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П Р О Т О К О Л № 20 
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Рівненської області

" 17 " червня 2021 року м. Рівне

Головував: голова обласної державної адміністрації, голова Комісії Віталій 
КОВАЛЬ.

Присутні: члени комісії (за списком), запрошені (за окремим списком).

І. Про продовження карантину та обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-Co V-2.
(Інформація: Коваль B.C., Вівсянник О.М.,Сафонов Р.В.)

З метою запобігання поширенню на території Рівненської області 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- 
CoV-2, відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних 
хвороб", постанов Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 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, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 
16.06.2021 № 611), комісія вирішила:

1. Продовжити карантин на території Рівненської області до 
31 серпня 2021 року.

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним 
органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, 
райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських, селищних та 
сільських рад з 10 червня 2021 року на території області встановлений 
“зелений” рівень епідемічної небезпеки, відповідно до якого забороняється:

1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському 
транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема 
респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі 
виготовлених самостійно;
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2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, 
підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про 
взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в 
Україні;

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
4) перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та 

особами без громадянства, в яких відсутній поліс (свідоцтво, сертифікат) 
страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, 
або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території 
України чи договірні відносини із страховою компанією-партнером на 
території України (асистанс), покриває витрати, пов’язані з лікуванням 
COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні, крім:

іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території 
України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують 
додаткового захисту;

працівників дипломатичних представництв та консульських установ 
іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, 
акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що 
здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення, членів 
екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і 
локомотивних бригад;

військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав—членів НАТО 
та держав—учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть 
участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил.

У разі відсутності документів, передбачених в абзаці першому цього 
підпункту, уповноважена службова особа підрозділу охорони державного 
кордону відмовляє іноземцям та особам без громадянства у перетині 
державного кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону України 
“Про прикордонний контроль”;

5) перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та 
особами без громадянства без негативного результату тестування на COVID- 
19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення 
антигену коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведено не більш як за 72 години 
до перетину державного кордону, або документа, що підтверджує отримання 
повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до 
переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях (далі —  
документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації), виданого 
відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил (2005 рік) або 
відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне 
визнання документів про вакцинацію, крім:

іноземців та осіб без громадянства, які не досягли 12 років;
іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території 

України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують 
додаткового захисту;



працівників дипломатичних представництв та консульських установ 
іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, 
акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що 
здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення, членів 
екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і 
локомотивних бригад;

військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав-членів НАТО та 
держав—учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть 
участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил.

У разі відсутності документів, передбачених в абзаці першому цього 
підпункту, уповноважена службова особа підрозділу охорони державного 
кордону відмовляє іноземцям та особам без громадянства у перетині 
державного кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону України 
“Про прикордонний контроль”;

6) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, 
соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних 
тематичних та інших) заходів (у тому числі в розважальних закладах (нічних 
клубах) і закладах громадського харчування) без одягнутих усіма учасниками 
та організаторами заходу засобів індивідуального захисту, зокрема захисних 
масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 
самостійно.

Обмеження, передбачені цим підпунктом, не застосовуються за умови 
наявності в усіх учасників та організаторів заходу негативного результату 
тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або 
експрес-тесту на визначення антигенна коронавірусу SARS-CoV-2, яке 
проведене не більш як за 72 години до здійснення заходу, або документа, що 
підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

7) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 
автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських 
автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному, 
залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, 
внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж: 
кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою 
транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на такий 
транспортний засіб.

Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами 
індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та 
здійснює контроль за використанням пасажирами під час перевезення засобів 
індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що 
закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

8) діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у 
яких:

не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням 
дистанції між клієнтами не менш як 1,5 метра;



не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема 
захисними масками або респіраторами, та не здійснюється належний 
контроль за їх використанням;

здійснюється обслуговування покупців без одягнутих засобів 
індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які 
закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, за винятком 
обслуговування за межами будівлі суб’єкта господарювання (через вікна 
видачі, тераси тощо);

не забезпечується централізований збір використаних засобів 
індивідуального захисту в окремі контейнери (урни).

3. “Жовтий” рівень епідемічної небезпеки встановлюється у разі 
наявності протягом трьох днів підряд однієї з таких ознак на всій території 
України:

кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. 
населення за останні 14 днів становить більш як 75 осіб;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом 
полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигенна 
коронавірусу SARS-CoV-2) — більш як 4 відсотки;

кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес- 
тесту на визначення антигенна коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх 
семи днів на 100 тис. населення становить менш як 300 тестувань;

наявність підстав для встановлення “червоного” рівня епідемічної 
небезпеки на території хоча б одного регіону.

