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КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ
СИТУАЦІЇ

Л Г . / і 2020 року м. Борислав

Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території Бориславської 
міської територіальної громади гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АБ.8-СоУ-2

Відповідно до ст. 75, ст. 76 Кодексу цившьного захисту України, на виконання 
постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року №1236 «Про встановлення 
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, 
спричиненої корона вірусом 8А(18-СоУ-2», розпорядження міського голови від 27.03.2020 
року №96-р «Про перевід Бориславської міської ланки Львівської територіальної 
підсистеми ЄДС ЦЗ в режим « НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ», та з метою забезпечення 
організації і координації робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної 
ситуації природного характеру державного рівня

1. Установити з 19 грудня 2020 р. до 28 лютого 2021 р. на території Бориславської 
міської територіальної громади продовження карантину з метою запобігання поширенню 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 (далі 
— СОУШ-19)

2. На період дії карантину запроваджуються обмежувальні протиепідемічні заходи, а 
саме забороняється:

2.1 перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без 
вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що 
закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

2.2 перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують 
громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної 
особи, довідки про звернення за захистом в Україні;

2.3 самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
2.4 проведення масових (культурних, у тому числі концертів, спортивних, соціальних 

тощо) заходів за участю більш як 20 осіб (у разі проведення заходів за участю до 20 осіб 
організатор забезпечує дотримання між учасниками фізичної дистанції не менш як 1,5 
метра),

2.5 діяльність культових споруд та приміщень, облаштованих для молитовних 
потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна
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особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення; проведення релігійних заходів на відкритому 
повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми;

2.6 приймання відвідувачів закладах культури та приймання відвідувачів іншими 
суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю залів понад 50 відсотків місць 
(розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та позаду) у кожному окремому 
залі;

2.7 приймання відвідувачів у музеях в яких не забезпечено можливість обмежити 
кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів приміщення;

2.8 здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним 
транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі 
маршрутного таксі в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена 
технічною характеристикою транспортного засобу і визначена в реєстраційних документах 
на такий транспортний засіб.
Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту, 
зокрема респіраторами або захисними масками, та здійснює контроль за використанням 
засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають 
ніс та рот, пасажирами під час перевезення, у тому числі виготовлених самостійно;

2.9 проведення дискотек, робота розважальних закладів, діяльність закладів 
громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів 
тощо) з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, 
майстер-класів, публічних подій;

2.10 робота після 23-ї та до 7-ї години, із забороною проведення розрахункових 
операцій після 22-ї години, суб’єктів господарювання з надання послуг громадського 
харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім 
діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки 
замовлень та замовлень на винос і діяльності після 23-ї години 31 грудня 2020 р. до 1-ї 
години 1 січня 2021 р.;

2.11 розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані меншій, 
ніж 2 метри між місцями для сидіння за сусідніми столиками та більш як чотири особи за 
одним столом (без урахування дітей віком до 18 років), за умови, що відвідувачі заходять 
до закладу і пересуваються по ньому з вдягненими засобами індивідуального захисту, 
зокрема респіраторами або захисними масками, що закривають ніс та рот, у тому числі 
виготовленими самостійно (крім часу сидіння за столом для приймання їжі та/або напоїв);

2.12 діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у яких:
не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між 
відвідувачами не менш як 1,5 метра;
не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема захисними масками 
або респіраторами, що закривають ніс та рот, та не здійснюється належний контроль за їх 
використанням;
обслуговуються покупці без одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема 
респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 
самостійно,
не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в 
окремі контейнери (урни);

2.13 діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно- 
курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги, реабілітаційних 
установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю);
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2.14 відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю більш як 20 

осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої 
мистецької освіти;

2.15 відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через 
контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком СОУШ-19 перебуває більш як 50 відсотків 
здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;

2.16 проведення закладом охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім: 
надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів; 
надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим; 
надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх 
перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей;

2.17 діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість 
обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 20 кв. метрів загальної 
площі приміщення;

2.18 проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю 
дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів),

3. Додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених пунктом 2 цього 
розпорядження, в період з 00 годин 00 хвилин 8 січня 2021 р. до 00 годин 00 хвилин 25 
січня 2021 р. на території Бориславської міської територіальної громади забороняється:

3.1 приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у 
сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання 
послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень, замовлень на 
винос

3.2 приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, крім приймання 
відвідувачів у закладах, визначених у підпункті 4 цього пункту;

3.3 приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
3.4 приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у » 

сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:
торгівлі виключно товарами, що належать до продуктів харчування, на торговельних 

площах, не менш як 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування, 
лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами 
зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин. 
Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням 
адресної доставки замовлень;

торгівлі пальним;
провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ 

і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів 
поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності 
автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного обслуговування та 
ремонту транспортних засобів, перукарень та салонів краси за попереднім записом;

3.5 приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових 
заходів,

3.6 приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів
3.7проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних та інших) заходів

(крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та
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продажу алкогольних напоїв), новорічних та різдвяних свят ялинки (без концертів та 
ярмарків, у тому числі продуктових),

3.8 робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї 
години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному 
номері за замовленням клієнтів;

3.9 діяльність непродовольчих ринків;
3.10 відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім 

закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти.

