
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

 

 

22.05.2020                                      № 22 
 

м. Ужгород 

 

 

Про продовження карантинних  

заходів у місті Ужгород 
 
       

           Згідно із підпунктом 1 частини 2 статті 19, пункту 8 статті 75, статті  76 

Кодексу цивільного захисту України, Положення про єдину державну систему 

цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

09 січня 2014 року № 11, наказу МВС 26.10.2014 № 1406 «Про затвердження 

положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та видів 

оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації», Плану реагування на надзвичайні ситуації державного 

рівня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 

№223, постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211  «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами, остання –  

14.05.2020 № 377),  від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів», з метою забезпечення безпосередньої організації і 

координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-

біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, 

пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19: 

1. Відповідно до пункту 1 Постанови КМУ 20.05.2020 № 392, з метою 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, із урахуванням епідемічної ситуації в регіоні 

установити з 22 травня 2020 р. до 22 червня 2020 р. на території міста Ужгород 

карантин, продовживши на території міста дію карантину, встановленого 

постановою Кабінету Міністрів України 11.03.2020 № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 

      2. Установити, що у місті Ужгород застосовуються протиепідемічні заходи, 

що визначаються постановою КМУ № 20.05.2020 № 392, а також заходи, що 

додатково встановлені органом місцевого самоврядування у межах компетенції. 

      3. Відповідно до пункту 3 зазначеної постанови на період дії карантину на 

території міста Ужгород забороняється: 

       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) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, 

підтверджують громадянство чи її спеціальний статус; 

       3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації; 

       4) відвідування закладів освіти її здобувачами, крім участі у пробному 

зовнішньому незалежному оцінюванні, державній підсумковій атестації у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробуваннях, 

єдиному вступному іспиті з іноземної мови, єдиному фаховому вступному 

випробуванні, атестації у формі тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих 

іспитів “КРОК ; 

       5) проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, 

соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів з кількістю учасників 

більше ніж 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, навчально-тренувальних 

зборів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, 

неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, 

навчально-тренувального процесу спортсменів командних ігрових видів спорту 

професійних спортивних клубів; 

       6) робота закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), 

торговельно-розважальних центрів (крім розміщених у них магазинів), 

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, закладів розважальної 

діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, крім: 

       - діяльності з надання послуг громадського харчування на відкритих 

(літніх) майданчиках, у тому числі під тентами, на верандах, за умови 

дотримання відстані не менш як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми 

столами та розміщення не більш як чотирьох клієнтів за одним столом (без 

урахування дітей віком до 14 років), діяльності з надання послуг із здійсненням 

адресної доставки замовлень та замовлень на винос за умови, що суб’єкт 

господарювання, який провадить 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 

використання відвідувачами, крім часу приймання їжі, респіраторів або 

захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно; 

        - діяльності закладів, які надають послуги з розміщення, в яких 

проживають медичні працівники та особи в обсервації, а також інші особи 

відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій; 

        - 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 респіраторами або захисними масками, у тому 

числі виготовленими самостійно. За рішенням власника (органу управління) 

дозволяється прийом відвідувачів за умови забезпечення персоналу засобами 

індивідуального захисту (захист обличчя, очей, рук) та використання 



відвідувачами респіраторів без клапанів видиху або захисних масок, у тому 

числі виготовлених самостійно; 

         - 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 використання персоналом, 

залученим до виробництва аудіовізуального твору, респіраторів або захисних 

масок, у тому числі виготовлених самостійно; 

          - проведення у театрах, цирках, концертних організаціях, 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 використання учасниками засобів 

індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, у тому числі 

виготовлених самостійно; 

          7) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 

автомобільним транспортом у міському 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 засобами 

індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у 

тому числі виготовленими самостійно, та використання таких засобів 

індивідуального захисту пасажирами під час перевезення, в межах кількості 

місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного 

засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, 

за умови інформування органів Національної поліції про здійснення 

перевезення; 

       - 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 

засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними 

масками, у тому числі виготовленими самостійно, та використання таких 

засобів індивідуального захисту пасажирами під час перевезення, 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 міському електричному (трамвай, тролейбус) та 

автомобільному транспортному засобі, що здійснює регулярні пасажирські 

перевезення на міських маршрутах; 

        8) постачальникам електричної енергії, операторам систем розподілу 

електричної енергії здійснювати відключення та обмеження нижче 

технологічного мінімуму споживання електричної енергії підприємств 

централізованого водопостачання та водовідведення незалежно від форми 

власності; 

        9) постачальникам природного газу здійснювати припинення постачання 

природного газу виробникам теплової та електричної енергії (припинення 

забезпечення споживача необхідними підтвердженими обсягами природного 

газу, неподання оператору газотранспортної системи номінацій/реномінацій на 

транспортування природного газу для задоволення потреб споживачів, 

зменшення періоду постачання в інформаційній платформі оператора 

газотранспортної системи та/або надсилання доручень на припинення 

(обмеження) транспортування/розподілу природного газу для споживачів або 

припинення газопостачання) незалежно від форми власності. 

