ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
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ПРОТОКОЛ № 11
позачергового засідання Волинської регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
16 квітня 2020 року

м. Луцьк

Головував: Голова обласної державної адміністрації, голова Волинської
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних
ситуацій
(далі
Регіональна
комісія)
ПОГУЛЯЙКО ю.м.
Секретар
комісії:

Г оловний спеціаліст відділу заходів цивільного захисту
Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації
ЛАЖОК М.А.

Присутні:

Члени Волинської регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та запрошені (згідно
із списком).

Порядок денний:

І.
Про вжиття скоординованих заходів до виконання Поря
проведення обов’язкової госпіталізації осіб, які здійснюють перетин
державного кордону, до обсерваторів (ізоляторів), затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2020 року № 262 (зі
змінами).
СЛУХАЛИ:
Начальника Луцького прикордонного загону ВОВКА О.О., начальника
Головного управління Національної поліції в області КРОШКАЮ .О. про
вжиття скоординованих заходів щодо проведення обов’язкової госпіталізації
осіб, які здійснюють перетин державного кордону, до обсерваторів (ізоляторів).
ВИСТУПИЛИ:
ПОГУЛЯЙКО Ю.М.,
ВАЩЕНЮК I.C.

КИРИЛЬЧУК Л.О.,

ЩЕРБАК Т.В.,

КОСТИК A.I.,
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Заслухавши інформації, з урахуванням їх обговорення та з метою вжиття
скоординованих заходів до виконання Порядку проведення обов’язкової
госпіталізації осіб, які здійснюють перетин державного кордону, до
обсерваторів (ізоляторів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 08 квітня 2020 року № 262, ВИРІШИЛИ:
1. Заступнику голови облдержадміністрації (Анатолій КОСТИК), голові
Любомльської райдержадміністрації (Ігор ОКСЕНЧУК), начальнику Луцького
прикордонного загону (Олег ВОВК), Управлінню з питань оборонної роботи та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
(Валентин СУШИК), Головному управлінню Національної поліції в області
(Юрій КРОШКО), Управлінню Державної служби України з надзвичайних
ситуацій в області (Володимир ГРУШОВІНЧУК), Головному державному
санітарному лікарю області (Наталія ЯНКО), Головному управлінню
Держпродспоживслужби в області (Богдан ЛОЗИНСЬКИИ), Управлінню
охорони здоров'я облдержадміністрації (Ігор ВАЩЕНЮК), Управлінню
економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації (Андрій ТКАЧУК),
Департаменту зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і
курортів облдержадміністрації (Ігор ЧУЛІПА) спільно з головами ВолодимирВолинської, Ківерцівської, Ковельської, Любомльської, Луцької, Шацької
райдержадміністрацій у пунктах пропуску через державний кордон для
автомобільного сполучення «Ягодин» та «Доманове» відповідно до
повноважень забезпечити:
1) організацію виконання заходів, передбачених Порядком проведення
обов’язкової госпіталізації осіб, які здійснюють перетин державного кордону,
до обсерваторів (ізоляторів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 08 квітня 2020 року № 262;
2) інформування на польській стороні державного кордону осіб, які
мають намір здійснити перетин державного кордону, про умови проведення
обов’язкової обсервації (ізоляції).
Строк: терміново
2. Головному державному санітарному лікарю області (Наталія ЯНКО),
Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації (Ігор ВАЩЕНЮК)
підготувати та надати начальнику Луцького прикордонного загону інформацію
щодо організації цілодобового чергування в пунктах пропуску представників
для виконання комплексу заходів щодо моніторингу стану здоров’я
подорожуючих громадян шляхом безконтактного вимірювання температури,
проведення експрес-тестів для виявлення осіб, які мають ознаки захворювання
на СОУШ-19, здійснення їх медичного огляду та подальшого направлення
подорожуючих осіб до обсерваторів (ізоляторів).
Строк: терміново
3. Головному
управлінню
Держпродспоживслужби
в
області
(Богдан ЛОЗИНСЬКИЙ) забезпечити залучення спеціалістів Головного
управління Держпродспоживслужби в області для вручення і підписання
інформованої добровільної згоди на обсервацію особам, які здійснили перетин

