СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РАЙОННА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
80000, м. Сокаль , вул. Шептицького,26 тел. 7-20-10, 7-20-52
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова районної державної
адміністрації,
голова комісії з питань ТЕБ і НС
______________________
Ігор ДАЦЮК
«09» травня 2020 року
П Р О Т О К О Л № 11
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій
від 09 травня 2020 року
12.00 год.
м. Сокаль
Головує: голова районної комісії ТЕБ і НС Дацюк І.М.
Присутні:
Члени районної комісії з питань ТЕБ і НС (за окремим списком).
Запрошені:
- Микола Миколайович Пасько – голова районної ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про стан забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення та
виконання заходів щодо стабілізації епідемічної ситуації через гостру респіраторну
хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
Виступили:
- Дацюк Ігор Михайлович – керівник робіт з ліквідації на території району медикобіологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня,
голова районної державної адміністрації;
- Зінов’єв Мирослав Орестович - начальник Штабу з ліквідації на території району
медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального
рівня, керівник апарату районної державної адміністрації;
За результатами розгляду питання порядку денного позачергового засідання
районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 (зі
змінами відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 №215, від

25.03.2020 №239, від 29.03.2020 №241, від 20.03.2020 №242, від 02.04.2020 №255, від
08.04.2020 №262, від 15.04.2020 №284, від 22.04.2020 №291, від 29.04.2020 №313, від
04.05.2020 №332, від 04.05.2020 №343),
комісія вирішила:
1.Установити з 12 березня 2020 р. до 22 травня 2020 р. на всій території району
карантин.
2.Заборонити до 22 травня 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, батькамивихователями, 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)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, фігурне катання, рух на активних візках
спортсменів з інвалідністю), навчально-тренувальних зборів спортсменів національних
збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та
видів спорту осіб з інвалідністю 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;
6)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, крім:
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
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
мобільного зв’язку, сплати комунальних послуг та послуг доступу до Інтернету, ремонту
офісної та комп’ютерної техніки, устаткування, приладдя, побутових виробів і предметів
особистого вжитку, надання послуг хімчистки, поштової та кур’єрської діяльності,
будівельних робіт, робіт із збирання і заготівлі відходів, діяльності кваліфікованих
надавачів електронних довірчих послуг за умови забезпечення персоналу (зокрема захист
обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема
респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також
дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;
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;
діяльності закладів розміщення, в яких проживають медичні працівники та особи в
обсервації, а також інші особи відповідно до рішення районної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
агропродовольчих ринків, які є операторами ринку харчових продуктів відповідно
до Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів” (далі - агропродовольчі ринки), за умови дотримання протиепідемічних вимог
до діяльності агропродовольчих ринків, встановлених головним державним санітарним
лікарем України;
діяльності підприємств, установ, організацій, які забезпечують проведення
навчально-тренувального процесу спортсменів національних збірних команд України з
олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з
інвалідністю, спортсменів командних ігрових видів спорту професійних спортивних
клубів, за умови забезпечення осіб засобами індивідуального захисту, зокрема
респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно,
перебування в приміщенні не більш як однієї особи на 10 кв. метрів площі, а також
дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів;
діяльності музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників відповідно
до подання керівника закладу культури та за рішенням власника (органу управління) без
безпосереднього прийому відвідувачів та за умови забезпечення персоналу засобами
індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі
виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та
протиепідемічних заходів з урахуванням можливості доїзду працівників до закладу і
належності працівників до груп ризику.
Безпосередній прийом відвідувачів за умови забезпечення персоналу (зокрема захист
обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема

респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, може
здійснюватися за рішенням власника (органів управління);
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 вулицях населених пунктів, 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, обмеження доступу
до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та забезпечення усіх задіяних
осіб засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у
тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та
протиепідемічних заходів;
роботи суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів,
зокрема здійснення кіно- та відеозйомки на відкритому повітрі, у транспортних засобах,
житлових будинках, спорудах, приміщеннях (у тому числі приміщеннях, призначених для
зйомки аудіовізуальних творів (студії, павільйони), за умови обмеження кількості осіб, які
здійснюють кіно- та відеозйомку в одному місці, не більше 50 осіб, обмеження доступу до
місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та забезпечення усього персоналу,
залученого до виробництва аудіовізуального твору, засобами індивідуального захисту,
зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а
також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів;
проведення у художніх (мистецьких) колективах за рішенням органів управління
репетицій, тренувань та інших заходів, які не передбачають одночасного зібрання великої
кількості осіб (до 50 осіб), без глядачів 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 з урахуванням можливості доїзду працівників до закладу;
діяльності адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів.
7)регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у
міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні,
зокрема пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах у режимі
маршрутного таксі, крім перевезення:
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, сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту,

