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1 Про встановлення рівня епідемічної небезпеки з метою запобігання 

поширенню на території ВМТГ гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

1.1 Жанна МИРОНЧУК – директор комунального некомерційного підприємства 
Вараської міської ради «Вараський ЦПМД» повідомила, що захворюваність 
на COVID-19 в громаді значно збільшується. Зросла кількість звернень 
населення з захворюванням на ГРВІ, пневмонію, зросли підозри на COVID-
19. За період з 18.10.2021 року по 22.10.2021 року  зареєстровано 209 хворих 
на COVID-19, що на 72,7% більше у порівнянні з попереднім тижнем. Із 
початку вакцинальної кампанії від COVID-19 Вараським центром первинної 
медичної допомоги проведено 16359 щеплень, із них другу дозу вакцинації 
отримало 6809 осіб. 

1.2 Тетяна ЛАТИШЕНКО – директор комунального некомерційного 
підприємства Вараської міської ради «Вараська багатопрофільна лікарня» 
проінформувала членів комісії, що станом на 23.10.2021, на стаціонарному 
лікуванні у КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня» перебуває 62 
хворих на пневмонію, із них: 6 – дітей та 56 – дорослих. Із числа дорослих 48 
хворих знаходиться під кисневим апаратом та 42 у важкому стані. За 
поточний тиждень померло 6 осіб, всі з них не вакциновані. 
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1.3 Борис СУХОРУКОВ – завідувач Вараського районного відділу ДУ 
«Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ» 
проінформував членів комісії, що захворюваність на COVID-19 серед 
мешканців громади дуже зростає. Станом на 23.10.2021 активних хворих 399 
осіб. За весь період захворіло 3829 осіб, 54 летальних випадки, 3376 осіб 
одужало. 

2 Прийняті рішення 
З метою запобігання поширенню на території Вараської міської 

територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до: 

 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови 
Кабінету Міністрів України №1236 від 09.12.2020 «Про встановлення 
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами); 

 протоколу позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій №39,№40 від 20.10.2021; 

 протоколів позачергових засідань комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області №32 від 21.10.2021, 
№35 від 23.10.2021. 

комісія вирішила: 

2.1 Встановити з 23 жовтня 2021 року "помаранчевий" рівень епідемічної 
небезпеки поширення на території громади гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та забезпечити 
безумовне виконання відповідних протиепідечних заходів згідно з якими 
забороняється: 

2.1.1 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; 

2.1.2 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; 

2.1.3 самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації; 
2.1.4 проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, 

релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) 
заходів (у тому числі в розважальних закладах (нічних клубах) і закладах 
громадського харчування) за участю більше однієї особи на 4 кв. метри 
площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) 
або наповненістю залів понад дві третини місць (розміщення здійснюється з 
дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним порожнім рядом) 
у кожному окремому залі, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 

2.1.5 приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та 
приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з 
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наповненістю кінозалів або залів понад дві третини місць (розміщення 
здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним 
порожнім рядом) або понад 50 відсотків місць (розміщення здійснюється з 
дотриманням шахового порядку, зокрема для груп із двох осіб) у кожному 
окремому кінозалі або залі; 

2.1.6 розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані 
меншій, ніж 1,5 метри 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); 

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

2.1.8 проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за 
участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності 
глядачів (відвідувачів); 

2.1.9 відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім здобувачів дошкільної 
освіти, учнів спеціальних закладів освіти та 1÷4 класів закладів загальної 
середньої освіти, а також крім закладів освіти, в яких не менш як 80 відсотків 
працівників мають документ, що підтверджує отримання повного курсу 
вакцинації; або виданий в установленому МОЗ порядку документ, що 
підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від COVID-19, 
включеної Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку 
дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях (далі — документ, 
що підтверджує отримання однієї дози вакцини); чи міжнародний, внутрішній 
сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від 
COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією 
дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені 
сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до 
переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, 
негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції 
або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за 
допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з 
використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);  

2.1.10 діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість 
обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10 кв. 
метрів загальної площі приміщення, басейнів і більше ніж чотири особи на 
одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для спортивно-
тренувальних груп; 

2.1.11 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, а також стаціонарних відділень первинного та складного 
протезування протезно-ортопедичних підприємств, що належать до сфери 
управління Міністерства соціальної політики, дитячих закладів 
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оздоровлення та відпочинку). 
На вході до передбачених цим пунктом закладів, місць проведення 

заходу, де встановлено обмеження щодо максимальної кількості осіб 
залежно від площі, розміщуються інформаційні матеріали із зазначенням 
можливої максимальної кількості відвідувачів; 

2.1.12 здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 
автомобільним транспортом на автобусних маршрутах, авіаційним та 
залізничним транспортом у міжобласному сполученні без наявності у всіх 
пасажирів, крім осіб до 18 років, негативного результату тестування на 
COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на 
визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як 
за 72 години до дня поїздки; або документа, що підтверджує отримання 
повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї 
дози дводозної вакцини; або міжнародного, внутрішнього сертифіката чи 
іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією 
дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної 
вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які 
включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку 
дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний 
результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або 
одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за 
допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з 
використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія). 

Перевізник несе відповідальність за наявність у всіх пасажирів, крім 
осіб до 18 років, документів, передбачених цим підпунктом. 

2.2 Обмеження, передбачені підпунктами 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.10, 2.1.11 не 
застосовуються: 

2.2.1 за умови наявності в усіх учасників (відвідувачів) (крім осіб, які не досягли 
18 років), та організаторів заходу (співробітників закладу), негативного 
результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової 
реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-
2, яке проведене не більш як за 72 години до здійснення заходу 
(відвідування закладу); 

2.2.2 наявності міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного 
сертифіката, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від 
COVID-19 – однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної 
вакцини (зелені сертифікати);  

2.2.3 наявності міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного 
сертифіката, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини 
від COVID-19 (жовті сертифікати);  

2.3 Сертифікати (вказані в п.п. 2.2.2, 2.2.3) повинні бути включені Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в 
надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом 
полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, 
чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу 
електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу 
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Дія (Дія). 

