
ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

11.11.2021 м. Тальне №24

Голова комісії: Василь СІДЬКО, міський голова.
Присутні: Олександр МАРИНЧЕНКО, Юрій СВІДЕРСЬКИЙ, Тетяна 
ГУДЗЕНКО, Михайло КАПЕРИЗ, Павло КОЗАЧЕНКО, Олександр 
КАРМАН, Віталій МАРЧЕНКО, Наталія ТИМЧЕНКО, Юрій 
ПАШКОВСЬКИЙ, Сергій АБРАМЕНКО, Роман ШВЕЦЬ, Наталія 
ГАЛИЦЬКА.
Відсутні: Володимир ГРЕЧКА, Олег СОЛОДЬКО, Андрій МЕЛЬНИЧЕНКО, 
Валерій КУДЛА, Микола КОСТИРКО.

Запрошені: Євгеній БЕЗТАЛАННИЙ - секретар Тальнівської міської 
ради, Раїса КАРМАН - начальник відділу освіти, молоді та спорту 
Тальнівської міської ради, Любов СТАРОВОЙТОВА - начальник відділу 
культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації 
Тальнівської міської ради, Леонід КРАУС - завідуючий Тальнівським 
відділенням Звенигородського відділу Державної установи «Черкаський 
обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони 
здоров’я України».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про встановлення на території Черкаської області «червоного» рівня 

епідемічної небезпеки, пов’язаної з поширенням гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

СЛУХАЛИ:
Василь СІДЬКО - До «червоного» рівня епідемічної небезпеки 

поширення COVID-19 переходить Черкаська область. Обмеження почнуть 
діяти з 12 листопада. Таке рішення було прийнято під час позачергового 
засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій під головуванням Міністра розвитку громад та 
територій Олексія Чернишова за дорученням Прем’єр-міністра України 
Дениса Шмигаля.



Минулого тижня в Україні з коронавірусною хворобою було 
госпіталізовано 34 333 людей, з яких 31 277, або 91,1%, не отримали жодної 
дози антиковідної вакцини. Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної 
системи MedData за 1-7 листопада 2021 року.

Вакцинація запобігає важкому перебігу COVID-19 та рятує життя. 
Найкращий захист від коронавірусної хвороби вибудовується через 14 днів 
після щеплення 2-ю дозою вакцини, яку слід отримати у рекомендований 
інтервал.

В Україні за останню добу коронавірус діагностували у 24 747 осіб. 
Одужали 18 896 пацієнтів, ще 652 померли.

За останню добу на Черкащині виявили +800 нових випадків 
коронавірусної інфекції. Одужало 542 особи. З початку пандемії усього 
підтверджених випадків в області - 107 416.

З лабораторно підтвердженим вірусом COVID-19 лікуються 14 855 
жителів області. На стаціонарному лікуванні на ковідних ліжках перебувають 
1033 особи, дітей - 10. Апаратів штучної вентиляції легень зайнято 27.

Усього одужали 90 760 осіб.
Від коронавірусу за весь час пандемії померло у відділеннях 1749 

людей. З Всього в області 5 закладів «першої хвилі» та 5 - «другої хвилі», де 
надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1940 ліжок. Із них 
забезпечені кисневою підтримкою 1784 ліжка, це 91,9%. Загальна 
заповненість ліжок становить 53,4%.

Від початку кампанії в області провели 641 789 щеплень. Першу дозу 
отримали 366 404 особи, завершили вакцинацію 275 385 осіб.
На Черкащині вакцинують у 101 пункті щеплень, 32 центрах вакцинації та 25 
мобільних бригад. В м.Тальне діє 1 центр вакцинації, 1 пункт щеплення, 1 
мобільна бригада, також на території громади в сільських населених пунктах 
діють 27 пунктів вакцинації.

В громаді станом на 10.11.2021 року однією дозою вакцини проти 
COVID-19 щеплено всього 10227 осіб, що складає 39,5 %; двома дозами - 
всього 7148 особа, що складає 27,6 %.

За результатами Державна комісія вирішила встановити з опівночі 12 
листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території 
Черкаської області.

