
ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 
ЗАХВОРЮВАНОСТІ COVID-19 ТА ПРОВЕДЕНИХ ГОЛОВНИМ 
УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В ДОНЕЦЬКІЙ 
ОБЛАСТІ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ ПО НЕДОПУЩЕННЮ 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ COVID-19 ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ, 
СТАНОМ НА 27.07.2020. 

 
 

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 27.07.2020, в 
Україні встановлено 65656 лабораторно підтверджених випадків COVID-
19, з яких: 1616 летальних випадків, 36122 пацієнти одужали. В Донецькій 
області на теперішній час зареєстровано 850 випадків COVID-19. 

Посадовими особами Головного управління Держпродспоживслужби в 
Донецькій області (далі – Головне управління) прийнято участь в 10 засіданнях 
обласної та місцевих постійно діючих комісій з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій. Фахівцями Головного управління, в межах 
компетенції і повноважень, здійснюються протиепідемічні заходи із 
запобігання розповсюдженню коронавірусної хвороби. За минулий тиждень 
здійснено 408 моніторингових заходів щодо дотримання протиепідемічних 
вимог в закладах громадського харчування, торгівлі продовольчими 
продуктами, непродовольчими товарами, на агропродовольчих ринках тощо. За 
фактами недотримання суб’єктами господарювання протиепідемічних заходів, 
Головним управлінням складено 9 протоколів про адміністративне 
правопорушення, винесено 97 приписів та пропозицій, поінформовано органи 
місцевої влади по 4 фактам порушень, органи національної поліції - по 12 
фактам порушень. 

Головним управлінням для висвітлення процесу моніторингових заходів з 
контролю за дотриманням суб’єктами господарювання протиепідемічних вимог  
активно залучаються засоби масової інформації (далі - ЗМІ), всього за тиждень 
залучено 3 різних ЗМІ. 

Компетентним підрозділом Головного управління встановлено 
підвищений та ретельний контроль за суднами, що прибувають в порт 
Маріуполя, а саме: проводиться контроль за медико-санітарним оглядом, 
температурним скринінгом членів екіпажів, виявленням ознак захворювання на 
гострі респіраторні інфекції. За минулий тиждень на 19 суднах оглянуто 388 
осіб. Підозрілих на захворюваня COVID-19 не виявлено. 

Установами, що знаходяться у сфері управління Головного управління, за 
зверненнями суб’єктів господарювання, громадян проводиться профілактична 
дезінфекція приміщень і транспортних засобів. За тиждень проведено 
профілактичну дезінфекцію 355 об’єктів загальною площею 27,9 тис.м2. 

Триває активна робота з інформування населення про запобігання 
захворювання на коронавірусну інфекцію. Проведено 1122 заходи з 
інформування населення (через ЗМІ, соціальні мережі та Інтернет, бесіди 
тощо). 


