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ПИТДННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯД:
1,

]

адаптиввого карантину та здiйсцеввя
Про продовжеuttя ва територii областi дiТ

дiсвого контролю за його дотриманвям,
шкiл та органiзачii нав,lання у нових
умов безпечного вiдкриrтя
"."op"nn"
реалiях,

iiй

СЛУХАЛИ:
караптину та здiйснення
проловження на територii областi дii адаптивпого
(Василенко В,В,, Ве:riчко С,Л,)
дiсвого коятролю за його дотриманням

l. Про

з

питань техвогенно-еко]rогiчноi безпеки та
залишити в
J.у"цiй вiд 28,07.2020 (протокол N9 ]6) прийfiято,рiшення
та забезлечити дiсвий контроль
"_.""ri"r**
,t"a'r"p"."rr' Д;;Jц"коi областi адаптиЬяий каран-гин

на

засiдавнi обласвоi koмici'i

за його дотриманням,

Кабiвету MilricTpiB .""oi* *_611
22 лппвя 2020 рокт прийвято постанову
протиепiде,мiчних заходlв на
по"rlп,п"л
(Про встанов-пення караЁтиItY та заIlровадження
хвороЪи CovlD-lq, спричиненоi
]ериторii ll jначним поширення" ,uJ,рЪiр",п,рu,орно'i
KnnoHaBiolcoM SARS-Co\'-2"

посrановив:
в**аною Посlано*ою Кабiнеr MiHicTpiB Украiни
на територiТ Украiни гостроI
l, Установити з метою запобiганrlя поширенню
KopoHaBip5coM. SARS-CoV-2 t:Mi реслiраrорноi хвороби СОVlD-lq,'",',р"""""пЫi
проооопвши яа всiй геригорii
COVID-lq). l l серпня ло 3l серпня 20i0 року *upuni"n,
Кабiнеlу MiHicтpiB Украiни Bi,r*l l
Украiни дiю карантин). "",u"ou ,,ni'J пЬ"jновами
на територ| Украiни гостроt
ь""Ъ."" :о:О р. М Zir "Про ]апобiгання поширенню
SARS-Cov-2" (ОфiUiйний
iвороби COr tb-to, ,"o"""",""r Kopo"aBipycov
"Про
р, N 392
Bi::O
lO,.:,,
ra
tOolr
,"::,_:9.20
xuiiЛ"
cI
2J.
J,I"
вiсник Украiни. 2020 р..
поширенню на територi'i Украiни гостроi
встановлення карантину з метою ,апобiгання
KopoHuripl,co" SдRS_соч_2" (офiцiйний
песпiоатоDно,i хвороби CoVlD_ l 9, йр"rr"*"i

,"i"'rl,Й'

Ii'""'*'Y-b"':cj:ol: *,1"':,i],"'"Tt"1'',.i];"';'|3.1}", або окремих адмiнiстративн,о.Blj еIllле\llчноl
2. змежно
p..io"y
."p",oii,"1in,'o,,,"iu"*
,]:1"^1':: ..j,;?#i.;;'нJ",:ч?::;
(да.li _ plBeнb
":*":-'",]*1
1;Б;;; ";;;;; .,iio."i""";
небезпеки поширення coVID_19

6-'я*:-"чj)\

iдемiчноl небезпеки).

Ji;sфъ; --;"'"";;";;;;.,u.,o""'pi,"n"'t
lд
iчноi
безлеки

Державноi t{o*icii. з :11":,",::1:,,.:::1:;
iй, яке розмiшусться на офiцiйно\lу
налfвичаiiни\ сriт},дllr]П,

*червоний'^ pjBeHb епiдемiчноi вебезпеки
'.Жовтий'.. ''помараячевий" або
coVID-l9,
встаповлюсться на Територii регiону. в якому нмвне значне поширенЕя
територii
Bci€
i
для
регiопу або
змiнюватися
PiBeHb епiдемiчяоi небезпеки може

4,

орiа]ьних одиниць pel ioн).,

ра ивно- lери
' Ь p"i;oni. шодо якого
вiдсутнс рiшення !ержавноТ комiсiI з питань *,,":'::::.
епlдем,чноl
встановлення

lери topii окремих адчiнiс

l

I

I

рlвня
екологiчньi безпеки та надзвичайних ситуацiй про
"зеленого" рiвяя
передбаченi
дrя
заходи,
небезпеки, застосовуються протиеrtiлемiчнi
епiдеviчно'i небе lлеки,
вiцвна
5, Регiоном iз значним поширевням covlD-l9 вважа€ться регlон, в якому
хоча б о.]на з Iаких ознак:
завантахенiсть лiжок у закладах охорояи злоров'я, визначених лqя госпlтапlзацll
пачiснтiв з пiдтвердясеним випадком COVID- l9, стаяовить бiльш як 50 вiдсоткiв;