        10) 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); 

        11) 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; 

        12) закладам охорони здоров’я проведення планових заходів з 

госпіталізації, крім: 

        - планової госпіталізації в регіонах, в яких заповненість ліжок у закладах 

охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим 

випадком COVID-19, становить менш як 50 відсотків. Дозвіл на проведення 

планової госпіталізації в регіоні встановлюється рішенням регіональної комісії 

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке 

розміщується на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України (за 

посиланням http://covid19.gov.ua); 

       - 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 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. 

         Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням 

планових заходів з госпіталізації, підлягають обов’язковому тестуванню на 

COVID-19 відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров’я. 

         4. На виконання рішення регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної   безпеки та надзвичайних ситуацій 22.05.2020 (пункт 2 протоколу 

№ 7: «Не запроваджувати на території області послаблення протиепідемічних 

заходів», враховуючи, що відповідно  до пункту 4 постанови Кабінету міністрів 

України 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів», питання щодо прийняття рішення про послаблення 

протиепідемічних заходів у регіонах застосовується та припиняється на підставі 

регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій: 

- не запроваджувати на території міста Ужгород послаблення 

протиепідемічних заходів  до нормалізації поточної епідеміологічної ситуації. 

5. Управлінню охорони здоров’я Ужгородської міської ради  забезпечити: 

- проведення щоденного моніторингу визначених зазначеною постановою 

показників на їх відповідність встановленим МОЗ критеріям щодо захворювання на 

коронавірусну хворобу (COVID-19); 

- виконання заходів визначених розпорядженням керівника робіт із 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у м. Ужгород 22.05.2020 № 21. 

             6. Взяти до виконання затверджені постановою КМУ № 392 «Порядок 

здійснення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією», «Порядок 

проведення обов’язкової обсервації осіб, які здійснюють перетин державного 

кордону», та вимоги щодо обов’язкової самоізоляції  та підстав для обсервації  

осіб тощо. 

         7. Ужгородському відділу поліції ГУ Національної поліції в Закарпатській 

області, Управлінню патрульної поліції у Закарпатській області ДПП 

забезпечити: 

          - охорону публічної (громадської) безпеки і порядку на прилеглій 

території до об’єктів госпіталізації осіб, хворих на COVID-19, обсервації; 

          -  в межах компетенції контроль за дотриманням обсервації, самоізоляції; 

посилити патрулювання громадських місць; 

          - вжиття інших заходів, спрямованих на виконання постанов КМУ, якими 

запроваджені карантинні заходи. 

        8. Підприємствам установам та організаціям, незалежно від форми 

власності розташованим на території міста Ужгород на період карантину 



розмежувати час початку та закінчення роботи суб’єків господарювання для 

уникнення скупчення осіб у години пікового навантаження у громадському 

транспорті, позмінну роботу працівників та/або за можливості віддалену роботу 

в режимі реального часу через Інтернет; забезпечити 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; забезпечити 

дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між відвідувачами, які очікують 

дозволу на вхід до приміщень. 

         9. У разі погіршення епідеміологічної ситуації або при виникненні 

локальних випадків (осередків) інфікування коронавірусом  

COVID-19 ‒ забезпечити прийняття місцевою комісією з питань ТЕБ та НС 

оперативних рішень щодо їх локалізації та вжиття визначених 

протиепідемічних заходів, у тому числі введення більш жорстких (додаткових) 

карантинних обмежень.  

         10. Міському штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

продовжити організацію проведення у місті виконання заходів щодо 

запобігання поширенню на території відповідних адміністративно-

територіальних одиниць гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, у т.ч. передбачених відповідними 

розпорядженнями керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

        11. Структурним підрозділам Ужгородської міської ради довести до 

підприємств, незалежно від форми власності, відповідних організацій та 

установ міста Ужгород впроваджені відповідні рекомендації щодо організації 

протиепідемічних заходів, затверджені постановами Головного державного 

санітарного лікаря  України 22.05.2020 № 22 «Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в готелях на період 

карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», № 23 

«Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів при наданні послуг із перевезення пасажирів на 

період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19)», № 24 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання 

та єдиного фахового вступного випробування в період карантину у зв`язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», № 25 «Про затвердження 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у 

закладах дошкільної освіти на період карантину у зв`язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)». 

          12. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відповідальних 

виконавців. 

 

 

 

Заступник міського голови, 

керівник робіт з ліквідації наслідків НС                             Василь ГОМОНАЙ 
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