
 
 

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 №7 
чергового засідання районної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій 
м. Новоград-Волинський          «23» березня 2021р.    
    
Присутні:  
Заступники голови комісії: Туровський І.Й., Рафальський О.В. 
Члени комісії:   Мисцицький М.М., Долевич Ю.М., Коваль О.С., Корпач Н.О.,              
                Ковальський Я.О., Приходько О.М., Борис В.М., Савчук А.А.,  
                Марчук Т.В., Мартиневич Б.І., Будішевська І.М., Семенець І.В., Фіщук  
                Р.А.   
                   
Запрошені: за окремим списком. 
Провів засідання голова комісії, голова державної адміністрації Авраменко В.Г. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Щодо посилення обмежувальних протиепідемічних заходів для 

«червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення СОVID-19 на 

території району та посилення контролю за їх дотриманням, а також 

введення карантину вихідного дня на території району для «червоного» 

рівня епідемічної небезпеки поширення СОVID-19. 
 

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 посилення обмежувальних протиепідемічних 

заходів для «червоного» рівня епідемічної небезпеки 

поширення СОVID-19 на території району та посилення 

контролю за їх дотриманням, а також введення 
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карантину вихідного дня на території району для 

«червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення 

СОVID-19. 
  Доповідають: 

1. Завідувач Новоград-Волинським міжрайонним 

відділом ДУ "Житомирський обласний 

лабораторний центр МОЗ України" КОРПАЧ Н.О. 

(у разі виникнення потреби чи за бажанням). 
 

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. (у 

разі виникнення потреби чи за бажанням). 
3. Завідувач Новоград-Волинським міжрайонним відділом ДУ 

"Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України" КОРПАЧ 

Н.О. (у разі виникнення потреби чи за бажанням). 
4. Керівники закладів охорони здоров’я району (у разі виникнення потреби 

чи за бажанням). 
5. Міські, селищні і сільські голови району (у разі виникнення потреби чи за 

бажанням). 
6. Начальник Новоград-Волинського районного управління ГУ 

Держпродспоживслужби України в Житомирській області КОВАЛЬ О.С. 

(у разі виникнення потреби чи за бажанням). 
7. Заступник начальника відділу превенції Новоград-Волинського 

райвідділу поліції ГУ Національної поліції України в Житомирській 

області МОСЦИЦЬКИЙ М. М. (у разі виникнення потреби чи за 
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бажанням). 
8. Члени районної комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій (у разі виникнення потреби чи за бажанням). 
9. 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): 
1. 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 24 лютого 

2021 р. № 154, продовжити на території Новоград-Волинського району 

обмежувальні протиепідемічні заходи для «червоного» рівня епідемічної 

небезпеки поширення СОVID-19, які викладені в протокольному рішенні 

районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій від 15.03.2021 за № 5. 
2. Внести зміни до пункту 2.1. протокольного рішення районної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 

15.03.2021 за № 5: 
1) підпункт 9 викласти в такій редакції: “9) діяльність ринків, крім 

продовольчих”; 
2) підпункт 10 після слів “загальної середньої освіти” доповнити словами “, а 

також осіб, які беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти”; 
3) доповнити пункт підпунктами 12—15 такого змісту: 
“12) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 

автомобільним та залізничним транспортом у межах відповідних регіонів, 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 

тестування на СОVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, яке 

проведено не більш як за 48 годин до дня поїздки;”; 
13)  посадку пасажирів в автомобільний чи залізничний транспорт, який 

забезпечує сполучення між регіонами, крім посадки пасажирів до поїздів 

спеціальних залізничних рейсів у внутрішньому сполученні, рішення щодо 
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яких приймається у кожному конкретному випадку перевізником за заявками 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за 

погодженням з Міністерством інфраструктури та Міністерством охорони 

здоров’я; запровадження інших альтернативних обмежень, у тому числі 

обмеження заповнюваності транспортних засобів, виходячи з епідемічної 

ситуації в конкретних регіонах; 
14) проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я 

планових заходів з госпіталізації, крім: 
- надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та 

пологів; 
- надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, 

новонародженим; 
- надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів 

охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними 

захворюваннями; 
- надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах; 
- надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я 

національного рівня, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну 

допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних 

заходів; 
- проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо 

внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або 

здоров’я людей; 
15) перебування на територіях загального користування без вдягнутих 

засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що 

закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно”. 
 

