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позачергOвOго засiдання ДержавноТ KoMiciT з питань

техногеннсl-екологi чноi безпеки та нацзви чай ни х ситуацiй

м. КиТв l5 жовтня 2020 року

i.оловував: MiHicTp охорони здоров'я, застуIIник r,олови !ержавноi KoMiciT
Степанов М. В.

Присутнi: члени ,{ержавноТ KoMiciT {за списком )

за результатами доповiдей та з урахуванням обговорення Державна комiсiя
вирiшила:

I. ПрО застосуваннЯ обмежень на територiТ адмiнiстративно-
територiальних одиниць, лля яких установлено "червоний" piBeHb
епiдемiчноi небезпеки поширення covlD-19 вiдповiдно до постанови
Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 22 ;rипня 2020 р. Jlb 64l "Про встановлення
карантину та запровадження посилених протиепiдемi.rних заходiв на
з,ериторii iз значним поширенням гостроii респiраторноi хвороби covlD_l9.
спричиненоi корона BipycoM SARS-CoV-2''

На виконаннЯ llунктУ -] поста,новИ Кабiнет_ч MiHicTpiB Украiни
вiд 2? -'tипня 2020 р. .;Yq 64i "Про встановлення карантиFIу та запроВаД/кеНня
пOсиленИх протиеПiдемiчниХ заходiВ натеритОрii iЗ значниМ поширенНЯМ Гt)СlРJl
респiраторнот хвороби COVID- |,-). спричиненсl[ KopOHaBlP}C,O\,1
SARS-{,.IV ]" :а t-ta пiдставi оцiнки епiдемlЧних показникlв:

;, Встановити з 00 год. 00 хв. l9 жовтня 2020 р, -'червоний" piBeHb
епiдемiчноi небезпеки поширення (_OVlD-l9 у:

l ) ВОЛИНСЬКiй Областi мм. v MlcTax Володимирi-Волинськl 
"

l{овово"цинськY у ] в Кiверцrвськомч районr ,l обме;кеннями. перелбаченими
tlvHKToll ] 5 постаIiоВи КабiнеТу ý4iHrcTPiB УкраТнИ вiд ]2 липнЯ 2020 р. Nч 6.i i"lipo встановлення карантину та запрOвадження посиJ!ених протиепiлемiчн;,lх,заходiв на територii iз значним поширенням гостроi' pecrlipaTopHoi хворсlби
COVID- 19, спричиненоi KopoнaBipycoм SARS-CoV-2". KpiM таких обмеiкень.

регулярнi та нерегулярнi перевезення паса;кирiв автомобiльниlчr,
за,тiзничним транспорто},1. мiським електротранспортомt. ý,lетрополiтеном t
MicbKoMy сполчченнi, Kpil,t перевезення:

- леГкови]\{И автOмобijlями. кi;lькtс,гь ласажирiв. включаючи водlя, в
яi.iих не бiльrше ll яти осiб без Yрахування осiб BiKoM до l4 poKiB;

- слУжбовliмlа та.,або орендованими автомобi-цьни]ии транспор.l-нимrl
засобами пiлприсмств" закладlв та чстанOв за умови забезпечення водiтв ,ia

пасажирiв пiд час таких перевезень засобами tнливiдуtцьного захисту в межах
ki;rbkclcTi мiсшь для сидittгlя i виключно за маршрутами руху, про якi
лоiнформовано не r,еншс Hi,k за лва днl органи Нацiонацьнот полiцiт:



2) Донеuькiй областi _y Слов'янському районi з обмеженнями.
ýередбаченими пунктом l5 постанови Кабiнету \4iHicTpiB УкраТни вiд ]] JиIIня
]{J2fi р, л9 64 i "l]po встановлення карантинy та запроtsадження пOсилен}t,y
протиепiДемiчниХ заходiВ на територii iЗ значниМ поширенням гострсli
респiраторноТ хвороби CoVID-19. спричиненоТ KopoHaBipy.o* SдRS-Сt;V-]''
Kpilit таких обмежень:

регулярнi та нерегулярнi перевезення пасажирiв автомобiлъни.ý,1.

]}]зничним транспортом, мiським електротранспортом. метрополiтеном \
b{Icbкoмy сполученнi, KpiM ltеревезення:

, легкови]vIи ав,гOмобi;rями. кiлькtсть пасажирrв. включаlочи водiя. в яких не
бiльше п яти осiб без урахування осiб BiKoM до i4 poKiB;

- с;lужбовими таабо t>рендованими автrэмобiльними транспортними
засобамИ пiдприемств. закладiв та установ за Yмови забезпечення водil'в тa
ласажирiв пiд час таких перевезень засобами iндивiдуацьного захисту в меrках
кiлькостi мiсць Для сидiння i виключно за маршрутами руху. пр., якл
поiнформовано не менше нiж за два днi органи l-iацiональноi по.lriцii;

- вiлвiлування отримувачами соцiа.пьних або реабiлiтацiйних послуг ycTaHOti
i закладiв. що надають соцiагlьнi або реабiлiтаrriйнi послуги сiм'ям, особам, шtl
перебувають у складних жит-гсвих обставинах {тимчасове. денне перебування:.
KpiM установ iзакладiв. якi надаЮть соцiа_Пьнi послУги екстрено (кризоЕо). центрirr
rэблiку бездомних осiб, мобiльних бригал соцiальнсr-психO-погiчнот допOмоl,ri.
соцiального Еатрул}овання"

з) ЖитомиРськiй областi ,ч мм" KopocTeHi та i в Коростенськом\,
Лvгинському, Любарському. LIерняхiвськомY, Чулнiвськом,ч районах 1

обмеженнями. передбаченими пунктом l5 постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд ]] липня 2020 р. N9 64l "Ilpo встановлення карантинY та запровадження
ilOсиленИх протиепiдемiчних заходiв на територii iз ЗначниtчI поширеншям гостроi
респiраторнот х_вороби COVID-}9. спричиненот KopoHaBipycoy SдRS-Сtlv_:".
Kplýt таких обме;кень.

регулярнi та нерегулярнi llеревезення паса;кирiв авторrобiльним.
за-..tiзничним транспорто]\,t. мiським е.пектротранспортом" MeTpoгlo,1iTeHoM 

"}lticbKoMy сполученнi. KpiM перевезення:
- легковими автоМобiлями. кiлькiсть пасажирiв. tsк,гIючаючи волiя. в яких не

бi_цьше п'ятИ осiб беЗ урахуваНня осiб BiKoM до i4 poKiB.
- службовими ты'аба орендованими автомобi,гiьни\,rи траl{спOртнимI.!

засобами пiллриемств. закладiв та vcTaHoB за умови забезпечення водiтв Tii
liасажирiв пiд час таких перевезень засобами iнлrивiдуаJ]ьнс)г{) захистy в межах
KftbKocT,i мiсшь для сидiння } виключнС за маршрутами руху, пр0 якi
поrнформовансl не менше HI}K за два днi органи Нацiона,rьноТ полiцii:

- ПОСаДКа ПаСаЖИРiВ У транспорт примiськ<rго. мiжмiського"
анчтрiшньообласнOго та мiясобласного сполучення:

;i) iвано-Франкiвськiй областi * 
"т м. iвано-ФранкiвськY з обпrе;кеннями.