суб’єктів господарювання, 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. Маршрути руху
транспортних засобів, які були погоджені уповноваженим підрозділом Національної
поліції в період дії карантину до 24 квітня 2020 р., вважаються такими, які продовжують
діяти на період встановлення карантину згідно з цим рішенням районної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
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, сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту, осіб, які виявили
бажання бути донорами крові та (або) її компонентів, на підставі посвідчення донора крові
та (або) її компонентів або на підставі довідки, що видається донору за місцем медичного
обстеження чи давання крові та (або) її компонентів, суб’єктів господарювання, 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 дотримання відповідних
санітарних та протиепідемічних заходів в автомобільному транспортному засобі, що
здійснює регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах;
8)відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, соціального
захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/ перебувають діти, громадяни
похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими
інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні
послуги сім’ям/особам у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які
надають послуги екстрено (кризово);
9)відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства,
які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім
осіб, які надають правову допомогу особам, які перебувають в таких пунктах;
10)перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують
громадянство чи її спеціальний статус;
11)самовільно залишати місця обсервації (ізоляції).
3.Дозволити фізичним особам - підприємцям та фізичним особам, які провадять
незалежну професійну діяльність, тимчасово, на період карантину, вести облік доходів і
витрат без використання книг обліку доходів і витрат (книг обліку доходів), якщо ведення
зазначених книг повинно розпочатися після встановлення карантину, за умови подальшого
подання такими особами книг обліку доходів і витрат (книг обліку доходів), до яких
внесені дані про доходи та витрати, отримані (здійснені) ними протягом карантину, для
реєстрації до контролюючих органів протягом трьох місяців з дня прийняття рішення про
відміну карантину.
3-1.На період карантину та протягом 30 днів після його відміни (завершення)
дозволяється залучення до роботи без проходження попереднього (під час прийняття на

роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників,
зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або
таких, де є потреба у професійному доборі, робота яких пов’язана із забезпеченням
безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, підприємств міжгалузевого
промислового залізничного транспорту, працівників окремих професій, виробництв та
організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення, визначених переліком
професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим
профілактичним медичним оглядам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 23 травня 2001 р. № 559 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 21, ст. 950).
4.Установити,
підлягають:

що

обов’язковій

госпіталізації

до

обсерваторів

(ізоляторів)

особи, які заявили про добровільну госпіталізацію до обсерватора (ізолятора) у зв’язку
з неможливістю дотримання вимог самоізоляції;
особи, які двічі порушили умови самоізоляції (крім осіб, які підлягають самоізоляції
виключно у зв’язку з досягненням 60-річного віку);
особи, які мали контакт із хворими або мають ознаки інфікування COVID-19 та
відмовляються від медичного обстеження, за направленням лікуючого лікаря;
особи, які здійснюють перетин державного кордону (крім осіб, які є працівниками
дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв
офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей,
водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних і
морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, якщо немає підстав
вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою). Обов’язкова
госпіталізація таких осіб до обсерваторів (ізоляторів) проводиться у порядку, визначеному
постановою КМУ;
Строк обсервації становить 14 днів.
Діти, які не досягли 12 років, підлягають госпіталізації до обсерватора (ізолятора)
разом з одним із батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків,
батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону.
Особа, яка має ознаки захворювання на COVID-19, підлягає обов’язковому медичному
огляду, за результатами якого може бути направлена на самоізоляцію.
5.На період карантину забороняється закладам охорони здоров’я проведення планових
заходів з госпіталізації та планових операцій, крім:
надання медичної допомоги на території району, в яких заповненість ліжок у закладах
охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком
COVID-19, становить менш як 50 відсотків;
надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;
надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;
надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я
пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
надання стоматологічної допомоги;
надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;

проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації та планових
операцій, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя.
Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових заходів
з госпіталізації або плановою операцією, підлягають обов’язковому тестуванню на
наявність короновірусу SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції.
6.Сокальському відділенню поліції Червоноградського ВП ГУНП України у
Львівській області:
забезпечити охорону публічної (громадської) безпеки і порядку на території району;
забезпечити в межах компетенції контроль за дотриманням режиму обсервації
(ізоляції), самоізоляції;
посилити патрулювання громадських місць.
7.Рекомендувати органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам
місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям на час дії
карантину забезпечити:
позмінну роботу працівників та/або за можливості віддалену роботу в режимі
реального часу через Інтернет;
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;
дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між відвідувачами, які очікують дозволу
на вхід до приміщень.
8.Сокальському відділенню поліції Червоноградського ВП ГУНП України у
Львівській області, Сокальському районному сектору ГУ ДСНС у Львівській області
спільно з Тудорковицькою сільською радою продовжити діяльність стаціонарного
міжобласного карантинно-пропускного пункту та встановити особливий режим на в’їздах і
виїздах на/з території області громадян і транспортних засобів, організувати моніторинг
стану здоров’я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури, а в разі
погіршення епідемічної ситуації обмежити переміщення між областями;
9.Управлінню Держпродспоживслужби в Сокальському районі спільно з
Сокальським районним сектором ГУ ДСНС у Львівській області та органами місцевого
самоврядування постійно проводити дезінфекційні заходи на території району.
10.Управлінню соціального захисту райдержадміністрації 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.
11.Контроль за виконанням рішення комісії з даних питань залишаю за собою.
Заступник голови районної комісії
з питань ТЕБ і НС

Остап ВЕЛИЧКО

відповідальний секретар комісії

Юрій НАУМЧУК

