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КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ
СИТУАЦІЇ
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Про встановлення карантинних обмежень на території міста Борислава та смт. 
Східниці відповідно до «жовтого» рівня епідемічної небезпеки

Відповідно до ст. 75, ст. 76 Кодексу цивільного захисту України, на виконання 
постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року №641 «Про встановлення 
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із 
значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом БАІ18-СоУ-2» (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 керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації від 31.08.2020 року №29-нс «Про внесення змін та доповнень до 
розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 
31.07.2020року №23-нс «Про встановлення карантину на території міста Борислава 
та смт. Східниця з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЛ8-СоУ-2» та 
беручи до уваги протокол позачергового засідання Державної комісії з питань 
техногенно екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 27.08.2020 року №26 
та з метою забезпечення організації і координації робіт з ліквідації наслідків медико- 
біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня

1. Установити з 00:00 годин 31 серпня 2020року на всій території м. 
Борислава та смт. Східниця «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення 
СОУГО-19.

2. Дотримання карантинних заходів на всій території м. Борислава та смт. 
Східниця здійснювати відповідно до п.п 5.1 та 5.2 пункту 5 розпорядження 
керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситу ації від 31.08.2020 року №29 
- не «Про внесення змін та доповнень до розпорядження керівника робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації від 31.07.2020року №23-нс «Про встановлення 
карантину на території міста Борислава та смт. Східниця з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом БАЯБ-СоУ^».
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3.Начальнику відділу внутрішньої політики О.Столяр це 
розпорядження висвітлити на сайті Бориславської міської ряди

4. Визнати таким що втратило чинність розпорядження керівника робіт з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 34.08.2020 року №28 -  не «Про 
встановлення карантинних обмежень на території міста Борислава та смт. Східниця 
відповідно до «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки.

5.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника штабу 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації В.Прідуна.

В. о. керівника робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації, 
керівник штабу В.Прідун