ПеРеДбаЧеНИМИ Пyнктом ]5 постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд ]2 липня
:0:0 р "ц, 64l "'Про встановлення карантину та запровадження посиленI.{х



j
пDотиепiдемiчних заходiв на територiт iз значним поширеннFм гOстрt\i
респiраторнот хвороби COVID_l9" спричиненоi KopoHaBipycoм SДКs-Сi,V :".
KpiM таких обмежень: 

l l

- регулярнi та нерегу-лярнt
за,тiзничним транспортом, мiськирt
l,ricbKoMy сполученнi. Kpiпr перевезення:

- легковими автомобiлями" кiлькiсть паса;tирiв, включаючи водtя. в яких не
бiльше п'яти осiб без урахуванrrя осiб BiKoM до i4 poKiB:

- службовими таiабо 0рендованими автомобiльними трансtIортними
засобами пiдприемств. закладiв та устанOв ,,]а умови забезпечення водiiв ,l.a

;:асажирiв пiд час таких перевезень засобами iндивiдуацьнOго захисту в межах
Ki;tbKooTi мiсць для сидiння i виключно за маршрут€tми руху. про як]
ilоiнфсlрмовано не менше нiж за два днi органи Нацiсlна-,rьilот полiцiт;

- вiлвiлування закладiв освiти злобувачами освiти. kpiM ,ччнiв (вихованцiвi
спецiальних шкiл. навчальнО-реабi-пiтацiйних rreHTpiB За )iм()ви лотримання в ниk
вiдповiдних санiтарних i лротиепiдемiчних заходiв та здiйснення обов язковогс
щоденного контрол}о стану здорсts'я учнlв iвихованлiв):

- прийманнЯ вiлвiлувачiВ суб'скталtИ господарЮвання. якi прOва,1я l l,
дiяльнiсть у сферi громадського харчування {барiв, pecToCIaHiB. кафе тоu]о):

- приймання вiдвiдувачiв у торговельно-розважа-:Iьних цен.грахl
- прийМа}IнЯ вiдвiдувачiВ суб'сктамИ госпOдарювання" якi провiцятFJ

дiяльнiст'ь у сферi торговелЬного i побутовОго обслуГовуваннЯ населенця, KpiM:
- торгiвлi IIродуктами харчування, пальним. засобами гiгiсни. ninupbo*,n*"

:засобами та виробами }tедичного призначення. ветеринаЕ)ними пРепаратами.
liорNlами. пестицидами ia агрохiмiкатами, насiнням i садивнишr MaTepia,,+loM:_ провадження банкiвськот та cTpaxoBoi дiяльностi. а також медичн0l
ýрактики. ветеринарноТ fiрактики. дiяльностi автозаправних tfомп-,lексlв.
дtяльностi з технiчного обслчговУвання .ra peмoHT.i/ трансfiортн{х засобiв.
технiчногО обслугсlвУваннЯ peecTpaT<эpiB рOзрахунКовиХ опералiй. д|яльносr-i ,
ремOнту ко]\,lп'ютерiв. поб.чтових виробiв i прелметiв особистого в.
{lt}ш,гOвогo зв'язк},. 

tlиP\,\JlL ] rrрслмсttв UсOOис],Oг.J вжитfУ,оо CKTiB

перевезення ilасаж,ирlв автомобiльниrut.
елекlрOтранспортOм. метрополiтеном .,

- торговельноТ дiяльнtrсТi тa дtя:lьнOст] ,i надання послчг .рфruлar*оr.,
харччвання iз застосуванняllt алресноi дOставки замовJlень,

5) КиТвськiй областi * у м, Васильковi iB Бориспi.,lь.r*о"[ районi ]

обмеженнями, передбаченими пунктом ]_5 постанови Кабiнету МiнiстJiв'Украiни
вiд 22 липнЯ ]020 р. }Гл 64 i "ПрО встановлення карантинч ,u .un|o.uo**"",
ilосилених протиепiдемiчних заходiв на територiТ iз :]начним гru-rр."r|ям гос-гроl
uеспiраторноi хвороби COVlD-l9. спричиненоi KopciHaBip},coM S.rфS-C,l\,-]",
i{.pl j\,1 таких обмежень:

регулярнi та НереГ};-IЯРНi перевезення пасажирiв автоr|.лобiльним,,за-ltзничним транспортом, мiськипl електротранспортом. o,t*"pono}-,iTeHoM i
MicbKoMy сполученнi, KpiM перевезення:

- легковими автоМобiлями. кiлькiсть пасажирiв. включаюч" .од,i. в як}l}. не
бiльше п"яти осiб без урахування осiб BiKotr.l до i11 poKiBl

- СЛу"Жбовиlии та.,або орендованиl\ilи автомобiльними ,рur[портними
засобами пiдприсмств, закладlts та ,v'CTaHOB за YIчlоВи забезпечення BoirTB та



пас;tжирiв пiд час таких переве,.i}ен, .".irбuпои iндивiду-"rirr* захисtу в межах.
кiлькостi мiсць дJrя сидiння i вик"пючно за маршрутами рухr. прс) як]

iлOlнфOрмовано не менше Hi;K за два днi 0ргани Нацiональноi полiцiТ:
- приймання вiдвiдувачiв суб'ектами господарювання, якi провадять

дiяльнiсть у сферi громадськOго харчування (барiв, рестOранit}. кафе то|ло):
fiff,,й,,_,,,,- лi -л: -.,лл,,:л ьних центрах:
приймання вiдвiд}вачiв в iнцlих ]акладах розважаlьноt дiяльн

6; Лizганськiй областi * у ]r{м. jlисичанську,. Рчбiжном},. Сс:всро
Бiловодському, Бiлокуракинськом}*. KpeMiHcbкoM},," NlapKiBcbKoMy. М
Новоайдарському, Новсlпсковському, Попаснянському" CBaTiBcbKoMy
Луганському. Старобiльському. l'роiчькому районах з

передбаченими пунктом l_ý посrlанови Кабiнету }йiHicTpiB УкраТни в
:020 р" Л9 64l "Про встановЛеI{ня карантину та запроsадження
протиепiлемiчних заходiв на, територiТ iз значним lIоширен}I
оеспiраторвоТ хвороби C.OVID-[9. спричинеtчоТ KopoHaBipycoм Si
KpiM таких обмежень:

регулярнi та п.р.rу"rfr"i перевезення пасажирiв авт
зацiзничним транспортом. мiським електротранспортом. метроп
:lticbKoMy сполученнi. KpiM перевфзення:

* "цегковими автомобiлями. кiлькiсть пасажирiв. вкJIючаючи Boi{l
бiльше п'яти осiб без урахування осiб BiKoM до i4 poKiB:

слу;кбовими тЫабо орендованим1.1 автомобiльн}tми тра
засобами пiлприсмств. закладiв та установ за умови забе:зпеченн
пасажирiв пiд час таких llеревезень засобами iндивiдуальног,о захи
кiлькостi мiсць для сидiння i виключно за маршрутами рух
поiнформOвано не менше нlж за два днi 0ргани Нацiона"чьноТ полiцiТ:

- посадка пасажирiв у TpaнcilopT примlського.
внутрirпньообласн ог0 та м iжоб"lrасного с п олyчеt{ н я.

- приймання вrдвiдувачiв у торговельно-рс.}зважальних центрах:
- приймання вiлвiлувачiв суб'ектами господарювання. якi

дiяльнiсть у сферi торговельного i побутового обслуговування насеJIен
- торгiвлi продуктами харчування. па_:Iьним" засобами гiгiсни.

;асоба,ми та виробами медичного призначення. ветеринар]{ими п

кормами. пестицидами та агрохiмiкатами. насiнням i садивним матер
- провадження банкiвськоi та cTpaxoBoi дlяльностl. а тако,

,iрактики, ветеринарноТ irрактики. дtя,llьностi автозалравних
;tiяльностt з технiчного обслуговування ,Ia ремонту транспортн
технiчного обслуговування peccTpaтOpiB розрахункових операuiй.
ремонту KoMп'toTepiB. псrбyтових виробiв i прелметiв особистого вжи
ll()штOвого зв язкYl

торговельноi дiяльностi та дlяльностl з надання послуг г

:{арчування iз застосyванням алресноТ доставкLi замовлень.

