
                     
УКРАЇНА 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
                                     ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ                                                        
                                                                        

П Р О Т О К О Л   № 2 
 

06 березня   2021 року                                                           м. Мукачево 
 
Головує:  Барчій Е.В. – заступник голови комісії  з питань ТЕБ та НС, заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради. 
Присутні:    члени комісії (згідно списку, в режимі онлайн) 
                                         

С Л У Х А Л И: 
Оголошення порядку денного засідання комісії. 
Інформація про рішення Державної комісії з питань  техногенно-екологічної 

комісії  про встановлення «червоного»  рівня епідемічної небезпеки поширення 
COVID-19 на території Закарпатської області. 

Доповідав: Барчій Е.В.- заступник голови комісії  з питань ТЕБ та НС, заступник 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради. 

 
Заслухавши інформацію доповідача, відповідно до Закону України „Про захист 

населення від інфекційних хвороб”, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів 
України від 9 грудня 2020 року № 1236 „Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами), позачергового засідання 
Державної комісії з питань  техногенно-екологічної комісії (протокол №9 від 
06.03.2021) та позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки  (Протокол № 4 від 05.03.2021 року), комісія вирішила: 

1. Встановити з 00 годин 00 хвилин 08 березня 2021 року на території 
Мукачівської міської територіальної громади наступні обмежувальні 
протиепідемічні заходи, відповідно до «червоного» рівня епідемічної небезпеки 
поширення COVID-19, а саме:  

1.1. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність 
у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з 
надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень 
та замовлень на винос. 

1.2. Приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, крім 
приймання відвідувачів у закладах, визначених у п. 1.4. 

1.3. Приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності. 
1.4. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність 

у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім: 
приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують товарами на 

торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для торгівлі 



продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного 
призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими 
засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, 
засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, 
представлених в асортименті зазначених суб’єктів господарювання; 

торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень; 
провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових 

установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності 
операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, 
діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного 
обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових 
виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім 
записом; 

виконання робіт із збирання і заготівлі відходів; 
провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг. Приймання 

відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з надання 
телекомунікаційних послуг, здійснюється за попереднім записом. 

1.5. Приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових 
заходів. 

1.6. Приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів. 
1.7. Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних 

та інших) заходів. 
1.8. Робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 

11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в 
готельному номері за замовленням клієнтів. 

1.9. Діяльність непродовольчих ринків. 
1.10. Відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, 

крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 
класів закладів загальної середньої освіти; 

1.11. Здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів (посадки та 
висадки) автомобільним, залізничним транспортом, крім транзитних перевезень та 
перевезень: 

легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких не більше 
п’яти осіб без урахування дітей віком до 14 років; 

службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами 
підприємств, закладів та установ в межах кількості місць для сидіння і виключно за 
маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за два дні органи 
Національної поліції; 

пасажирів спеціальними залізничними рейсами у внутрішньому сполученні, 
рішення щодо яких приймається в кожному конкретному випадку перевізником за 
заявками обласних державних адміністрацій за погодженням з Міністерством 
інфраструктури та Міністерством охорони здоров’я, а також у приміському 
залізничному сполученні за рішенням перевізника, прийнятим за поданням чи за 
погодженням з обласною державною адміністрацією. 

1.12. Забезпечити неухильне виконання завдань і заходів, визначених 
розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
Мукачівської міської ради від 01.03.2021 № 26. 

2.КНП «Мукачівська ЦРЛ». 
2.1. Відповідно до затвердженого, на позачерговому засіданні регіональної комісії 



з питань техногенно-екологічної безпеки  (Протокол № 4 від 05.03.2021 року), плану 
перепрофілізації ліжок для лікування хворих при масовому поступленні хворих на 
гостру респіраторну хворобу, спричинену коронаровірусом SARS-CoV-2 у 
Закарпатській області, розширити  кількість  до 230 ліжок, з яких 25 ліжок 
інтенсивної терапії. 

 
3. Рекомендувати Мукачівському міському управлінню ГУ 

Держспоживслужби у Закарпатській області,  Мукачівському РУП ГУНП в 
Закарпатській області спільно з представниками управління муніципальної 
інспекції Мукачівської міської ради 

3.1. Активізувати роботу щодо проведення перевірок дотримання громадянами та 
суб’єктами господарювання встановлених обмежень протиепідемічних вимог в 
умовах карантину, особливо на ринках, торгівельних центрах, при пасажирських 
перевезеннях у громадському транспорті, наданні послуг громадського харчування 
суб’єктами господарювання, тощо на території Мукачівської міської територіальної 
громади. 

3.2. Забезпечити: 
належне проведення перевірок (контролю) за дотриманням протиепідемічних 

обмежувальних заходів; 
жорсткий контроль за дотриманням обмежень, встановлених постановою 

Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236  
 „Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  
 SARS-CoV-2” (зі змінами та доповненнями); 

належний контроль за дотриманням карантинних обмежень особами, які 
перебувають на самоізоляції. 

 
4. Відділу інформатизації та зв’язків з громадськістю,  відділу з питань 

надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської міської 
ради 

4.1. Проводити інформаційно-роз’яснювальну  роботу серед населення щодо 
необхідності дотримання протиепідемічних та карантинних заходів у зв’язку з 
високою динамікою кількості хворих на COVID-19 в області та на території 
Мукачівської міської територіальної громади. 

 
Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів , 
заступник голови комісії  ТЕБ та НС                                     Е.БАРЧІЙ                              
                            
Головний спеціаліст відділу з питань   
надзвичайних ситуацій,  
мобілізаційної та оборонної роботи, 
секретар комісії                В.ЯЦКІВ  


	ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