середrя кiл"кiсть тестувань методом полiмеразноi ланцюговоi реакuiI та
iмунофеjментноrо ана_qiзу становить менше цiж 24 тестування на l00 тис, населсння

протягом останяiх семи лнiв:

коефiчiснт виявлення випалкiв iнфiкування covID-19 становить бiльш

як

1l

вiдсоткiв. який обраховусться за формулоюi
як
показн"к дина"iки зростання випалкiв iнфiкування CovID-l9 с,гановить бiльш
l0 вiдсоткiв. який обраховус,гься за формулою:
Показник динамiки зростання випалкiв iнфiкуванвя COVID-l9 застосовусться у
100 тис. населення сумарно за ocTaHHi ciM ,lHiB,
разi ре€страцii бiльше восьми випадкiв на
6.'i разi вiдповiдностi регiону за ознаками petioнy iз значним поширенням COVID19 бiльше нiж п'ять днiв ;iдряд .щержавна комiсiя з питань техлогенно-екологiчноi
aб"рчar"a" позачергово та приймае рiшення про змiну
безпеки та надзвичайяих
""rуччiй
або окремих аrмiнiстративнорiвня епi,rемiчноI небезлеки на територi'i регiону
ситуацц та
територi&,lьяих одиниць регiону з урахуванням результатiв оцlнки епlдемlчноl

'

'

положеЕь цi€i постанови.

питавь техногенно-екологiчнот безпеки та над]вичайних
,щержавна комiсiя
ситуацiй ;ерегляда€ рiшення про змiву рiвяя епiдемiчноi небезпеки на територii регiону

з

або' окремих *лмiнiсrративно-rериторiмьних одиницях регiону iз''жовтим",

.'помараrчеви"'' або..червоним" piBHeM епiдемiчноl небезпеки не частiше нiж один раз на
п'ять днiв,
7- У разi вi.лнесення регiону ]а о]накою ]авантаженостi пiжок у закладах охорони
.ооро"'". u"anu""rrx для госпiта,,riзацi]i пацiснтiв з пiдтвердхеним випадком COVID-19,
встановлюсться piBeHb
до регiону iз значним поширенням CovID-19. на територi'i регiону

епiдемiчно-t небезпекй
-жовтий^'- у разi заваЕтаженос]'i бiльш як 50 вiпсоткiв кiлькостi _,liжoK;
кiлькостi лiжок,
"червоний"
у разi завантаженостi бiльц як 75 вiдсоткiв
району або MicT
8, На piBHi а.лмiнiстрати""о-територiа]T ьrrих одиниць регiояу
охороЕи
обласного зн;чення piBeHb епiдемiчяоТ небезпеки обраховусться MiHicтepcтBoM
кожного
внеску (частки) окремот одиницi в перевиlцення
:

-

здоров|я З урахуванвям
окреvоIо покaцника на plBHl pel loH},
''зелений"
до 5 вiдсоткiв;
"жовlии" -- вiд 5 до 20 BircoTKiB:
вiд 20 до 50 вiдсоткiв;
"помаранчевий"
понад 50 вiдсаткiв.
"червовий"
коефiцiснта
оЁ
Для розрахунку вяеску (частки) використовуються показнйки iнфiкlвання
випа-]кiв
lpoc
ання
.ъКLМь
ня випадкiв iнфiкуваяня COVlD-l9 tа'tинаviьи

-

,.r{
.

-

I

9,
я l.i

казник внеску (частки) району або vicT об_rасного значення ]астосовусться.
на
вищення в регlонl вlдповIдного показника становить бiльше Hix двi особи

м

ч

.,3 о,

гlI

ко

у

показникiв рiвеяь ъfrйём'чiот
разi одночасного перевищення декiлькох одиниui
окремо

Ъ"

oKpeMoi адмiнiстративно-територiапьноi
,ро,таховусться
п"б"aпa*"
найвищого
пiдставi
рiвня,
на
встановлю€
т
Ься
та
для кохного показНика
^"" ",,::;;;в;;.; pi;eHb епiдемiчноi небе:]пеки на територii усьогорегiону вставовлюсться
по","р"нням COVlD-19 бiльше нiж три
i'
в разi Bi,tcyTяocTi u ,оо"у oa"un p",,ony
"uu*""
днiпiдряд.
трацii епiдемiчно
9. У разi виникнення спмаху захворювання внаслiдок ре€сспIЛЬНОГО
ВаВЧаННЯ
Mix собою випадкiв (в мiсцях спiльного проживання.

