ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННОЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
пр. Ушакова, 47, м. Херсон, 73000; тел./факс 42-01-95, тел. 22-35-44, е-mail: up-civzah@khoda.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 60
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
23 жовтня 2020 року
14:00
(у режимі селекторного зв’язку)
Головував Гусєв Ю.В., голова Херсонської обласної державної адміністрації,
голова комісії.
Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій (згідно зі списком).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про оцінку епідемічної ситуації в області.
2. Про забезпечення засобами індивідуального захисту членів виборчих
комісій.
3. Про збільшення кількості ліжко-місць у лікарнях області, що визначені
для лікування хворих на COVID-19, а також кількості тестувань.
4. Про роботу в області мобільних бригад з проведення заборів зразків
біологічних матеріалів.
5. Про забезпечення вчасної подачі теплової енергії жителям міста Херсона.
6. Про затвердження переліків потенційно небезпечних та хімічно
небезпечних об’єктів Херсонської області на 2021 рік.
1. СЛУХАЛИ: Про оцінку епідемічної ситуації в області.
ІНФОРМУВАЛИ:
Сергієнко А.П., в.о. заступника директора ДУ «Херсонський обласний
лабораторний центр МОЗ України», який повідомив, що за результатами оцінки
епідемічних показників встановлено, що протягом останніх 14 днів показник
захворюваності на COVID-19 становить 120 випадків на 100 тис. населення, а
кількість
тестувань
методом
полімеразної
ланцюгової
реакції
та
імуноферментного аналізу – 216,00 на 100 тис. населення.
Вказані показники свідчать про значне поширення COVID-19 в області.
Базовий показник (40 випадків на 100 тис. населення) перевищено у містах
Херсоні, Новій Каховці, Голій Пристані та Білозерському, Бериславському,
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Новотроїцькому, Нововоронцовському, Олешківському, Високопільському,
Великолепетиському,
Верхньорогачицькому,
Нижньосірогозькому,
Великоолександрівському, Чаплинському, Каланчацькому районах, на території
яких можуть бути вжиті додаткові протиепідемічні заходи.
Короленко В.М., директор Департаменту здоров’я обласної державної
адміністрації, який поінформував, що станом на 23 жовтня 2020 року на лікуванні
в закладах охорони здоров’я перебувають 208 хворих на COVID-19, з них легкого
ступеня важкості 5 осіб, 157 осіб середнього ступеня важкості та 46 осіб важкого
ступеня (37 хворих отримують кисень, 9 – підключені до ШВЛ). Ще 1425 осіб
перебувають вдома під наглядом медичних працівників. Усього в області для
надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19
визначено 10 закладів охорони здоров’я першої хвилі, де розгорнуто 499 ліжок.
Загальний відсоток ліжок, зайнятих хворими на гостру респіраторну хворобу
COVID-19, в області становить 41,68%.
ВИРІШИЛИ:
1. На виконання пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі
змінами), на територіях районів та міст області, що не увійшли до «жовтого» та
«помаранчевого»
рівнів
епідемічної
небезпеки,
продовжити
вжиття
протиепідемічних заходів, передбачених для «зеленого» рівня епідемічної
небезпеки.
2. На території районів та міст, де встановлено «жовтий» рівень епідемічної
небезпеки
(Білозерський,
Бериславський,
Великолепетиський,
Великоолександрівський, Верхньорогачицький, Каланчацький, Новотроїцький,
Нижньосірогозький, Олешківський, Чаплинський район, м. Гола Пристань,
м. Нова Каховка), з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 23 жовтня 2020 року
(протокол № 39) додатково до протиепідемічних обмежень, установлених для
«зеленого» рівня епідемічної небезпеки, з 00 годин 00 хвилин 26 жовтня
2020 року заборонити:
- відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту, в
яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни похилого віку,
ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними
або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні послуги
сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, крім установ і
закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово);
- діяльність хостелів;
- проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних,
рекламних та інших) заходів за участю більш як 30 осіб (у разі проведення заходів
з кількістю учасників до 30 осіб організатор забезпечує дотримання між
учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра).
3. На території районів та міст, де встановлено «помаранчевий» рівень
епідемічної небезпеки (Високопільський та Нововоронцовський райони,
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м. Херсон), додатково до протиепідемічних обмежень, установлених для
«зеленого» та «жовтого» рівнів епідемічної небезпеки, з 00 годин 00 хвилин
26 жовтня 2020 року заборонити:
- проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних,
рекламних та інших) заходів за участю більш як 20 осіб (у разі проведення заходів з
кількістю учасників до 20 осіб організатор забезпечує дотримання між учасниками
фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра);
- діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів;
- відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю більш як
20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та
