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ДЕРЖАВНОГО РІВНЯ ПОВ’ЯЗАНОЇ З ПОШИРЕННЯМ ГОСТРОЇ 

РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ COVID-19, СПРИЧИНЕНОЇ 
КОРОНАВІРУСОМ SARS-COV-2, В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ  
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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

від 06.01.2022                       м. Запоріжжя                                                № 1 
 

Про ліквідацію наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 
природного характеру державного рівня пов’язаної з поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 
 

Відповідно до статті 75 Кодексу Цивільного захисту України, 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 338-р «Про 
переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної 
ситуації» (зі змінами), розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків 
медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного 
рівня пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 від 26.03.2020 
№ 1 «Про створення Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації»,  від 
02.12.2021 № 97 «Про надання інформації щодо виконання заходів», 
розпоряджень голови Запорізької обласної державної адміністрації від 26.03.2020 
№126 «Про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації регіонального рівня та утворення регіонального штабу з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації» (зі змінами) та від 26.03.2020 №127 «Про 
переведення Запорізької територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту в режим надзвичайної ситуації» (зі змінами), з метою 
оперативного вжиття заходів з протидії розповсюдженню коронавірусної хвороби 
COVID-19, ліквідації наслідків та оперативного інформування керівництва 
Держави, враховуючи вимоги постанови 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),  враховуючи стабілізацію 
епідеміологічної ситуації та рівень завантаженості ліжок, які 
передбачені для лікування хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 
спричинену коронавірусом  SARS-CoV-2   
 



 2 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
1. Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, керівників 

закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру 
респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом  SARS-CoV-2  
опрацювати питання щодо тимчасової оптимізації ліжок з урахуванням 
пропозицій, які надані у додатку. 

Про вжиті заходи поінформувати  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 на електронну 
адресу: doz@zoda.gov.ua. 

У разі узгодження наданих пропозицій внести своєчасно зміни до 
електронної інформаційної системи MedData та затвердити зміни на засіданнях 
регіональних комісіях з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій. 

Термін виконання: до 10.00 год. 
10.01.2022 

 
2. 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 
надзвичайної ситуації, перший 
заступник голови Запорізької 
обласної державної адміністрації 

 
 
 
                            Володимир ШУСТОВ 



                                                       Додаток  
                                                     
                                                                                                                          Розпорядження керівника робіт з                                                                                      
                                                                                                                          ліквідації наслідків надзвичайної  
                                                                                                                          ситуації регіонального рівня, у зв’язку з  
                                                                                                                          епідемічною ситуацією на території  
                                                                                                                          Запорізької області, спричиненою  
                                                                                                                           коронавірусом 2019-nCoV 
                                                                                                                           від  06.01.2022  №1       
 

Пропозиції щодо тимчасової оптимізації ліжкового фонду для лікування хворих на COVID-19 від 06.01.2022   
Заклад охорони здоров'я  Загальний 

ліжковий фонд 
Кількість 

виділених ліжок 
для хворих на 
COVID-19 на 

05.01.2022 

Планується 
тимчасово 

оптимізувати 
  

Всього кількість ліжок, виділених   
для хворих на COVID-19 ,  після 

тимчасової оптимізації 

1 2 3 4 5 
 

І ХВИЛЯ 
 

КНП "Обласна інфекційна клінічна 
лікарня" ЗОР 

217 200 30 170 

КНП БМР "Бердянське територіальне 
медичне об'єднання" 

536 260 60 200 

КНП "ТМО "Багатопрофільна лікарня 
інтенсивних методів лікування та 
ШМД" ММР 

615 460 110 350 

КНП "Дніпрорудненська 
багатопрофільна міська лікарня 
інтенсивного лікування" 

145 66 0 66 

КНП "Оріхівська багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування" 

160 80 20 60 

КНП "Пологівська багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування" 

146 79 19 60 

КНП "Міська лікарня № 1" ЗМР 
 

250 250 100 150 
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1 2 3 4 5 
КНП "Міська лікарня № 2" ЗМР 
 

160 160 70 90 

КНП "Міська лікарня № 7" ЗМР 
 

260 260 100 160 

КНП "Міська лікарня № 9" ЗМР 
 

600 470 110 360 

КНП "Міська дитяча лікарня № 5" 
ЗМР 
 

385 150 60 90 

Всього І хвиля: 3474 2435 
 

679  1756 

ІІ ХВИЛЯ 
 

КНП "Спеціалізована медико-
санітарна частина" ЕМР 

280 120 20 100 

КП "Токмацька багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування" 

145 60 30 30 

КНП «Обласний перинатальний 
центр» ЗОР 

124 25 0 25 

КНП "Якимівська центральна 
района лікарня" 

156 80 30 50 

КНП "Міська лікарня № 6" ЗМР 
 

320 320 120 200 

КНП «Веселівська багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування 
імені О.М. Колісника» ВСР 

100 50 20 30 

КНП «Кам`янсько-Дніпровська 
міська лікарня» Кам`янсько-
Дніпровської міської ради 

100 45 15 30 

КНП «Пологовий будинок №4» 
Запорізької міської ради 

90 90 30 60 

КНП «Вільнянська районна 
багатопрофільна лікарня» ВРР 

146 80 30 50 

КП "Приморська центральна 
районна лікарня" Приморської 
міської ради 

104 60 30 30 
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1 2 3 4 5 
КНП «Міська лікарня екстреної та 
швидкої медичної допомоги» ЗМР 

710 320 220 100 

КНП  «Клініка «Сімейний лікар» 
Широківської сільської ради 
(враховуючи реорганізацію та зміну 
назви КНП«Запорізька центральна 
районна лікарня» Широківської 
сільської ради) 

80 55 25 30 

Всього ІІ хвиля: 
 

2355 1305 570 735 

Всього по І та ІІ хвилях 5829  3740 1249  2491 
Резервна хвиля 

КНП «Михайлівська 
багатопрофільна лікарня» 
Михайлівської селищної ради 
Михайлівського району   

100 30    

КНП «Василівська багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування» 
Василівської міської ради 

165 30   

Всього резервна хвиля 265 60   
 

  
  

 


