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ПРОТОКОЛ № 13 

позачергового засідання обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
 

 

м. Житомир                                                                             17 червня 2021 року 
 

Присутні: Бунечко В.І. - голова комісії, Федько О.О - заступник голови комісії, 

Нікітчук І.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: 
 

Про продовження карантину, встановлення "зеленого" рівня епідемічної 

небезпеки на території області та дотримання протиепідемічних заходів. 
 

Доповідач: 
 

Гриб 

Василь Миколайович            в.о. начальника Управління з питань цивільного захисту  

населення та оборонної роботи  облдержадміністрації 

  

СЛУХАЛИ: Про продовження карантину, встановлення "зеленого" рівня 

епідемічної небезпеки на території області та дотримання протиепідемічних 

заходів. 

Доповідач: Гриб В.М. в.о. начальника Управління з питань цивільного 

захисту населення та оборонної роботи  

облдержадміністрації 

  

ВИСТУПИЛИ 
 

Шпита О.О.                      начальник Головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській області 

 

Мошківська С.А. т.в.о. директора Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації 
 

 

 

Бунечко В.І.                             голова комісії, голова облдержадміністрації.  
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ВИРІШИЛИ: з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у 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 COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" 

(зі змінами від 16 червня 2021 року № 611), продовжити на території області 

карантин до 31 серпня 2021 року та встановити з 17 червня 2021 року "зелений" 

рівень епідемічної небезпеки. 
 

2. Головам райдержадміністрацій, органам місцевого самоврядування                             

(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" 

(зі змінами від 16 червня 2021 року № 611), забезпечити впровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів на відповідній території, згідно до 

встановленого рівня епідеміологічної небезпеки, відповідно до якого забороняється: 
 

1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без 
вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, 

що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно; 

2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують 

громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної 

особи, довідки про звернення за захистом в Україні; 

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації; 

4) перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без 

громадянства, в яких відсутній поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, що виданий 
страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою 

компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із 
страховою компанією-партнером на території України (асистанс), покриває витрати, 

пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні, 

крім: 

іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, 

та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту; 

працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних 
держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в 

Україні, та членів їх сімей; 

водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що 

здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення, членів екіпажів 

повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад; 

військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав—членів НАТО та 

держав—учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у 
заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил. 
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У разі відсутності документів, передбачених в абзаці першому цього підпункту, 

уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє 

іноземцям та особам без громадянства у перетині державного кордону в порядку, 
визначеному статтею 14 Закону України “Про прикордонний контроль”; 

5) перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без 

громадянства без негативного результату тестування на COVID-19 методом 
полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена 

коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведено не більш як за 72 години до перетину 
державного кордону, або документа, що підтверджує отримання повного курсу 

вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для 

використання в надзвичайних ситуаціях (далі — документ, що підтверджує отримання 
повного курсу вакцинації), виданого відповідно до Міжнародних медико-санітарних 

правил (2005 рік) або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про 

взаємне визнання документів про вакцинацію, крім: 
іноземців та осіб без громадянства, які не досягли 12 років; 

іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, 
та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту; 

працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних 

держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в 
Україні, та членів їх сімей; 

водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що 
здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення, членів екіпажів 

повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад; 

військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав—членів НАТО та 
держав—учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у 

заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил. 

У разі відсутності документів, передбачених в абзаці першому цього підпункту, 
уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє 

іноземцям та особам без громадянства у перетині державного кордону в порядку, 
визначеному статтею 14 Закону України “Про прикордонний контроль”; 

6) перетин контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в 

Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та 
виїзду з них іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, 

сертифіката) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в 

Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території 
України чи договірні відносини із страховою компанією — партнером на території 

України (асистанс), покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, і діє на строк 
перебування в Україні, крім: 

іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України; 

працівників представництв офіційних міжнародних місій, організацій, 
акредитованих в Україні. 

У разі відсутності документів, передбачених в абзаці першому цього підпункту, 
уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє 

іноземцям та особам без громадянства у в’їзді на тимчасово окуповані території в 

Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та 
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виїзді з них згідно з Порядком в’їзду на тимчасово окуповану територію України та 

виїзду з неї, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. 

№ 367 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 46, ст. 1485), та Порядком в’їзду осіб, 
переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській 

областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 815 (Офіційний вісник 
України, 2019 р., № 70, ст. 2446); 

7) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, 
релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів 

(у тому числі в розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського 

харчування) без одягнутих усіма учасниками та організаторами заходу засобів 
індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які закривають ніс 

та рот, у тому числі виготовлених самостійно. 

Обмеження, передбачені цим підпунктом, не застосовуються за умови наявності в 
усіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 

методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена 
коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до здійснення 

заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; 

8) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним 
транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у 

режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай, тролейбус), залізничному 
транспорті, у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та 

міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що 

передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в 
реєстраційних документах на такий транспортний засіб. 

Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами індивідуального 

захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та здійснює контроль за 
використанням пасажирами під час перевезення засобів індивідуального захисту, 

зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі 
виготовлених самостійно; 

9) діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у яких: 

не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між 
клієнтами не менш як 1,5 метра; 

не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема захисними 

масками або респіраторами, та не здійснюється належний контроль за їх 
використанням; 

здійснюється обслуговування покупців без одягнутих засобів індивідуального 
захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому 

числі виготовлених самостійно, за винятком обслуговування за межами будівлі 

суб’єкта господарювання (через вікна видачі, тераси тощо); 

не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального 

захисту в окремі контейнери (урни). 
 

Термін – на період дії карантину 
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3. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

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

місцевого самоврядування (за згодою) забезпечити роз'яснювальну роботу та 

інформування населення, щодо 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 
 

 

 