7) Сдеськiй областi
lлбрtеженнями, передбаченими
вiл ]2 липня 2020 р. JФ 54l

у м, Бiляiвцi i в "Гатарбунарсько

пунктом l5 постанови Кабiнету MiHi
"Про встановлення карантину, та ,за вадження

онецьку 1 8

ловськом\.
станичнti
ежен нямi,t.

д ]] ;lипня
посилених
м гOс,гроi
S-CtrV -]'

MooljtbH!lM.
IlTeHoM \

в яких не

спорт,нимL{
водiТв iа
в },{ежах

. про як:

lжмlськOi,L)

провадять
я. KpiM:
iкарськими
еПаРаТаlч{И

ом:
меj]ичн()]

кOмгlлексItJ
х засобiв
lяль}{()стi l

у. об"сктiв

мадськог()

у раионl з

iB Украiни



;l

ilосиJIенИх протиепiдемiчних заходiв на територiТ
респiраторноi хвороби COVID_l9. спричиненоТ
KpiM таких обмежень:

регулярнl та нерегу;lярнi гIеревезення пасажирiв авт
залiзничним транспортом. мiським електротранспортом. метроп
Micbкoмy слол}п{еннi. KpiM r]еревезення:

- легковими автомобiлями. кiлькtсть пасажиDlв. включаючи вод
бiльше п'ятИ осiб беЗ урахуваНня осiб BiKoM до i 4 pclKiB.

- слу;кбовими га;абс сlрендованими автомобiльн}tми тра
засобами пiдприемств, закладiв та установ за умови забезпеченн
пас&кирlв пlд час таких перевезень засобами iндивiдуаjlьного захис
кiлькостi мiсць для сидiння i викцючно за маршрутаN{и рух)
поiнформовано не N,{енше Hixc за два днi органи Нацiонатьноi полiцiт:_ посалка паса;кирiв _у транспорт примiського.
BHyTpi шньооб.цасного та пt iжоблас ногtr сгI oji учення.

8) Полтавськiй областi - ,V М. Псlлтавi з обмеженнями^ tlep(
fiyHKToM l5 постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд ]] липня 20]
"про встановлення карантину та запрOвадження посилених проти(
заходiв на територiТ iз значним пOширенняN,l гостроТ респiраторн
{*,oVID- l9. спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-Crl\,_]". KpiM таких обме

регу-пярнi та нерегулярнi перевезення пасажирiв авто
за"llзничним транспортом. мiським електрt]транспортом. \1етроп
MicbKoMy сполученнi, KpiM перевезення:

- легковими авто]\,Iобiлями, кiлькiсть пасаясирiв. включаючи водi
бiльше п'ятИ осiб беЗ урахуваНня осiб BiKoM до l4 poKiB;

- службовими та,iабо орендованими автомобiльними тра
засoбами пiдприемств. зак.цадiв та установ за умови забезпеченн
lасажирiв пiд час таких перевезеЕь засобами iндивiдуаrlьного захис
кiлькостl \{lсць для сидiння i виключно за гdаршрутами руху
поiнформовано не р,енше нiж за два лнi органи Нацiсlна-qьноi полiцiт:

- посадка паса;кирiв } транспOрт примiського. Mi
BHvTpi шн ьообласного та мiжобласного сп 0лYчен ня :

вlдвlдування закладiв освiти злобl,вачами освiти. KpiM учнiв (

спецl&]lьНих шкljl. навча,.]ьнО-реабiлiтацiйниХ ueHTpiB за умови до.грим
вtдповiдних санi,гарних i протиепiдерtiчних заходiв та здiйснення об
цOденног0 контрOлю станч здоров'я _ччнiв (вихованцiвJ:

- приймання вiлвiлувачiв суб'сктами господарювання, якi
дляльнiсть у сферi громадського харчування (барiв. pecTopaHiB, кафе то

приймання вiдвiдувачiв y торговель}lо-розвa;кацьн!tх центрах:
приймання вiдвiдувачiв с;чб'скталtи господарювання. якi

дiяльнiсть у сферi тOрговелЬного i побутового обслуговування НДСе;-I€НI
- торгiвлi продуктами харчJчвання. пальним. засобами гiгiсни. л

зассrбапtи та виробами медичного призначення. ветеринарними il
кормами. пестицидами та агрохiмiкатаN{и. насiнням i садивним MaTepia- гIровалження банкiвськоi та страховоi дiяльностi, а тако}к

tз значним поширен
KopoHaBipycoM SA

практики. ветеринарноi rIрактики. ДlЯ.ПЬгIоСТ1 автозаправних
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дIяльнOст1 З технiчног0 обслуговчвання та ремонтч транспортнр
технiчного обслуговування pe.c.paTopl* роrрu*уп*овиХ операчiй. д
ремOнт},комп'ютерiв, побутових вирOбiв i прелметiв особистOго вжи
flоштOвого зв'язку;

- торговельноi дiяльностi та дiя;lьноOтi з надання послуг
харчyвання iз застосуванням адреснот дос.гавки замовлень:

J 1Yrl\4. J:J,yU1-1U. баРаШl,
Злолбунiвському. КостопiльСЬКОI\,1у районах з обмеженнями-, пер
llyнKTolvt ] 5 постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 2] липня 202

vyCOVID- 19. спричиненоi KopoHaBipvcoM s,iKs-cnV-],.. KpiM таких обм
регулярнi та нерегулярнl перевезення пасажирiв авто

::{]3ничним 
транспортом. мiським електротранспOртOм, метроп

Mlcbкolv{y сполученнi. KpiM перевезення:
- j-Iегковими автомобiлями" кiлькiсть пасажирiв" включаючи водiя

бi-qьше п'яти осiб без урахування осiб BiKoM до ]-1. poKiBl- службсвими таабо орендованими автомобiльними .ран
засобами пiлприемств" закладiв та установ за ylvtoви забезпечення
пасах(ирiв 1-]lд час таких перевезень засобами iндивiд):аJIьного захи

:::.1т], 1лiсuь 
д.ця сидiння i виключно за маршрутами руху,поiнформовано не менше нiж за два днi органи Flацiонагrьнот п<lлiцii.:- приймання вiлвiлувачiв суб.сктами господарювання. якi

дiяльнiсть у сферi торговельного i побутовогtr rэбслуговування населенн
- торгiвлi Продуктами харчування" пальним. засобами гiгiсни. лi

засобами та виробапtи медичного fiризначення" ветеринарними п
кормами, пестицидами та агрохiмiкатаý{и. насiнням i сtшивним матерiал- провадження банкiвськоi та страховот лiяльнсlстi. а також
практики" ве,геринарнот практики. дtяльностi автозаправних к
;tiяльностi з технiчного обслуговування та ремонту транспортни
гехнiчнсlго обслуговування peecTpaTopiB роrрu"у"*ових операчiй. лi
ремOн1,\, комп'ютерiв, побутових виробiв i прелметiв особистог11 вжитк
ilоштового зв'язку;

- торговелыlоi дiяльностi та лtя,,rьносТi з надання llослуг гро
харччвання iз застосуванIrям алресноi доставки замовленьl

l()) Сумськiй областi * у м. Суми iB Сумському районi з об
передбаченими ПYHKTOIVI l5 постанови Кабiнет,ч MiHicTpiB УкраТни Bi:0]0 р. }f! 64i "Про встановлення карантин}, та запровадження
протиепiлемiчних заходiв на територii' lз зrtачним лоширення
респiраторноi хвороби COVID_l9. спричиненот KopoHaBipycoм SAR
крiпl таких обме;кень:

