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III,TTAHH.fl tIOPflAKy

f EHH Or O :

1. IIpo

rpoAoBlI(eHHr KapaHTrrHy Ha repnropil 3anopisurcoi o6lacri,
nos'qsauoro 3 rIoruuperrrrrM rocrpoi pecniparopHoi xeopo6u COVID-19,
crpuquHeuoi rcopouanipycom SARS-CoV-2.

2, flpo 3axoAlr uloAo sauo6iraHHfl Ta uporuaii MacoBrrM rroxexaM licin,
ci,rrrocnyrias ra Ha no.nirouax rBepArrx uo6yroeux eigxo4in (gari - TBII) y
rox(exoHe6esueq uufi nepio il, 2022 poKy.

3, flpo craH ymplrrrfl HaceJreHHq B yMoBax :6pofiuoi arpecii Pocificurcoi
(De4epaqii nporn Yrcpainlr Ha reprrropii 3auopi:srcoT nricsxoi repnropiarruoi
rpoMaAu.
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po ДeЯ КI ΠИTaHHЯ ЦИBIЛ ЬHO「 0 3aXИ CTy Ha TepИ Topiii
36poЙ Hol arpecH PoclИ cЬ КOI Φ eД epaЦ ll ΠpoTИ yК palHИ
4。

Ⅱ

o6Л

acTI B yMoBax

.

5. Π po BИ ДiЛ eHHЯ naЛ ЬHo… MaCTИ ЛЬHИ x MaTepiaЛ iB 3 periOHaЛ
MaTepiaЛ ЬHo「 o pe3epBy.

3 ngrannq

IIEPIIIO|O

ЬHo「 o

uopqarcv aqHuoro:

KapaHTr.rHy Ha repllTopii 3auopisr,rcoi o6.nacri, non'ssasoro
,.[p"
"poAoBxeHHq
3 IIo111upeHHflM rocrpoi pecniparopuoi xnopo6u COVID-l9, cuptluuueuoi
KopoHa Bipycovr SARS-CoV

-2>>

6.o.

?eHepqlbHozo dupercmopa ,{epacaeuoi ycmaHogu
<3anopisuxuit o1nacuuil tleHmp KoHmpoJtto mq npoQinarcmuKl't xoopo1
Miuicmepcmila oxopoHu sdopoe'n vxpaluu> onexcondp MAWAK.

foIIoBIfAB:

BI{PIUII4JTtrI:
1.

Ilprzfinf,rz Ao yBarl4 in@opuauiro Aoroeiaa'Iie.

2. BiauoeiAHo Ao

nocraHoBu Ka6iHery Minicrpia

Yxpainra

g.03.2022 Ns 318 <flpo BHeceHH.,r :nain Ao po3nopflAxeHHn Ka6inery MiHicrpin
YrpainrE si!, 25.03.2020 J\lg 338 i uocrasosr Ka6iHery Miuicrpin Yxpaiura sil
og.tz.zozQ l{s 1236)) ra 3 Meroro sanoSirauHfl rrorrupeHH}o rocrpoi pecniparopnoi
xnopo6ra COVID-19, cnpuuuueuoi xopoHaeipycoM SARS-CoV-2 Ha repuropii
oSlacri, TpgASBIKIITII liro KapaHTIIHy ra SyuxUioHyBaHHq repuropialsuoi
niAclrcreMg €Ar.rHoi cucrenrlr uusiruHoro 3ax[cry 3anopi:lxoi o6lacri n peNraui
Ha.{3BLIqafi noi curyaqii ao 3 1.05. 2022.

sil

I

PiureHuq Kortricii npufiurro oAHoroJIocHo.