nou."au""*

небезпеки приЙмасться
тощо) рiшення щодо встановлсння рiвня епiдемiчяоi

з

пах\ ванням епiдемiчно-t доцiльносl i,

"-'
\

l0, Hu,r.p"lopi'i Украiни на перiод дii карантину lаборонясться:
траЕспортi бе3
1) перебування в rромадськи; будинках'i спорудах, фо.,ry:*у
]ахисних масок, шо
u-a"1""* aа"обi" iпдr"iдуа,""ного захист), зокрема респiраторiв або
з*р""чюr" ni" au рот. у тому числi_виготовлених самостiйно;
особу, пiдтвердж)ють
2) перебуваtrня на вулицях оез документiв, шо посвiдчують
ва облiк бездомноi
взяття
про
б", посвiдчення
apo"*"ir"rJo чи ii спецiа.льний
особй;

",u'y",

З) самовiльво запишати мiсця самоiзоляцi'i, обсервацii;

грjмадянства (KpiM
4) перетин державного *upr,ony ino,"*u"n'" та особами без
на територii Украi'нц.та_осiб,
iноземцiв, осiб без громадянства. якi йстiйно прожйвають
працlвникlв
бiжейями. або осiб, якi потребують додаткового захисту,
iнозеМНи\ JiР**]ll!l'l3"Y,_Чi
""a"u""
"*"*
дилломатйчЕих представництв,га конс),1ьських )станов
YKpa'iнi, Ia членlв lx сlмеи_
;фi;;";" viж*аiоаних viсiй. opraHirarriй, акDедиlованих в членiв
НДfО га держав *боччiв tпi:роrдiлiвt збройних сил лерrкав "Йa"*очо"al
учасгь } lахода\ 1
,u^.r"u" nooaou"" НАltt -ПарlнерсrВо ]аради мир)-" якi беруть
полiса (свiдоцтва, сергифiкага)
;;;;Ж;'"""Б;;i"i"' ЗОр"И"i* in,l О",' n-"no,b
яка зареестрована в YKpaiHi, або
страхування, що виданий страховою компанiею,
на територiТ Укра'iЪи чи
iноземноЮ страховоЮ компмl€ю, яка мас представничтво
територii Украiяи
uiопо"rпи iз страховою компаяiсю - партнером на
covID-19, обсервачiсю, та лiс на
"o.o"ip"i
(асистанс), та покривас витрати, пов'язанi з лiкуванням
yKpaiHi,

в
строк
'Oiool. '""з"чченiй
"' перебування
'''
в

аб,ацi першоv) uього пiлп)нкrу. в_ якоТ вiдс) гнiй поliс
сrужбова особа пlдроздlлу охорояи
(cBi.louTBo, сертифiкат) страхування, )повноважена
кордону в порядку, визваченому
o"o*uu"oao корлону вi,амовляс 1 перетинi державного
стiпею t+ Зоко"1 iкраrни "Про прикордонний boнlpo lb":
територii у
5) перетин контрольних ,,y"n,i" u'i,,ly на тrrмчасово окупованi
та
Севастополя
м,
Республiки Крим та
Доп"u"*iИ'ri Луru"сь*iй обпас,"х, ABToHoMHoj
(свiдоцтва,
без наявного полiса
ви-tзду з них iноземцями та осооами без громадянства
*o"nu"i,o, яка заре€стрована в Украiвi,
сертифiката) cтpaxy"unn",
^о ""ou""; "'рu*Ъчоопр"о",чu,"цтво на територii Украiни чи
або iноземною страховою компанlею, "*u "u'
партнером на територi'i Украiни
договiрнi вiдносини iз сцаховою компанiсю covlD-lg, та дi€ на строк
(асистанс), та покрива€ витрати, пов'язанi з лiкуванням
одиницi),
"зедеяпй'; piBeHb епi,uемiчноi небезлеки, заборовясться:

бщd

""r"rовлено
ij-'"Ъо*о** масови* 1купь,урни\, спорти вних, !:]:.^11::i}:

на

якiй

."::,т"::|;

Ha
;i" прЪвп,и,"ся i",'"
iъ;;i"i;;,;;;;;";iii;;*;
_"i,l:T::,.::""']:,?'
;;Т".ls|
аоо
Ki
;
Ж,;i;;r;;,;;
iroзlli
rl"Ч
;1l
_lзi1
"
"n,
"n
Ё/здг,мчн",}Ф,Ъ
=
':i:'ii;";;i -;;"о"у о*р""ойу "кiнозl:ii або i, ., Органiзатор.__,,"i"jl_:
lrj]ao ii;";;i;;-;:
дистанцiI не менше нiж 1,5 метра

/":у-хфф

Bi.ltti:

J,

в

о

@

;;;;;;',," i"Й;ппJ

,,i* 1""..n"nu',," фiзичноТ
захолу iз розмiutенням у,часвикiв стоячи:

l,

за,T

2)здiйсненЕярегулярняхll"хж,,Jхтli"*жх?.ЪJff trJ;ffi:ýТr*}
переВе]евь:i'";;;";;.
транспорtоМ'
,мilничному lранспорri, 1

