
БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ
СИТУАЦІЇ

0.І. РУ. ЖШІуоку м. Борислав

Про посилення заходів карантину

Відповідно до  с т . 75, ст. 76 Кодексу цивільного захисту України, наказу МВС 
України від 26.12.2014 року №1406 «Про затвердження положення про штаб з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації та Видів оперативно технічної і звітної документації штабу 
з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації», затвердженого в Міністерстві юстиції 
України 16.01.2015 року за №47/26492, на виконання постанови КМУ від 11 березня 2020 
року №211 «Про запобігання поширення на території України» коронавірусу СОУГО-19»(зі 
змінами та доповненнями до неї), розпорядження міського голови від 27.03.2020 року №96- 
р «Про перевід Бориславської міської ланки Львівської територіальної підсистеми ЄДС 
ЦЗ в режим «НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ», з метою забезпечення організації і 
координації робіт з ліквідації наслідків медико-бюлогічної надзвичайної ситуації 
природного характеру державного рівня:

1. Установити з 12 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. на всій території м. Борислава 
та смт. Східниця карантин.

2. Заборонити на території м. Борислава та смт. Східниця до 24 квітня 2020 р.:

1) з 6 квітня 2020 р. перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів 
індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі 
виготовлених самостійно;

2) з 6 квітня 2020 р. переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи, крім 
випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років, батьками, 
усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками- 
вихователями, іншими особами відповідно до закону або повнолітніми родичами дитини;

3) перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу 
батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, 
інших осіб відповідно до закону або повнолітніх родичів дитини;

4) відвідування закладів освіти її здобувачами;

5) відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, 
крім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності;

6) відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

7) проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, 
релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, за умови забезпечення
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учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними 
масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних 
санітарних та.протиепідемічних заходів;

8) роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема 
закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних 
центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, 
торговельного і побутового обслуговування населення, крім:

торгівлі продуктами харчування, пальним, деталями та приладдям для транспортних 
засобів та сільськогосподарської техніки, засобами гігієни, лікарськими засобами та 
виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, 
ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і 
садивним матеріалом, добовим молодняком свійської птиці, засобами зв’язку та 
телекомунікацій, в тому числі мобільними телефонами, смартфонами, планшетами, 
ноутбуками та іншими товарами, що відтворюють та передають інформацію, в 
спеціалізованих магазинах, які обов’язково повинні мати прямі контракти з операторами 
зв’язку, за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів 
засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому 
числі виготовленими самостійно, перебування в приміщенні не більше одного відвідувача 
на 10 кв. метрів торговельної площі, а також дотримання інших санітарних та 
протиепідемічних заходів;

провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і 
діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, а також медичної практики, 
діяльності з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, ветеринарної практики, 
діяльності автозаправних комплексів, діяльності з продажу, надання в оренду, технічного 
обслуговування та ремонту транспортних засобів, періодичних випробувань 
автотранспортних засобів на предмет дорожньої безпеки, сертифікації транспортних 
засобів, їх частин та обладнання, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових 
операцій, діяльності з підключення споживачів до Інтернету, поповнення рахунків 
мобшьного зв’язку, сплати комунальних послуг та послуг доступу до Інтернету, ремонту 
офісної та комп’ютерної техніки, устаткування, приладдя, побутових виробів і предметів 
особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку, кваліфікованих надавачів електронних 
довірчих послуг за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та 
відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними 
масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних 
санітарних та протиепідемічних заходів;

торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із 
застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення персоналу (зокрема 
захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема 
респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також 
дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

діяльності закладів розміщення, в яких проживають медичні працівники та особи в 
обсервації, а також інші особи відповідно до рішення Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

9) регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобшьним транспортом у 
міському сполученні, зокрема пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах 
у режимі маршрутного таксі, крім перевезення:
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легковими автомобілями;

службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами 
працівників -підприємств, закладів та установ незалежно від форми власності, які 
забезпечують охорону здоров’я, продовольче забезпечення, урядування та надання 
найважливіших державних послуг, енергозабезпечення, водозабезпечення, зв’язок та 
комунікації, фінансові та банківські послуги, функціонування інфраструктури 
транспортного забезпечення, правопорядку та цивільного захисту, об’єктів критичної 
інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл, за умови забезпечення водіїв 
та пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості 
місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або 
визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб і виключно за 
маршрутами руху, погодженими з органами Національної поліції, а також дотримання 
відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