3 uuranHs IPYIOIO nopslxv leusoro:
,,IIpo 3axoAr{ uloAo rano6iranuq ra uporugii MacOBLIM ΠoЖ eЖ aM Л lclB,
cilrrocnyrigL, Ta Ha uo,rirouax TBepAIIx uo6yrosux siAxoAie はaЛ i― TBⅡ )y
roxell(oHe6esnequufi nepio a 2022 poKy.
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Vxpaiuu y 3anopisarciil olnacmi

a?ponporvtucloloeo pnsumKy o1nacuoi'
eiilcurcoeoi aduiuicmpaLtit (dini - OBAi Oneicandp flCI'IHEIIbKIIfi;
e.o. dupercmopa,[enapmarvteHmy 3axucmy doircinnn OBA Cepeiil KAPIIruZ;
HaltailbHurc 3anopisbKozo o1nacuoeo ynpalniuun nicosozo "ma Jvtucttu?cbKozo
eo cno d apcmle B ono d uttt up CEIIIO K.

6.0. dupexmopa ,[enapmaaeHmy

BИ PHⅡ ИЛИ
1.

:

flpufinflru Ao yBarut iH$opl'rauiro Aononiaa.ris.

2. KepieHr{KaM crpyKTypnr,rx nigposti.nin OBA, HaqaJrbHr,rnaM pafiouHux
sificumosnx aAnaiuicrpauifi, ci.nucurcr,rM, ceJrrrtuHrrM, rrricurcupr foJroBaM B Mexax
rroBHoBaxeHb ra xonrnereuuii (: ypaxyBaHHflM oueparueuoi o6crauonxu B
pafionax BeAeHHf, 6ofioeux g.iit ru 6e:nexoeoi cxraAonoi), :a6e3[er{I,ITH HeyxlznbHe
Br,rKoHaHH.rr po3rrop{AxeHHfl roJroBr4 o6n4epxaaNainicrpaqii ollpo rocI,IJIeHHrI
saxoAie qoAo rroxexHoi 6esnexu e riconux Macr4Bax i cinsrocuyri44rx o6nacri e
2022 poqi)).

Tepuiu 6ttKoHaHHfl.: npomnzoM no)rcewouedesneqHozo nepiody

3. HaqaruHrrKaM pafiouuux eificuxosrrx atrr.riuicrpauifio cirrcsrunr,
ceJrrrrrlHr{M, micurcnu roJroBaM cuirr,uo 3 TepHTopianrHuuu uilposliflaNrr,r
3anopi:sKoro o6.nacHoro ynpao.rriuun ricosoro ra MrrcJrrrBcbKoro
rocrroAapcrBa,3a MoxJrrrnocri (s ypaxynaHHf,M orreparuBHoi o6craHoBKI4 n pafiouax
BeAeHHf, 6ofionux liir ru 6esnexoaoi cxraAonoi), :arpoBaAr4rr4 KoMUreKc gaxoAin is
sano6iranH, BHHHKHeHHTo ra raciuufl rroxex y riconnx MacHBax, na ropQoBrrulax,
cimcrxoroc[oAapcbKr4x yri44rx, repraropirx ra o6'exrax [pupoAHo-:auoni4uoro
$orray ra iuruux ni4xprzrux Airsuxax Naicqeeocri, soxpeHaa:
p03uIf,HyTH IIHTaHHT rqOAO CTBOpeHH' pe3epBy II€UTHBHO-MaCTr4JrbHr4X
rrarepi ar i B An.r niKsieauii l,roNru sr4x noxex ;
uonepeAr4ru scix 3eMneKopucrynavin npo :a6opoHy cnanloBaHH{ cyxoi rpaBlr,
crepui, coJIoMI,I uicns s6upanuurx 3aJrr4rrrxie ra cuirrr;

uicrq zdwparuws. 3epHoBHx B oxopoHHl4x
3oHax uonirpxurax ninifi eneKrporepe4aui 330 i 750 r<Br rpoBecrr4 nporrroM 3 ariin
:6ip conoMr4 ra o6po6xy rpyHry;
peKoMeH.4yBarH 3eMneKopr4cryBar{aNr

