201 за 

№ 04/01-1943 та з метою недопущення подальшого розповсюдження 

захворювань вжити відповідних заходів, а саме: 
8.1.  Керівникам закладів охорони здоров’я району: 
- створити та організувати роботу мобільних бригад для відбору проб від 

хворих з підозрою на COVID-19 на дому згідно п.1.5. «Розпорядження 

керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 

природного характеру державного рівня пов’язаної із поширенням 

коронавірусної хвороби COVID-19»; 
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- створити пункти забору матеріалу, в тому числі додаткові з дотриманням 

правил інфекційної безпеки (окремий вхід в приміщення, недопущення 

скупченості пацієнтів та інше); 
- при рентгенологічному обстеженні хворих розмежувати час прийому 

хворих з підозрою на COVID-19 або лабораторно підтвердженим випадком з 

прийомом інших пацієнтів; 
- обмежити прийом хворих з іншою патологією та пацієнтів які проходять 

профілактичні огляди. 
8.2.  Новоград-Волинському районному відділу поліції головного управління 

Національної поліції в Житомирській області (Гнатенко А.М.) посилити 

контроль за дотриманням правил самоізоляції хворими та контактними 

особами. 
8.3.  Керівникам підприємств, установ та організацій району не допускати до 

роботи на навчання осіб які були в контакті з лабораторно підтвердженими 

випадками захворювань на COVID-19 та створювати умови для безпечної 

праці. 
8.4.  Новоград-Волинському районному відділу поліції головного управління 

Національної поліції в Житомирській області (Гнатенко А.М.), Новоград-
Волинському райуправлінню головного управління Держпродспоживслужби в 

Житомирській області (Коваль О.С.), автоперевізникам району, керівникам 

(власникам) об’єктів торгівлі і громадського харчування району забезпечити 

контроль за дотриманням протиепідемічних заходів при перевезенні пасажирів 

у громадському транспорті, об’єктах торгівлі, громадського харчування, а 

також запобігати великим скупченням людей. 
8.5.  Міжрайонному відділу ДУ «Житомирський обласний лабораторний 

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

проведення санітарно-освітньої роботи серед населення. 
8.6.  Керівникам закладів охорони здоров’я району, Новоград-Волинському 

міжрайонному відділу ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України» (Корпач Н.О.): 
- забезпечити проведення заключної дезінфекції у вогнищах COVID-19; 
- в зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації звернутись до управління 

охорони здоров’я Житомирської ОДА з проханням додаткового виділення 

вакцини  та організувати проведення профілактичних щеплень проти COVID-
19, в першу чергу груп ризику згідно рекомендацій МОЗ України. 

9.  Контроль за виконанням протокольного рішення на Керівника робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Новоград-Волинської 

райдержадміністрації Михайла Остапчука 
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Голова державної адміністрації,  
голова комісії                                                                     Вʼячеслав АВРАМЕНКО  
 
 
Секретар комісії                                                                Ярослав КОВАЛЬСЬКИЙ 