спеціалізованої мистецької освіти;
- проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації,
крім:
надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та
пологів;
надання
медичної
допомоги
вагітним,
роділлям,
породіллям,
новонародженим;
надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони
здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
надання планової медичної допомоги закладам охорони здоров’я
національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу, за умови
дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;
проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо
внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або
здоров’я людей.
Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням
планових заходів з госпіталізації, підлягають тестуванню на COVID-19 відповідно
до стандартів Міністерства охорони здоров’я України;
- діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім спортивних залів, фітнесцентрів, які здійснюють приймання відвідувачів не більше однієї особи на
10 кв. метрів приміщення;
- приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
У разі встановлення «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки під час
оздоровчої зміни в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку робота такого
закладу триває до кінця зазначеної зміни з дотриманням протиепідемічних заходів;
- оздоровлення та відпочинок дітей за межами зазначеної території;
- відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів
тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно
перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім осіб, які
надають правову допомогу особам, які перебувають в таких пунктах;
- приймання відвідувачів закладами торговельного (у тому числі в магазинах,
що розташовані у торговельно-розважальних центрах) і побутового обслуговування
населення, крім випадків забезпечення перебування у приміщенні не більше одного
відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі;
- діяльність з надання послуг громадського харчування, крім випадків
приймання відвідувачів із забезпеченням наповненості не більш як на 50 відсотків
посадкових місць у приміщенні закладу.
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На вході до передбачених цим пунктом закладів, місць проведення заходу, де
встановлено обмеження щодо максимальної кількості осіб залежно від площі,
розміщуються інформаційні матеріали із зазначенням можливої максимальної
кількості відвідувачів.
Організатор заходу, власник закладу, який приймає відвідувачів,
зобов’язаний контролювати їх кількість та обмежити доступ у разі перевищення
допустимої кількості відвідувачів.
4. Районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування,
ГУ Національної поліції в області, ГУ Держпродспоживслужби в області із
залученням COVID-патрулів (рейдових бригад), створених при районних
державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, продовжити
проведення перевірок щодо виконання протиепідемічних заходів, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 (зі
змінами), та розпоряджень Головного державного санітарного лікаря України
згідно з відповідним рівнем епідемічної небезпеки.
Термін – постійно у період карантину
5. Головам районних державних адміністрацій, керівникам органів
місцевого самоврядування:
5.1. Забезпечити контроль за виконанням пунктів 1 – 4 питання 1 цього
протоколу.
5.2. Провести широке інформування та роз’яснювальну роботу серед
населення щодо необхідності дотримання протиепідемічних заходів, визначених
пунктами 1 – 4 питання 1 цього протоколу.
Термін – невідкладно
5.3. Забезпечити висвітлення рішень місцевих комісій з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
5.4. Взяти під особистий контроль та забезпечити ефективне і в повному
обсязі виконання попередніх рішень регіональної та місцевих комісій з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Термін – постійно
6. Управлінню суспільних комунікацій обласної державної адміністрації
забезпечити продовження інформаційно-комунікаційної роботи серед населення з
приводу важливості дотримання протиепідемічних заходів під час карантину.
Термін – постійно у період карантину
2. СЛУХАЛИ: Про забезпечення засобами індивідуального захисту членів
виборчих комісій.
Інформував Бутрій Д.С., перший заступник голови обласної державної
адміністрації.
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ВИРІШИЛИ:
1. Районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:
1.1. Забезпечити постійний моніторинг наявності в достатній кількості у
територіальних і дільничних виборчих комісій дезінфікуючих (антисептичних)
засобів та засобів індивідуального захисту для членів виборчих комісій.
Термін – протягом виборчого процесу
1.2. У разі виявлення випадків відсутності у достатній кількості у
територіальних і дільничних виборчих комісій дезінфікуючих (антисептичних)
засобів чи засобів індивідуального захисту для членів виборчих комісій
невідкладно вживати заходів щодо їх забезпечення.
3. СЛУХАЛИ: Про збільшення кількості ліжко-місць у лікарнях області, що
визначені для лікування хворих на COVID-19, а також кількості тестувань.
ІНФОРМУВАЛИ:
Короленко В.М., директор Департаменту
адміністрації (інформація додається).