Tepuiu luKoHeHHfl: do noqamKy nurceuconedesneqHozo nepiody
sa6esne.ruTr{ crBopeHHfl Ta oHoBneHHf, y niconnx MacHBax uiuepanisoBaHr4x
cMyr, nporr4noxexHux pospunin, [oxexHr4x soAofiN{Hru i 4opir npor}rloxexHoro
npr43Har{eHHf,, rrpoBereHHfl peMoHTy crrocrepexHr4x Bex, or{r4tueHHq ricosi.rx
iraacueis ni4 saxapaueHb, HacaMrrepeA rrpr.rnerJrr4x Ao HaceneHr4x nyHKriu, ropSoBr4rr{
ra npocir, Ae rpoxoAflrb uonirpxni ninii eneKrporepe4aui, uaSro-, ra3o-,
npoAyKronpoBoAr{;

Tepuiu lttKoHqHHn.: npomflzoM noilcewouedesneqHozo nepiody
sa6egne.{Ia:ru HanexHy uiNni4oiuvy xooplranauiro i nsaerrolilo l,ricqeeux
oprauin nuxoHae.roi Brrap.Lr, oprauin \,ricueeoro caMoBpflAyBaHHf, y rrr4raHHf,x
noxexHoi 6esnexu, flocuJi]rrr4 KoHTpoJrb 3a sAifrcHeHHsM 3axo.qis uolo sauo6iraHHs
BHHHKHeHHTO IIO}I(e)K y npUpOAHHX eKOCACTeMaX;
opraHisynaru orreparuBHe iH$oprvrynaHHf, reparopia-rrbHnx ni4posginin ICHC

rpo noxexi i saropflHHf, y rrpr4poAHi.rx eKocr,rcreMax ra y pa:i norpe6r4 - cBoer{acHe
3aJiyr{eHHq Ao raciHHq cnyN6 quni:rruoro 3axr{cry, e,TacH[xiB Ta xopracryravin
3eMeJIbHI4x girruor, BoJroHTepin ra Nricqesoro HaceneHHfl ;
opraui:ynarrz rpoBeAeHH, pefiain i
narpynroBaHb nafi6inrur

noxexoHe6esne.rHrax riconux uacunin, rop0'ruuxin, repraropifi Ta o6'exrin
rplrpoAHo-sanoaiguoro 6or4y Ailfl s4iftcHeuuq KoHrponrc 3a AorpHMaHHtrM
nicoxopucryBarraMll, HaceJreHHrM ra ui4npI,IeMerBaMH BI4Mor rroxexHoi 6e:neru,
oco6nnny yBary npuginraru [poBeAeHHro 3a3Har{eHoi po6ora y nuxi4iri ra cnsrxoni
AHi;

Tepuiu luKoHaHHfl: npomfl?on noilceucorueiesneqHozo nepiody
po3rJrf,Hyrw Ha saciAar{Hqx pafiouHrax, rticrxux xotrticifi : uraraHb rexHoreHHoexorori.rHoi 6egnexv ra ]..la13eusafiHrrx craryaUifi rzraHHfl UIoIo uporrzgii noxexaM
y npapoAHr,rx eKocr{creMax ra opraui3yBarr.r slificueHHq :axoAiB 3 rlporl4rloxexHoro
3axracry ricoeux rrracueie, rop$'anuxin, cirrcrxorocnoAapcbKl4x yri4r, o6'eKris
rrpr4poAHo-sanosiAHoro Son4y Ha repl4ropii siruoeirHux perionin;
sa6esue.{r.rrr4 Aocraruifi 3arrac BoAr4 Ans rlireft noNeNoraciuHt, orBoplrru ra
oirprcrurr4 nia cyxoi pocruuuocri ra nirponorvry gaxucsi nporl4noxeNni cMyrl4
HaBKoJro HaceJreHr4x uyuxris i o6'errin, po3TaIxoBaHHx y niconrax MacI4Bax, Ta
BcraHoBI4TH KoHTpoJIb 3a BHKoHaHHTM 3a3Har{eHl4x gaxoAie;

