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Про внесення змін до розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації від 23.04.2020р № 8-нс «Про внесення змін до розпорядження керівника робіт з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 03.04.2020р № 2-нс « Про посилення заходів 
карантину»»

Відповідно до ст. 75, ст. 76 Кодексу цивільного захисту України, на виконання постанови 
КМУ від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширення на території України» 
коронавірусу СОУШ-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», 
розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 03.04.2020р 
№ 2-нс « Про посилення заходів карантину» ( зі змінами та доповненнями до нього) з 
метою забезпечення організації і координації робіт з ліквідації наслідків медико- 
біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня:

1. У розпорядженні керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 
від 23.04.2020р № 8-нс «Про внесення змін до розпорядження керівника робіт з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 03.04.2020р № 2-нс « Про посилення 
заходів карантину»»

1) у пункті 1 цифри та слова «11 травня» замінити словами та цифрами «22 травня»

2) у пункті 2:
в абзаці першому цифри та слова «11 травня» замінити словами та цифрами «22 

травня»
підпункти 5 і 6 виключити;
підпункт 7 викласти в такій редакції:
“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, 
індивідуальних тренувальних занять (біг, хода, їзда на велосипеді), за умови 
забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами 
або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також 
дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;”;

у підпункті 8: —
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в абзаці першому слова “торговельного і побутового обслуговування 
населення,” виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

“торговельного (виключно в магазинах, зокрема магазинах, що розташовані у 
торговельно-розважальних центрах) і побутового обслуговування населення за 
умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя, очей, рук) та відвідувачів 
засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у 
тому числі виготовленими самостійно, перебування у приміщенні не більше одного 
відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а також дотримання інших 
санітарних та протиепідемічних заходів;” ;

в абзаці третьому слова “(зокрема захист обличчя та очей)” замінити словами 
“(зокрема захист обличчя, очей, рук)”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“діяльності з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) 
майданчиках просто неба за умови забезпечення дотримання відстані не менш як 1,5 
метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більш як двох 
клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років), діяльності з 
надання зазначених послуг із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень 
на винос за умови, що суб’єкт господарювання, який проводить таку діяльність, є 
оператором ринку харчових продуктів відповідно до Закону України “Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, та за умови 
забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (зокрема захист обличчя, 
очей, рук) і перебування відвідувачів, крім часу приймання їжі, у засобах 
індивідуального захисту, зокрема респіраторах або захисних масках, у тому числі 
виготовлених самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та 
протиепідемічних заходів;” ;

доповнити підпункт абзацами такого змісту:

діяльності підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації, 
зокрема точок продажу преси, друкарень, редакцій, логістичних підприємств у сфері 
доставки паперу та друкованих видань, а також телерадіоорганізацій, афілійованих з 
ними організацій, які забезпечують їх повноцінне функціонування, зокрема 
виробництво контенту, а також інших суб’єктів у сфері масової інформації, які 
забезпечують роботу засобів масової інформації та доставку контенту до 
телеглядача (провайдерів програмної послуги, операторів телекомунікацій, що 
забезпечують розповсюдження сигналу телебачення та радіомовлення), інших 
виробників аудіовізуального контенту;

здійснення журналістами та іншими працівниками засобів масової інформації 
телевізійної зйомки, виробництва телевізійного продукту, іншої журналістської 
діяльності, зокрема на вулиці, у приміщеннях підприємств, установ, організацій, 
органів державної влади тощо, за умови обмеження кількості осіб, задіяних для 
виробництва телевізійного продукту в одному місці, не більше 50 осіб, та 
забезпечення усіх задіяних осіб засобами індивідуального захисту, зокрема
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респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а 
також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;;

діяльності адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів;”;

3) пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

“надання стоматологічної допомоги”.
У зв ’язку з цим абзаци четвертий —  шостий вважати відповідно абзацами пятим — 

сьомим.

Керівник з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 
перший заступник міського голови Р. Саудівський


