
ПРОТОКОЛ № 15 

позачергового засідання Державної комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

м. Київ 27 березня 2021 року 

 

Головував: Міністр розвитку громад та територій, перший заступник голови 

Державної комісії ЧЕРНИШОВ Олексій Михайлович 

Присутні: члени Державної комісії (за списком) у режимі відеоконференції 

 

За результатами доповіді заступника Міністра охорони здоров’я, 

головного державного санітарного лікаря України Ляшка В. К. та з 

урахуванням обговорення Державна комісія вирішила: 

1. Відповідно до пункту 3
4 

постанови Кабінету Міністрів України 

від 9 грудня 2020 р. № 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”:  

встановити з 00 год. 00 хв. 29 березня 2021 р. “червоний” рівень 

епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Чернігівської області; 

застосувати на території Чернігівської області обмежувальні 

протиепідемічні заходи, передбачені для “червоного” рівня епідемічної 

небезпеки.  

 

2. Голові Чернігівської обласної держадміністрації: 

вжити заходів до забезпечення дотримання відповідних 

обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідного 

рівня епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

забезпечити розширення ліжкового фонду для госпіталізації хворих на 

коронавірусну хворобу до рекомендованого Міністерством охорони здоров’я 

показника 50% від усього ліжкого фонду та забезпечити можливість надання 

кисневої підтримки пацієнтам на 80% ліжках зазначеного ліжкового фонду. 

 

3. Голові Рівненської облдержадміністрації: 

вжити заходів щодо збільшення кількості тестувань методом 

полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тестуваня на визначення 

антигена коронавірусу SARS-CoV-2 шляхом неухильного виконання 

галузевих стандартів організації надання медичної допомоги хворим на 
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коронавірусну хворобу (COVID-19) затверджених наказом Міністерства 

охорони здоров’я від 28.03.2020 року №722; 

провести аналіз епідемічної ситуації в регіоні зокрема на рівні 

об’єднаних територіальних громад із врахуванням складної епідемічної 

ситуації та запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних 

заходів направлених на стримування поширення гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

забезпечити розширення ліжкового фонду для госпіталізації хворих на 

коронавірусну хворобу до рекомендованого Міністерством охорони здоров’я 

показника 50% від усього ліжкого фонду та забезпечити можливість надання 

кисневої підтримки пацієнтам на 80% ліжках зазначеного ліжкового фонду. 

 

 4. Мінінфраструктури разом з МОЗ подати пропозиції Державній 

комісій щодо заборони посадки пасажирів у автомобільний та залізничний 

транспорт, який забезпечує сполучення між регіонами, крім посадки 

пacaжиpiв до поїздів спеціальних залізничних рейсів у внутрішньому 

сполученні Чернігівської області. 

 

 

 

Міністр розвитку громад  

та територій, перший заступник 

голови Державної комісії                                               Олексій ЧЕРНИШОВ  

 

 

Відповідальний секретар 

Державної комісії     Денис РОЩИНСЬКИЙ 