з
державного кордону у пунктах пропуску через державний кордон «Ягодин» та
«Д оманове».
Строк: терміново
4. Начальнику Управління транспорту та зв’язку облдержадміністрації
(Наталія ОСТАПКОВИЧ), начальнику Луцького прикордонного загону
(Олег ВОВК) визначити місця розміщення в сервісних зонах перед пунктами
пропуску автобусів для оперативного доставляння осіб, які перетнули
державний кордон на в’їзд в Україну, із розрахунку: пункт пропуску «Ягодин»
- 3-4 транспортних засобів, пункт пропуску «Доманове» - 1-2 транспортних
засобів.
Строк: терміново
5. Головному
управлінню
Національної
поліції
в
області
(Юрій КРОШКО), начальнику Луцького прикордонного загону (Олег ВОВК)
визначити порядок взаємодії під час супроводу до місць обсервації (ізоляції)
подорожуючих громадян, цілодобового перебування в пунктах пропуску та
сервісних зонах представників підрозділів з нагрудними відеорегістраторами з
метою фото- (відео) фіксації видачі та отримання подорожуючими особами
«Інформованої добровільної згоди особи, яка здійснює перетин державного
кордону, на обов’язкову госпіталізацію до обсерваторів (ізоляторів).
Строк: терміново
6. Контроль за виконанням розділу І цього рішення залишаю за собою.

II.
Про вжиття додаткових обмежувальних карантинних заходів н
території м. Нововолинськ та Старовижівського району.
СЛУХАЛИ:
Головного державного санітарного лікаря області ЯНКОН.В. про
необхідність вжиття додаткових обмежувальних карантинних заходів на
території м. Нововолинськ та смт Стара Вижівка.
ВИСТУПИЛИ:
ПОГУЛЯЙКО Ю.М., ЩЕРБАК Т.В., ВАЩЕНЮК І.С.
Заслухавши інформації, з урахуванням їх обговорення, на підставі
статей 29, ЗО, 32 Закону України «Про захист населення від інфекційних
хвороб»,
пункту 11
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом
8АІ18-СоУ-2» (із змінами), беручи до уваги лист Головного державного
санітарного лікаря області ЯНКОН.В. від 16 квітня 2020 року № 6.1/1689
(додається) та з метою недопущення подальшого поширення гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АИ8-СоУ-2,
ВИРІШИЛИ:
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1. Рекомендувати
Нововолинському
міському
голові
(Віктор САПЖНІКОВ),
голові
Старовижівської
селищної
об’єднаної
територіальної
громади
(Володимир СЕМЕНЮК),
Старовижівській
райдержадміністрації:
1) установити особливий режим виїзду на територію відповідно
м. Нововолинська та смт Стара Вижівка та виїзду з неї громадян і транспортних
засобів, а у разі необхідності - проводити санітарний огляд речей, багажу,
транспортних засобів та вантажів;
2) спільно з Головним управлінням Національної поліції в області
(Юрій КРОШКО), командиром військової частини 1141 Національної гвардії
України (Василь ГУРТОВСЬКИЙ), Управлінням Державної служби України з
надзвичайних ситуацій в області (Володимир ГРУШОВГНЧУК), Волинським
обласним
управлінням
лісового
та
мисливського
господарства
(Олександр КВАТИРКО), ДП «Волинський облавтодор» ВАТ «Державна
акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (Віталій МАНДЗЮК),
Службою
автомобільних доріг в області (Анатолій ПОСПОЛІТАК),
Управлінням Укртрансбезпеки в області Державної служби України з безпеки
на транспорті (Віталій КОНОНЧУК), Управлінням агропромислового розвитку
облдержадміністрації (Юрій ГОРБЕНКО), Департаментом інфраструктури
облдержадміністрації (Віктор ДОВГОПОЛЮК), ДП «Служба місцевих
автомобільних доріг у Волинській області» (Ігор СВИРИДОВ), ТзОВ
«Луцькавтодор-Сервіс» (Володимир ЮРЧУК), ПрАТ «Ковельське ШБУ-63»
(Ігор ПЕЦЬ):
утворити на в ’їздах і виїздах із територій населених пунктів
м. Нововолинська та смт Стара Вижівка карантинні контрольно-пропускні
пункти (далі - КІШ);
розгортання та функціонування КІШ здійснювати відповідно до
Методичних рекомендацій щодо порядку утворення та діяльності контрольнопропускних пунктів, що створюються на в ’їздах на/з території областей
(районів, населених пунктів) для обмеження поширення коронавірусної
хвороби (СОУШ-19), затверджених розпорядженням Керівника робіт з
ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного
характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби
СОУШ-19, від 04 квітня 2020 року № 17.
Строк: терміново
2. Контроль за виконанням розділу II цього рішення залишаю за собою

III.
Про заходи щодо протидії пожежам у природних екосистема
області у пожежонебезпечний період 2020 року та самовільному
випалюванню рослинності або залишків такої рослинності.
СЛУХАЛИ:
Начальника Управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій в області ГРУШОВІНЧУКА В.В. (текст доповіді додається), про
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заходи щодо протидії пожежам у
пожежонебезпечний період 2020 року.

