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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

від     21.04.2021                                     м. Запоріжжя                    №  6 
 

Про розподіл кисневих концентраторів для забезпечення подачею кисню 
ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну 
медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою                 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, серед закладів 
охорони здоров’я 

 
 Керуючись статтями 13, 22 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», відповідно до статей 75, 76 Кодексу Цивільного захисту 
України, Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 223, 
постанов Кабінету Міністрів України від 09.03.2020 № 224 «Про затвердження 
переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, 
необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 
коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита 
та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від 
оподаткування податком на додану вартість» (зі змінами), від 20.03.2020 № 225 
«Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення 
заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію 
та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України» (зі 
змінами) та від  09.10.2020 № 923 «Про виділення коштів для забезпечення 
подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають 
стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», розпоряджень голови 
Запорізької обласної державної адміністрації від 22.10.2020 № 475 «Про 
затвердження обсягу субвенції  з державного бюджету для забезпечення 
подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я на 2020 рік»,  від 
26.03.2021 № 193 «Про внесення  змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 26.03.2020 №126 «Про призначення керівника робіт з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації  регіонального рівня та утворення 



2 
регіонального штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, зі змінами», 
враховуючи розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків медико-
біологічної надзвичайної ситуації природнього характеру державного рівня, 
пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) від 10.10.2020 
№ 106 «Про внесення змін до Переліку закладів охорони здоров’я, що 
визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», пп. 2 п. 2 протоколу 
позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області від 13.11.2020 № 40,   
наказ Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 11.11.2020      
№ 1198 «Про визначення розпорядника коштів обласного бюджету», листи 
керівників комунального некомерційного підприємства «Якимівська 
центральна районна лікарня» Якимівської селищної ради  від 15.04.2021 №  901 
«Про передачу кисневих концентратори» та комунального некомерційного 
підприємства «Оріхівська  багатопрофільна  лікарня інтенсивного лікування» 
Оріхіської міської ради  від 09.04.2021 №396 «Про виділення кисневих 
коцентраторів» з метою оперативного вжиття заходів з протидії 
розповсюдженню коронавірусної хвороби COVID-19, ліквідації її наслідків,  
 
ЗАБОВ’ЯЗУЮ: 

1. Затвердити тимчасовий розподіл кисневих концентраторів для 
забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які 
надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, серед закладів 
охорони здоров’я області (додається). 

Термін виконання: невідкладно 
 

2. Генеральному директору комунального некомерційного підприємства 
«Якимівська центральна районна лікарня» Якимівської селищної ради 
організувати передачу 5 кисневих концентраторів комунальному 
некомерційному підприємству «Оріхівська  багатопрофільна  лікарня 
інтенсивного лікування» Оріхіської міської ради  для надання медичної 
допомоги хворим COVID-19 (шляхом передачі на відповідальне зберігання з 
правом використання), до моменту завершення потреби в існуванні мобільного 
кисневого парку, згідно з  додатком. 

 
Термін виконання: невідкладно 

 

3. Головному лікарю комунального  некомерційного підприємства 
«Оріхівська  багатопрофільна  лікарня інтенсивного лікування» Оріхіської 
міської ради: 

здійснити отримання кисневих концентраторів для надання медичної 
допомоги хворим COVID-19 (шляхом отримання на відповідальне зберігання з 
правом використання), до моменту завершення потреби в існуванні мобільного 
кисневого парку, згідно з додатком та забезпечити контроль за їх раціональним 
використанням; 
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взяти на контроль ведення бухгалтерського обліку та звітності одержаних 

кисневих концентраторів, які залучають для надання медичної допомоги 
хворим COVID-19 (шляхом отримання на відповідальне зберігання з правом 
використання), до моменту завершення потреби в існуванні мобільного 
кисневого парку, у відповідності до чинного законодавства. 
 

Термін виконання : невідкладно 
 

4. Керівникам комунального некомерційного підприємства «Якимівська 
центральна районна лікарня» Якимівської селищної ради та комунального 
некомерційного підприємства «Оріхівська  багатопрофільна  лікарня 
інтенсивного лікування» Оріхіської міської ради  повідомити Директора 
комунального некомерційного підприємства «Обласна клінічна інфекційна 
лікарня» Запорізької обласної ради про передачу кисневих концентраторів. 

 
Термін виконання: невідкладно 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  начальника 
регіонального штабу з ліквідації наслідків  медико-біологічної надзвичайної 
ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної з поширенням 
гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом            
SARS-CoV-2,  Олексія КУЛИНИЧА. 

 
 
 
 

Керівник робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, перший  
заступник голови Запорізької обласної  
державної адміністрації                                                          Володимир ШУСТОВ  
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Додаток  
до розпорядження Керівника робіт 
регіонального рівня з ліквідації 
наслідків медико-біологічної 
надзвичайної ситуації природного 
характеру державного рівня пов’язаної 
з поширенням гострої респіраторної 
хвороби СОVІD-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, в 
Запорізькій області 

                                                                      від _21.04.2021____     №  _6______ 
 
 
 

ТИМЧАСОВИЙ РОЗПОДІЛ 
тимчасовий розподіл кисневих концентраторів для забезпечення подачею 

кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну 
медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, серед закладів охорони здоров’я 

Запорізької області 
 

№ 
з/п 

Назва  Кількість 
кисневих 
концен-  
траторів 

1 Комунальне некомерційне підприємство «Якимівська           
центральна районна лікарня» Якимівської селищної ради - 5 

2 
Комунальне некомерційне підприємство «Оріхівська  
багатопрофільна  лікарня інтенсивного лікування» 
Оріхівської міської ради 

+ 5 

 РАЗОМ 0 
 
 

Керівник робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, перший  
заступник голови Запорізької обласної  
державної адміністрації                                              Володимир ШУСТОВ   
 
 

 
 
 