здоров’я

обласної

державної

Сергієнко А.П., в.о. заступника директора ДУ «Херсонський обласний
лабораторний центр МОЗ України» (інформація додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Бериславській, Голопристанській, Генічеській, Каховській, Скадовській,
Олешківській районним державним адміністраціям, Херсонському та
Новокаховському міськвиконкомам:
1.1. Забезпечити збільшення ліжкового фонду для надання медичної
допомоги хворим на COVID-19, зокрема:
- Бериславський район – до 70 ліжок;
- Голопристанський район – до 100 ліжок;
- Генічеський район – до 100 ліжок;
- Каховський район – до 85 ліжок;
- Скадовський район – до 100 ліжок;
- Олешківський район – до 150 ліжок;
- м. Нова Каховка – до 130 ліжок;
- м. Херсон – на базі міської клінічної лікарні ім. Є.Є.Карабелеша
розгорнути 120 ліжок.
1.2. Здійснити заходи з підключення медичного кисню до вже розгорнутих
ліжок.
Термін – невідкладно
2. Рекомендувати
Бериславській,
Голопристанській,
Генічеській,
Каховській, Скадовській, Олешківській районним радам терміново розглянути
питання щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення подачею кисню ліжкового фонду.

6

3. Директору Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації
Короленку В.М.:
3.1. Доповісти голові обласної державної адміністрації про динаміку
використання субвенції на забезпечення киснем лікарень першої та другої хвилі.
Термін – до 09 години
26 жовтня 2020 року
3.2. Провести навчання з персоналом лікарень, визначених для лікування
хворих на COVID-19.
Термін – невідкладно
4. ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України»
прискорити запуск та введення в експлуатацію станції автоматичної екстракції
РНК для збільшення кількості тестувань на COVID-19.
Термін – невідкладно
4. СЛУХАЛИ: Про роботу в області мобільних бригад з проведення заборів
зразків біологічних матеріалів.
Інформував Короленко В.М., директор Департаменту здоров’я обласної
державної адміністрації (інформація додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Районним державним адміністраціям забезпечити:
1.1. Щоденне до 08 години ранку (в робочі дні) звітування Департаменту
здоров’я обласної державної адміністрації та керівнику робіт з ліквідації наслідків
НС в області про кількість переданих до ДУ «Херсонський обласний
лабораторний центр МОЗ України» проб біологічного матеріалу.
1.2. Роботу мобільних бригад у вихідні дні.
2. ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України»
забезпечити проведення ПЛР-досліджень представників офіційної делегації
України в Туреччині.
Термін – невідкладно
3. Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації Короленку В.М.
спільно з в.о. головного державного санітарного лікаря в Херсонській області
Хондусем О.Л. та директором КНП «Херсонський обласний центр громадського
здоров’я» Ромаскевичем Ю.О. опрацювати питання щодо визначення переліку
додаткових категорій осіб, які підлягають обов’язковому тестуванню на
COVID-19, та за результатами надати його на затвердження регіональній комісії з
питань ТЕБ та НС.
Термін – до 28 жовтня
2020 року
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5. СЛУХАЛИ: Про забезпечення вчасної подачі теплової енергії жителям
міста Херсона.
ІНФОРМУВАЛИ:
Чорний І.В., заступник директора Департаменту розвитку територій обласної
державної адміністрації, який повідомив, що протягом поточного тижня питання
врегулювання заборгованості АТ «Херсонська ТЕЦ» за послуги з розподілу
природного газу, надані АТ «Херсонгаз», розглядалося 19 та 21 жовтня 2020 року
в режимі відеозв’язку на нарадах під керівництвом голови обласної державної
адміністрації та за участю представників Міненерго, Фонду державного майна
України, керівництва АТ «Херсонська ТЕЦ» та АТ «Херсонгаз». На вказаних
нарадах розгадалися пропозиції щодо вирішення зазначеного проблемного
питання шляхом:
- укладання договору реструктуризації;
- укладання договорів взаємного відступлення права вимоги між
кредиторами і дебіторами ДП «Енергоринок», враховуючи заборгованість
останнього за куповану в АТ «Херсонська ТЕЦ» електричну енергію.
Проте у зв’язку з недостатньо переконливими, на думку керівництва
АТ «Херсонгаз», джерелами погашення реструктуризованої заборгованості
останнім не підтримано запропонований варіант врегулювання проблеми.
Що стосується запропонованого, у тому числі Фондом державного майна
України, механізму відступлення права вимоги за борговими зобов’язаннями кола
підпорядкованих Фонду підприємств, то ним розроблено проект відповідного
розпорядження Кабінету Міністрів України, однак дана пропозиція не знайшла
підтримки з боку Міністерства енергетики України.
Враховуючи вищезазначене та з метою прискорення вирішення порушеного
питання, Фондом державного майна України було запропоновано провести чергові
перемовини із залученням представників усіх зацікавлених сторін 22 жовтня
2020 року в м. Києві. У результаті проведеного заходу досягнуто попередніх
домовленостей про розгляд можливості врегулювання порушеного питання
шляхом укладання взаємних договорів реструктуризації заборгованості за надані
послуги між АТ «Херсонська ТЕЦ» та АТ «Херсонгаз» і, відповідно, між
АТ «Херсонгаз» та ТОВ «Оператор ГТС України».
Цей алгоритм вирішення питання наразі вивчається сторонами.
Лазірко М.О., головний інженер АТ «Херсонська ТЕЦ» (інформація додається).
Зангієв А.Г., голова правління АТ «Херсонгаз» (інформація додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Керівництву АТ «Херсонська ТЕЦ» здійснювати всі необхідні заходи для
своєчасної подачі теплової енергії жителям обласного центру.
Термін – невідкладно
2. Департаменту розвитку територій обласної державної адміністрації
винести на чергове засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС питання про
забезпечення вчасної подачі теплової енергії жителям міста Херсона.

8

