ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННОЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
просп. Ушакова, 47, м. Херсон, 73003; тел./факс 42-01-95, тел. 22-35-44, е-таі 1:ип-сіу/аЬ(Д кіюсіа.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 24
позачергового засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
09 квітня 2020 року
12.30
Облдержадміністрація
(зал засідань, І поверх),
пл. Свободи, 1, м.Херсон
(у режимі селекторного зв ’язку)
Головував Гусєв Юрій Веніамінович, голова Херсонської обласної державної
адміністрації, голова комісії
Присутні: члени регіональної та голови місцевих комісій з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.
Про припинення діяльності ринку «Неждана» в с. Великі Копа
Олешківського району у зв’язку із систематичними масовими порушеннями
санітарно-епідеміологічних норм.
2. Про необхідність забезпечення дотримання на території області
санітарно-епідеміологічних норм та визначених законодавством обмежень з
метою протидії поширенню коронавірусної хвороби СОУЮ-19 у вихідні та
святкові дні.
3. Про затвердження схеми розміщення карантинних блокпостів на
території Херсонської області.
•

ІНФОРМУВАЛИ:

Гусєв Ю.В., голова обласної державної адміністрації;
Шевченко С.А., начальник Головного управління
Держпродспоживслужби в області;
Прокудін О.С., начальник ГУ Національної поліції в
області;
Хондусь О.Л., - в.о. головного державного санітарного
лікаря Херсонської області;
Сулімов О.С., - директор Департаменту з питань
цивільного захисту та оборонної роботи обласної
державної адміністрації.
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ДОПОВІДАЛИ:
Шевченко С.А., начальник Головного управління Держпродспоживслужби в
області, який повідомив, що 08 квітня 2020 року представниками очолюваного
ним Головного управління спільно з представниками ГУ Національної поліції в
області у присутності виконавчого директора ринку «Неждана» в с. Великі
Копані перевірено дотримання санітарних норм та правил на ринку.
За результатами перевірки фахівцями ГУ Держпродспоживслужби в
області виявлено систематичне недотримання санітарно-епідеміологічних
норм, встановлених головним державним санітарним лікарем, а також
рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України та постанов Кабінету
Міністрів України.
Прокудін О.С., начальник Головного управління Національної поліції в
області, який повідомив про відсутність проведення температурного скринінгу
у покупців та осіб, які в ’їжджали на територію ринку, масові порушення
маскового режиму операторами ринку і відвідувачами, відсутність
антисептичних засобів. Зазначив про функціонування на території ринку двох
закладів громадського харчування, що є порушенням вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 (зі змінами).
Враховуючи вказане, начальником ГУ Держпродспоживслужби в області
Шевченком С.А. та начальником ГУ Національної поліції в області
Прокудіним О.С. запропоновано припинити діяльність ринку «Неждана» в
с. Великі Копані Олешківського району, що підтримано головою та членами
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій.
ВИРІШИЛИ:

1.
У зв’язку з недотриманням умов постанови Міністерства охорони
здоров’я України від ЗО березня 2020 року № 5 «Щодо протидії поширенню
коронавірусної хвороби (COVID-19) в місцях торгівлі» призупинити роботу
оптового сільськогосподарського ринку ТОВ БВФ «Неждана».
Термін —з 10 квітня 2020 року
2. Олешківській районній державній адміністрації, Великокопанівській
об’єднаній територіальній громаді, ГУ Національної поліції в області,
ГУ Держпродспоживслужби в області, Чорноморському міжрегіональному
управлінню Укртрансбезпеки, ГУ ДСНС в області, в.о. головного державного
санітарного лікаря Херсонської області керівництву ТОВ БВФ «Неждана»:
2.1. Забезпечити виконання пункту 1 цього протоколу.
2.2. Створити робочу групу щодо відпрацювання заходів з усунення
виявлених недоліків та за результатами їх виконання надати пропозиції до
регіональної комісії з питань ТЕБ та НС для розгляду питання з відновлення
роботи ринку.
Термін —10 квітня 2020 року