“Жовтий” рівень епідемічної небезпеки встановлюється одночасно на 
території всіх регіонів рішенням Державної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за ініціативою Міністра 
охорони здоров’я, яке розміщується на офіційному інформаційному порталі 
Кабінету Міністрів України (за посиланням http://covidl9.gov.ua).

Рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій щодо запровадження “жовтого” рівня епідемічної 
небезпеки набирає чинності не раніше ніж через два дні з дати його 
оприлюднення.

У разі відсутності протягом семи днів підряд ознак для встановлення 
“жовтого” рівня епідемічної небезпеки, визначених цим пунктом, рішенням: 
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій на всій території України встановлюється “зелений” рівень 
епідемічної небезпеки.

4. У разі встановлення “жовтого” рівня епідемічної небезпеки додатково 
до обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених “зеленим” рівнем 
епідемічної небезпеки забороняється:

1) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, 
соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних 
тематичних та інших) заходів (у тому числі в розважальних закладах (нічних 
клубах) і закладах громадського харчування) за участю більше однієї особи 
на 4 кв. метри площі будівлі або території (якщо захід проводиться на
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відкритому повітрі) або наповненістю залів понад дві третини місць 
(розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів 
відвідувачами і одним порожнім рядом) у кожному окремому залі, крім 
заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, проведення кваліфікаційного іспиту на 
право на зайняття нотаріальною діяльністю, тестування на знання 
законодавства у сфері державної реєстрації осіб, які мають намір виконувати 
функції державного реєстратора, атестації здобувачів у формі єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту (включно з апробаційним проведенням 
єдиного державного кваліфікаційного іспиту) і тестових екзаменів 
ліцензійних інтегрованих іспитів “Крок” (далі - атестація здобувачів), 
проведення заходів з оцінювання якості освіти (пробного зовнішнього 
незалежного оцінювання, зовнішнього незалежного оцінювання, вступних 
випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів 
здійснення зовнішнього незалежного оцінювання тощо), проведення яких 
належить до завдань Українського центру оцінювання якості освіти та його 
регіональних підрозділів (далі - заходи з оцінювання якості освіти), 
проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного 
календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 
України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних 
клубів із глядачами з наповненістю споруд, приміщень не більш як дві 
третини місць і за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних 
санітарних та протиепідемічних заходів і здійснення обов’язкового 
щоденного контролю за станом здоров’я учасників.

Зазначені обмеження не застосовуються за умови наявності в усіх 
учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на 
COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на 
визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більше як 
за 72 години до здійснення заходу, або документа, що підтверджує 
отримання повного курсу вакцинації;

2) приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та 
приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з 
наповненістю кінозалів або залів понад дві третини місць (розміщення 
здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним 
порожнім рядом) або понад 50 відсотків місць (розміщення здійснюється з 
дотриманням шахового порядку, зокрема для груп із двох осіб) у кожному 
окремому кінозалі або залі;

3) розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на 
відстані меншій, ніж 1,5 метри за сусідніми столиками та більш як чотири 
особи за одним столом (без урахування дітей віком до 18 років), за умови, що 
відвідувачі заходять до закладу і пересуваються по ньому з вдягненими 
засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними 
масками, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовленими самостійно 
(крім часу сидіння за столом для приймання їжі та/або напоїв);



4) відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на 
самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 
перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу 
освіти;

5) проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) 
за участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за 
присутності глядачів (відвідувачів);

6) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують 
можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа 
на 10 кв. метрів загальної площі приміщення, басейнів і більше ніж чотири 
особи на одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для 
спортивно-тренувальних груп;

7) відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів 
сім’ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше 
ніж один раз на тиждень) установ і закладів соціального захисту, в яких 
тимчасово або постійно проживають (перебувають) громадяни похилого віку, 
ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими 
інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що 
надають соціальні послуги сім’ям (особам), які перебувають у складних 
життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги 
екстрено (кризово).

5. Департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення 
облдержадміністрації,державній установі "Рівненський обласний центр 
контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я 
України" вжити заходи щодо збільшення тестувань у разі, коли середня 
кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес- 
тесту на визначення антигену короновірусу SARS-CoV-2 на території області 
становить менше як 350 трестувань на 100 тис. населення протягом семи 
днів.

6. Департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення 
облдержадміністрації підготувати проект розпорядження про виділення 
департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення 
облдержадміністрації 2 тис.л бензину А-92 та 2 тис л дизельного пального з 
регіонального матеріального резерву з метою виконання заходів ліквідації 
наслідків медико-біологічної ситуаціях природного характеру.

7. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації забезпечити оприлюднення на веб- 
сайті обласної державної адміністрації відомостей про діючі протиепідемічні 
заходи, прийняті керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної 
надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із 
поширенням на території України COVID-19, Державною та обласною 
комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій.

8. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним 
органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,



районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських, 
селищних, сільських рад забезпечити:

1) безумовне дотримання протиепідемічних заходів, які визначають 
особливості провадження діяльності суб’єктами господарювання на період 
карантину, та затверджені відповідними постановами Головного державного 
санітарного лікаря України;

2) подання щодня, до 13:00, Керівнику робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації у зв’язку з поширенням на території Рівненської 
області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненого 
коронавірусом SARS-CoV-2, звітності про виконання цього протоколу 
(електронна адреса: rivnens@gmail.com).

9. Обласному штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
забезпечити подання щодня Керівнику робіт з ліквідації наслідків медико- 
біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, 
пов’язаної із поширенням на території України COVID-19, звітності про 
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 (зі 
змінами).

10. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на керівника 
робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у зв’язку з поширенням на 
території Рівненської області гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

11. Про стан протипожежного захисту місць збирання, зберігання 
та переробки врожаю у  2021 році.

(Доповідь: Панюк О.В., співдоповідь: Переходько Н.І.)

За результатами доповіді, співдоповіді та з урахуванням обговорення 
питання порядку денного Комісія вирішила:

1. Головному управлінню ДСНС України у області, 
департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, 
райдержадміністраціям, виконавчим комітетам сільських, селищних рад 
забезпечити безумовне виконання Заходів щодо охорони врожаю від пожеж: 
на період 2021 року, затверджених першим заступником голови Рівненської 
облдержадміністрації від 02.04.2021 № 3504/0/01-32/21.

Термін: згідно з термінами, 
визначеними у  заходах.

2. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, 
райдержадміністраціям, райдержадміністраціям, виконавчим комітетам 
сільських, селищних рад зобов’язати керівників сільськогосподарських 
підприємств, кооперативів та інших об'єктів сільськогосподарського 
призначення, незалежно від форм власності:

2.1. Вжити заходів щодо забезпечення пожежної безпеки місць 
збирання, зберігання та переробки врожаю.

Термін: протягом жнивної 
кампанії
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2.2. Організувати цілодобове чергування з пожежною чи 
пристосованою технікою членів ДПД (ДПК), місцевої пожежної охорони та 
інших протипожежних формувань. Провести технічне обслуговування 
наявних вогнегасників та за необхідності придбати нові.

Термін: на період збирання врожаю
2.3. Виконати обкоси хлібних полів та обореня смугою не менше 4 м 

завширшки в місцях їх прилягання до лісових та торф'яних масивів, степової 
смуги, автомобільних шляхів та залізниць.

Термін: перед дозріванням
колоскових

2.4. Забезпечити хлібні поля наглядною агітацією щодо 
попередження виникнення пожеж в період збирання врожаю.

Термін: перед дозріванням
колоскових

3. Виконавцям про хід виконання заходів інформувати Головне 
управління ДСНС України у області до 1 вересня 2021 року.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на Головне 
управління ДСНС України у області, якому звіт про виконання 
протокольного рішення надати в секретаріат комісії до 15 вересня 2021 року.

III. Про стан створення та функціонування місцевої пожежної 
охорони, будівництва пожежних депо.
(Доповідь: Панюк О.В.)

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення питання 
порядку денного комісія вирішила:

1. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам 
міських, селищних та сільських рад:

1.1. Активізувати роботу щодо створення в межах адміністративно- 
територіальних одиниць підрозділів добровільної та місцевої пожежної 
охорони.

Термін: протягом 2021 року
1.2. Питання стану функціонування наявних та створення нових 

підрозділів місцевої (добровільної) пожежної охорони розглянути на 
засіданнях комісій з питань ТЕБ та НС.

Термін: до 07.07.2021
1.3. Забезпечити належне фінансування для підтримання боєздатності 

наявних підрозділів місцевої пожежної охорони.
Термін: постійно

1.4. Розробити та затвердити Програми щодо створення підрозділів 
місцевої пожежної охорони у період з 2021 -  2023 роки на територіях 
підвідомчих адміністративно-територіальних одиниць.

