
      
    

                ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

УЖГОРОДСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

КОМІСІЯ  З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
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     ПРОТОКОЛ  №22 

               зас ідання коміс і ї  

 

30 .10.2020                                                                                                         м. Ужгород 
 

Головував  – голова Ужгородської райдержадміністрації Дворський В.М. 

Присутні: - 15 чоловік 

Запрошені: -  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:      

          І. Про   стан   поширення   на   території  району  коронавірусної  хвороби 

COVID-19  (довідка Ужгородської міськрайонної філії  ДУ “Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ України”  30.10.2020 №2271 ). 

  

Слухали 

 Дворського В.М. – голову Ужгородської райдержадміністрації, голову комісії, 

який ознайомив присутніх із порядком денним та наголосив, що у звʼязку із значним 

зростанням, на території району захворюванності серед населення на коронавірусну 

хворобу COVID-19, у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України  

22.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,  беручи до уваги 

протокол позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій 30.10.2020 №40 на території району (на 14 днів) 

встановлено рівень епідемічної  небезпеки зону епідемічної небезпеки поширення 

COVID-19  - „червоний”. 

 

І. Про стан поширення на території району коронавірусної хвороби COVID-19 

(довідка Ужгородської міськрайонної філії ДУ “Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ України” 30.10.2020  №2271)_________  ___________ 

(Шинкаренко Л.Ф.) 

  

Слухали 

Шинкаренко Ларису Федорівну - головного лікаря комунального 

некомерційного підприємства „Ужгородський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги Ужгородської районної ради”, яка проінформувала, що з 

початку реєстрації захворювань на COVID- 19  в районі зареєстровано     1284 

лабораторно підтверджених випадків захворювання, із них: м.Чоп - 98, Баранинська 

http://www.uzh-rda.gov.ua/


ОТГ– 219, Ужгородський район – 967.  Показник захворюваності у районі становить     

1508,7  що вище середнього по області  1129,1  і середнього по Україні –  994,0(в 

1,52 рази).  Загальний показник з ОТГ і м.Чоп –1593,8  на 100 тисяч населення (в 1,6   

рази вище середнього по Україні). 

За цей період  одужало  689  хворих, що становить 53,6%  (район – 476(49,2%), 

ОТГ-151 (69,0%),Чо -62(63,2%)). 

 За останній  тиждень    зареєстровано два летальних випадки захворювання на 

COVID- 19  (останній випадок 30.10 – іде в інформацію за сьогодні на завтра), 

смертність зареєстрована в с. Коритняни, смт.Середнє.  Летальність у районі  з 

початку епідемії захворювання становить 1,44% (14 випадків). 

Із числа захворілих жителів району за останній тиждень госпіталізовано  23  

хворих. Із загального числа захворілих  (967) на стаціонарному лікуванні  

перебували 174 особа (18,0%), 793  хворих (82 %) лікувались амбулаторно.  

За останній  тиждень   (24.10.- 30.10.2020 р.) в Ужгородському районі  

виявлено 148 лабораторно  підтверджених   випадків  ( ПЛР + ) захворювань 

COVID- 19. Показник на 100 тисяч населення захворілих за тиждень (інцидентність)  

складає 231,0, що  в 19,2 рази вище нормативного (12 на 100 тисяч населення). В 

порівнянні з попереднім тижнем відмічається  динаміка в сторону  росту    числа 

захворілих.  Темп  росту становить - 31 випадків–21,0%.  

 Показник захворюваності за два тижні (який визначається КМУ в сумі з ОТГ)  

станом на 29.10.2020 р  становить  292  випадки, що на 100 тисяч населення складає 

407,6 (по нових критеріях визначених КМУ при перевищенні показника 

захворюваності 320 на 100 тисяч населення вводиться червоний рівень небезпеки).  

Протягом останнього тижня методом ПЛР обстежено 525 осіб (за останні два 

дні 231), методом ІФА – 87 особи, показник на 100 тисяч населення – 819,0 (при 

допустимому не менше ніж 24 на 100 тисяч населення). Коефіцієнт виявлення 

випадків інфікування COVID- 19  становить у районі 28,2% ( за попередній тиждень 

– 35,0 %)  (при допустимому не більше 11%). 

Протягом тижня  випадки  захворювання  COVID -19 вперше виявлено в 

с.с.Р.Геївці і Ірлява. Захворювання на COVID- 19 реєструються в  53  населених  

пунктах  району та в 9 селах Баранинської ОТГ. 

Станом на 30.10.2020 р. серед населених пунктів  по числу захворілих лідирує 

с. Минай,  де зареєстровано 157  випадків,  смт.Середнє, с.Сторожниця. 

Збільшується число захворілих в селах Киблярської сільради – сс.Кибляри, Лінці,  а 

також в селах Оноківці, Розівка, Кам’яниця. 

