
 

  

БУЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
02 квітня 2021 року                               м. Київ                                                            № 6 

 

 

Про запровадження протиепідемічних заходів відповідно до «червоного» 

рівня епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території 

Бучанської районної державної адміністрації Київської області 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації»,  

«Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів 

України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобіганню 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), рішень Київської 

обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій від 23.03.2021, 25.03.2021 та від 02.04.2021 (протоколи № 5, 6, 8), з 

метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID -19): 

 

1. З метою запобігання поширенню на території Бучанської районної 

державної адміністрації Київської області, гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, встановити карантин до 

30 квітня 2021 року. 

 

2. Врахувати, що на території Бучанського району Київської області  

з 00 год 00 хвилин 24 березня 2021 року запроваджено «червоний» рівень 

епідемічної небезпеки. 

 

3. Установити, що в Бучанському районі Київської області 

застосовуються протиепідемічні заходи, визначені відповідними постановами 

Кабінету Міністрів України, а також заходи, що додатково встановлені 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування Бучанського 

району Київської області в межах компетенції. 

 

4. На період дії карантину забороняється: 
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1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському 

транспорті та на територіях загального користування 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, без посвідчення про 

взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні; 
3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації; 
4) 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; 
5) приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, крім 

приймання відвідувачів у закладах, визначених у підпункті 7 цього пункту; 
6) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності; 
7) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім: 
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, засобами захисту рослин, без обмеження 

доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених 

суб’єктів господарювання; 

торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень; 

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, перукарень та салонів краси за попереднім записом; 

виконання робіт із збирання і заготівлі відходів; 

провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг. 

Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з 

надання телекомунікаційних послуг, здійснюється за попереднім записом; 

8) 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), 

залученим до виробництва аудіовізуального твору, засобів індивідуального 

захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у 
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тому числі виготовлених самостійно. Діяльність суб’єктів господарювання, 

пов’язана з виробництвом аудіовізуальних творів, не є масовим заходом; 

9) 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; 

10) 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; 

11) робота закладів громадського харчування та місць для харчування в 

готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з 

харчування в готельному номері за замовленням клієнтів; 

12) діяльність ринків, крім продовольчих; 

13) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері торгівлі непродовольчою групою товарів. Реалізація 

зазначеної групи товарів може відбуватись лише із здійсненням адресної 

доставки замовлень та замовлень на винос; 

14) відвідування закладів освіти незалежно від форм власності її 

здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів 

освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, а також осіб, які 

беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти; 

15) проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з 

госпіталізації, крім: 

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 та пульмонологічними 

захворюваннями; 

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах; 

надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я 

національного рівня, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну 

допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних 

заходів; 

проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо 

внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або 

здоров’я людей; 

16) відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів 

тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно 
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перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, 

крім осіб, які надають правову допомогу особам, які перебувають в таких 

пунктах; 

17) відвідування сторонніми особами (крім законних представників, 

членів сім’ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не 

частіше ніж один раз на тиждень) установ і закладів соціального захисту, в яких 

тимчасово або постійно проживають/перебувають 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, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги 

екстрено (кризово). 

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. 

18) діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують  

відвідувачів, в яких: 

не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції 

між клієнтами не менш як 1,5 метра; 

не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема 

захисними масками або респіраторами, та не здійснюється належний контроль 

за їх використанням; 

обслуговуються покупці без одягнутих засобів індивідуального захисту, 

зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому 

числі виготовлених самостійно, за винятком обслуговування за межами будівлі 

суб’єкта господарювання (через вікна видачі, тераси тощо); 

не забезпечується централізований збір використаних засобів 

індивідуального захисту в окремі контейнери (урни); 

19) проведення релігійних богослужінь, якщо не забезпечена площа 

приміщення не менше 10 квадратних метрів на одну особу; 

20) 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 оздоровлення та 

відпочинку). Під час оздоровчої зміни в дитячому закладі оздоровлення та 

відпочинку роботи такого закладу триває до кінця зазначеної зміни з 

дотриманням протиепідемічних заходів. 

 

5. На період дії карантину тимчасово дозволяється залучення до роботи 

без проходження попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних 

(протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на 

важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або 
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таких, де є потреба у професійному доборі, робота яких пов’язана із 

забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, 

підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, 

працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких 

пов’язана з обслуговуванням населення, визначених переліком професій, 

виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим 

профілактичним медичним оглядам, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 травня 2001 року № 559. 