з

3. Враховуючи інформацію в.о. головного державного санітарного лікаря
Херсонської області Хондуся О.Л. та начальника ГУ Національної поліції в
області Прокудіна О.С. щодо необхідності запровадження додаткових
обмежувальних заходів, пов’язаних з недопущенням поширення коронавірусної
хвороби (СОУГО-19):
3.1. Доручити керівнику робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації, начальнику штабу з ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації, в.о. головного державного санітарного
лікаря області забезпечити щоденний моніторинг розвитку санітарноепідемічної ситуації на території Херсонської області.
3.2. В.о. головного державного санітарного лікаря в області щодня
надавати пропозиції керівнику робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації стосовно необхідності посилення додаткових
обмежувальних заходів на території Херсонської області.
3.3. Відповідно статей 29, ЗО та 32 Закону України «Про захист населення
від інфекційних хвороб» і постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня
2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2»
(зі змінами), враховуючи подання в.о. головного державного санітарного лікаря
області, запровадити додаткові обмежувальні заходи, зокрема щодо
пересування та перебування людей у громадських місцях у вихідні та святкові
дні у м. Олешки та с. Малі Копані Голопристанського району.
Термін —з 13 години 11 квітня
до 06 години 13 квітня 2020 року
4. Олешківській районній державній адміністрації, Олешківському
міськвиконкому, Голопристанській районній державній адміністрації,
Малокопанівській сільській раді провести засідання місцевих комісій з питань
ТЕБ та НС стосовно запровадження та реалізації обмежувальних заходів.
Термін —10 квітня 2020 року
5. Херсонському обласному управлінню лісового та мисливського
господарства, ГУ ДСНС України в області, ГУ Національної поліції в області,
районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:
5.1. Вжити заходів щодо заборони відвідування населенням лісових
масивів на території області у вихідні та святкові дні.
5.2. Створити на відповідній території «зелені патрулі» для патрулювання
лісових масивів з метою недопущення виникнення пожеж у природних
екосистемах.
Термін - у вихідні та
святкові
дні
на
період
карантинних заходів
6. Управлінню Державного агентства рибного господарства у
Херсонській області, ГУ Національної поліції в області, національному
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природному парку «Нижньодніпровський» забезпечити дотримання вимог
щодо:
- заборони риболовлі на період нересту;
- санітарно-епідеміологічних норм у місцях, де дозволяється
любительська риболовля.
Термін - на період
карантинних заходів
7. Затвердити схему розміщення карантинних блокпостів на території
Херсонської області, що додається.
8. Чорноморсько-Азовському міжрегіональному управлінню Державної
служби морського та річкового транспорту України, ГУ Національної поліції в
області забезпечити виконання визначених санітарно-епідеміологічних норм
під час перевезення пасажирів річковим транспортом.
Термін - на період
карантинних заходів
9. Про хід виконання завдань, визначених цим протоколом, інформувати
обласну державну адміністрацію через Департамент з питань цивільного

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
від : 0 квітня 2020 року № 2 Ч

СХЕМА
карантинних блокпостів на території Херсонської області
1. Стаціонарний пост поліції «Консул», 203 км + 500 метрів а/д М-14
«Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (м.Херсон).
2. Блокпост на 4 км а/д Р-47 «Херсон - Нова Каховка - Генічеськ»
(Бериславське шосе, біля с. УкрНДІЗЗ м. Херсон, поворот на м. Снігурівка,
Миколаївської області (м.Херсон);
3. Блокпост 3 км + 100 метрів а/д Т-2201 «Білозерка-Херсон» в районі
УЧГОСПУ (м.Херсон);
4. Стаціонарний пост поліції «Пасат», 233 км а/д М-14 «Одеса-МелітопольНовоазовськ» (Олешківський район);
5. Стаціонарний пост поліції «Шилова Балка» 56 км а/д Р-47 «Херсон - Нова
Каховка - Генічеськ» (перехрестя автодороги на м. Херсон, м. Берислав, м. Нова
Каховка (Бериславський район);
6. Стаціонарний пост поліції «Азов» 500 км а/д М-18 «Харків-СімферопольАлушта-Ялта», виїзд (в’їзд до м. Генічеськ, Генічеський район);
7. Блокпост 3 км автодороги Т-0403 «Мар’янське-Берислав» (на кордоні
Херсонської області із Дніпропетровською областю, Нововоронцовський район);
8. Блокпост 27 км а/д Т-0804 «Каховка-Кам’янка Дніпровська» (на кордоні
Херсонської області та Запорізької області (Верхньорогачицький район);
9. Блокпост пост 352 км автодороги М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ»
(район с. Нижні Торгаї, Нижньосірогозький район).