працівників закладів та установ незалежно від форми власності, які забезпечують 
охорону здоров’я, продовольче забезпечення, урядування та надання найважливіших 
державних послуг, енергозабезпечення, водозабезпечення, зв’язок та комунікації, фінансові 
та банківські послуги, функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, 
правопорядку та цивільного захисту, об’єктів критичної інфраструктури, які мають 
безперервний промисловий цикл, за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час таких 
перевезень засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними 
масками, у тому числі виготовленими самостійно, в межах кількості місць для сидіння, 
передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в 
реєстраційних документах на цей транспортний засіб, а також міському автомобільному 
транспортному засобі, що здійснює регулярні пасажирські перевезення на міських 
маршрутах;

10) перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують 
громадянство чи її спеціальний статус;

11) самовільно залишати місця обсервації (ізоляції).

3. Начальнику Бориславеького відділення поліції ДВП ГУ НП у Л/о А. Мархоню 
забезпечити:

3.1 в межах компетенції контроль за дотриманням режиму обсервації (ізоляції), 
самоізоляції;

3.2 супроводження транспортних засобів, а також аварійно-рятувальної та іншої 
спеціальної техніки під час транспортування організованих груп людей (більше ніж 40 
осіб) до обсерваторів (ізоляторів).

3.3 охорону публічної (громадської) безпеки і порядку на прилеглій території до 
об’єктів госпіталізації осіб, хворих на СОУТО-19, обсервації (ізоляції);

3.4 посилення патрулювання громадських місць;

3.5. вжиття інших заходів, спрямованих на виконання цього розпорядження.

4. Директору КНП «Центральна міська лікарня м. Борислава» В.Головчаку 
забезпечити тимчасове припинення проведення планових заходів з госпіталізації та 
планових операцій, крім термінових та невідкладних.

5. Підприємствам, установам, організаціям на час дії карантину забезпечити:
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5.1 позмінну роботу працівників та/або за можливості віддалену роботу в режимі 
реального часу через Інтернет;

5.2 відстань у прикасовій та касовій зонах між особами (за винятком покупця і 
продавця) не менше ніж 1,5 метра та/або наявність між ними відповідних захисних екранів;

5.3 дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між відвідувачами, які очікують 
дозволу на вхід до приміщень;

5.3 цілодобовий та/або подовжений режим (графік) роботи юридичних осіб та 
фізичних осіб — підприємців, які провадять діяльність, яка є дозволеною відповідно до 
постанови (без необхідності здійснення окремого погодження такого режиму (графіка).

6. Начальнику Бориславського МВ ГУ ДСНС у Л/о О.Кобилецькому спільно з 
директором КП «Еко -  місто» І. Сорока - організувати проведення дезінфекційних заходів 
місць масового скупчення людей.

7. Керівникам управляючих компаній МПП «Бескид» та МПП «Комфорт», а також 
головам ОСББ - організувати проведення дезінфекційних заходів місць загального 
користування житлових будинків.

8. Директору Бориславського міського територіального центру соціального 
обслуговування Н. Штереб вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування 
одиноких осіб та осіб, які одиноко проживають, серед громадян похилого віку, осіб з 
інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний 
супровід.

9. Керівникам підприємств установ організацій які залучаються до ліквідації наслідків 
медико - біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, 
пов’язаної із поширенням на території м. Борислава та смт. Східниця СОУШ-19, 
забезпечити подання інформації про проведену роботу щоденно до 09.00 год. керівнику 
штабу з ліквідації надзвичайної ситуації В.Прідуну на електронну адресу vns_czn@ukr.net/

10. В.о. начальника відділу надання адміністративних послуг Т. Шишко організувати 
надання послуг відповідно до додатку постанови КМУ від 11 березня 2020 року №211 (в 
редакції постанови КМУ від 02 квітня 2020 року №255 Перелік адміністративних послуг, 
які надаються через центри надання адміністративних послуг у період дії карантину.

11. Керівнику штабу з ліквідації надзвичайної ситуації В.Прідуну:

11.1 забезпечити подання щодня Керівнику обласного штабу з ліквідації наслідків 
медико-бюлогічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, 
пов’язаної із поширенням на території України СОУШ-19, звітності про виконання цієї 
постанови;

11.2 довести це розпорядження до відома виконавців;
11.3 забезпечити належне виконання вимог цього розпорядження.

Р. Садлівський