- регyлярнl та нерегулярнr
залiзнttчним транспортсм, мiським
м]ському слолученнi, KpiM перевезення
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l
- Легковими автомобiлями- кiлькiсть пасажирiв. включаючи tsолбi-rьше п яти осiб без урахування осiб ;i-;r;;i'+'poniu,

;,,,,,.,:]т::,::"Yl_ 
r1_1бО 

.орендOванимИ rrrо"обi,.,ьними тр

поiнформовано не менше нiж за два днl органи Huui""i,ii,ir?""'"Xi- посадка пасажирiв у транспорт прилtiського.
внутр iшн ьоо6,цасн ого та м iжобласн огtr сл олучен н я :

i 1) Тернопiльськiй областi:
у м, Тернополi з обп.tеженнями, перелбаченими пунктомКабiнету }liHicTpiB Украiни вiд 22 ,rn", ?0З0 р .h{s 641 .'Про

t"ri""r* ,ur*T" nu]цачниМ поширеf{ням гостроi plecпipa1-opHoi. хвороблt COVID- l9. сKopoHaBiPyco' SARS-C-ov-2,,. *pi, .u*"x обмекень:
регу-лярнi та нерегулярнi перевезення пасажирiв авто

::1:з,ничним 
транспортом" мiiькилr елек'ротранслортом. метроп0MIcbкoмy сполученнi. KpiM перевезення:

_ легковими автомобiлями. кiлькiсть пасаrкирiв, вкjliочаючибiльше п'яти осiб без урахування осiб BtKoM ,о ii-po*,u,- службовими таlабо орендованими автомобiльними транзасобами пiдприемств. закладiв та },с.ганов за у.мови забезilеченняпасажирiв пiд час таких перевезень засобами iндивi;rуа-]lьного ]ахис-

:rr:lт:.л:::: о1" сидrння i ,r*.,rочпо ,u маршрутами рухуПОiНфОРМОВаНО Не Менше нiж за два лнi органи t;uцiо"iЙIЪi 
""l,i"i;,i^- приймання вiдвiДувачiв у торговельно-розвФкаJIьних центрах;- лриймання вiлвiдувачiв суб'ектами господарювання. як}

дIяjIьнiсть 
"у" 

сферi торговельнсii.сl i побутового обс;iуговування населенн
_ 

торгiвлi продуктами харчування. л.Ul.-ьним. засобами гiгiсни, лiзасобамИ та виробамИ \{еличнOгС, пр}dзначення. ветеринаРними лркормами, пестицидами ,т,а агрохiмiката]vlи_ насiнняtr,t i садивни, ,.1urap,*- провадження банкiвськоi .га cTpaxoBoi. дiяльностi, а такожпрактики. ветеринарнот практики, дiялъностi автозаправних кдiяльностi з технiчного обarуrоuу,ва}{ня та ремонтy транспортни,
технiчного обслуговчвання peccTpaTopiB рOзрахункови,х операuiй.,ri.
ремонт\, комп ютерiв- побvтових виробiв i лре,iметiв особистого вжитк
цоillтовOго зв'язку:

_ торговельнот дiяльностi та дiяльностi з надання послуг гро
харччвання iз застосуванням алресноТ доставки замовJlень:

у мм. Бережанах та Чор'кOвl з обмеженнями. передбаченими п:]останови Кабiнету VliHicTpiB Украiни вiд 22 липня ]0]0 р л9встановлення карантину та запровадження лосилених rIротиепiдемiчн
на теритОрiТ iЗ значниМ поширеннЯI\.' ГОСТРоi респiраторноТ хвороби С
спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-Cov_:"- KpiM таких обмежень,
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регулярнl ,га нерегулярнi
залiзничним транспортом, мiським

t

перевезення паса;кирiв авт

MlcbкoМy сполученнi. KpiM перевезення
електр0l,рансIlор:гOм. метроп

- легковими автомобiлями. кi-цькiсть пасажирiв. включаючи водi
бi-цьше п"яти осiб без урахування tlсiб BiKoM до i4 poKiB:

- службовими та,,або 0рендованими автомобiльними тр
засобами пiдприсмств, зак.шадiв та установ за !,мови забезпеченн
пасажирiв пiд час таких fiеревезень засобами iндивiдуаJIьного захи
кlлькостl мlсць Для силiння l виключн0 за маршрутами рухпоiнформовано не менше нiж за два дItl орj,ани Нацiональноl'полiцiт;- вiлвiдУваннЯ зак.тадiВ освiтИ злсrбувачами сlсвiтИ. KpiM ччнiв (

::_YТ::"1" 
ш Ki1, навча.J,Iьн о- реаб iлiтаrr iй н и х чентр i B ru уrЪ", Ъоrр"

i* ,u .оiи.п;;;;
lцоденного контролю стану здоров'я учнiв {вихованцiв);

У IvI. Кременчi з обмеженнями, перелбаченими пунк'ом l_ý
Кабiнету lr4iHicTpiB Украiни вiд ]2 nrnr" 2020 р. Jъ 64l .'Про 

вс
карантину та запровадження посилених протиепiдемiчних заходiв на
ЗНаЧниIчt поширенням гостроi респiраторноi хвороби C]0VID- I9, с
KopoHaBipycoм SARS-CoV-2,,, KpiM таких обмежень.

регулярнi та нерег},1ярнi перевезення пасажирiв авто]
зецiзничним транспортом. мiським електротранспOртом. метропо
ýllcbкoмy сполученнi. KpiM леревезен}lя

- легковими автомобiлями. кiлькiсть r-rасажирiв. включаючи водiя
бiльше п'яти осiб без урахчвання осlб BiKoM до 1-1 poKiB:- службовими та,'або орендованими автомобi-пьними тран
засобами пiдприсмств, закладjв .I.a чстанов за умови забезпечення
пасажирiв пiд час таких перевезень засобами iндивtдуаlьного захист
Kt,:tbKocTi мiсць Д-ця сидiння i вик-.1ючно за маршрутами руху,irоiнфорп,rовано не менше нiж за два днi оF]гани Нацtональнот полtцiт:

приймання вiдвrдувачiв v торговельно-розважальних центрах"- приймання вiлвiдувачiв счб-сктами господарювання. якi
дiяльнiсть у сферi торговельного i побутового обслуговування населенн.

