
yKPAiHA
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

М.ВIЛЬНОГIРСЬК
МIСЬКИЙ ГОЛОВА

розпоряджвння

22 траьня 2020 року м.Вiльногiрськ N9 Р - 9410,/3-20

Про встаноыrення карантину з метою запобiгалпrя поширенuIо па територii м.Вiльногiрськ
гостроi респiраторноТ хвороби coVID-l9, c.rprurne"of коронавiрlЪоr"r' SARS-C.V-2. та
етапiв послаблення протиепiдемiчних заходiв

Керу+очись Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 20 травня
2020 року Jф 392 <<Про встановлення карантину з метою запобiгання
поширенню на територii Украiни гостроi респiраторноi хвороби соvD-19,спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-CoV-2, та етапiв послаблення
протиепiдемiчних заходiв>, Законом Украiни <про мiсцеве самоврядування в
YKpaiHi>,

ВВАЖАЮ ЗА НЕОБКДНЕ:

l. Установити з метою запобiгання поширенню на територiiм.Вiльногiрськ гостроi__р_еспiраторноi хвороби соVш-tg, спричиненоi
KopoHaBipycoM SARS-CoV-2 (дчлi - CovID-l9), з 22 ,pu""" zljzo р. до22 червнЯ 2а20 р. iз урахуванням епiдемiчноТ ситуацii в регiонi карантин,
|I_родовживШи дiю карантину, встановленого постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 11 березня 2020 р. J\ъ 211 "Про запобiгання пойр.r*о 

"uтериторii Украiни гостроТ респiраторноi хвороби CoVID-lg, спiичиненоi
KopoHaBipycoM SARS-CoV-2''.

2. На перiод дii карантину заборонясться:
1) перебуванЕя в громадських будинках i спорудах, громадському

транспортi без вдягнутих засобiв iндивiдуального захисту, зокрема респiраторiвабо захисних масок, що закривають nia ,u роr, у тому числi виго,говлених
самостiйно;

*, ___?) 
ПеРебУВання на вулиrIях без документiв, що посвiд.tують особу,пlдтверджують громадяЕство чи i.i спецiальний статус;

З) caMoBi.ltbHo з€цишати мiсця самоiзоляцii, обЪервацii;
4) вiдвiдувацня закладiв освiти ii здобувачами, KpiM участi у пробномузовнiшньомУ нез.rлежномУ оцiнюваннi, державнiй пiдсумковiЙ ЪЙтацiТ уформi зовнiшньогО незаIежного оцiнювання, вступних випробуваннях,



сдиному вступному iспитi з iноземноi мови' единому фаховому вступному
випробуваннi, атестацiТ у формi тестових екзаменiв лiцензiйних iнтегрованих
iспитiв "КРОК";

5) проведення масових (культурних, розважальних, спортивних,
соцiальних, релiгiйних, рекламних та iнших) заходiв з кiлькiстю учасникiв
бiльше нiж 10 осiб, KpiM заходiв, необхiдних для забезпечення роботи органiв
державно1 влади та органlв мlсцевого самоврядування, навчаJIьно-
тренувального процесу спортсменiв командних iгрових видiв спорту
професiйних спортивних клубiв;

6) робота закладiв громадського харчування (pecTopaHiB, кафе тощо),
торговельно-розважальних центрiв (KpiM розмiщених у них магазинiв),
дiяльнiст,ь закладiв, що надають послуги з розмiцення, закладiв розважальноi
дiяльнос,гi, фiтнес-центрiв, закладiв культури, KpiM:

- дiяльностi з надання послуг громадського харчування на вiдкритих
(лiтнiх) майданчиках, у тому числi пiд тентами, на верандах, за умови
дотримання вiдстацi не менш як 1,5 метра мiж мiсцями для сидiння за cycil(Hiми
столами та розмiщення не бiльш як чотирьох клiентiв за одним столом (без

урахування дiтей BiKoM до l4 poKiB), дiяльностi з надання послуг iз здiйсненням
адресноi доставки замовлень та замовлень на винос за умови, що суб'скт
господарювання, який провадить таку дiяльнiс,Iь, е оператором ринку харчових
продуктiв вiдповiдно до Закону Украiни "Про ocHoBHi принципи та вимоги до
безпечностi та якостi харчових продуктiв", та за умови забезпечення персоналу
засобами iндивiдуального захисту (зокрема захист обличчя, очеЙ, рук) i
використання вiдвiдувачами, KpiM часу приймання 't'жi, 

респiраторiв або
захисних масок, у тому числi виготовлених самостiйно;