4. Самоізоляція здійснюється з метою запобігання поширенню СОУГО-19 та зменшення 
кількості хворих з тяжким перебігом СОУГО-19.

4.1 Самоізоляції підлягають:
4.1.1 особи, які мали контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком СОУГО-19, крім 

осіб, які під час виконання службових обов’язків використовували засоби індивідуального 
захисту відповідно до рекомендацій щодо їх застосування;

4.1.2 особи з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання 
на СОУГО-19 у легкій формі за умови, що особа не потребує госпіталізації;

4.1.3 особи, що перетинають державний кордон та прибули з держави або є 
громадянами (підданими) держав із значним поширенням СОУГО-19, крім таких осіб, якщо 
немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на СОУГО-19 особою:

осіб, які не досягай 12 років;
осіб, які прибувають в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти;
осіб, які є громадянами (підданими) держав із значним поширенням СОУГО-19 та не 

перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів або прямують територією 
України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох 
діб;

4.1.4 водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що 
здійснюють регулярні перевезення,

4.1.5 осіб, які мають негативний результат тестування на СОУГО-19 методом 
полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більш як за 48 годин до перетину 
кордону;

4.1.6 особи з підтвердженим діагнозом СОУГО-19, виписані із закладу охорони 
здоров’я, до моменту одужання відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони 
здоров’я.

Державою із значним поширенням СОУГО-19 є держава, в якій кількість нових випадків 
реєстрації хвороби СОУГО-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кшькість 
таких випадків в Україні.

5. Лікуючий лікар визначає на підставі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я 
строк самоізоляції хворого на СОУГО-19 або особи з підозрою на інфікування СОУГО-19.

Строк самоізоляції становить 14 днів для осіб, які. 
мали контакт із хворим на СОУГО-19, крім осіб, які під час виконання службових 
обов’язків використовували засоби індивідуального захисту відповідно до рекомендацій 
щодо їх застосування, з моменту контакту із хворим;
здійснили перетин державного кордону і перебувають на самоізоляції з використанням 
системи через мобільний додаток, з моменту перетину державного кордону.
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6. Зобов’язання щодо самоізоляції припиняється автоматично після закінчення строку 
самоізоляції.

7. З метою протидії поширенню СОУГО-19 та моніторингу самоізоляції використовується 
електронний сервіс “Вдома"” Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі — 
система). До системи вноситься інформація про:

1) прізвище, ім’я, по батькові особи; 2) стать; 3) дату народження;4) визначене 
особою місце самоізоляції (у разі ненадання особою відомостей про місце самоізоляції 
місцем самоізоляції вважається зареєстроване місце проживання особи); 5) зареєстроване 
місце проживання особи; 6) засоби зв’язку (номер телефону); 7) місце роботи, заклад 
освіти із зазначенням їх адрес; 8) наявність можливості забезпечення піклування про особу 
іншими особами; 9) стан здоров’я (зокрема про перебіг хвороби СОУШ-19, результати 
досліджень за методом полімеразної ланцюгової реакції, про госпіталізацію особи); 10) 
контактних осіб (за наявності); 11) строк самоізоляції.

8. Особи, які потребують самоізоляції, зобов’язані постійно перебувати у визначеному 
ними місці самоізоляції, утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими 
разом проживають.

9. Особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які мають лабораторно підтверджений 
діагноз СОУГО-19) дозволяється:
двічі на день вигулювати домашніх тварин протягом не більше ніж однієї години на добу 
за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів без клапана 
видиху або медичних масок без клапана видиху;
відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими 
засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від 
місця самоізоляції, щодня протягом двох годин на добу за умови використання засобів 
індивідуального захисту, зокрема респіраторів без клапана видиху або медичних масок без 
клапана видиху..

10. Визнати таким що втратило чинність :

розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від
31.07.2020 року №23-нс «Про встановлення карантину на території міста Борислава та смт. 
Східниця з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АБ.8-СоУ-2».

розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від
03.08.2020 року №24-нс «Про встановлення карантинних обмежень на території міста 
Борислава та смт. Східниці відповідно до «зеленого» рівня епідемічної небезпеки ».

розпорядження керівника 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 СОУШ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЛ8-СоУ-2»

розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від
16.10.2020 року №31 -не « Про внесення змін до розпорядження керівника 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
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від 31.07.2020 року №23-нс «Про встановлення карантину на території міста Борислава та 
смт. Східниця з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом БАІІБ-СоУД».

розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від
23.10.2020 року №32-нс «Про встановлення карантинних обмежень на території міста 
Борислава та смт. Східниці відповідно до «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки»

11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника штабу з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимира ПРЩУНА.

Керівник робіт з ліквідацій?; 
наслідків надзвичайної^ 
перший заступник місько Роман САДЛІВСЬКИЙ