2.4 Встановити з 26 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки 
поширення на території громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та забезпечити безумовне 
виконання відповідних протиепідечних заходів згідно з якими 
забороняється: 

2.4.1 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 та замовлень на винос і закладів громадського 
харчування в аеропортах; 

2.4.2 приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, крім 
приймання відвідувачів у закладах, визначених у пункті 2.4.4; 

2.4.3 приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності; 
2.4.4 приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, 
крім: 
1) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують 

товарами на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких 
призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими 
засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та 
побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими засобами масової 
інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням і садивним 
матеріалом (квітами, рослинами), добривами, засобами захисту рослин, 
без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в 
асортименті зазначених суб’єктів господарювання; 

2) торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень; 
3) 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, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і 
предметів особистого вжитку, прання та хімічного чищення текстильних і 
хутряних виробів, перукарень та салонів краси за попереднім записом; 

4) виконання робіт із збирання і заготівлі відходів; 
5) провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг. 

Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 
діяльність з надання телекомунікаційних послуг, здійснюється за 
попереднім записом; 

2.4.5 приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових 
заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних 
заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом 
аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови 
обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх 
осіб та використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), 
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залученим до виробництва аудіовізуального твору, засобів 
індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що 
закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. Діяльність 
суб’єктів господарювання, пов’язана з виробництвом аудіовізуальних творів, 
не є масовим заходом; 

2.4.6 приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, крім 
спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови 
дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів; 

2.4.7 проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, 
рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених 
до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних 
заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних 
спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких 
заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення 
обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників, заходів з 
атестації здобувачів, заходів з оцінювання якості освіти; 

2.4.8 діяльність ринків, крім продовольчих; 
2.4.9 відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім здобувачів дошкільної 

освіти, учнів спеціальних закладів освіти та 1÷4 класів закладів загальної 
середньої освіти, а також крім закладів освіти, усі працівники яких мають 
документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; чи 
міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що 
підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини 
або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для 
використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування 
методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від 
зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного 
державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням 
мобільного додатка Порталу Дія (Дія); 

2.4.10 проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації 
та медичних оглядів, крім: 
1) надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності 

та пологів; 
2) надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, 

новонародженим; 
3) надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів 

охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними 
захворюваннями; 

4) надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах; 
5) проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, 

якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для 
життя або здоров’я людей; 

2.4.11 перебування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема 
респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі 
виготовлених самостійно: 
1) в закладах охорони здоров’я та освіти; 
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2) в установах, підприємствах, організаціях (незалежно від форми 
власності), в органах місцевого самоврядування та їх структурних 
підрозділах; 

3) на зупинках громадського транспорту; 
4) в магазинах, торгових центрах, супермаркетах та ринках; 
5) на інших територіях загального користування у разі неможливості 

дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра. 
2.5 Контроль за дотриманням маскового режиму працівниками та відвідувачами 

закладів, вказаних в підпункті 2.4.11 покладається на керівників таких 
закладів. 

2.6 Обмеження, передбачені підпунктами 2.4.1÷2.4.7, 2.4.9 не застосовуються: 

2.6.1 за умови наявності в усіх учасників (відвідувачів) (крім осіб, які не досягли 
18 років), та організаторів заходу (співробітників закладу, ринку), 
негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної 
ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу 
SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до здійснення заходу 
(відвідування закладу, ринку); 

2.6.2 наявності міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного 
сертифіката, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від 
COVID-19 – однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної 
вакцини (зелені сертифікати);  

2.7 Сертифікати (вказані в п.2.6.2) повинні бути включені Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в 
надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом 
полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, 
чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу 
електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу 
Дія (Дія). 

2.8 Згідно з наказом від 04.10.2021 №2153, зареєстрованим в Мін’юсті 07.10.2021 
за №1306/36928 та набирає чинності з 07.11.2021 року, на період дії 
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання 
поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 
підлягають працівники: 
1) центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; 
2) місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів; 
3) закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної 

(професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, 
дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та 
наукових установ незалежно від типу та форми власності. 

2.9 Вараському РВП ГУ НП в Рівненській області, Володимирецькому управлінню 
Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області спільно 
з відділом екологічного контролю управління безпеки та внутрішнього 
контролю забезпечити посилений контроль за дотриманням вимог постанови 
Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1236 "Про встановлення 
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
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хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" зі змінами. 

2.10 Комунальному некомерційному підприємству Вараської міської ради 
«Вараський центр первинної медичної допомоги» підготувати звернення до 
Департаменту цивільного захисту населення та охорони здоров’я 
облдержадміністрації щодо виділення коштів на тест-системи виявлення 
COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції. 

2.11 Відділу цивільного захисту населення управління безпеки та внутрішнього 
контролю поновити спеціальну комісію щодо перевірки виконання постанов 
Головного державного санітарного лікаря України із організації 
протиепідемічних заходів при здійсненні відповідних дозволених видів 
діяльності розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації.  

2.12 Контроль за виконанням рішення комісії покласти на міського голову м. 
Вараш, керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у зв’язку з 
поширенням на території громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 

 
 

Міський голова м. Вараш 
голова комісії        Олександр МЕНЗУЛ 

 
Секретар комісії        Віта ГАВРИШКЕВИЧ 