- проведення у художнiх (мистечьких) колективах за рiшенням органiв
управлiння репетицiй, тренувань та iнших заходiв. якi не передбачають
одночасного зiбрання великоi кiлькостi осiб (до 50 осiб), без глядачiв за умови
використання }часниками засобiв iндивiдуального захисту, зокрема
респiраторiв або захисних масок, у тому числi виготовлених самостiйно;

7) здiйснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирiв
автомобiльним транспортом у MicbKoMy, примiському, мiжмiському.
внутрiшньообласному та мiжобласному сполученнi,, зокрема пасажирськi
перевезення на мiських автобусних маршрутах у режимi маршрутного TaKci,
KpiM перевезення:

- легковими автомобiлями;
- службовими та/або орендованими автомобiльними транспортними

засобами працiвникiв пiдприемств' закладiв та установ незЕ}лежно вiд форми
власностi, якi забезпечують охорону здоров'я, продовольче забезrtечення,
урядування та надання найважливiших державних послуг, енергозабезпечення,
водозабезпечення, зв'язок та комунiкацii, фiнансовi та банкiвськi послуги,
функцiонуваНня iнфрастрУктури транспортного забезпечення, сфери оборони,
правопорядку ,га цивiльного захисту, суб'ектiв господарювання, якi мають
безперервний промисловий цикJI, за умови забезrrеrепп" водiiв засобами
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iндивiдуального зЕIхисту, зокрема респiраторами або захисними масками, утому числi виготовленими самостiйно, та використання таких засобiв
lндивlду€lльного захисту пасажирами пiд час перевезення, в межах кiлькостi
мiсць для сидiння, передбаченоi технiчною характеристикою транспортного
засобу або визначеноi в реестрацiйних документах на цей транспортний засiб,
за умови iнформування органiв Нацiональноi полiцii про здiйснення
перевезення;

- працlвникlв закладlв та установ незалежно вiд форми власностi, якi
забезпечують охорону здоров'
надання найважливiших

я, продовольче забезпечення, урядування та
державних послуг, енергозабезпечення,

водозабезпечення, зв'язок та комунiкацii, фiнансовi та банкiвськi послуги,
функцiонуваНня iнфрастрУктури трансПортногО забезпечення, сфери оборони,
правопорядкУ та цивiльного захисту, осiб, якi виявили бажання бути донорами
KpoBi та (або) ii компонентiв, на пiдставi посвiдчення донора KpoBi та (або) 'rT

компонентiв або на пiдставi довiдки, що видаеться донору за мiсцем медичного
обстеження чи давання kpoBi та (або) ii компонентiв, суб'сктiв господарювання,
якt мають безперервний промисловий цикл, за умови забезпечення водiiв
засобами iндивiдуального захисту, зокрема респiраторами або захисними
масками, у тому числr виготовленими самостiйно, та використання таких
засобiв iндивiдуального захисту пасажирами пiд час перевезення, в межах
кiлькостi мiсць для сидiння, передбаченоi технiчною характеристикою
транспортного засобу або визначеноi в реестрацiйних документах на цей
транспортний засiб, а також дотримання вiдповiдних санiтарних та
протиепiдемiчних заходiв в MicbkoMy та автомобiльному транспортному засобi,
що здiйснюе реryлярнi пасажирськi перевезення на мiських маршрутах;

8) постачальникам електричноi енергii, операторам систем розподi.,iу
електричноi енергii здiйснювати вiдключення та обмеження нижче
технологiчногО MiHiMyMY споживання електричноi енергii пiдприсмств
централiзованого водопостачання та водовiдведення незалежно вiд форми
власностi;

9) вiдвiдування установ i закладiв, що надають па;liативну доrloмогу,
соцiатtьногО захисту, в яких тимчасово або постiйно проживають/ перебувають
дiти, громадяни похилого BiKy, ветерани вiйни i працi, особи з iнвалiднiстю,
особи iз стiйкими iнтелектуальними або психiчними порушеннями, установ i
закладiв, що надають соцiальнi послуги сiм'ям/особам у складних життевих
обставинах, KpiM установ i закладiв, якi надають послуги екстрено (кризово);

10) закладам охорони здоров'я проведення планових заходiв з
госпiтатriзацii, KpiM :

- плановоi госпiталiзацii в регiонах, в яких заповненiсть лiжок у закладах
охороЕи здоров'я, визначених для госпiталiзацiт пацiентiв з пiдтвердженим
випадком COVID-19, становить менш як 50 вiдсоткiв, [озвiл на проведення
плановоi госпiталiзацii в регiонi встановлюеться рiшенням регiональноi koMiciiз питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй, яке
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- надання медичнот допомоги вагiтним, родiллям, породiJIлям,
новонародженим;

- надання медичноi допомоги у спецiапiзованих вiдцiленнях закJIадiв
охорони здоров'я пацiснтам з онкологiчними захворюваннями;

- надання палiативнот медичноi допомоги у стацiонарних умовах;- проведення iнших невiдкладних i термiнових заходiв з госпiталiзацii,
якщо внаслiдок ik переr{есення (вiдтермiнування) icHye значний ризик для
життя або здоров'я.

