КЕРІВНИК РОБІТ
З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ
НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ ПОШИРЕННЯМ
КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID -19
НА ТЕРИТОРІЇ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
майдан Київський, 9, м. Луцьк, 43027, тел. (0332) 778 185, (0332) 778 180, e-mail: stv0580@gmail.com, код ЄДРПОУ 13366926

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
28 квітня 2020 р.

Луцьк

№ 37

Про функціонування контрольно-пропускних пунктів
для обмеження поширення коронавірусної хвороби COVID-19
на території Волинської області
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, на
виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня
2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», у
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2020 року № 255
(із змінами) (далі – Постанова), з урахуванням рішення Державної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від
10 березня 2020 року, рішення позачергового засідання Регіональної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від
30 квітня 2020 року № 13 з метою забезпечення виконання заходів з протидії
поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 на території області:
1. Перелік контрольно-пропускних пунктів на території Волинської
області, визначений
протокольним рішенням позачергового засідання
Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій від 30 квітня 2020 року № 13, додається.
2. Головному управлінню Національної поліції в області (Юрій
КРОШКО), у взаємодії з управлінням патрульної поліції в області
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України (Андрій
КРУТЕНЬ), військовою частиною 1141 Національної гвардії України (Василь
ГУРТОВСЬКИЙ), управлінням Державної служби України з надзвичайних
ситуацій в області (Володимир ГРУШОВІНЧУК), Головному управлінню
Держпродспоживслужби у Волинській області (Богдан ЛОЗИНСЬКИЙ),
Головним державним санітарним лікарем області (Наталія ЯНКО), виконкомом
Нововолинської міської ради
(Віктор САПОЖНІКОВ), виконкомом
Старовижівської
селищної
об’єднаної
територіальної
громади
(Володимир СЕМЕНЮК),
Старовижівською
райдержадміністрацією
забезпечити:
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Сертифікат
58E2D9E7F900307B0400000081C32E001B048200
Підписувач Щербак Тетяна Василівна
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функціонування карантинних контрольно-пропускних пунктів відповідно
до Методичнимих рекомендацій, затверджених розпорядженням керівника
робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації
природного характеру державного рівня пов’язаної із поширенням корона
вірусної хвороби COVID-19 від 4 квітня 2020 року №17, що додаються;
організацію моніторингу стану здоров’я подорожуючих шляхом
безконтактного вимірювання температури;
роботу із залучення 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
дислокованих на території області, на підставі відповідного рішення
регіональної/місцевої комісії з ТЕБ та НС про створення на в’їздах і виїздах
на/з території відповідно області, району, міста, селища, села контрольнопропускних пунктів.
3. Вважати такими, що втратили чинність розпорядження керівника робіт
з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного
характеру регіонального рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної
хвороби COVID-2019 від 04.04.2020 № 14 "Про облаштування та забезпечення
функціонування контрольно-пропускних пунктів для обмеження поширення
коронавірусної хвороби COVID-19".
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Заступник голови –
керівник робіт з ліквідації надзвичайної
ситуації регіонального рівня

Бутюгін 651 679

Тетяна ЩЕРБАК

Протокольне рішення
позачергового засідання
Регіональної комісії
з питань ТЕБ та НС
від 30 квітня 2020 року № 13
ПЕРЕЛІК
контрольно-пропускних пунктів на території Волинської області
№
з/п

Місце (адреса) розташування КПП

Кількість
Примітка
КПП

1. В'їзди та виїзди з м. Нововолинськ
1

Пост № 1 – вул. Луцька в’їзд зі сторони м. ВолодимирВолинський

1

2

Пост № 2 вул. Сокальська в’їзд зі сторони смт Іваничі та
Львівської області кільце АЗС ОККО

1

3

Пост № 3 вул. Шахтарська, поворот на с. Бужанка

1

4

Пост №4 пр-т Перемоги поворот на с. Низкиничі

1

Всього:

4
2. В'їзди та виїзди з смт Стара Вижівка

1

Пост № 1 вул. Ковельська в напрямку с. Буцинь автодорога М-19

1

2

Пост № 2 вул. Брідківська в напрямку с. Смідин

1

3

Пост № 3 вул. Лісова в напрямку с. Галина Воля

1

4

Пост № 4 вул. Незалежності в напрямку с. Дубечне

1

Всього:

4

Разом:

