ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ І ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННОЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
пр. Ушакова, 47, м. Херсон, 73000; тел./факс 42-01-95, тел. 22-35-44, е-таіІ:ир-сіУ7аН@кЬо(1а^оУ.иа

ПРОТОКОЛ № 4
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
І 0 лютого 2020 року
10.00
Облдержадм іністрац ія
(І поверх, зал засідань)
пл. Свободи, м. Херсон
Головував Чабан В.І., заступник голови Херсонської обласної державної
адміністрації
Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій, запрошені (за списком).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про організацію попереджувальних заходів у зв’язку перевищення
забруднюючих речовин у Каховському водосховищі на території
Апостолівської міської об’єднаної територіальної громади Дніпропетровської
області.
2. Про організацію попереджувальних заходів у зв’язку щодо захисту
населення області у зв’язку із поширенням коронавірусу 2019-пСОУ.

1. СЛУХАЛИ: Про організацію попереджувальних заходів у зв’язку
перевищення забруднюючих речовин у Каховському водосховищі на
території Апостолівської міської об’єднаної територіальної громади
Дніпропетровської області.
ІНФОРМУВАЛИ: Андрієнко І.О., Година-Арюпін Т.Г., Заболоцький В.М. які
поінформували, що у Дніпропетровській області в Каховському водосховищі
виявили перевищення вмісту небезпечних речовин - пестицидів. В
Апостолові Дніпропетровської області з 8 до 12 лютого закрили дитсадки,
школи та установи культурної і соціальної сфери. У зв'язку з надзвичайною
ситуацією місцева влада рекомендувала жителям відмовитися від вживання
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питної води з Каховського водосховища для приготування їжі, поки не буде
знайдено джерело забруднення.
ВИРІШИЛИ:
1. Головному управління Держпродспоживслужби в Херсонській
області рекомендувати жителям та закладам громадського харчування
Іванівського району, які отримують дніпровську воду від Іванівського
міжрайонного управління водного господарства (смт Іванівка, села
Українське, Новосеменівка, Нововасилівка), не використовувати цю воду в
якості питної, для приготування їжі та напоїв до отримання інформації про її
безпечність за результатами лабораторних досліджень.
2. Враховуючи що питну воду з підземних джерел водопостачання.
Рекомендувати жителім
населених пунктів Херсонської області
використовувати Дніпровську воду лише в технічних цілях.
3. Басейновому управлінню водних ресурсів нижнього Дніпра:
3.1. Забезпечити відбір проб води у пунктах моніторингу «106 км, ГНС
Каховського каналу, с. Любимівка» (район забору води Іванівського
водоводу) та «65 км, с. Іванівка Білозерського району, у р-ні питного в/з
Миколаївського водоканалу» та проведення аналізів у межах атестації
лабораторії моніторингу вод та ґрунтів БУВР нижнього Дніпра.
Термін - до 11 лютого 2020 року
3.2. З метою проведення додаткових лабораторних досліджень на вміст
забруднюючих речовин (пестицидів та ін.) забезпечити доставку відібраних
проб до Головного управління Держпродспоживслужби в області та
ДУ «Херсонський лабораторний центр МОЗ України».
Термін - до 11 лютого 2020року
3.3. Результати проведених аналізів надати до Департаментів обласної
державної адміністрації: енергетики та екології, з питань цивільного захисту
та оборонної роботи, Головного управління Держпродспоживслужби в
області.
Термін - до 11 лютого 2020року
3.4. Підготувати звернення до Дніпропетровської обласної державної
адміністрації щодо надання інформації про надзвичайну ситуацію у
Дніпропетровській
області
в
зоні
діяльності
ДПП
«Кривбаспромводопостачання» з наданням рішень засідань регіональної
комісії ТЕБ та НС, результатів дослідження води та подальшого
інформування Херсонської обласної державної адміністрації стосовно
наступного розвитку ситуації.
Термін до 17 лютого 2020року
-

з
4.
Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи
облдержадміністрації
підготувати
звернення
до
Миколаївської
облдержадміністрацію про надзвичайну ситуацію у Дніпропетровській
області та результати лабораторних досліджень води в районі забору води
Іванівського водоводу.
Термін - до 17 лютого 2020року
1. СЛУХАЛИ: Про організацію попереджувальних заходів щодо
захисту населення області у зв’язку із поширенням коронавірусу
2019-nCOV.
ІНФОРМУВАЛИ: Литвин Д.К., Година-Арюпін Т.Г.,
(інформації додаються).

Хондусь О.Л.

ВИРІШИЛИ:
1. Департаменту охорони здоров’я продовжити реалізацію на території
області рекомендацій, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 24 січня 2020 року № 185 «Про заходи щодо недопущення
занесення і поширення на території України випадків захворювань
спричинених новим коронавірусом, виявленим у місті Ухань (провінція
Хубей, Китай)», щодо дій при виявленні особи, яка відповідає визначенню
випадку 2019-nCoV, та дотримуватись їх виконання.
Термін до покращення
ситуації, пов 'язаноїз 2019-пС
-

2. ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України»
забезпечити:
2.1. Координацію дій та інформаційно-консультативний супровід
закладів охорони здоров’я з організації та проведення протиепідемічних
заходів з поширення на території Херсонської області випадків захворювань,
спричинених вірусом 2019-nCoV.
2.2. Збір, узагальнення, аналіз даних та подання інформації до
Державної установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України» щодо
виявлених осіб, що відповідають визначенню випадку 2019-nCoV.
Термін до покращення
ситуації, пов’язаної з 2019-nCoV
-

3. Райдержадміністраціям,
міськвиконкомам,
об’єднаним
територіальним громадам, сільським, селищним радам:
3.1. У разі підозри на випадок 2019-nCoV діяти у відповідності до
комплексного плану по санітарній охороні територій на 2019 - 2021 роки.
Термін постійно
-
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3.2.
Про виявлення особи, що відповідає визначенню випадку 2019nCoV,
негайно
інформувати
Департамент
охорони
здоров’я
облдержадміністрації..
4. Управлінню туризму та курортів облдержадміністрації звернути
увагу на проведення туристичними компаніями роботи щодо обов’язкового
інформування громадян, які планують виїжджати до Китаю, про можливі
ризики заражедня інфекційними хворобами, насамперед про захворювання,
спричинені новим коронавірусом, виявленим у місті Ухань (провінція Хубей,
Китай).
Термін постійно
-

5. Управлінню суспільних комунікацій облдержадміністрації спільно з
Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації продовжити
інформування громадськості про ситуацію щодо поширення коронавірусу.
Термін - до покращення
ситуації, пов’язаної з 2019-nCoV
6. Управлінню транспортно-комунікаційної інфраструктури обласної
державної адміністрації інформувати перевізників та забезпечити контроль
щодо проведення ними вологої обробки транспортних засобів
антисептиками для запобігання розповсюдження інфекційних захворювань.
Термін постійно
-

Виконавцям завдань, визначених цим протоколом, про хід їх реалізації
до 20 лютого грудня 2020 року повідомити обласну державну адміністрацію
через Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної
державної адміністрації (email: upns.oda@gmail.com).

Вадим ЧАБАН

Відповідальний секретар комісії

Олександр .БІЛОУСОВ