,'o"r"ucr",.
'окреЧа
TaKci. в електричном1
га vi,кобласяом5 спо,,lученнl_
, pi, *оообпu" no,1
*n!
"uoц.loranoao
viжvlськоv},
""i,,i"
lехнlчною
,i."*bMl. np""icb"oM}_
для сидiння, шо" переlбачена
в кiлькосli бiльшiй. Hiд *,n*,"o
в ресстрацiйних документах Еа цеи
lа*Oii,-"""nu""u
транспортного
характеристикою
Jaclб,
!ранспорlний
__ rабе]печення
.я^рапецення вBo.ri-tB ]асобами
'' - ,
Ii"p""irnn* несе вilповilальнiсть
та здiйсню€
захисними
,ono""u_o
зu*""_n,
,маскамlI,
iндивiдуапьного
"rp","p""" "о"
конIроль ta викорисlанням

за

::::,:Ёi::i'.TT*:,,l;ýl,J:T::]:"n"J;i'":",il"""""
иничi l, на як, и
'-"' "'i),'";:- l:;11;;i' Н;ffi ' lll:;;:Б #,".*p;;;;#bHoTn.,o:
*ебезпек", додатково до промепiдемiчних
.'жовтий" piu""o
j ".,rЙ"поТ
Ьб,"*"п". }с ановлених
",;;;]:],J]"1"

чстановлено

-"

":::::"".т,:iilт";";;::rт]il:
BiKl ве ерани

l,,1i,i|lil"]u""'i|lii'# ";:"-';;Ъ,lТ:*Ф;,"'Г;;;;:l,::::::"
iнтепектумьнхми
особи з iнвалiдяiстю,
вiйни i працi.

;;;;;;;;;;;,,"."*" l
пеоебчваюl ь у складних

"""6i-j ",iil*",i

j1l Чз"*;:

::
життсви)

або психiчними

:;,TT:::"H"?:H#;:i"-":iЖi;

couiaaoni поaпlr"екс']реНОtКРХЗОВО),л_..i.i",п,гиrно_lеDиlооiа_tьно-r о_rиниuit.

p""":i:"';;:,";:":::,T.Ji;;;."l_::::":-"

на

якiй
,fозво Iя, гься

,l",''o.x;T]i
]бiрних. хоvан1 Украiни t
наuiона]ьних
.:nop""i"iu
,uло,,ч
лl)ове]еняя слорlивних
спорr1, виliв спорт1 осiб з
пл,мпtйсь*их. неолiмпiйськиr" ""ui""","""t ""ol"
спортивних
iгрових вилiв спорт},профе_сiйнйх
iнвалiднiстю та спортсменiв no"un,i"n*
*.lЪ,u .u умови ,lоlриманяя r*.тжj".iт;;lx-,""^,",""",",J"""";"х:"Ёi,;,xi:"]
протиепiлемiчних за{одlв та з,пl
здоров'я УЧаСНИКlВ,
одиницi), На ЯКiЙ
(адмiнiстративво-територiмьноi
терйторll
репону
14. На
небезпеки, додатково до
yстаповлеяо''помдравчевий" рБ"по',пiд""i""о'i -u -'*ou-o,o" рiвяя епiдемiчноТ

,.,u"o]i."J"

протиепiдемiчних обмежеflь,

""о,об:l,";; ^;':;i""noio"
соцiмьнич,
""u"'""*
,пrп"',оних eo]B:l',b,:l1]_ i;;oj:"""-,
Hib ]00 осiб ta бi"lьше о (Hiti
"'i3::iXX;'i,l"oun*
,:'-;,i;";;;"J;;i;","
," i-"',
на вiлкриlом1
ре lil iйних. рек,lамяих
,Ё" ,"oi]o|i;,rnro lax1,1 проводиться
особи на 20 кв, MerpiB ""оr, "rо,"r,
повi]рil,де проводИIься зах1,1:,юlь
крiч lогелiв:

пос]l}ги lрозviшення.
лiяльнiсrь зак_rаЗiu, 'ojilu,."",
(нlч,lиY кл)бiвl. а 1,1кож
по]важапьних заклмlв
j) роботу пiсля 24-i та до /-l
;;п"r""""" з органiзачiсю
' ,u*"o"""t, ilа ень-,{афе epiiB, б) фе I iB
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пацiснти, яким Еадастъся медична допомога у зв'язку з прэведеняям п,ilаttових

на COVID-l9 вiдповiдно до
заходiв з госпiталiзацii, пiдпягають обов'язковому тестуванню
стан,аар гiв MiHicrepcTBa охорони ]доров'я:
6) лiяльнiсть спортивних змiв, фiтвес-uентрiв;
та вlдпочинку
7) прийманвя дiтей до дитячих закладiв оздоровлення
оздоровчоi
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