8

_____________________________-

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням керівника робіт
з ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної
ситуації природного характеру
державного рівня пов’язаної із
поширенням корона вірусної
хвороби COVID-19
від 4 квітня 2020 року № 17
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо порядку утворення та діяльності контрольно-пропускних пунктів на
в’їздах i виїздах на/з території області (районів, населених пунктів) для
обмеження поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)
1. Рішення про встановлення КПП на визначеній території приймають
регіональні (місцеві) комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій (далі – комісії ТЕБ та НС).
2. Місця розташування КПП, їх кількість, персональний склад та режим
роботи визначаються рішенням комісії ТЕБ та НС виходячи з епідемічної
ситуації (обстановки).
3. Персональний склад КПП має становити не менше трьох осіб до якого
можуть бути включені відповідні представники:
територіальних органів Національної поліції України;
формувань (підрозділів) Національної гвардії України;
територіальних органів Державної служби України з надзвичайних
ситуацій;
територіальних органів Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів;
лабораторних центрів МОЗ України;
місцевих закладів охорони здоров’я;
місцевих органів влади;
представників інших установ та організацій.
4. Забезпечення задіяного особового складу засобами індивідуального
захисту, продуктами харчування, місцями для відпочинку, засобами для
проведення дезінфекції, дистанційного вимірювання температури, засобами
обігріву (за необхідності), іншими матеріальними та технічними засобами,
необхідними для належної роботи КІШ, за дорученням комісії ТЕБ та НС
здійснюється районними державними адміністраціями, міськими радами та
об’єднаними територіальними громадами.
5. Відповідальним за організацію роботи КІШ визначається місцевий

орган виконавчої влади (місцевого самоврядування) на території якого КПП
встановлюється (облаштовується).
6. Місцевий орган виконавчої влади (місцевого самоврядування) спільно з
територіальними органами Національної поліції та ДСНС, формуваннями
(підрозділами) Національної гвардії в межах повноважень забезпечують:
1) особливий режим в’їзду на територію області та виїзду з неї громадян і
транспортних засобів, за необхідності - проведення огляду речей, багажу,
транспортних засобів та вантажів;
2) блокування руху транспортних засобів (окрім спеціального або
визначеного транспорту) на дорогах місцевого та/або державного значення (за
необхідності - з організацією об’їзного руху) на в’їздах до населеного пункту та
здійснення контролю за їх блокуванням;
3) припинення пересування громадян і транспортних засобів у межах
населеного пункту (пунктів) на (у) визначений час, за винятком окремо
визначених транспортних засобів і громадян, у разі прийняття рішення щодо
встановлення часових обмежень у пересуванні.
За необхідності можуть бути встановлені інші обмеження, які
передбачені законодавством України.
7. Персоналу, який здійснює чергування на КПП надається право
перевіряти осіб, які перетинають КПП, з використанням відповідних баз обліку,
з попередженням громадян щодо доступу у разі необхідності до геолокації їх
мобільних пристроїв тощо.
8. Працівники, які здійснюють чергування на КПП, зобов’язані проводити
дистанційне вимірювання температури громадян (водіїв, пасажирів).
У разі виявлення осіб із температурою тіла вище 37 °С та з симптомами
ГРВІ, персоналом КПП викликається мобільна медична бригада для забору
матеріалу для лабораторного обстеження на наявність коронавірусної хвороби.
Після цього особа із підозрою на СOVID-19 направляється на
самоізоляцію в домашніх умовах. Стосовно неї застосовується алгоритм
подальших дій, передбачених наказом МОЗ від 28.03.2020 р. № 722 (негайне
звернення до сімейного лікаря, дотримання правил перебування на
самоізоляції, вказівок сімейного лікаря та інших медичних фахівців).
У особи із підозрою на СOVID-19 відбираються контактні дані, які у
подальшому передаються до відповідного підрозділу поліції для контролю
щодо дотримання такою особою заходів самоізоляції.
У разі наявності у особи із підозрою на СOVID-19 симптомів тяжкої
гострої респіраторної інфекції (температура вище 38 °С та задишка, а також
кашель і загальна слабкість) працівники персоналу КПП зобов’язані терміново
викликати «екстрену медичну допомогу».
9. Працівники системи МВС, а також інші службові особи, що
здійснюють чергування на КПП повинні доводити до відома громадян
інформацію, що у разі можливих порушень ними Правил карантину людей,
санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених

Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими
актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з
питань боротьби з інфекційними захворюваннями, їх буде притягнуто до
адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафів: на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на
посадових осіб - у розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
10. На КПП організовуються та проводяться заходи щодо перевірки
дотримання громадянами, як регіональних, так і загальнодержавних
встановлених карантинних заходів (наприклад, контроль за дотриманням
водіями правил перевезення пасажирів, недопущення курсування рейсових
автобусів міжміського, міжобласного та внутрішньообласного маршрутів,
проведення роз’яснювальної роботи та інше).
__________________________