2. Ураховуючи соціальну напругу в районі, що виникла у зв’язку із 

забороною здійснення регулярних пасажирських перевезень, а також 

необхідністю забезпечення належної та безперебійної роботи об’єктів 

критичної інфраструктури, що здійснюють життєзабезпечення населення 

району під час карантинних обмежень: 
2.1.  Відновити функціонування міських, приміських та міжміських 

автобусних маршрутів загального користування, а також приміського 

залізничного пасажирського сполучення, крім днів під-час яких діє карантин 

вихідного дня (пункт 3 даного протоколу), за таких умов: 
- на регулярних міських автобусних маршрутах - забезпечувати перевезення 

пасажирів у кількості 50% місць для сидіння передбачених технічною 

характеристикою транспортного засобу, що визначена на реєстраційних 

документах на цей транспортний засіб; 
- на регулярних приміських та міжміських автобусних маршрутах - 

перевезень пасажирів забезпечувати лише в кількості місць для сидіння 

передбачених технічною характеристикою транспортного засобу, що визначена 

на реєстраційних документах на цей транспортний засіб; 
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- перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами 

індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та 

здійснює контроль за використанням засобів індивідуального захисту, зокрема 

респіраторів або захисних масок пасажирами під час перевезення, у тому числі 

виготовлених самостійно. 
3. Встановити на території Новоград-Волинського району карантин 

вихідного дня з 0000 год. кожної суботи до 0000 год. кожного понеділка 

починаючи з 27.03.2021., під-час якого забороняється: 
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; 
3) приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах; 
4) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності; 
5) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім: 
- торгівлі продуктами харчування на торговельних площах, не менше 60 

відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними 

препаратами, кормами; 
- 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; 
- торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень; 
6) діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів, 

крім роботи 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, респіраторів або захисних 

масок, у тому числі виготовлених самостійно. Діяльність суб’єктів 

господарювання, пов’язана з виробництвом аудіовізуальних творів, не є 

масовим заходом; 
7) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів рейсовими 

транспортними засобами загального користування в межах міста і району, 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 в межах кількості місць для сидіння і 

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

органи Національної поліції; 
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8) приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів. 
Термін – до покращення  
протиепідемічного стану 

 
4. Рекомендувати міським, селищним і сільським радам Новоград-

Волинського району: 
1) посилити контроль за хворими та особами, що мали безпосередній контакт 

з хворими та перебувають на самоізоляції; 
2) у разі порушення режиму самоізоляції вищевказаними особами та 

карантинних заходів на об’єктах торгівлі, харчування побутового 

обслуговування та інших об’єктах, де можливе скупчення людей, негайно 

інформувати Новоград-Волинський відділ поліції ГУ нацполіції України в 

Житомирській області та Новоград-Волинське райуправління ГУ 

Держпродспоживслужби в Житомирській області для притягнення винних осіб 

до відповідальності згідно чинного законодавства України, а також 

інформувати Новоград-Волинську райдержадміністрацію; 
3) через соціальних працівників, або інших працівників міських, селищних і 

сільських рад забезпечити доставку на дому продуктів харчування та 

лікарських препаратів одиноким особам, які знаходяться на самоізоляції; 
4) постійно інформувати населення району про захворівших та контактних 

осіб в населених пунктах району в цілях унеможливлювання контактів хворих і 

контактних осіб з іншими особами які проживають у відповідному населеному 

пункті; 
5) перевести роботу адмінбудівель міських, селищних і сільських рад та 

старостинських округів в онлайн-режим. 
5. КНП «Центри первинної медико-санітарної допомоги» Новоград-

Волинського району постійно надавати оновлені списки хворих та контактних 

осіб, що перебувають на самоізоляції в міські, селищні і сільські ради району 

для здійснення контролю за режимом самоізоляції хворих на коронавірусну 

хворобу СОVID-19 та осіб, які контактували з хворими. 
6. Новоград-Волинському райвідділу поліції ГУ нацполіції України в 

Житомирській області (Гнатенко А.І.) та Новоград-Волинському 

райуправлінню ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області (Коваль 

О.С.): 
1) здійснювати контроль за режимом самоізоляції хворих на коронавірусну 

хворобу СОVID-19 та осіб, які контактували з хворими, а також за 

карантинними заходами на об’єктах торгівлі, харчування побутового 

обслуговування та інших об’єктах, де можливе скупчення людей; 
2) у разі виявлення порушення карантинних протиепідемічних 

обмежувальних заходів та осіб, які порушують режим самоізоляції, або 

надходження інформацій про порушення карантинних протиепідемічних 

обмежувальних заходів та про осіб, які порушують режим самоізоляції 
Новоград-Волинському управлінню ГУ Держпродспоживслужби в області 

(Коваль О.С.), Новоград-Волинському відділу ГУ Національної поліції України 
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в області (Гнатенко А.М.) винних осіб притягувати до відповідальності згідно 

чинного законодавства України; 
3) постійно інформувати райдержадміністрацію та міські, селищні і сільські 

Новоград-Волинського району про кількість притягнутих осіб до 

адмінвідповідальності за порушення карантинних заходів; 
4) забезпечити охорону публічної (громадської) безпеки і порядку на 

прилеглій території біля місць самоізоляції мешканців, які захворіли на 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та осіб, які мали контакт з 

пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 на території Новоград-
Волинського району. 

7. Контроль за виконанням протокольного рішення покласти на першого 

заступника голови, керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
Новоград-Волинської райдержадміністрації Івана Туровського. 
 
 
 
 
Голова державної адміністрації,  
голова комісії                                                                     В’ячеслав АВРАМЕНКО  
 
 
 
 
Секретар комісії                                                                Ярослав КОВАЛЬСЬКИЙ 