ea6opouurr4 po3BeAeHHs 6ararr y nicoeux MacHBax i pexpeaqifinux 3oHax
(rcpirr,r cueqiamuo o6laruroBaur4x naicqr i o6na.qnaHnx repraropifi 3eJleHoro
eiAnoquHxy), a raKox BHnaJrloBaHHfl crepui, cyxoi pocnllHHocri ra cuirrs Ha 3eMJIflx

ricoeoro 0orly, ropSonuqax, cilrcrxorocroAapcbKl.Ix yriggrx, licocuyrax,

pivox ra B3AoBx gopir;
go6on'qgaru xepinuraxin lo6poBonbr{Hx SoprrayBaHb repuropianrnoi o6opoHu
sAificHroearu KoHTponb 3a rroxexHolo o6craHosxorc B cilrcrxoroclroAapcbKl4x
yri44rx, rrpupoAHr4x eKocHcreMax, cBoer{acHo iaQoprtyaaru repNropianuri

3arrJraBax

nigpor4inu 3anopisrxoro o6lacuoro ynpanniuna ricosoro ra MI4cJII4BcbKoro
rocrroAapcrBa, fy ACHC Yxpainu y 3auopisrxifi o6racri, opraHl4 tr,ticuenoro
caMoBp.sAyBaHHs rrpo BHHT4KHeHHfl rroxex ra 3a MoxJIHBocri cartocrifiso BxI4BarI4
saxoAie IrIoAo ix raciurir go upz6yrrfl roxexHo-pffryBanbHl4x ni.qposairis;
Tepuiu zuKoHaHHfl :

no

cmiittto

sa6esueqaTrr BBeAeHHfl Ha nepio4 BllcoKoro ra Han3BI4.IafiHo BucoKoro r<racis
rroxexHoi He6esuexu rr4Mr{acoBr4x o6ueNeur ruoAo ai4ni4ynaHur HaceJIeHHsM
liconux Nlaczsie i nicouapKoBux son, n'i:4y Ao HHx aBTorpaHcrloprHl4x :aco5in,
npoBeAeHHs ricosarorineruuprx ra iuuux ro)KexoHe6esne.Iunx po6ir y niconux
MacI4BaX, a raKox nonloBaHHfl;
BcraHoBuru nocriftuzfr voniropr4Hr ra npoSinaKrr4Ky 3 Meroro HeAonyqeHH.f,

noxex;
sa6egnequru ssaeNaoAiro

s

ricoxop[cryBaqaMr4, 3eMneKopI,IcryBarIaMI4 Ta
opeHAapf,Mr4 3eMeJrbHHx rirsuox cilrcrxorocnoAapcbKoro nplr3HarreHH, IrIoAo
yrpr4MaHHr repr4ropift y uanexHoMy nporrlnoxexHoMy craui;
opranisyrarra is 3anyrreHHflM :aco6in Macoeoi iu0oplaaqii rpoBeAeHH.f,
pos'rcnronalruoi po6orra cepeA HaceJreHHtr uloAo .qorplrMaHHfl 3axoAie noxeNHoi
6esnexu niA .{ac repe6ynaHHfl y ricoaux Macr4Bax, ricocrrayrax, 3arlJlanax piuox, ua
ropQonurqax, cirucrrorocnoAapcbKr4x yri44rx, upuca4ra6uux Airssxax ra
HeAonyrreHHfl claJrroBaHux crepni, cuiux ra 3aJIHIrIxin pocnranuoc'ri;
Bxr4rr4 saxoAia uoAo nixniaauii crraxifiHrax clairressaruu no6yroerax i
supo6uuuux niAxoAin, HacaM[epeA Tr4x, u]o po:rauronaui y ricoeux MacHBax,
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nicocuyrax, Ha cimcrxorocnoAapcbKnx yri44xx i upurerru4x.(o Hrrx repr4ropixx;
onparlloBarr,r rrr4TaHH.fl [IoAo rr,roNrusocri 3acrocyBaHHf, 6esnirorHl,Ix
riraruuux anaparie i Naanoi asiauii aepoxny6in, iuruux opranisaqifi ra ycraHoB Arr.,r
rrpoBeAeHHf, nonirpxuoro noniropaHry rtoxexHoi o6crauoBKr4 y rrpupoAHr,rx
eKocr4creMax (sa uoNrunocri Ta 3a rroroAxeHnf,M 3 opraHaMr,r nificrKosoro
ynpannium);
sa6esneqr4tu HaJrexHy roronsicrr eiAuoniAurax nporr4rroxexHr4x cnyN6,
oprauin Micueeoro caMoBpflAyBaHHfl, ui4npraenrcrn .{o xoop.4uuauii Aif4 3
rrpoBeAeHHr saxoAis trnfl uinilri:auii MoxiruBr4x Herarr4BHr4x HacniAr<in
HaA3BurIaftnux craryaqift, [oB'.f,3attrx 3 B]rHrrKHeHHqM noxex y npr4poAHr4x
eKocHcTeMax;