Термін: до 30.08.2021
1.5. До агітаційно-масової роботи щодо профілактики пожеж у 

житловому секторі залучати працівників місцевих пожежних команд.
Термін: постійно



1.6. Провести розрахунок необхідної кількості пожежних депо із 
врахуванням нормативного радіусу обслуговування пожежних депо.

Термін: до 30.07.2021
1.7. Вирішити питання щодо будівництва пожежних депо в першу 

чергу на території тих населених пунктів, де відсутні підрозділи місцевої 
пожежної хорони та державні пожежно-рятувальні підрозділи.

Термін: протягом 2021 року
1.8. Виділити земельні ділянки під будівництво пожежних депо, 

передбачені генеральними планами населених пунктів та оформити на них 
правовстановлюючі документи.

Термін: протягом 2021 року
2. Виконавцям про хід виконання заходів інформувати Головне 

управління ДСНС України у Рівненській області до 15 січня 2021 року.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на Головне 

управління ДСНС України у Рівненській області, якому звіт про 
виконання протокольного рішення надати в секретаріат комісії до 1 лютого 
2021 року.

IV  Про стан утримання протипожежного водопостачання в 
населених пунктах області та його влаштування в безводних населених 
пунктах.

(Доповідь: Михальчук І.Л.)
За результатами доповіді та з урахуванням обговорення питання 

порядку денного Комісія вирішила:
1. Головам місцевих комісій з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій провести засідання, на яких розглянути 
питання щодо стану утримання, ремонту та покращення стану 
протипожежного водопостачання, влаштування його у безводних населених 
пунктах, підприємствах різних форм власності, та заслухати керівників, де 
виявлено несправне протипожежне водопостачання.

Термін: до 07.07.2021
2. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам 

рад міст обласного значення, органам місцевого самоврядування:
2.1. Відповідно до компетенції та повноважень вжити вичерпних 

заходів щодо влаштування, забезпечення та утримання у технічно справному 
стані пожежних гідрантів, пожежних водоймищ, водонапірних веж на 
підпорядкованій території.

Термін: постійно
2.2. При новому будівництві житлових, адміністративних будівель, 

капітальному ремонті та реконструкції вулиць, доріг, мереж і об’єктів 
водопостачання передбачати необхідність збереження існуючих та 
влаштування нових джерел протипожежного водопостачання у відповідності 
до вимог нормативних документів.

Термін: постійно
2.3. Звернути увагу на недопустимість асфальтування та засипання



пожежних гідрантів під час проведення підрядними організаціями ремонтних 
робіт дорожнього покриття.

2.4. При внесені змін до місцевих бюджетів та формуванні бюджетів на 
наступні роки передбачити кошти на ремонт, утримання та влаштування 
нових джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.

Термін: постійно
3. Виконавчим комітетам міських, селищних та сільських рад та 

керівникам комунальних підприємств, водоканалів, підприємств, 
установ, організацій різних форм власності області, на балансі яких 
знаходяться джерела зовнішнього протипожежного водопостачання:

3.1. Відремонтувати і відновити несправні пожежні гідранти, пожежні 
водоймища, водонапірні вежі та встановити покажчики місця розташування 
джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, про що 
проінформувати місцеві підрозділи ГУ ДСНС України у області.

Термін: до 01.10.2021
3.2. Здійснювати перевірку стану протипожежного водопостачання 

міст і населених пунктів, об’єктів незалежно від форм власності, із 
залученням представників пожежно-рятувальних підрозділів ГУ ДСНС 
України у області.

Термін: щороку, квітень
травень, вересень-жовтень

3.3. Про зміни в схемах протипожежного водопостачання вулиць, 
районів, міст, населених пунктів та об’єктів господарської діяльності 
інформувати місцеві пожежно-рятувальні підрозділи ГУ ДСНС України у 
області.

Термін: постійно
3.4. На вимогу оперативно-координаційного центру та 

підпорядкованих підрозділів ГУ ДСНС України у області при виникненні 
пожеж, аварій забезпечити безперешкодний доступ до водопровідних мереж 
та при необхідності вживати невідкладних заходів щодо підвищення тиску 
системи водопостачання.

Термін: постійно
4. Виконавцям про хід виконання заходів інформувати Головне 

управління ДСНС України у Рівненській області до 01 грудня 2021 
року.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на Головне 
управління ДСНС України у Рівненській області, якому звіт про 
виконання протокольного рішення надати в секретаріат комісії до 15 грудня 
2021 року.
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