При запровадженні «червоного» рівня епідемічної небезпеки 
зберігаються обмеження «жовтої» та «помаранчевої» зон, а саме

Обмеження «зеленої» зони:
- обов’язкове носіння маски у громадських приміщеннях та 

громадському транспорті.
Обмеження «жовтої» зони:
Обов’язкове носіння маски у громадських приміщеннях та 

громадському транспорті, дотримання дистанції в 1,5 м.
Заборонено:
-масові заходи за участю більше 1 особи на 4 квадратних метра площі



будівлі або території;
- наповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% 

місць;
- наповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 

квадратних метрів;
- робота закладів освіти, крім тих, де не менше 80% працівників мають 

жовтий або зелений COVID-сертифікат.
Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим чи 

дотримуватись всіх карантинних обмежень, залишається за власником 
бізнесу.

Робота закладів за часом не обмежується.
Додатково при «червоній» зоні забороняється:

• робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та 
замовлень навинос,

• робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,
• робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл та 

закладів, де 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат
• робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес- 

центрів,
• проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів 

командних ігрових видів спорту без глядачів,
• робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, 

проведення кіно- та відеозйомки,
• робота закладів, що надають послуги з розміщення (хостели, готелі тощо).

Дозволяється у «червоній» зоні робота банків, АЗС, ветеринарних 
магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

Заклади освіти у разі введення «червоного» рівня епідемічної 
небезпеки працюватимуть, якщо 100% працівників мають «зелений» COVID- 
сертифікат.

Обмеження «червоного» рівня не будуть застосовуватися за умови 
наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів 
масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, 
театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, 
ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів 
«зеленого» COVID-сертифікату.

ВИСТУПИЛИ:
Наталія ТИМЧЕНКО - з 20 вересня госпіталізовано та направлено на 

лікування до Уманської міської і Уманської районної лікарні 9 осіб, всі вони 
не були вакциновані. Обидві лікарні заповнені, хворі чекають на 
госпіталізацію протягом одного-двох днів. Вакциновані громадяни також 
хворіють на COVID-19, однак лікуються амбулаторно, тобто переносять 
хворобу значно легше.



3 17 кисневих концентраторів, які наявні в медичному закладі, задіяні 
8. Значно збільшилась кількість проведених тестувань, кабінети працюють до 
18-00 год.

Наразі підтверджено ковід - діагноз у 10 неповнолітніх, які лікуються 
амбулаторно, перебіг хвороби нетяжкий.

В медичному закладі наявні всі вакцини, з понеділка додатково буде 
отримана вакцина MODERNA. Проводиться вакцинація неповнолітніх лише 
після огляду лікаря.

Леонід КРАУС - кількість хворих зростає. Центром розслідувались 24 
випадки захворювань, контактні особи відслідковуються в телефонному 
режимі. Дані про захворілих передаються до управління 
Дежпродспоживслужби. Є випадки захворювань вакцинованих осіб, однак 
перебіг хвороби відбувається значно легше. Ми втратили час на вакцинацію, 
причиною цього стала низька організація роз’яснювальної роботи по 
вакцинації.

Раїса КАРМАН - рівень вакцинації працівників освітніх закладів 
громади становить 97,5%, відсторонено 9 невакцинованих працівників, особи 
з отриманою однією дозою до роботи не допускаються. На даний час на 
дистанційній формі навчання знаходяться 4 класи. Щодня проводяться 
наради та щоденне звітування, відповідальність покладено на керівників 
закладів.
ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до відома, що рішенням Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановлено з 
опівночі 12 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на 
території Черкаської області.

2. Взяти до відома, що при запровадженні «червоного» рівня 
епідемічної небезпеки зберігаються обмеження «жовтої» та «помаранчевої» 
зон, а також забороняється:

• робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та 
замовлень навинос,

• робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,
• робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл та 

закладів, де 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат
• робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес- 

центрів,
• проведення масових' заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів 

командних ігрових видів спорту без глядачів,
• робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, 

проведення кіно- та відеозйомки,
• робота закладів, що надають послуги з розміщення (хостели, готелі тощо).

Дозволяється у «червоній» зоні робота банків, АЗС, ветеринарних 
магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.



Заклади освіти у разі введення «червоного» рівня епідемічної 
небезпеки працюватимуть, якщо 100% працівників мають «зелений» COVID- 
сертифікат.

Обмеження «червоного» рівня не будуть застосовуватися за умови 
наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів 
масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, 
театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, 
ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів 
«зеленого» COVID-сертифікату.

3.Взяти до уваги, що здійснення пасажирських перевезень громадським 
транспортом в межах Тальнівської міської територіальної громади має 
здійснюватись лише за умови суворого дотримання карантинних обмежень 
«червоного» рівня епідемічної небезпеки.