ea6esue.{Hua iu$opruynaHHfl HaceJreHHfl rrpo nucoxufi pinenr uoNexsoi
ne6eauercu, rropf,AoK Aiir y pa:i BHHT4KHeHH{ Ta sa6laxesss ricosux roxex
oco6[Heo BeJrr4Koro posvripy, [opsAoK enaxyauii HaceJreHHr y pa:i HaA3Burrafinoi
IloxexHoi He6esuexu, :a6e:[eLIeHH, Irr,rrHoro BoAo]o, nixapclxzN,ru sacoSaMr4 Toruo;
Tepuiu ruKoHeHHfl.: npomnzow nojrceilcoHedesneqHozo nepiody
IIpo BI,IKOHaHH' 3aBAaHb, B[3HaqeHUX UHM rryHKTOM, inSopnyeaur
flenapraueHr arponpoMucJroBoro po3Br4rKy ra 3axr4cry 4oaxiux OBA.
Tepaiu luKoHaHHfl,: u4orwicn4a do 05
qucila ma ocmamoqHo do 05,11,2022

3.

HaqarnHr{KaM pafiouulrx sificuxosHx aAnriHicrpauifi, cilrcsrclru,
ceJII{urHIrM, uicurcuu roJroBaM cui.rsno, 3a uoNlunocri (: ypaxyBaHH{M
oneparaaHoi o6craHosxu B pafiouax BeAeHH{ 6ofioeux Aifr ra 6esnexoaoi
cr<na4onoi):
BI,IKopHcroByBarH Ha

uoriroHax rBepAHx uo6yronux eilxolie upouucrori
siAxoAla IV xnacy ue6esuexz, f,K isoJrrorcquft rr,rarepian y cepe4nifi 'ra aepxuifi
.{acruHi uonirony;
npoBoAI4rI4 3BoJroxeHH.rr TnB y noxelKoHe6e:nequi uepio4rz 3 Merolo
sano6irauHf, caMo3aropf, HHfl TIIB

;

sa6esue.{uru uorirouH TnB nepBr,rHHI{Mr.r gaco6aNara raciuus uoNexi 3
po3paxyHKy: Ha 5000 u2 oAr4H noNeNuafi rr{lrr (creHa). OAsoqacuo xrae 6yru
uepe46aueHo ABa pe3epByapn a6o soAofrNara [nfl noxexoraciHH.f, uicrxicrro He
MeHure uix no 50 u3 rcoNuufi;
crBopHTI4 cl4creMr{ Br4nyr{eHHfl Ta 3HerrKoAxeHHs 6iorasin,

uacriAott 6ioxiruri.{Hrax rpouecin
:auo6irauH{ rroxex.

