
 

 

  

ПРОТОКОЛ № 19 

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ КОМІСІЇ 

             з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 
 

         ” 02 ” липня  2021 року                                                                м. Чернігів 
 

Головував:  Заступник голови обласної державної адміністрації -  

  Жанна ШЕРСТЮК 
 

Присутні: члени комісії  (за  списком); 
 

Про додаткові заходи щодо запобігання розповсюдженню 

коронавірусної інфекції на території області. 

(С.БОЛДИРЕВ, П.ГАРМАШ, А.ЯРОШЕНКО, О.ЗОТОВ, Є.ЧЕПА,                

В. КАПЛУН) 
 

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

09.12.2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних заходів з метою запобігання  поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом      

SARS-CoV-2»  (із змінами) комісія вирішила: 
 

1. Обов’язковій самоізоляції, обсервації підлягають громадяни 

України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають 

на території України (крім осіб, які не досягли 12 років, 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), які перетинають 

державний кордон на в’їзд в Україну та прибули з Республіки Індія, 

Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Російської 

Федерації, Португальської Республіки або перебували на їх території не менше 

семи днів протягом останніх 14 днів, без негативного результату експрес-тесту 

на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного в пунктах 

пропуску (пунктах контролю) через державний кордон. 
 

2. Головному управлінню ДСНС України в Чернігівській області 

спільно з Чернігівським прикордонним загоном поза межами пунктів 

пропуску, через які громадяни перетинають державний кордон України, 

розгорнути намети для забезпечення функціонування санітарних зон. 
 

Негайно 
 

3. Головному управлінню Національної поліції в області, 

Управлінню патрульної поліції в області  організувати супровід осіб, які 

підлягають обсервації, від зони прикордонного контролю до санітарної зони 

для їх подальшого транспортування до місць обсервації або до закладів 

охорони здоров’я для їх госпіталізації. 

Негайно 
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4. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації 

організувати перевезення громадян, у разі необхідності до місць обсервації або 

до закладів охорони здоров’я для їх госпіталізації. 

Негайно 
 

5. ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики 

хвороб Міністерства охорони здоров’я України», Головному управлінню 

Держпродспоживслужби в області відповідно до Тимчасових рекомендацій 

щодо облаштування спеціалізованих закладів, призначених для обсервації на 

період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) 

затверджених постановою Головного Державного санітарного лікаря України 

від 02.04.2020 року №6, провести додаткове санітарно-епідеміологічне 

обстеження готелю «Придеснянський», як заклад визначений місцем 

обсервації, із наданням відповідних актів. 

До 06.07.2021 
 

6. Чернігівській митниці  ДФС  бути готовими та сприяти 

розгортанню додаткових пунктів тестування на COVID-19. 

У разі потреби 
 

7. Чернігівському прикордонному загону інформувати обласну 

державну адміністрацію про  перетин кордону громадянами відповідно до 

пункту 455  постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року №1236 

«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних заходів з 

метою запобігання  поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 
 

Щоденно до 09:00 
 

8. Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації: 

8.1. Провести роботу щодо укладання договору з адміністрацією готелю 

«Придеснянський», призначеним для обсервації на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19); 

8.2. Підготовити проєкт змін до «Цільової соціальної програми розвитку 

цивільного захисту Чернігівської області на 2021-2025 роки» щодо 

фінансування заходів з обсервації громадян України, які перетинають кордон. 
 

До 09.07.2021 
 

9. Інформацію стосовно виконання зазначених заходів надати до 

09.07.2021 року на електронну адресу Департаменту з питань цивільного 

захисту та оборонної роботи облдержадміністрації (dcz_post@cg.gov.ua). 

 

 

Перший заступник голови комісії                                       Жанна  ШЕРСТЮК                            

 

 

Відповідальний секретар                                                                   Андрій ДУПЛО 