природних

екосистемах

області

у

ВИСТУПИЛИ:
На виконання пункту 1 доручення Прем’єр-міністра України за
результатами наради членів Державної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 квітня 2020 року № 14653/7/1-20,
пункту 2 розділу III рішення позачергового засідання Державної комісії з
питань
техногенно-екологічної
безпеки
та
надзвичайних
ситуацій
від 09 квітня 2020 року № 6, відповідно до «Плану роботи Волинської
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій на 2020 рік», затвердженого головою облдержадміністрації, головою
Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій 21 грудня 2019 року, заслухавши інформації, з
урахуванням їх обговорення та з метою запобігання і протидії пожежам у
природних екосистемах області у пожежонебезпечний період 2020 року
ВИРІШИЛИ:
1. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення)
головам розглянути на засіданнях місцевих комісій з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій питання щодо протидій пожежам
у природних екосистемах, затвердити та організувати виконання заходів з
протипожежного захисту лісових масивів, лісопаркових і рекреаційних зон,
заказників, заповідних територій, торфовищ і сільгоспугідь;
Строк: до ЗО квітня 2020 року
2. Управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій в
області (Володимир ГРУШОВІНЧУК) разом з райдержадміністраціями,
об’єднаними територіальними громадами, виконкомами міських (міст
обласного значення) рад:
1) організувати перевірку стану готовності пожежних автомобілів
лісокористувачів, об’єднаних територіальних громад, місцевої, добровільної та
відомчої пожежної охорони до реагування на пожежі та загоряння;
2) приділити увагу утриманню в робочому стані пожежних автомобілів,
мотопомп, техніки, призначеної для пожежогасіння, укомплектованості
працівниками, забезпеченню обладнанням, інвентарем, засобами зв'язку та
пально-мастильними матеріалами.
Строк: до 20 травня 2020 року
3. Управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій в
області (Володимир ГРУШОВІНЧУК), Волинському обласному управлінню
лісового
та
мисливського
господарства
(Олександр КВАТИРКО),
райдержадміністраціям, виконкомам міських (міст обласного значення) рад,
об’єднаним територіальним громадам продовжити цілодобовий моніторинг
пожеж у природних екосистемах, зокрема з використанням систем
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дистанційного спостереження, безпілотних літальних апаратів, і забезпечити
своєчасне залучення лісокористувачів, служб цивільного захисту, власників
земельних ділянок, волонтерів, місцевого населення до гасіння пожеж на
початкових стадіях їх виникнення.
Строк: протягом пожежонебезпечного
періоду
4. Волинському обласному управлінню
господарства (Олександр КВАТИРКО):

