
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Майдан Просвіти, 1, м. Рівне. 33028. тел. (036-2) 26-16-97, факс (036-2) 26-97-84 E-mail: ofnce@ rias.rv.gov.ua

П Р О Т О К О Л № 9  
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Рівненської області

"03" квітня 2020 року м. Рівне

Головував: голова обласної державної адміністрації, голова Комісії Віталій 
КОВАЛЬ

Присутні: члени комісії (за списком), запрошені (за окремим списком).

Про додаткові заходи щодо запобігання поширенню на території 
Рівненської області гострої респіраторної хворобиСОУЮ-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2.
(Інформація: Вівсянник О.М., Сафонов Р.В.)

За даними ДУ "Обласний лабораторний центр МОЗ України", управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації станом на 15.00 03.04.2020 в області 
зареєстровано 25 хворих коронавірусною інфекцією: в м. Рівне (6), 
Сарненському (16), Рівненському (1) та Здолбунівському (2) районах, четверо з 
них померли (Сарненський район).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.2020 
№ 255, з урахуванням інформації та обговорення питання порядку денного 
комісія вирішила:

1. Установити до 24 квітня 2020 року на всій території Рівненської 
області карантин.

2. Заборонити до 24 квітня 2020 року:
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, батьками-вихователями, 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;
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4) відвідування закладів освіти її здобувачами;
5) відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та 

прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі 
службової необхідності;

6) відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
7) 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, 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;

8) 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, торговельного і побутового 
обслуговування населення, крім:

торгівлі продуктами харчування, пальним, деталями та приладдям для 
транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, засобами гігієни, 
лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними та 
іншими засобами реабілітації, ветеринарними препаратами, кормами, 
пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, добовим 
молодняком свійської птиці, засобами зв 'язку та телекомунікацій, в тому числі 
мобільними телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими 
товарами, що відтворюють та передають інформацію, в спеціалізованих 
магазинах, які обов’язково повинні мати прямі контракти з операторами 
зв’язку, за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та 
відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або 
захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування в 
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, об ’єктів поштового зв’язку, 
кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг за умови забезпечення 
персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами 
індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у



тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних 
санітарних та протиепідемічних заходів;

торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського 
харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови 
забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів 
засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними 
масками, у тому числі виготовленими 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;

9) 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, об ’єктів критичної інфраструктури, 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;

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, об’єктів критичної інфраструктури, 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 міському електричному (тролейбус) та 
автомобільному транспортному засобі, що здійснює регулярні пасажирські 
перевезення на міських маршрутах;



10) перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах 
внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та 
дальньому);

11) ПрАТ "Рівнеобленерго", ТОВ "Рівненська обласна енергопостачальна 
компанія" здійснювати відключення та обмеження нижче технологічного 
мінімуму споживання електричної енергії підприємств централізованого 
водопостачання та водовідведення незалежно від форми власності;

12) AT "Рівнегаз", ТОВ "Рівнегаз збут" здійснювати припинення 
постачання природного газу виробникам теплової та електричної енергії;

13) 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 с ім ’ям/особам у складних життєвих 
обставинах, крім установ і закладів, які надають послуги екстрено (кризово);

14) перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, 
підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;

15) самовільно залишати місця обсервації (ізоляції).
3. ДУ ’’Обласний лабораторний центр МОЗ України", управлінню  

охорони здоров’я облдержадміністрації забезпечити визначення 
персонального переліку осіб, які потребують самоізоляції у зв ’язку з контактом 
з хворим на COVID-19, та внесення інформації щодо таких осіб до відповідних 
інформаційних систем.

4. Головному управлінню Національної поліції України в області, 
в/ч 3055 Національної гвардії України, ДУ "Обласний лабораторний центр 
МОЗ України", органам місцевого самоврядування забезпечити контроль за 
дотриманням режиму самоізоляції особами, що її проходять, у тому числі з 
використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу 
електронних послуг.

5. Головному управлінню Національної поліції України в області:
5.1. Здійснювати супроводження транспортних засобів, а також аварійно- 

рятувальної та іншої спеціальної техніки під час транспортування 
організованих грум людей (більше ніж 40 осіб) до обсерваторів (ізоляторів).

5.2. Забезпечити охорону публічної (громадської) безпеки і порядку на 
прилеглій території до об’єктів госпіталізації осіб, хворих на COVID-19, 
обсервації (ізоляції).