 

6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, підприємствам, 

установам, організаціям Бучанського району Київської області на час дії 

карантину забезпечити: 

 з метою обмеження скупчення громадян в транспорті та на шляхах 

прямування на роботу/з роботи застосування там, де це можливо, гнучкого 

режиму робочого часу, який зокрема, передбачає різний час початку і 

закінчення роботи для різних категорій працівників, дистанційну (надомну) 

роботу; 

встановлення відстані у прикасовій та касовій зонах закладу торгівлі між 

особами (за винятком покупця і продавця) не менше ніж 1,5 метри та/або 

наявність між ними відповідних захисних екранів;  

визначення часу (не менше двох годин) пріоритетного прийому громадян 

похилого віку та осіб з інвалідністю; 

дотримання відстані не менше, ніж 1,5 метри між відвідувачами, які 

очікують дозволу на вхід до приміщень. 

 

7. Рекомендувати суб’єктам господарювання Бучанського району 

Київської області на період дії карантину внести (у разі необхідності) зміни до 

режимів їх роботи з метою встановлення початку роботи о 09:00, 10:00 чи 

більш пізній годині. Зокрема, встановити початок роботи о 10:00 або більш 

пізній час та час пріоритетного обслуговування з 10:00 до 12:00 або з більш 

пізнього часу протягом двох годин громадян похилого віку та осіб з 

інвалідністю для суб’єктам господарювання, які провадять свою діяльність у 

таких видах економічної діяльності: 

оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів; 

поштова та кур’єрська діяльність; 

тимчасове розміщування та організація харчування; 

страхова діяльність; 

надання соціальної допомоги; 

мистецтво, спорт, розваги і відпочинок. 

 

8. Рекомендувати органам місцевого самоврядування Бучанського 

району Київської області забезпечити: 

здійснення регулярних та нерегулярних перевезень, зокрема перевезень 

пасажирів автомобільним транспортом у кількості 50 відсотків, що передбачена  
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технічною характеристикою транспортного засобу і визначена в 

реєстраційних документах на такий транспортний засіб; 

дезінфекцію транспортних засобів та забезпечення водіїв засобами 

індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками; 

контроль за використанням засобів індивідуального захисту, зокрема 

респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, пасажирам під час 

перевезення, у тому числі виготовлених самостійно. 

 

9. У разі потреби рекомендувати органам місцевого самоврядування  

Бучанського району Київської області розробити (скорегувати) маршрути руху 

громадського транспорту з урахуванням змінених графіків роботи підприємств, 

установ, організацій для забезпечення можливості переміщення працівників на 

роботу/з роботи та забезпечити виділення додаткових транспортних засобів з 

метою зменшення скупчення осіб у громадському транспорті у години пікового 

навантаження. 

 

10. Рекомендувати органам місцевого самоврядування Бучанського 

району Київської області в залежності від епідемічного стану на окремих 

територіях рішеннями місцевих комісій з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій призупиняти освітній процес у закладах 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм 

власності. 

 

11. Органам місцевого самоврядування Бучанського району Київської 

області забезпечити подання щодня до 16:00 години до Управління 

гуманітарної політики та Сектору цивільного захисту, оборонної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами Бучанської районної державної 

адміністрації Київської області інформації про здійснення заходів щодо 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, для її узагальнення та інформування Керівника 

робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 

природного характеру регіонального рівня у зв’язку з епідемічною ситуацією 

на території Київської області, спричиненої коронавірусом. 

 

12. Управлінню гуманітарної політики та Сектору цивільного захисту, 

оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Бучанської 

районної державної адміністрації Київської області: 

 опрацювати спільно з органами місцевого самоврядування та 

суб’єктами господарювання Бучанського району Київської області питання 

щодо можливості запровадження на період дії карантину графіків роботи 

підприємств, установ, організацій, які передбачатимуть різний час початку 

(закінчення) їх роботи залежно від територіального розташування, галузевої 

належності, специфіки виконання робіт чи надання послуг; 

 забезпечити підготовку узагальненої інформації для інформування 

Керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 
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природного характеру регіонального рівня у зв’язку з епідемічною 

ситуацією на території Київської області, спричиненої коронавірусом щодня до 

17:00 години. 

 

13. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Голова адміністрації                            підпис                      Микола ЛЯШЕНКО  

 