лісового

та

мисливського

1) забезпечити
створення
та
оновлення
у
лісових
масивах
мінералізованих смуг, протипожежних розривів, проведення ремонту
спостережних веж, пожежних водойм і доріг протипожежного призначення,
очищення лісових масивів від захаращень, насамперед прилеглих до населених
пунктів, торфовищ та просік, де проходять повітряні лінії електропередач,
нафто-, газо-, продуктопроводи;
Строк: до 20 травня 2020 року
2) вжити заходів щодо дотримання Правил пожежної безпеки в лісах
України під час проведення технологічного процесу утилізації порубкових
решток під час заготівлі лісу та його очищення від захаращень.
Строк: протягом пожежонебезпечного
періоду
5. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення)
головам, головам об’єднаних територіальних громад, Управлінню Державної
служби
України
з
надзвичайних
ситуацій
в
області
(Володимир ГРУШОВІНЧУК), Державній екологічній інспекції в області
(Олександр КРАЛЮК), Волинському обласному управлінню лісового та
мисливського
господарства
(Олександр КВАТИРКО),
Управлінню
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації
(Юрій ГОРБЕНКО),
Головному
управлінню
Національної
поліції
України
в
області
(Юрій КРОШКО), Волинській обласній організації Українського товариства
мисливців і рибалок (Андрій ДМИТРУК) відповідно до компетенції та в межах
наданих повноважень:
1) забезпечити безумовне виконання «Плану заходів щодо запобігання
виникненню пожеж в екосистемах області протягом пожежонебезпечного
періоду 2020 року», затвердженого розпорядженням голови обласної державної
адміністрації від 28 лютого 2020 року № 105;
Строк: у встановлені терміни
2) організувати проведення навчань (тренувань) для підвищення
готовності органів управління та сил цивільного захисту до гасіння пожеж у
природних екосистемах. До заходів залучити керівний склад органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування, сили і засоби лісокористувачів,
служб цивільного захисту, пожежні підрозділи об'єднаних територіальних
громад, місцевої, добровільної та відомчої пожежної охорони, населення,
волонтерів;
Строк: до ЗО травня 2020 року
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3) встановити
контроль
за
дотриманням
лісокористувачами,
агропідприємствами, фермерами та населенням вимог пожежної безпеки в
лісових масивах, на торфовищах, сільгоспугіддях та інших територіях, що
перебувають в користуванні;
4) організувати
проведення
рейдів
і
патрулювань
найбільш
пожежонебезпечних лісових масивів і торфовищ для здійснення контролю за
дотриманням лісокористувачами, населенням та підприємствами вимог
пожежної безпеки, приділити увагу проведенню цієї роботи у вихідні та
святкові дні;
5) заборонити на пожежонебезпечний період розведення багать у лісових
масивах і випалювання сухої рослинності сміття на землях лісового фонду,
торфовищах, сільгоспугіддях, у лісосмугах, заплавах річок і вздовж доріг;
6) забезпечити введення на період високого та надзвичайно високого
класів пожежної небезпеки тимчасових обмежень на відвідування населенням
лісових масивів і лісопаркових зон, в ’їзд до них автотранспортних засобів та
інших механізмів, за винятком тих , що використовуються для потреб лісового
та мисливського господарства,, проведення лісозаготівельних та інших
пожежонебезпечних робіт у лісових масивах, а також полювання;
7) посилити роботу з міськими, селищними та сільськими головами,
керівниками територіальних громад щодо проведення постійного моніторингу
та профілактики недопущення пожеж;
8) організувати взаємодію з лісокористувачами та власниками земельних
угідь і пасовищ щодо утримання іх ділянок в належному протипожежному
стані;
9) організувати із залученням засобів масової' інформації проведення
роз’яснювальної роботи серед населення щодо недопущення пожеж під час
перебування в лісових масивах, лісосмугах, заплавах річок, на торфовищах,
сільгоспугіддях, присадибних ділянках та недопущення спалювання сухої
рослинності, сміття;
10) забезпечити інформування населення про стан пожежної небезпеки у
природних екосистемах, а також про випадки притягнення до відповідальності
осіб, винних у виникненні пожеж в екосистемах.
Строк: протягом пожежонебезпечного
періоду

6.
Регіональному офісу водних ресурсів в області (Назарій ПОЛІЩУК
разом з райдержадміністраціями, об’єднаними територіальними громадами:
1)
вжити заходів до підтоплення торфовищ та утримання іх
зволоженому стані впродовж пожежонебезпечного періоду з метою
попередження виникнення пожеж, обмеження розповсюдження вогню та
забезпечення гасіння;
Строк: протягом пожежонебезпечного
періоду
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2)
організувати перевірку готовності до протидії пожежам на торфовищ
регулюючих гідротехнічних споруд, польдерних насосних станцій і споруд,
міжгосподарських, внутрішньогосподарських осушувальних систем та
інженерної техніки.
Строк: до 20 травня 2020 року

7. Головному
управлінню
Національної
поліції
в
області
(Юрій КРОШКО) вживати заходів до розкриття злочинів, пов'язаних із
підпалами в природних екосистемах, виявлення зловмисників та забезпечення
притягнення іх до відповідальності.
Строк: протягом пожежонебезпечного
періоду
8. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення)
головам, Волинському обласному управлінню лісового та мисливського
господарства (Олександр КВАТИРКО), Державній екологічній інспекції в
області (Олександр КРАЛЮК), Управлінню агропромислового розвитку
облдержадміністрації (Юрій ГОРБЕНКО), Головному управлінню Національної
поліції України в області (Юрій КРОШКО), Волинській обласній організації
Українського товариства мисливців і рибалок (Андрій ДМИТРУК) в межах
повноважень до 01 числа кожного наступного місяця з травня по листопад
2020 року подавати Управлінню Державної служби України з надзвичайних
ситуацій в області інформацію за формою, що додається.
9. Управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій в
області (Володимир ГРУШОВІНЧУК) зведену інформацію про виконання
розділу II цього рішення до 05 числа кожного наступного місяця з травня по
листопад 2020 року подавати відповідальному секретарю Регіональної комісії
(Михайло ЛАЖОК, тел.: 751 823, моб.: (050) 375 29 60, (097)549 64 72) на
електронну адресу: lamix28@ukr.net згідно запропонованої форми.
10. Контроль за виконанням розділу III цього рішення покласти на
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області.
(Проголосовано одноголосно)

Голова обласної державної адміністрації,
голова Волинської регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій

Відповідальний секретар Волинської
регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Юрій ПОГУЛЯНКО

Михайло ЛАЖОК

