
  
 

 

ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ОБЛАСНА  КОМІСІЯ 

 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

майдан імені С.П.Корольова,1, м. Житомир, 10014,  тел.(0412) 47-50-14, факс 47-50-75  

www.oda.zht.gov.ua  e-mail: ztadm@oda.zt.gov.ua   Код в ЄДРПОУ 00022489 

 

ПРОТОКОЛ № 41 

позачергового засідання обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

 

м. Житомир                                                                          06 листопада  2020 року 

 

Присутні: Бунечко В.І. - голова комісії, Федоренко В.І., - перший заступник 

голови комісії, перший заступник голови облдержадміністрації, Нікітчук І.В. -

заступник голови комісії, Безносюк С.В. - заступник голови комісії,             

Тютюнник С.Ф.- відповідальний секретар комісії. 
 

Запрошені члени обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій (за списком).  
 

Провів засідання: Бунечко В.І. - голова комісії, голова 

облдержадміністрації. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про застосування обмежень на території Житомирської області 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року                         

№ 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

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

(зі змінами). 
 

Доповідачі: 

Безносюк     начальник Управління з питань цивільного захисту 

Сергій Володимирович   населення та оборонної роботи  облдержадміністрації 
  

Шпита                                 начальник Головного управління  

Олександр Олександрович Держпродспоживслужби в Житомирській області 
 

 

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 COVID-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 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами), від 22 липня 

2020р. № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених 
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протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами), 

протоколу Державної  комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 06.11.2020 № 41 в області продовжується виконання 

заходів з ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної із запобіганням поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-19. 
 

1. СЛУХАЛИ: Про застосування обмежень на території Житомирської 

області відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 

року № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

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

(зі змінами). 
 

Доповідач: Безносюк С.В. - начальник Управління з питань цивільного захисту 

населення та оборонної роботи облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ 
 

Шпита О.О.                      начальник Головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській області 
 

Безносюк С.В. начальник Управління з питань цивільного захисту 

населення та оборонної роботи  облдержадміністрації 
 

Бунечко В.І.                             голова комісії, голова облдержадміністрації.  
 

ВИРІШИЛИ: з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у ході обговорення 

(одноголосно): 
 

1. Головам райдержадміністрацій, міським головам, органам місцевого 

самоврядування (за згодою) забезпечити впровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення 

COVID-19 встановленого рішенням Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 06.11.2020 № 41 на відповідній 

території, а саме: 
 

1) виконавчому комітету Житомирської, Бердичівської, Коростенської 

Малинської та Новоград-Волинської міських рад забезпечити контроль за 

виконанням протиепідемічних заходів, визначених для «червоного» рівня 

епідемічної небезпеки (враховуючи протиепідемічні обмеження, передбачені для 

“зеленого”, “жовтого” та “помаранчевого” рівня епідемічної небезпеки), 

заборонивши: 

приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність 

у сфері культури, крім відвідувачів "автоконцертів"; 

приймання відвідувачів у кінотеатрах (крім "автокінотеатрів"); 

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах; 

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності; 

відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і 

закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім'ям, особам, що 

перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім 
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установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку 

бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального 

патрулювання. 

Дозволивши: 

регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним 

транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні, 

у тому числі перевезення: 

легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких не 

більше п'яти осіб без урахування осіб віком до 14 років; 

службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами 

підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час 

таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для 

сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за 

два дні органи Національної поліції; 

посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, 

внутрішньообласного та міжобласного сполучення; 

відвідування закладів освіти здобувачами освіти, у тому числі учнів 

(вихованців) спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови 

дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення 

обов'язкового щоденного контролю стану здоров'я учнів (вихованців); 

приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність 

у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо); 

приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність 

у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, у тому числі: 

торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими 

засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, 

кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом; 

провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, 

ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з 

технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного 

обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту 

комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об'єктів поштового 

зв'язку; 

торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського 

харчування із застосуванням адресної доставки замовлень; 
 

2) Андрушівській, Баранівській, Бердичівській, Брусилівській, 

Ємільчинській, Житомирській, Коростенській, Коростишівській, Лугинській, 

Любарській, Малинській, Народицькій, Новоград-Волинській, Овруцькій, 

Олевській, Попільнянській, Пулинській, Радомишльській, Романівській, 

Ружинській, Хорошівській, Черняхівській, Чуднівській районним державним 

адміністраціям забезпечити контроль за виконанням протиепідемічних заходів, 

визначених для «червоного» рівня епідемічної небезпеки (враховуючи 

протиепідемічні обмеження, передбачені для “зеленого”, “жовтого” та 

“помаранчевого” рівня епідемічної небезпеки), заборонивши: 
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приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у 

сфері культури, крім відвідувачів "автоконцертів"; 

приймання відвідувачів у кінотеатрах (крім "автокінотеатрів"); 

приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у 

сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо); 

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах; 

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності; 

приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у 

сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім: 

торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими 

засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, 

кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом; 

провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, 

ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з 

технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного 

обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту 

комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об'єктів поштового 

зв'язку; 

торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського 

харчування із застосуванням адресної доставки замовлень; 

відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і 

закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім'ям, особам, що 

перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім 

установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку 

бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального 

патрулювання. 

Дозволивши: 

регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним 

транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні, 

у тому числі перевезення: 

легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких не 

більше п'яти осіб без урахування осіб віком до 14 років; 

службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами 

підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час 

таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для 

сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за 

два дні органи Національної поліції; 

посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, 

внутрішньообласного та міжобласного сполучення; 

відвідування закладів освіти здобувачами освіти, у тому числі учнів 

(вихованців) спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови 

дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення 

обов'язкового щоденного контролю стану здоров'я учнів (вихованців). 
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3) рекомендувати органам місцевого самоврядування (за згодою), в залежності 

від епідемічної ситуації на відповідній території, приймати рішення щодо 

організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти та закладах загальної 

середньої освіти з дотриманням санітарних норм. 
 

Термін з 09.11.2020 
 

2. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації (Дембіцька І.Л.), головам райдержадміністрацій, міським 

головам, органам місцевого самоврядування (за згодою) забезпечити роз'яснювальну 

роботу та інформування населення, у тому числі через засоби масової інформації, 

щодо встановленого рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території 

області, а також необхідності продовження виконання вимог із запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. 
 

Термін – на період дії карантину 
 

 

3. Головному управлінню Держпродспоживслужби в Житомирській області 

(Шпита О.О.) спільно з головами райдержадміністрацій, міськими головами, 

органами місцевого самоврядування (за згодою) здійснити перевірку роботи ринків 

та магазинів щодо дотримання карантинних заходів, у разі виявлення порушень 

надавати пропозиції щодо зупинки діяльності цих об'єктів. 
 

Термін – на період дії карантину 

 

4. Головному управлінню Національної поліції в Житомирській області             

(Олійник Ю.М.), Управлінню патрульної поліції в Житомирській області                  

(Гуменюк О.Л.), військовій частині 3047 Національної гвардії України         

(Мельник О.В.), Головному управлінню Держпродспоживслужби в Житомирській 

області (Шпита О.О.), Управлінню Держпраці у Житомирській області (Сечін С.М.), 

Управлінню Укртрансбезпеки у Житомирській області (Осіпов Ю.А.) забезпечити 

контроль з дотримання карантинних заходів на території області. 
 

Термін – на період дії карантину 
 

 

5. Рекомендувати міським головам та головам об’єднаних територіальних 

громад забезпечити виділення додаткових транспортних засобів з метою зменшення 

скупчення осіб у громадському транспорті у години пікового навантаження. 
 