- торгiвлi продуктами харчування" пальним. засобами гiгiсни. лi
засобами та виробами медичного I1ризначення. ветеринарними п
;tоDМilМИ, пестицидами та al рохiмrка,гаIчlи. насiнням l садивним ма1ерlаl- провадження банкiвськот .г^ страховсli дiяльностi^ а також
практики. ветеринарноi практики. jf lя_ilьностi авl-озапраtsних к
дiя"пьностi з технiчного обс-:lуговl,вання та ремонту транспс)ртни
технiчногtl обслуговування peccToaTopiB розрахчнкових операuiлi" дi
ремонту комп'ютерiв. побчтових виробiв i предметiв особисrо.,, 

"*"rnпоштового зв'язку:
- торгOвельноi дiя"rьностl та дiя.цьностi з надання послуг гро

харч},вання iз застосуванняМ алресноi дOставк}l замов;Iень.

y Борщiвському. Залiшицькому. Монастириському районахобмеженнями. передбаченими пунктом i 5 постанови Кабiнету itliHicTpi
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вiд 22 липня 202tJ р. JYo 641 "Про встановлення карантинУ та запРовадженняпосилених протиелiдемiчних зах,одiв на територii iз значним по*"р"пirям гостроТ
респiраторноТ хвороби COVID- i9. спричиненоi KopoHaBipycoM SдRЬ-a],;V_] l- "

i2) Харкiвськiй областi *,!, MM, XapKoBi, Лкlботинi i B Богоо|*i".о*оrr.
-ilозiвському, Пlп9омайськом1, райоаu* , обr*женнями" irерелбаченими пYнктOм
; -ý ilОСТаНОВИ Кабiнету- MiHicTpiB Украiни вiд ]] липня ]020 ;,";;';;i ;::
ВСТа}lОВЛеННЯ КаРаНТИНУ та запровадження посиJIених протиепiлЁмiчi"; ,".*;;;на територiТ iз значниМ поширенням гсlстроi респiраторrот *rороа; [;ой;:;;спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-J", KpiM наступних обмежЪно-

регулярнi та нерегулярнi n.p.".r.n"" пасажирiв авто|чrобi;tьниl!{.заliзничним транспортом' мiським електрOтранспортом. ме'рополiтеном 
}MicbKoMy сполученнi. KpiM перевезення;

- легковими автомобi-пями, кiлькiсть пасажирiв. включаючи водiя, в якr{х небiльше п'яти осiб без урахування осiб BiKoM до i4 poKiB;
- службовими таlабо 0рендованими автомобiльними транспортни\{изасобами пiдлриеплств. закладiв та установ за чмови :забезпечення волiтв -га

irасажирiв пiд час Tak}lx перевезень засобами iндивiдуального захисту в межахкiлькостi мiсць для сидiння i Виключно за маршрутами руху. прс якiпоiнформовано не менше нiж за дtsа лнl органи Нацiона-тьноi полiцii:
вiлвiдування закладiв освiти ,добуuuruми освiти. KpiM учнiв (вихованцlв j

спецiапьних шкiл. навча-цьно-реабiлiтацiйних центрIв за умови дотримання в ни)ъвlлповiдних санiтарниХ i trротиепiдемlчних захOдiВ,rа здiйснення обоВ'Я.]КOВOIql
щоденного контролЮ СТаfiу.- здоров.я _ччнlв (вихtrванцiв l;- приймання вiдвiдувачiв суб'ск,гами гOсподарювання. якi провадяl.ь
дiяльнiсть у сферi громадського харччвання (барiв, pecTopaHiB, кафе тощо);- приймання вiдвiДувачiВ у тOрговельно-рс)зВ",кальних центрах.приймання вiдвiдувачiв сyб'сктами господарк)вання. якi провадя.гь,ilя"lьнlсть у сферi торговельного i побутового обс-пуговування насеJення. Kplil,1.торгiв;ii продуктаý{и харчyвання. пальниý.{. засобами гiгiсни. "чiкарЬькимизас,обами та вирсlбами медичного призначення, ветеринарними препаратаil{и"
кормами, пестицидами та агрохilriкатами" насiнняшt i садивним матерiалом:'_ провадження банкiвськоi та cTpaxoBoi дiялыtостi, а такOж медичнtrt"ilрактики, ветеринарноТ практики. дiяльностi автOзаправних KoMIlJIeKclB.
дiяльностi З технiчногО обслvговування та peN.{(.}HTy транспорт}jих .засобtв,
технiчноt-tl обслуговуван]Jя рейтраторiв розрахункових операuiй. дiяльнсlст.i :peMoll],Y комП'ютерiв. побутових виробiв i прелмiтiв особисrо.,, 

"*"rку. об'скritilOштовOго зв'язку;
_ торгове,цьноi дiя,ltьносТi та дiяЛьнtэс,гi з надання послуI громадськогохарчування iз застосуванням алресноi доставки замов"пень:

tj) ХмеЛьницькiЙ областi -* у_v!м.Хме",1ьницькому. Нетiшинi. С-цавутi rBВо,lочиському, ГоролсluькOму. j{унасвечькому. Красилiвськом_\.
'._,'ГаРОСИнявському. Теtrфiпrэльськ()му районах з обмехсеннями. передбаченимр1
llvHKToM I-ý ПОСТаНОВИ КабiНету MiHicTpiB Украiни вiд ]2 лилня 2020 р. ,jy9 б4l"'про встановлення карантину та запровадження посилених протиепiлемiчних



заходiВ на територiТ iЗ значниМ поIIJиренняfi,, гостроi респiраторноi" хворобиCoVID- l9. СПРИЧИНеНоi KopoHaBipn,co' biкs-гоV_]", KpiM таких обмежень.регулярнr та нерегулярнi перевезення ласажирiв автомобiльни\{.за"тiзничним транспортсм1 мiським ;;;;й;rранспортом, метропоЛiтенсlм 'ir,ricbKoMy сполr{еннi, KpiM перевезення. 
ДУgЛvrlvРlL'М' М

- легковими автомобiлями, кiлькiсть ласажирiв, включаючи водiя. в яких ileбiльше п'яти осiб без урахування осiб BiKoM до i4 poKiB:- службовими тыабо орендованими автомобiльними 
'ранспор.гнимизасобами пiлприсмств' закладiв та установ за умови забезпечення водiiв т.аilаСаЖИРiВ ПiД ЧаС ТаКИХ flеревезень засtэбами iндивiду*оr"Й захисту в межахкiлькостi мiсць для сидiння i виключно за маршрутами руху, про якitтоiнформоваfiо не менше нiж за два днi органи НацiональноТ полiшiТ;- вiлвiдУвання закладiв сrсвiти злобувачами освiти. KpiM учrriв (виховаtlцiв:спецiапьних шкiл, навчаJIьно-реабi-лiта";;;;;'u."rр,' за },мови дOтримання в IllJ\вiдповiдних санiтарних i протиепiлемiчних заходiв та здiйснення обов язкOв.,I {.lцоденного контролю стану здоров'я учнrв (вихованцtв);- приймання вiдвiдувачiв суб.ектами господар}овання. якi провадятt,дiяльнiсТь у сферi громадсЬ*о.о *uр"уваннЯ tбарiв. pecTopaHiB, кафе тс.lцсl),- приймання вiдвiдчвачiв у тср_говельно-розважаJIьних центрах;приймання. вiдвiдувачiв суб'сктами гOсподарювання. якi ilровадятьДiЯЛЬНiСТЬ У'СфеРi 

'ОР.Оuiпrного i побутово.о оЬ.пуrOв)/вання населення, KpiM:- торгiв,lli продуктами харчУвання, па.:tьним. засобами гiгiсни. лiкарськлtмизасобами та виробами 
"ao",rno.o призначення. ветеринарними препаратами"кOрмами- лестицидами та агрохiмrкатами. насiнням , auд"uп"п,t пaurap,-or.- провадження банкiвськоi та страховоi дiяльностi. а також медичноi.IIрактики, ветеринарноТ црактики. дlяльностi автозапраrr", комплексiв.дiяльностi з технiчного обълуговування та ремонту транспортних засобiв,технiчного обслуговYвання pec:cTpaTopiB рurро*у"пових операшiй. дiяльност; зреý{онтУ комП'ютерiв, побутових виробiв i'гiрелметiв особисrо.о r*rrку. об.с:кт;вil оi]],говоI-о,rв' язку:

_ торговельноi' дiяльностi та дiяльнос,гi з надання послуг .ромацськOг0харчування iз застосуванняtч! адресноi доставки замовлень,

