
і
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ЩАСТЯ НОВОАЙДАРСЬКОГО

РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

пл. Миру, 9, м. Щастя, Новоайдарський район, Луганська область, 91480 

тел. (0642) 96-08-53, факс (0642) 96-08-53, е-гпаіі: 5сЬа5Іуе-уса@икг.пеІ

ПРОТОКОЛ
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Присутні:

Голова комісії

Перший заступник голови комісії 

Заступник голови комісії 

Секретар комісії 

Члени комісії

Запрошені:

Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській 

Порядок денний:

Скворцов ДМИТРО 

Світлана КЛІМКОВА 

Володимир ШВИДУНОВ 

Юлія ТІМОФЄЄВА 

Тетяна БОЯРЕНКО 

Кирил БОЯРЕНКО 

Володимир НЕСКРЕБА 

Наталія ПАЛАГУТА 

Ігор БОГАТІКОВ 

Віталій ТКАЧЕНКО (відсутній)

Роман ТАРАНЮ К 

Олександр СКУРАТОВ (відсутній) 

Євген ГЕРАСИМЕНКО 

Сергій ШОХА (відсутній)

Лариса БОНДАРЧУК (відсутня) 

Андрій СУМЦОВ (відсутній)

Євген САФОНОВ 

Надія ШКОРУБСБКА 

Інна ВАСЮ ТІНА (відсутня)

Наталія МЄНТІЙ

капітан поліції ДОП СП ВП № 1 

і Григорій РУБАНОВ



І.Про заходи із протидії поширенню гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, 

спричиненої коронавірусом 8АК.8-СоУ-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів на 

території міста Щастя.

СЛУХАЛИ:

По питанню порядку денного слухали Дмитра СКВОРЦОВА, керівника військово-цивільної 

адміністрації м. Шастя Новоайдарського району Луганської області, який повідомив, що на 

сьогодні в місті Щастя продовжується виконання заходів спрямованих на ліквідацію наслідків 

надзвичайної ситуації, пов’язаної із виникненням на території Луганської області випадків 

захворювання на гостру респіраторну хворобу СОУШ -19, спричинену коронавірусом 8АК8- 

СоУ-2.

Станом на 25.05.2020 в місті Щастя випадки захворювання на коронавірусну хворобу 

не зареєстровані.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби СОУШ -19, спричиненої коронавірусом 8АК.8-СоУ-2, та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів» передбачена можливість послаблення або застосування 

протиепідемічних заходів в місті Щастя на підставі рішення регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається з урахуванням 

оцінки епідемічної ситуації.

ВИСТУПИЛИ:

Ігор БОГАТІКОВ, головний інженер КП «Жилбудсервіс» з питанням щодо можливості 

відкриття абонентського відділу в КП «Жилбудсервіс» для роботи з громадянами.

Дмитро СКВОРЦОВ, керівник військово-цивільної адміністрації м. Шастя 

Новоайдарського району Луганської області, зазначив що необхідно відкрити абонентський 

відділ в КП «Жилбудсервіс» для роботи з громадянами за умови дотримання вимог постанови 

Головного державного санітарного лікаря України від 09.05.2020 №  16 «Про затвердження 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при здійсненні 

дозволених видів діяльності, які передбачають приймання відвідувачів в офісних 

приміщеннях на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУШ - 

19)».

УХВАЛИЛИ:

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої



з

респіраторної хвороби СОУШ -19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та етапів 

послаблення протиепідемічних заходів».

На виконання рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій від 23.05.2020 № 17.

1. Починаючи з 26.05.2020 дозволити:

- регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у 

приміському, міжміському внутрішньообласному та міжнародному сполученні за умови 

перевезення пасажирів у межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною 

характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей 

транспортний засіб;

- проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не більше ніж 50 осіб. 

Спортивні заходи, в яких беруть участь понад 50 осіб, можуть проводиться за погодженням із 

Міністерством охорони здоров’я за результатами оцінки епідемічних ризиків;

- проведення релігійних заходів за умови перебування не більше однієї особи на 10 кв. метрах 

площі будівлі, де проводиться релігійний захід.

2. Починаючи з 26.05.2020 дозволити відвідування закладів дошкільної освіти в місті

Щастя.

3. Починаючи з 00.01 01.06.2020 дозволити: роботу закладів фізичної культури і 

спорту, спортивних залів, фітнес-центрів (крім проведення групових занять з кількістю 

учасників більше ніж 10 осіб).

4. Керівникам підприємств, установ та організацій у своїй діяльності керуватися 

положеннями, передбаченими постановами Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 

«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУШ -19, 

спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» та від 20.05.2020 №  392 «Про встановлення 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби СОУШ -19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів».

Термін: протягом періоду карантину 

5. Контроль за виконанням даних рішень залишаю за собою.

Голови комісії 

Секретар комісії

Дмитро СКВОРЦОВ

Юлія ТІМОФЄЄВА


