
Бутенка С.П., начальника управлiння охорови здоров'я Сумськоi обласноi
державно! адмiнiстрацii.

ВИСТУПИЛИ:
Григоренко Р.В., начальник Управлiння Служби безпеки Украiни

в Сумськiй областi;
Карпенко Д.В., заступник начальника iз запобiгання надзвичайним

ситуацiям Головного управяшня Державноi служби Украiни э надзвичайних
ситуацiй у Сумськiй областi;

Попов Б.Б., директор технiчний Акцiонерного товариства «Сумиобп-
енерго».

виишили.
1. Мiським та селищним головам, керiвникам закладiв охорони здоров'я,

визначених для госпiталiзацiI пацiентiв хворих на COVID-19 та тих, що
надаютъ ургентну допомоrу населеяню (реашмашйш, хiрургiчнi та пологовi
вiддiленяя тощо ), . з метою эабезпеченвя безперебiйного та надiйного
електропостачанвядля роботи в умовах аварiйних ситуацiй: ·

1) вирiшити ·пнтанвя щодо переведения закладiв охорони здоров' я, що
визначенi для госпiталiзацii пацiевтiв хворях на COVID-19, та якi надають
ургентну допомоrу населенню (реавiмацiйнi, хiрургiчнi та пологовi вiддiлення
тощо ), в 1 категорiю вадiйностi еяектропостачання вiдповiдво до вимог
державних будiвельних норм;

СЛУХАЛИ:

ГОЛОВУВАВ: Живицъкий Д.0., голова Сумськоi обласноi державно!
адмiнiстрацii, голова Сумськоi обласноi кoмicii з питань техногенно-
екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй.

ПРИСУПП: члени Сумськоi обласноi кoмicii з питань техногенно-
екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй (далi - обласна комiсiя) в студiях
вiдеозв' язку,

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про забезпечення електропостачанням заклашв охорони здоров' я

на територii обласп.
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позачергового засщаввя Сумськоi обласноi кoмicii з питань техногенно-
еколоriчноi безпекв та вадзвичайних ситуашй



Термiн виконання: до 17.11.2021

3. Головному управлiнвю Державноi служби Украiни з надзвичайних
ситуацiй у Сумськiй областi сшльно з управлiнням охорони здоров'я Сумськоi
обласноi державно! адмiнiстрацii та Акцiонерним товариством «Сумиобл-

Термiн виконання: до 25.11.2021

2. Управлiнню охорови здоров'я Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii спiльно э керiвни:ками закладiв охорони здоров'я, визначених для
госпiталiзацii пацiентiв хворих на COVID-19 та тих, що надають ургентну
допомогу населенню (реанiмацiйнi, хiрургiчнi та пологов! вiдцiлення тощо ),
провести техшчн! розрахунки щодо визначення необхiдних потужностей
електропостачання електроприймачiв операцiйних i пологових блокiв,
вiддiлень анестезiолоrii, реанiмацii i iнтенсивноi терапii, каб.iнетiв лапароскопй,
бронхоскопй i aнrioгpaфii та iнmих, вiд безперебiйноi роботи яких
безпосередньо залежить життя хворях, а також системи протипожежного
захисту, сигналiзацii загазованостi, лi.карняних лiфтiв, аварiйного освiтлення, та
охоронноi сигналiзацii лiкувальяих заклашв та врахувати Ух при визначенi
потужностей автономних джерел живлення.

взаемодй на випадок аварiйного вщкпюченвя електропостачання, в яких
визначити контактнi телефони аварiйно-рятувалъних служб;

7) пр:изначити та шдготуватн працiвникiв вiдповiдальних за пiдключення
автономв:их джерел живлевня, провести iнструктажi з пiдготовленим
персоналом з вiдповiдною rрупою з електробезпек:и для оперативного
реагування на можливi аварiйнi cmyaцii.

мережi еле~опередавалъноi органiзацii протягом десяти хвилин та плани

. .матерташв;
6) сшльно з працiвниками територiалъних щдроздцпв Головного

управлiння Державно! служби Украiни з надзвичайних ситуацiй у Сумськiй
областi та структурних пiдроздiлiв Акцiонерноrо товариства «Сумиобленерго»
розробити електричнi схеми для приеднання автономних джерел живлення до

2) провести розрахунки з урахуванням максимально! споживаноi
потужностi наявних апаратiв ПIВЛ i кисневих концентраторiв щодо необхiдноi
кiлькостi переносних автовомних джерел живлення, та розробити схему ix
пщключення до переносних автономних джерел живлення;