пацiенти, яким нада€ться медична допомога у зв'язку з проведенням
плацових заходiв з госпiталiзацii, пiдлягають обов'язко"оrу ,..iуuuнню на
COVID- 19 вiдповiдно до стандартiв MiHicTepcTBa охорони здоров'я.з. Послаблення протиепiдемiчних заходiв на територii MicTa
Вiльногiрська застосову€ться та припиняеться на пiдсiавi рiшеннявiльногiрськоi Micbkoi koMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки i
надзвичайних ситуацiй, яке в свою черry приймаеться на пiдставi рiшення
.щнiпропетровськоi обласноi koMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки i
надзвичайних ситуацiй.

4. На перiод дii карантину тимчасово дозволясться:
1) вiдповiдно до пiдпункту 1 пункту 2 роздiлу II "Прикiнцевi

в порядку,
персональних даних осiб, визначених цiею постановою як
самоiзоляцii або обсервацii, зокрема:

визначеномч цiею постановою)
таких, що пiдлягають

- медичним працiвникам закладiв охорони здоров'я - щодо внесення доелектронногО cepBicy "дiй вдома'' Сдиного державного веб-портму
електронниХ послуГ iнформацii в порядку, передбаченому цiею постановою;

- державнiй ycTaHoBi "IfeHTp громадського здоров'я MiHicTepcTBa охороЕи
здоров'я Украiни", державним устаЕовам епiдемiологiчного профiпю
MiHicTepcTBa охорони здоров'я' MiHicTepcTBY цифровоi трансформацii - щодо
гtрiзвища, iMeHi, по батьковi особи, дати народження, визI]аченого особою мiсця
самоiзоляцiТ, мiсця реестрацii, мiсця фактичного проживання особи, iнформаuii
про засоби зв'язку (номер телефону), мiсця роботи, навчання, коротких
вiдомостей про стан здоров'я;

органам з питань соцiального захисту населення 
- щодо прiзвlлща,

iMeHi, по батьковi особи, cTaTi, дати

розмlщу€ться
ltосиланням http://covid 1 9. gov.ua);

- надання медичноi допомоги внаслiдок ускладненого перебiry вагiтностi
та пологiв;

r., ЕrлrruБrлно лtl lllдпункту l пункту l роздlлу ll ..IIрикiнцевi та перехiднi
rIоложення" Закону Украiни вiд 1З квiтня 2020 р. Л! 555-IX ..Про внесення змiн
до Закону Украiни "Про захист населення вiд iцфекцiйних хвороб'' щодо
запобiгання поширенню KopoHaBipycHoi хвороби (CovID-19)" обробка (в тому
числi обмiн iнформацiсю в порядку, визначеному цiею постановоrо)

Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи (за

rlvrE'.'l, llu Ual',*Otsl ()соои, стат1, дати народження, визначеного особою мiсця
самоiзоляцii, мiсця peecTpauii, мiсця фактичного проживання особи, iнформацii
про засоби зв'язку (номер телефону);
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- Нацiональнiй полiцii - щодо прiзвища, iMeHi, по батьковi особи, датинародження, визначеного особою мiсця самоiзоляцii, мiсця реестрацii, мiсця
фактичного проживання особи, iнформацii про засоби зв'язку 1Ъомер телефону)
з метоЮ здiйсненнЯ поточного контролю за дотриманням режиму самоiзоляцii
та щодо осiб, якi порушили правила щодо карантину, 

-санiтарно-гiгiснiчнi,

санiтарно-протиепiдемiчнi правила i норми, визначенi цiiю постанъвою.
персональнi данi пiдлягають знеособленню, а у разi неможливостi -знищенню протягом 30 днiв пiсля закiнчення карантину;
2) фiзичним особам - пiдприсмц"м ,u фirr"rим особам, якi провадять

незалежну професiйну дiяльнiсть, вести облiк доходiв i вифат без
використання книг облiку доходiв i витрат (книг облiку доходiв), 

"*що 
u"д."""