 За останній тиждень виявлено 16 випадків захворювання серед 

медпрацівників, які працюють  (4) в лікувальних закладах району , або  проживають 

(12) в населених пунктах району. Таким чином,  серед медиків, які проживають на 

території району,  зареєстровано 115 випадків. Загалом, серед медпрацівників, які 

проживають  в селах району і Баранинської ОТГ станом на 30.10.2020 р. виявлено 

139 випадків  захворювання. 

 Станом на 30.10.2020 р. на обліку в лікувальних закладах району знаходяться  

на самоізоляції  497 осіб, із них  контактних із хворими – 290, хворі із 

підтвердженим діагнозом – 205, двоє дали згоду на самоізоляцію  з використанням 

«Дій вдома». 

            Протягом останнього тижня випадків захворювання серед дітей, які 

навчаються в освітніх закладах району не зареєстровано. Захворіли 3 дітей, які 

навчаються в ЗСО м.Ужгород, один підліток госпіталізований в ОДКЛ м.Мукачево. 



Серед працівників закладів освіти району протягом тижня зареєстровано 5 випадків 

захворювання.  

 

 Заслухавши інформацію із питання порядку денного, відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України 22.07.2020 №641 „Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2”, беручи до уваги протокол позачергового засідання Державної комісії 

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 30.10.2020 №40, 

довідку Ужгородської міськрайонної філії ДУ “Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ України”  30.10.2020  №2271, з урахуванням обговорення, 

комісія вирішила: 
1. Інформацію виступаючих взяти до відома. 

           2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 22.07.2020 №641 

„Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів  на   території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби  

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” на території району, 

починаючи із 02.11.2020 року забороняється:  

регулярні перевезення пасажирів громадським транспортом у приміському 

сполучені; 

відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім учнів (вихованців) 

спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови дотримання в них 

відповідних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного 

контролю стану здоров’я учнів (вихованців); 

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність 

у сфері культури, крім відвідувачів «автоконцертів»; 

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність 

у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе, тощо); 

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах; 

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності; 

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність 

у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім: 

- торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими 

засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, 

кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом; 

- торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського 

харчування із застосуванням адресної доставки замовлень; 

- провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної 

практики, ветеринарної практики, діяльність автозаправних комплексів, діяльності з 

технічного обслуговування та ремонту та ремонту транспортних засобів, технічного 

обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту 

комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового 

зв’язку; 

відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і 

закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що 

перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім 

установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку 



бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального 

патрулювання. 

   3.  КНП „Ужгородський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги Ужгородської районної ради” (Шинкаренко Л.Ф.) забезпечити 

належне функціонування мобільної бригади, для систематичного відбору 

біологічного матеріалу хворим, з метою проведення дослідження на COVID-19 

методом ПЛР. 

   4. Ужгородському районному відділенню поліції Ужгородського відділу 

поліції Головного управління національної поліції у Закарпатській області, 

Ужгородському РУ ГУ Держпродспоживслужби у Закарпатській області, у 

межах компетенції забезпечити: 

посилення контролю  за дотриманням вимог протиепідемічних та карантинних 

заходів на території району згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22 

липня 2020 року №641,  передбачених для відповідних рівнів епідемічної небезпеки; 

забезпечити належний контроль за дотриманням: 

особами, які перебувають на самоізоляції, взятих зобов’язань щодо 

постійного перебування у визначеному ними місці самоізоляції, утримування від 

контакту з іншими особами,  в тому числі з використанням електронного сервісу 

“Вдома” Єдиного державного веб-порталу; 

санітарного законодавства у частині організації протиепідемічних заходів у 

зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на всіх об’єктах нагляду. 

   5. Ужгородській міськрайонній філії ДУ “Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ України” (Пшеничний О.Г.) спільно з виконавчими 

комітетами Середнянської селищної, сільських рад здійснювати, на  території   

району щоденний моніторинг епідемічної ситуації із захворюваності на 

коронавірусну хворобу COVID-19.   

  6. Головам виконавчих комітетів Середнянської селищної, сільських 

рад: 

 забезпечити: 

 проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи  серед населення щодо 

дотримання (виконання)  протиепідемічних (карантинних) заходів у зв’язку із 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, у тому числі дотримання 

суб’єктами господарювання усіх карантинних обмежень; 

проведення карантинних та дезінфекційних заходів, спрямованих на 

запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19; 

посилення контролю  за дотриманням вимог протиепідемічних та карантинних 

заходів на відповідній території. 

   8. Контроль за виконанням цього рішення, у межах компетенції, покласти 

на Ужгородське районне відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного 

управління національної поліції у Закарпатській області, Ужгородську міськрайонну 

філію ДУ “Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України”, 

Ужгородське  РУ ГУ  Держпродспоживслужби  у  Закарпатській   області, голів 

виконавчих комітетів Середнянської селищної, сільських рад. 

 

 

Голова комісії                                         Вячеслав ДВОРСЬКИЙ 
 
 

Секретар комісії                 Наталія БУЛИНА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