3) обладнати будiвлi, в яких розмiщенi реанiмацiйнi, xipypriчнi та родилънi
вiддiленяя, вставовлено апарати IIIВЛ та кисневi концентратори, пристроям:и
для пшключення перевосних автоном:них джерел електропостачання, r
забезпечити ix необхiдними комплектами :кабелiв та iнmoro обладнання
(захищеними електричвими э'еднувачами, перемикачами тощо);

4) уточнити наяввiстъ i технiчний стан автономних джерел живлення на
пiдприе:мствах, установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi, та
опрацювати питання щодо ix залучення на доrовiрни:х засадах для медичних
закладiв, в яких вiдсуrнi резервнi джерела (з розрахунку термiну доставки
10 хвилин);

5) забезпечити наявнiсть запасу необхiдНоi кiлькостi пально-мастильних
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2. Керiвни:кам закладiв охорони здоров' я, виэначених для rоспiталiзацii
пацiентiв хворих на COVI0-19 та тих, що надають урrентну допомогу
населеншо (реанiмацiйнi, xipypriчнi та· пологовi вiддiлення тощо) спiльно
з кер.iвниками териrорiальнвх пiдроздiлiв Головного управлiння Державно!
служби Унрашн з надзвичайвих ситуашй у Сумськiй областi та структурних
пiдроздunв Акцiонерного товариства «Сумиобленерго» розробити
та затвердити алгоритми забезпеченяя лiкувалъних закладiв джерелами
альтернативного електропостачання, про що проiнформувати управшння
охорони здоров'я Сумськоi обласноi державяоi адмiнiстрацii.

Термiн виконання: до 25.11.2021
3. А:кцiонерномутовариству «Сумиобленерrо»:
1) вирiшити пвтання щодо недопущения вщключення вiд

епектропостачання эаклашв охорони здоров'я, особливо тих, якi мають
вiддiлення (палати) iнтенсивноi або реанiмацiйноi допомоги, а також надають
допомогу пацiентам хворим на COVID-19;

2) завчасно iнформувати Сумсъ:ку обласну державну адмiнiстрацiю про
можливт вщключення електропостачання у разi виникнення аварiйних.ситуацiй
зriдно з спецiальвими rрафiками аварi:йних вiдкточень.

Термiн виконвння: на зимовий перiод
2021-2022 рокiв

4. Шосткинському мiсъхому, Ямпiлъському селищному ·головам спiлъно з
керiвниками комунальних некомерцiйних пiдприемств «Шосткинська дитяча
шкарня» Шосткинськог мiськоi. ради та «Ямшльська лiкарня» Ямпiлъськоi
селищноi ради невщкладно вжити заходiв щодо забезпечення надiйним
електропостачанням лiкувальвих закладiв (I категорiю надiйностi
епе:ктропостачання вiдповiдно до вимог державних будiвельних норм та

норм та iнших нормативних акпв, наявнють актiв про введения ix в
експлуаташю та призначення осiб, вiдповiдалъних за ix використання.

Термiн виконання: до 06.12.2021

енерго» провести перевiрки закладiв охорони здоров'я, визначених для
госпiталiзацii пашенпв хворях на COVID-19 та тих, що надають ургентну
допомогу населенню (реанiмацi:йнi, xipypriчвi та пологовi в.iдцiлення тощо)
щодо:

1) наявносп, технiчного ставу автояомних джерел живлення в лiкувальних
закладах та забезпечення ними необхщввх потужностей електропостачання для
електроприймачiв операцiйних i пологових блокiв, вiддiленъ анестезiологii, r 
реанiмацп i iнтенсивяоi терапn, кабiнетiв лапароскопii, бронхоскопii
i aнriorpaфii та iнших, вiд безперебiйяоi роботи яких безпосередньо залежить
життя хворих, а також система протипожежного захисту, сигналiзацii
загазованостi, лiкарняних лiфтiв, аварiйноrо освiтлення, та охоронноi
сигнашзвцй лiкувальних закладiв.

2) наявнiсть технiчноi документацii на встановлення та використання
автономних джерел живлення, вiдповiднiсть ii ви:м:огам Державних будiвельних
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Олекеандр Б€Л€ВЦОВ

надзвичайнвм ситу: IЯМ

Департамевту цивiльного захисту
населения Сумсыrоi обласвоi
державноi адмiвiстрацii,
вщповшальввй секретер
обласиоi кoмicii

Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ

Голова Сумськоi обласвоi
державноi адмiнiстрацii,
голова обласноi кoмicii

,

Термiн виконання: до 25.11.2021
5. Контроль за виконавв.ям цього рiшення покласти на управлiння охорони

здоров)я Сумськоi обласноiдержавяоiадмiнiстрацii.

придбання та встановлення дизельноi електростанцii, агрегату безперервного
живпення або акумуляторних батарей).

~··
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