]4) ЧеркаськiЙ областi * у MM.KaHeBi, Смiлi iB Смi.lrянськом},райоiл; зобмеженНями, fiередбачениМи пуrrктом l5 постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiнивlд ]] лип}lя ]0]0 р, J\ч б,11 "'rоо встановле}{}iя кара}{тину та запровадjкенl{я
'iOсилених 

про'иеrriдемiчних заходiв на ],ериторii iз *1начним поu,"рau,лям гостроi.leclripaTopHoi хвороби COViD- i9_ ,,np"""H*"ol KopclHaBipycoц SдRS-СоV-:,..KpiM таких обмежень:
регулярнi та нерегу-пярнi перевезення пасажирiв автомобi,rьн!.lм"

1,1111'ИЧНИМ 
ТРаНСПОРТОМ, МlСЬКИМ еЛеКТрСтранспортом_ метрополiтеном \,Mtcbкoмy сполчченнi. KpiM перевезення. "--'l

- легковими автомобiлями.
бiльше п'яти o.ib б*. урахчванн" ж-ffiJ,:rШ"х''х,-"*"аючи 

водiя, В яки\ Ht,

- службовими 'га,або орендованими автомобi.цьними транспOртнимизасобамИ пiдприсмств. закладiв та устанOв за умови забезпечення водiТв гаirасажирiв пiд час таких перевезень засобами iндивiдуацьного захисту в межах



кiлькостi мiсць для сидiння
поiнформовано не менше нiж за

ll
i виключно за маршрутами руху. про якi

два днi органи НацtональноI полiцii

i 5) Чернiвечькiй областt у еlм. Чернiвitях. Новоднiстровську i вКельменеЦЬКОМ}-. КiцмансЬкомУ районах .'.оr.*"ннями, rrередбаченими пункт0ir,1i5 лостанови Кабiнету IVfiHicTpiB Украiни 
"i:: липня.202() р. "rYз б4i .'Прu

встановлення карантину та запровалження flосилених протиепiдемiчних заходlвна територiт iз значним поширенням гостроi респiраторноi хвороби СоvIIf- i tj.спричинеяоi KopoHaBipycoM SARS-Cov-2,,, *pir ru*"x обмежень:
регулярнi та нерегулярнi nap.".r.n"" паса;кирiв ав,гомобi;tьниvi.за'iзничним транспортоý{' мiськипt елекlрOтранспортом" метрополiтеном .lMicbKclMy сполученнi" KpiM перевезення: 

Ygrrvllv'lt']vt1 МС

- ,1еI,ковими автомобiлями_ Kljlb*lc'b ласа;кирiв. включаючи водlя. в яких небiльше п'ятИ осiб беЗ урахуванНя осiб BiKoM до l 4 poKiB;- службовими туабо 0рендованими автомобiльними транспOртнимизасобами пiдприемств. закладiв та ус,ганов за умови забезпечення водiiв Iапасажирiв пiд час таких перевезень засобами iндивiдуfuтьного захисту в межахкiлькостi Mici_tb д.ця сидiння } виключно за маршрутами руху, про .qKiпоiнформOванO не менше нiж за.lва днi органи Нацtона-пьнот полiцiт:- посадка пасажирiв у траЕспорт примiського, MiжMicbKo1.o.вн 1rTpi шн ьообласного та м iжоб.qас н ого с п олучен ня ;- приймання вiдвiдувачiв с,rб'сктами господарювання. якi провадятьдiяльнiсть у сферi громадсь*о.о 
"uр"ування 1барrв, pecTopaHiB. кафе тощо):- приймання вiдвiДувачiВ у торговельнO-розважаJIьних центрах:- прийМаннЯ вiлвiлувачiВ суб'екталсИ господарювання. якi прOва,tя.]-ьДiЯЛЬНiСТЬ У СфеРi 

'ОР.О".ПiНОго i поЪуrоuого обелуговування населення. KpiM:- торгiвлi продуктами харчування, пfu-iьним. засобами гiгiени. лiкарськимл:rrасобами та виробами медичного призначення. зетеринарними препарата[,1икормами, пестицидами та агрохiмrкатами, насiнням i садивним матерiа-гrом._ провадження банкiвськоi та cTpaxoBoi дiяльностi. а також медичноi!,]рактики, ветеринарноi практики. J:яrlьнOстi автозаправних комплексlв.;,liялъностi з технiчного обслуговування ,га 
ремOнl,у транспортних засобiв.технiчного обслуговування рейтратооiв ро.рu"уп*ових операшiй" дiяльностt зремонтУ комп'ютерiв. побутових виробiв i прелметiв особис..оl-о u*".гкч. об"ск.гiвfiOштовог() зв"язк,у,

" торгOвельноi дiяльностi та дiяльностi з надання послуг гро]\{адськогсlхарчування iз застосуванням адресн0l. доставки замовленьl

16) ЧернiгiвськiЙ областi у мм. Чернiговi. Нiжинi з обмеженнями.,iередбаченими пунктоМ l5 постанови Кабiн.rу; Mini.TpiB Ук|аТни вlд ]] липня]()jir р, j\& 64 i "ПрО вс'анOвлення *rpu"r""y, -га запроtsадження llосилених*ротиеtтiдемiчних заходtв на територlт iз значним поширенням гостро:ЭеСПiРаТОРНОТ ХВОРОбИ COVID-l9. спричиненоt KopoHaBipycoм SARS-Ctlv_],".
KpiM таких обмеiкень;

регулярнi та нерегv-ltярнi перевезення пасажирiв автомобiльним.залlзничниМ транспортом. мiським електротранспортом. метропOЛiтеном vr.licbKoMy спOлyченнi. KpiM перевезення;



- JlеГковими автомобiляlми. кiлькiсть пасажирiв. вклIочаючи водiя. в яких }ieýi,цъше п-яти о_сiб без,чрахування осiб BiKoM до .l4 poKiB;- службовими та'або орендованими автомобiльними транспортнимизасобами пiдприсмств' закладiв ,' yar"no*- ,u умови забезпечення водiТв тапасажирiв пiд час таких перевезень засобами iндивiду*r"й захисту в межахкiлькостi мiсць для сидiння j вик-цючно за маршрутами руху, пр() як;псriнформовано не менше нiж за два днl органи Нацiональноi полiцiт;" ПОСаДка пасажирiв }, транспорт примiського. мiжмiськогс;.внчтрiшньообласного та мiжЬб,.,асного спOлучення:- приймання вiдвiдувачiв суб.*_,ктаitи господарювання, якi провадятьдiяльнiсть у сферi громадсь*оrо *uрчування (барiв_ pecTopaHiB, кафе тошо):приймання вiдвiдувачiв у торговель"о-розважальних центрах;- приймання вiлвiлувачiв сvб'сктами' господарювання. якi провадять;iяльнiсТь у сферi,ор,.о,*пiного i побутового обслугоtsування населення. KpiM.,горгiвлi 
fiроДУктами харчування. гlальнt{м. засобами .iri;;.,;;;;;:;;"""засобамИ та виробамИ *.д"""оrо fiризначення. ве.геринарними no.nuou,rur"lкOрмами, пестицидами та агрохiмiкатами. насiнням I садивни, ntur"p,-or,- провадження банкiвсъкоi та cTpaxoBoi. дiяльностi. а .гакож медичноlI]рактики, ветеринарноI практики. дiяльностi автозаправних комплексiв.дiяльностi з технiчного обЪ-шl,говl,вання та ремонт_у транспорт,них засобiв.техtliчного обслуговування peecTpaTopiB розрахункOвих операuiй. дiяльностi зРеМОНТ}' КОМП'rОТеРiВ. ПОбУТОВИХ виробiв i'rпрелr*riв особисrоr",, ,*",'ку. об.ск;,rвгfоштовог0 зв'язку;