5.3. Забезпечити в межах компетенції контроль за дотриманням режиму 
обсервації (ізоляції)! самоізоляції

5.4. Посилити патрулювання громадських місць.
6. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації:
6.1. Забезпечити тимчасове припинення проведення планових заходів з 

госпіталізації та планових операцій, крім термінових та невідкладних.
6.2. Організувати та забезпечити визначення строку самоізоляції осіб, що 

її потребують, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони 
здоров’я.



6.3. Спільно з ДУ "Обласний лабораторний центр МОЗ України" 
забезпечити доведення до осіб, які потребують самоізоляції, інформації щодо 
.можливості внесення самостійно інформації про себе до мобільного додатка 
Єдиного державного веб-порталу електронних послуг за умови наявності 
технічної можливості.

6.4. У разі потреби забезпечити оперативне відкликання з очної форми 
навчання на заочну лікарів-інтернів для залучення до надання медичної 
допомоги.

7. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад 
міст обласного значення з урахуванням Тимчасових рекомендацій щодо 
облаштування спеціалізованих закладів, призначених для обсервації на період 
карантину, у зв'язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19), 
затверджених постановою заступника міністра охорони здоров'я України -  
головного державного санітарного лікаря України від 02.02.2020 №  6:

7.1. Визначити та затвердити Переліки спеціалізованих закладів для 
обсервації (ізоляції)І

Термін: до 06.04.2020
7.2. Забезпечити облаштування закладів для організації обсервації 

(ізоляції), харчування, транспортування до них осіб, що потребують обсервації 
(ізоляції), у тому числі від пунктів пропуску через державний кордон, медичне 
спостереження за ними.

7.3. Спільно з Головним управлінням Національної поліції України в 
області забезпечити контроль за дотриманням режиму обсервації (ізоляції) у 
таких закладах.

8. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад 
міст обласного значення, об'єднаним територіальним громадам:

8.1. Забезпечити поновлення місцевих матеріальних резервів для 
запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медичними 
дезінфікуючими засобами, зокрема спирту, у необхідній кількості.

8.2. Забезпечити проведення санітарної обробки автомобільних доріг 
комунальної форми власності та місць масового скупчення людей із залученням 
спеціалізованої техніки з метою запобігання поширенню гострої респіраторної 
хвороби COVID-19.

Термін: негайно
8.3. Встановити особливий режим на в’їздах і виїздах на/з території 

районів, міст, селищ, сіл громадян і транспортних засобів, організувати 
моніторинг стану здоров’я подорожуючих шляхом безконтактного 
вимірювання температури, а в разі погіршення епідемічної ситуації обмежити 
переміщення між районами, за межі області.

8.4. Створити на в’їздах і виїздах на/з території районів, міст, селищ, сіл 
контрольно-пропускні пункти, залучати в установленому порядку для роботи в 
цих пунктах військовослужбовців, працівників, матеріально-технічні та 
транспортні засоби підприємств, установ, організацій незалежно від форми 
власності, частин та підрозділів Міністерства оборони та Міністерства- 
внутрішніх справ.



8.5. Організувати проведення дезінфекційних заходів у жилих, 
виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях 
і спорудах.

8.6. 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.

9. Рекомендувати районним державним адміністраціям, виконавчим  
комітетам рад міст обласного значення, об’єднаним територіальним  
громадам, підприємствам, установам, організаціям на час дії карантину 
забезпечити:

9.1. Позмінну роботу працівників та/або за можливості віддалену роботу 
в режимі реального часу через Інтернет.

9.2. Відстань у прикасовій та касовій зонах між особами (за винятком 
покупця і продавця) не менше ніж 2,0 метра та/або наявність між ними 
відповідних захисних екранів.

9.3. Дотримання відстані не менше ніж 2,0 метра між відвідувачами, які 
очікують дозволу на вхід до приміщень.

10. Головному управлінню ДС Н С  України у області, Головному 
управлінню Держиродспоживслужби в області, Головному управлінню  
Національної поліції України в області, управлінню Держпраці в області, 
управлінню інфраструктури та промисловості облдержадміністрації в 
межах компетенції вжити заходів, спрямованих на виконання цього протоколу.

11. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним  
органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, 
районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам міст 
обласного значення, об’єднаним територіальним громадам забезпечити 
щоденне подання керівнику робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у 
зв’язку з поширенням на території Рівненської області гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, звітності про 
виконання цього протоколу (електронна адреса: rivnens@gmail.com).

12. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на обласний  
штаб з ліквідації надзвичайної ситуації.

Голова облдержадміністраи
голова Комісії

Секретар Комісії

Віталій КОВАЛЬ

Віктор Ш ЕВЧУК
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