зазначених книг повинно розпочатися пiсля встановлення карантину, за умовиподЕlльшого подання такими особами книг облiку доходiв i витрат (книг облiку
доходiв), до яких BHeceHi данi про доходи i витрати, отриманi (iдiйсненi) нимЙ,
для ре€страцii до контролюючих органiв протягом трьох мiсяцiв з дняприйняття рiшення про вiдмiну карантину;

3) заrrучення до роботи без проходження попередt{ього (пiд час прийняття
на роботу) та перiодичних (протягом трудовоi дiяльностi) 

^n"дrп*rr* 
оглядiв

працiвникiв, зайнятих на важких podoru*, роботах ia шкiдливими чи
цебезпечними умовами працi або ,a*ri, д. е поiреба у професiйному доборi,
робота яких пов'язана iз забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням
залiзничного транспорту, пiдприемств ,iжгйу.ево.о пiой.поuо.о
залiзнr.rчного транспорту, працiвникiв окремих професiй, в"робницrв таорганiзацiй, дiяльнiсть яких пов'язана з обaпуaо"уuu*rr"", населення,
визначених перелiком професiй, виробництв та органiзацiй, працiвники якихпiдлягають обов'язковим профiлакiичним медичним оглядам, затвердженим
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 2З травня 2001 р. JФ 559(офiцiйниИ вiсник Украiни,2001 р., М21, ст.950).

5. Обов'язковiй самоiзо.llяцii пiдлягають:
5.1 особи, якi ма.ли контакт з пацiентом з пiдтвердженим випадком

COVID- 19, KpiM осiб, якi пiд час виконання службових обов'язкiв
використовуВали засоби iндивiдуального захисту вiдловiдно до рекомендацiй
щодо ix застосування;

5,2 особи з пiдозрою на iнфiкування або з пiдтвердженим дiагнозомCovID-_l9 в легкiй формi за умови, що-особа не потребуе госпiталiзацii;
5,3 особи, якi дали згоду на самоiзоляцiю з використанням електронного

cepBicy "Дiй влома" Сдиного державного веб-порталу електронних послуг доперетину лерr(авного кордону;
5.4 особи, якi досягли_ 60-рiчного BiKy, KpiM державних службовцiв iпрацiвникiв державних органiв та органiв мiйевого самоврядування, народних

депутатiв Украiни та депутатiв мiсцевих рад, суддiв, uit."пБuо.пу*бовцiв тапрацiвникiв Збройних Сил, iнших уruорй"* вiдповiдно до ,u*oriu УкраiЪивiйськових формувань та правоохоронних органiв, а також o.iO, 
"ni 

.дiti"нюютьзаходи, пов'язанi з недопущенням поширення COVID- 19, забезпечують



дlяльнlстЬ пlдприемств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi,
якi:

- провадять дiяльнiсть та ttалаIоть rIослуги в галузях енергетики, хiмiчноi
промисловостi, ,гранспорту, 

у сферах iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй,
електронних комунiкацiЙ, у банкiвському та фiнансовому секторах, обороннiй
промисловостl;

- надають послуги у сферах життезабезпечеЕня населення, зокрема усферах централiзованого водопостачання, водовiдведення, постачання
електричноi енергii i газу, виробництва продуктiв харчування, сiльського
господарства, охорони здоров'я;

- е комунальними, аварiйними та рятуваJIьними службами, службами
екстреноi допомоги населенню;

- включенi до перелiку об'сктiв державноi власностi, Що мають
стратегiчне значення для еконоплiки i безпеки держави;

- е об'сктамИ потенцiйно небезпечних технологiй i виробництв.
6. Вiльногiрському вiддiленню ttолiцii Жовтоволського вiддiлу полiцii ГУ

НП в !нiпропетровськiй областi:
- забезпечити охорону публiчноi (громадськоi) безпеки i порядку на

прилеглiЙ територii до об'ектiв госпiта_лriзацii осiб, хворих на COVID-19;
- забезпечити в межах компетенцii контроль за дотриманням самоiзоляцiТ;
- посилити патрулювання громадських мiсць;
- вжити iнших заходiв, спрямованих на виконавня цього розлорядження.7. Рекомендувати пiдприеN{ствам, установам. органiзацiям Bcix форм

власностi на час дii карантину забезпечити:
- на перlод карантину розмежувати час початку та закiнчення роботисуб'екiв господарювання для уникнення скупчення осiб у годиrrи пiкового

навантаження у громадському транспортi, позмiнну роботу працiвникiв таlабо
за можливостi вiддалену роботу в рех<имi реального часу черезlнтернет;

- Bi/(cTaHb у прикасовiЙ та касовiй зонах мiж оaобu*" (за винятком
покупr{я i продавця) не менше нiж 1,5 метра таlабо наявнiсть мiж ними
вiдповiдних зах исн их ekpaHiBl

- дотримання вiдстанi не менше нiж 1 ,5 метра мiж вiдвiдувачами, якi
очiкують дозволу на вхiд до примiцень.

8. Координацiю по виконанню даного розпорядженЕя покласти на
заступникlв мlського голови за напрямом роботи, контроль - з,tлишаю за
собою.

мiський голова -r4z В.П.Василенко


