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Присутнi: члени регiональноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi
безпеки i надзвичайних ситуацiй Полтавськоi областi.

Засiдання KoMicii проходило в режимi вiдеоселектору з головами раЙонних
державних адмiнiстрацiй та керiвниками органiв мiсцевого самоврядування.

На порядок денний виносяться TaKi питання:

1. Про епiдемiчну ситуацiю на територii областi та дотримання карантинУ З

метою запобiгання поширенню на територii областi гостроi респiратоРнОi
хвороби COVID- 1 9, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2.

2. Про розгляд рiшення мiсцевоi KoMicii з питань техногенно-екологiчнОi
безпеки i надзвичайних сиryацiй Лохвицького району Полтавськоi облаСТi

протокол вiд |4.08.2020 J\b 30.

3. Рiзне.

1. СЛУХАЛИ:
Iнформацiю,Щержавноi установи,,Поптавський обласний лабораторниЙ

центр MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни".

За результатами доповiдей та з урахуванням обговорення регiональна
комiсiя вирiшила:

1. Iнформацiю,Щержавноi установи,,Полтавський обласний лабораторнИй

центр MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни" взяти до вiдома.

2. Райдержадмiнiстрацiям, мiськвиконкомам, об'еднаним теритоРiаЛЬНИМ

громадам, структурним пiдроздiлам облдержадмiнiстрацii, територiальним
пiдроздiлам центраJIьних органiв виконавчоi влади вiдповiдно до постанови
КабiнетУ MiHicTpiB Украiни вiД 22 лилня 2020 р. JФ 641 ,,ПРо встановлення
карантиНу та запровадження посилених протиепiдемiчних заходiв на територii



iз значним поширенням гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi
KopoHaBipycoм SARS-CoY -2" (зi змiнами):

2.1. Продовжити контроль за дотриманням суб'ектами господарювання та
населенням в умовах карантину режиму вдягнутих засобiв iндивiдУальнОГО
захисту, зокрема респiраторiв або захисних масок, що закривають Hic та РОТ, У
тому числi виготовлених самостiйно, дотримання соцiальноi дистанцii;

TepMiH: на перiод дiТ карантину

2.2. Керуватися протокольними рiшеннями ,Щержавноi KoMicii з питань
техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй щодо встаноВленоГО

рiвня епiдемiчноi небезпеки поширення COVID-I9 (,,зелений",,,ЖОВТИЙ",

,,помаранчевий" або ,,червоний") на територii обпастi або окремоi
адмiнiстративно-територiальноi одиницi, якi розмiщуються на офiцiйНОМУ
iнформацiйному порталi Кабiнету MiHicTpiB Украiни (за посиланняМ
http ://covid 1 9.gov.ua).

TepMiH: на перiод дii карантину

3. Райдержадмiнiстрацiям, мiськвиконкомам, об'еднаним територiальним
громадам, органам виконавчоi влади, iншим державним органам,

пiдприемствам, установам, органiзацiям незалежно вiд форми власностi вжити
заходiв щодо заборони проведення концертiв (KpiM тих, якi ПрОВОДЯТЬСЯ

закладами культури, для яких концертна дiяльнiсть протягом останнього року е

основним видом дiяльностi), дискотек, роботи розваж€шьних закладiв (нiчних

клубiв), дiяльностi закладiв громадського харчування iз органiзацiеЮ ДОЗВiЛЛЯ

(pecTopaHiB, кафе, барiв, закусочних, iдалень, кафетерiiв, буфетiв тощо).

Контроль виконанням покласти на райде ржадм iHicTpa uiii
мiськвиКонкоми, об'еднанi територiальпi громади, Головне управлiння
Нацiональноi полiцii в Полтавськiй областi, Головне управлiння
Щержпродспоживслужби у Полтавськiй областi.