- торговельноi дiяльносТi та дiяЛьностi з наданНЯ ПОС;'1}г громадськоI.irхарЧУВання iз застосУВанням аДресноl, ДOстаВки r-r;;;;;," "t'"""

Z, Встановити з 00 год.00 хв, 19 жовтня:020 р, "помаранчевий'' 
рiвеньеlзi":емiчНоi небезПеки шоширення CoVID- l9 у:

ВiННИЦЬКiЙ ОбЛаСТi У MI\,l. tsiнницi, )ltмеринrri. козятинi" ладиясинl"\{сlги,тевi-ПодiльсЬкому, Хмiлйи.К}. i В Барському, Бершалському. Вiнницьксlм},,ГайСИНСЬКОМУ, Жмеринському, lллiнецькой ii;;ffi;;. козятинськом\,КрижошiльськоIvу, Jlиповецькому. ,i]iтинськомч, мо."пir-й;;.};;;ivi,чрованокури.'lовецькому. Немирiвському. OpaTiBcbKoMy, 
- 

й;;;й.ПогребиЩенськоN,IУ. J"еПлицькому. Тиврiвському. Томашпiльськсlм1,.,Тростянецькому, Т'yльчинськOму. Хiчtiльницькому, Чернiвеuькомч.Чечел ьни цькому. Шаргфодськомr-. Ям п iльському рай онах :

Волинськiй_ сlбластi * у мм Л_чrrьку. Ковелi i в Вололимир-Волинськ{)м\,.i'opoxiBcbKoMy, Iваничiвському. jty-ubKoMy. Любешiвському. ,{;;;;;;;;;;,Роясищенському. Турiйському jай.lнах.

Днiпропетровськiй областi * ), мý,,, fiHiпpi, Вrльногiрську. Кам'янськом\.ltОВТИХ ВОДаХ, КРИВСМУ Розi. Марганцi. Нiкополi. HoBoMclcK"-;r;:';i;;;**.
Першотравенську, Покровi, Сине;lъниковому. Тернiвцi i в дпостолiвськом\,,Василькiвський, Верхньоднiпровському. fiнiпровському, к;;;;;;;;;;;"Криничанському, Магдалинi"a"*о*у. Межiвськомlr. I-1iкопольськсl]\,tч.



l1
НовомосКовськомУ" [IавлОградському. Петрикiвському" Петропавлiвському.
|1окровськом},. П'ятихатськомч. Синельникiвському, Со"lонянськом\,.
СофiТвському, ТомакiвськOмY. I-iаричансЬком)-/, Широкiвському. Юр'iвськомл
районах;

Донецькiй областi у ]v,M, АвдiiЪцi, Бахмутi. Вуглеларi. !оброrriл.,ll.
j]pyжKiBrri. Костянтинiвцi. Краматорську, Лиманi. Ivlирноградi. МIарiilполi,
i,Iсlвогродiвцi. Покровську. Селидовi. С.пов-янськY, Соледарi, 'I'орецьку i в
Бахмутському. ВеликоновосiлкiвськоN{у. BO"tHoBacbKoMy. !оброгriльськOму,
Костянтинiвському, МангушськоN{у, Мар'Тнському. нiкольськомч
Олександрiвському. Покровському. Ясинуватськоеlу районах;

Житомирськiй облас,гi * у мм, Житомирi, Берличiвi, Мlti-,rинi. Новtlгра.ri
Волинському i в АндрушiвськOму. Баранiвському. Берличrвськtl\,1\
Брусилiвському. емiльчинському, Житомирському. Коростишiвськоivl
N{алинському. Народицькому. Новоград-Волинському, OBpyubKoMy. олевськомч
Попiльнянському, Пулинськом\r. радомишльському. PoMaHiBcbKoMy.
Ружинському, Хорошiвському районах;

Закарпатоькiй областi у мм, Ужгоролi, Береговом}, i в
ВеЛИКОбеРеЗнянському. Воловецькому. Перечинському. Ужгоролському районах:

ЗаПОРiЗЬка область * у мм, Мелiтополi. 'Гокмакч i в Новомиколаiвськомч
OpixiBcbKoMy, Пологiвському районах:

Iвано-Франкiвськiл"l
I-исменицькому районах;

областl у м. Бурштинi KociBcbKoшlr,

КИiВСЬКiЙ об.,rастi у мм. Бiлrй Церквi, Борисполi. lрпiнi. Обуховi.
ilереяс-..lавi (Переяслав-Хмельницький), Фастовi i в Василькiвському. Кисвс.l-
Святошинському, Обухiвському. Фастi вськом у рай он а.х ;

ЛЬВiвсъкiй областi } мм. Лъвовi. fiрогобичi i в I1устомитiвськс,му,.
{."окальському. Яворiвському районах ;

МиКОлаТвськiй областi } мý,!" lч{иколаIвi, Вознесенську. Очаковi.
ГIервомайську, К)жноукраТнську i в Арбузинському. Баштанському.
ýеРеЗанському, БерезнегуватськOму. Братському. Весели н iBcbKoMy, В iToBcbкo},t} .

ВОзносенському, Вралiiвському. Доманiвському. С;-Iпн€цькому. Казанкiвськомt.
Кривоозерському. Миколаiвсько\4y. Новобузькоlчiу, НовоодеськоI,1\,.
0чакi вському,. Первомай cbKclM у. С н i гl.р i вс ькому район ах :

Одеськiй
Чорноморську.
ýаптськомlz,
Болградському.
iзмаiльському,

областi * у мм, Одесi. Бa-,rTi, Бiлгоролi-fiнiстровському. IзмаТлi.
Подiльську. Теплоларi. ЮжноIч{у i в Ананьiвському. Арuизькочlу,.

Березiвськомy. Б iлгорол *7]н i cTp<i в оьком у, БiляТвськ,эм5,.
Великоп.tихайлiвському" Захарiвському" IBaHiBcbKoMy.

Кiлiйському" Колимському. Лиманськсlму. Любашiвськоtчt"ч.
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Миколаiвському, Овiдiопольському. {)княнському. Подiльському, Ренiйському,-
Роздiльнянському, Савранському. Саратському. ТарутинськOму. ШиряТвсЬКOМv

районах;

Полтавськiй областi :/ мм Гадячi. Горiшнiх Плавнях , Крсменчу}i.
.iIубнах. Миргоролi i в Великобагачанському. Гадяшькому, Глобинському.
Гребiнкiвському. .I]иканському- ЗiнькtвськOму. Карлiвському. Кобеляцькоt\,tу.
Козельщинському, Котелевському. Кременчуцькому. Лохвицькому, ЛУбенСЬКОМУ_

Машiвському, Миргоролському. Новосанжарському. ОржицькOм},
Пирятинському, Полтавському, Решетилiвському. Семенiвськомy, ХорольСькоМ}.
Чорнухинському. Чу,гiвському. Шишацькому районах,

Рiвненськiй областi * у м. PiBHoMy i в Березнiвському. ВолодимирецЬкОМ!'.
Гощанському, Демидiвському, .Ц,убенському, 1]убровичькому. ЗарiчненсЬкОМУ.
Коречькому, Млинiвському. Острозькому" Радивилiвському, PiBHeHcbKoM_y.

Рокитнiвському, Сарненському районах:

Сумськiй областi - у мм. I-;ryxoBi. Конотопi, Лебединi. Охтирui. Ромнах.

Шостцi i в Бiлопiльськоь,lу. БуриноьКOJч!У. Великописарiвському. Глухiвськсilrц},,

Конотопському. Краснопi;lьськOму. Кролевеuькому, ЛебединськоN{ч,

Липовсlдолинському, Нелригайлiвськомч, Охтирському. ПУтивЛЬСЬКOýlу-.

Роменському. СерелинО-Булському. Тростянецькому, ШосткиНСЬКО]ЧIJ-,

Ямпiльському районах;

Тернопiльськiй областi *_ у Бережанськомч, БучацькомJ-, ГусятинСькОlчlУ.

Збаразькому. Зборiвському,. Козiвському, Кременечькому, ЛанОвеЦЬКОМУ.

I liдв,слоЧиському. Пiлгаешькому. Т'еребовлянському, Т'ернопiльськоlrlу.
Чорткi вському. Шумському районах.

Харкiвськiй областi * ,v мм. lзюмi. Куп'янську, Лозовiй, Первомайськi'
Чугусвi i в Балаклiйськом}, БapBiHKiBcbKoNly. Близнюкiвськ()му. Борiвськомl,,

i}a,TKiBcbKoMy. Великобурлуцькому. Вовчанськсму. Д{ворiчаrrськом\.

fiергачiвСькому, ЗачепилiВськсму. ЗмiТвському, ЗолочiвсьКОlчlУ, lзюмськомv,
Кегичiвському. Коломацькому. Красноградському. Краснокутськом},.
Куп'янському. Нововодолазькому, Печенiзькому. С]ахноВЩИНСЬКОМУ.

XapKiBcbKoMy. ЧугуТвському, Шевченкiвськоплу районах:

XepcoHt та у Вtасокопiльськомy,

Хмельницькiй об;rастi * у мм. Кам'янцi-Подi"пьському, Старокостянтинов1-

Шепетiвцi i в Бiлогiрському,. ВiньковецькомY. fiеражнянському. Iзяславськомv.

Кам'янець-Подiльському, JlетичiвськоjиY, Новоушицькому. Полонськоп,tv.

СлавутськоМУ' Старокостяtiтигt iBcbкoM),. ХмельнишькоМУ, Чемеровецьком \"

L[jепетiвському, Ярмолинецькому районах.

Черкаськiй областi - _v мм. Черкасах, BaTyTiHoMy, Золотоношi, YMaHi
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В Горсlлишенському, l\рабiвськомч. Жашкiвському" Звенигородськом,,,.
Золотонiськом,у. Кам'янськоtиу. KaHiBcbKoMy. КатеринопiльськомУ. КорСу"Нь-

lllевченкiвсъком,ч- Лисянському. MaHbKiBcbKOMy. МонастиришенСЬкO"М\ -

Тагlьнiвському. Уманськомч. Христинiвськоý{у! Черкаському. Чигиринськом},"
Чорнобаiвському. Шполянському районахl

Чернiвеuькiй
Зас,rавнiвському,
Сторожинецькому.

Новоселицьком}""
Хотинськtlму района.чl

Путильському. Сокирянськом\

Новгоролi-Сiверському,, Прил.чках

в Бахмацькому, Бобровицькому. Бtrрзнянськомv. Варвинському. ГоролнянсЬкоМп
iчнянськсlму,, Козелецькому. Коропськомч. Корюкlвськоь{у. КуЛиКiВСЬКOМl
ý,leHcbKoMy, Нiiкинському. Новгоро;i-Сiверському, HociBcbKoMy, [1рилуuькомtv.

Рiпкинському, CeMeHiBcbкoMy, Сновському. Сосницькому, СрiбнянськOму.
Та,rалаiвському. Чернiгiвському районах.

м. Кисвi.

_j. Встановити з 00 год. 00 хв.
небезпеки tlош,ирення COVlD-19 у:

Волинськiй областi у
Локачинському. Маневиtlькому,

районах:

] 9 жовтня 2020 р. "'жовтий" piBeHb епiдемiчноТ

м,Каменi-КаширськомуiвКовельськом\".
PaTHiBcbKoMy. Старовижiвському. Шацькорtr,

Закарпатськiй областi - _у мм, Мукачевому. XycTi. Чопi i в БерегiВсЬКОМ!

lршавському. Мукачiвському, PaxiBcbKON,ly. Сва.пявському,'Гяч i вському район ах"

Запорiзька об;rасть _ у мм. Запорiжжi, Бердянську, Енерголарi. i ts

Берлянському. Василiвському, Веселiвському. Вiльнянськсму" Гуляйпiльськом},.

ЗапорiзьКому" I\4еЛiтопольському. fulихай"тiвсъко\,tу" ГIриазовському, Токмаuьком;-

районах;

ýогородчанському, t}ерхOвинськсlм
j{олинському. Коломийськом}.
Рокнятiвськом),. Снятинському. Тлумашькому райсlнах.

КиТвськiЙ с,бластi - у мМ Березанi" Броварах. Бучi. Ржишевi. Славутичi i в
Баришiвському. БiлtlчеркiвськоN{у. Богус;tавському. Б<rролянськом\

Броварському. Вишtгородському. Во,поларськом.Y. Згурiвському. lBaHKiBcbкo]\{\,^

КагарличькOму, MaKapiBcbKoMy. Миронiвському. Переяслав-Хме.ltьницькOм\,.

Полiiькому. Рокитнянському. Тарашанськомч, TeTiTBcbKoMy, ЯготинсЬКОМ]l

раЙонах;

у, I'алишькому.
Налвiрнянському.

['ороленкiвськ<rму.
РогатинськOIчtу.

Львiвськiй областi * у мм. Бориславi. Моршинi. Самборi. СтриТ, Трускавut,



Червоногралi
Жовкiвському.
ýlостиському.

районах;

i в Бродiвськорr}.-
Зо.,rочiвському,

Перемишлянськсмy.

i$
Бус_ькому, Горолоцькому. Дрогобичькому.

Кам'янка-Бу,зькому. Миколаiвськоrчlу.
РадехiвсЬкOь,lу, Самбiрському. Стрийському

ХерсонськiЙ областi у, мм. Го,пiй i iристанi. HoBiri Кахсlвцi i еý_i.тtозерському. Великолепетиськсму. Великоолександрiвському. lBaHiBcbKciMv.Каланчацькому. Новотро'iцькому. ОлЪшкiвськомy. Чаплинсьпо*у"рuйu*"*""""'.' 
'

4" обласним та Киiвськiй мiськiй держадмiнiстрачiям провести широке:нформування та роз'яснЮваJlьну роботУ сереД "u..u."";;;;; ,оi*опu""я пунктlвl -*-i розлiлу I uього t]poTo*ony 
"^ 

контроль за Т,ч виксlнанням.

5, НацiональнiЙ полiцii. Нацiона_пьнiЙ гварлii, fiержпродспоживслужбiзабезпечити здiйснення контролю за виконанням обмежень. лередбачених длявiдповiдних piBHiB епiдемiчнот небезпеки. визначених лостаI{овою кабiнстлi\,{iHicTpiB Украiни вiд ]? липня 2020 р, лч 64l ",про встановле"";;;;";;;';;
запровадженнЯ l-iосилениХ протиепiлемiчних захолiв на теритtrрir' iз ,"u.,""r,1ilоширенняМ го9троi респiраторноi хвороби CovID i 9. спричиненtliKopoHaBipycoм SARS-CoV-?''.

{r, Контроль за виконанням пунктiв l -обласнi та Киiвську MicbKy л.р*uлriнiстраrrii.

Bi,r по вiда,r ьн и й секретар
Державноi KoMici'i

цього протоколу поклас].и I{a

NIаКСИМ СТЕПАНОВ

Денис РОШИНСЬКИЙ
^dn'