TepMiH: на перiод дii карантину

4. ГолоВномУ управлiнню НацiональноТ полiцii в Полтавськiй областi,

ГоловномУ управлiнню ,,Щержпродспоживслужби у Полтавськiй областi,

Управлiнню iнфраструктури та цифровоi трансформацii облдержадмiнiстрацii,
УправлiннЮ патрульноi полiцii У Полтавськiй областi, Управлiнню
укртрансбезпеки у Полтавськiй областi посилити контроль за здiйсненням

державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду за дотриманням санiтарного

законодавства, протиепiдемiчних заходiв пiд час карантину в громадському

транспортi, закладах громадського харчування, розважаJIьних закладах та

iнших мiсцях (заходах) з масовим перебуванням людей.

TepMiH: на перiод дii карантину

5. Щепартаменту iнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiй з громадськiстю

облдержадмlнiстрацii, райдержадмiнiстрацiям, мiськвиконкомам, об'еднаним
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територiальним громадам продовжити роз'яснювЕLпьну роботу серед населення
через засоби масовоi iнформацii, соцiалънi мережi та iншi канали iнформацii

щодо важливостi дотримання протиепiдемiчних заходiв пiд час погiршення
епiдемiчноi ситуацii.

Контроль за виконанням покласти на ,Щепартамент iнформацiйноi
дiяльностi та комунiкацiй з громадськiстю облдержадмiнiстрацii.

TepMiH: на перiод дii карантину

2. СЛУЬЛИ:
Iнформацiю Щепартаменту з питань оборонноi роботи, цивiльного захистУ

та взаемодii з правоохоронними органами облдержадмiнiстрацii.

За результатами доповiдей та з урахуванням обговорення регiональна
комiсiя вирiшила:

1. Iнформацiю .Щепартаменту з питань оборонноi роботи, цивiльного
захисту та взаемодii з правоохоронними органами облдержадмiнiстрацii вЗяти

до вiдома.

2. Пiдтримати рiшення мiсцевоi KoMicii з питань техногенно-екологiчнОi
безпеки i надзвичайних сиryацiй Лохвицького району Полтавськоi областi
(протокол вiд 14.08.2020 Ns 30), що ситуацiя, яка скJIалася у зв'язку зi
зберiганням на.ЩП ,,Лохвицький спиртовий комбiнат" соляноi кислоти е такоЮ,

що становить загрозу виникненню надзвичайноi ситуацii техноГеннОГО

характеру об'ектового рiвня (код 10310) вiдповiдно до КласифiКаТОРа

надзвичайноi ситуацiй ЩК 019:2010, постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
24 березня 2004 р. Ns 3бS ,,Про затвердження Порядку класифiкацii
надзвичайних ситуацiй за ix рiвнями", п.7 наказу МВС Украiни вiд 06.08.2018

J\b 658 ,,Про затвердження Класифiкацiйних ознак надзвичаЙних ситуацiЙ", а

також щодо необхiдностi керiвництву Ш ,,лохвицький спиртовий комбiнат"
вжити невiдкладних заходiв по утилiзацii небезпечних речОВИН, ЩО

зберiгаються не територii комбiнату.

3. рIзнЕ.

,щепартаменту з питань оборонноi роботи, цивiльного захисту та взасмодii з

правоохоронними органами облдержадмiнiстрацii для запобiгання виникненню
пожеЖ на вiдкритих територiях та в екосистемах областi видати Головному

управлiнню дснС Украiни у Полтавськiй областi з регiон€Lпьного
матерiального резерву 900 лiтрiв бензину А-92,140 лiтрiв масла моторнОГО ДЛЯ

автомобiлiв.
TepMiH: до 21.09.2020

контроль за виконанням протокольних рiшень покласти на .щепартамент з

питанъ оборонноi роботи, цивiльного захисту та взаемодii з правоохоронними
органами облдержадмiнiстрацii.



Про виконання протокольних рiшенъ iнформувати ceкpeTapiaT регiональноi
KoMiciT з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй

Полтавськоi областi (електронна пошта: uns@adm-pl. gоч.uа).

Перший застуIIник голови

регiональноi KoMicii з питань ТЕБ i НС

В iдповiда-тlьнlй секретар

регiональноТ KoMicii з гитань ТЕБ i НС

е.грЕков

o.JUIшKO