y rini uoliroua no6yronux
Tepaiu

xri

Br4HuKarorb y
eiAxolis 3 Meroro

BuKoHeHHtt

: nocmiittto

4. [Hpercropy fienapraMeHry arporpoMr.rcJroBor-o po3Brrrr(y OBA
po:po6urra ra Ha[arLr Ha 3arBepAxeHH.f, HaqanbHr4xy o6nacuoi nificrxonoi
aluiHicrpaqii llnau Aifr crpyKrypHprx uiapos.4iris o6nauroi 4epxanuoi
a4rraiuicrpaqii, pafi4epNa4uiuicrpaqift, oprauin uicqeaoro caMoBp{AyBaHHfl,
repuropianbHr4x opranin uiHicrepcre, iuruux ueHTp€urbHr4x oprauie sr4xoHan.roi
BJIaAI4, cy6'exrin rocrroAaploBaHHtr s niAroroBKr4 Ao rroxexoHe6esne.{uoro BecHf,Ho-
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rirsroro nepiogy 2022

poKY.

Tepuiu luKoHaHHfl: do 08.04,2022

5. Haua.urnurcy 3anopiruKoro o6.nacsoro ynpan.niHun ricosoro ra
MrrcJrl{BcbKoro roc[oAapcTBa, 3a N4oNIusocri (s ypaxyBaHH{M oneparuruoi
o6craHosKl4 B pafioHax BeAeHHs 6ofioslrx Aifi ra 6eeuexosoi crflaAonoi):
3BepHyrr4cb Ao fiepNnicareHrcrBa is xronoraHHflM npo crBopeHH, siAoN{'iux

xilffiicuo
AiesAaruux rporr4rroxexHr4x ni4poa4inis ra ocHacrl4rtt ix neo6xiAnoro
rrporr4rroxexHoi rexuixu ra os6poeHHf,M;
sa6egueqr4rr{ rpr4BeAeHHfl s niAezrqeHy roroaHicrr nyuxrin 3ocepeAxeHHfl
nporr4noxexHoro o6raAHaHHq ra iHneHrapro. Crnoprarra pe3epB TIaJII{BHOMacrgJrbHr4x Marepianin ra rrporr4rroxexHoro oSraAsaHHfl lrx nixsiAaqii MoxnI'IBI4x
3aropaHb i noxexr y .nicowrx HacaAxeHH.,Ix, crprl flT:a atTvtBi:aqii pefi4onrax 6prara.u
Ta 3aropoAxyBaJrbHr4x uocrie, 3acrocyBaHHfl aauinicr:parvrBHnx rloKapaHb Ao
nopyrrrHuKie uoxeNuoi 6egnexpl e licax;
ea6eaue.rurr4 npoBeAeHHf, pos'rcHroBartruoi po6oru luoAo AorpI4MaHH,
flpanr,rn roxexHoi 6esneru e ricax VxpaTnu;
Tepuiu suKoHaHHtt: do noqamKy nuffeucoruede3neqHozo nepiody
Bxrrrr,r Aieeux saxoAis uloAo sa6opouu ei4nigynauns nicin HaceJIeHHqM ra
n'is4y rpaHcnoprHr4x saco6is (xpirra cnyN6onrax) y uepio4 slacoxoi noNexnoi
ue6esuexu;
Tepuiu 1uRoHaHHfl; npomflZoy noilceilcoHedesneqHo?o nepiody
y Mexax noBHoBaxeHb rrocnJrr4Tr,r po6ory 3 rIpaBooxopoHHlIMI'I fi,
lpr4poAooxopoHHlrMr4 opraHaMr4 u1oAo npoBeAeHHfl cnilrsux npo$haxrHr{Hl4x,
a4vrinicrpargBHlrx ra isurux :axoAin 3 oxopoHu nicie niA uoNex, 3 BITflBJIeHHfl
uopyglruria rpaBr4n noxexHoi 6esnexu B licax, 3 [pI4TqrHeHHfl ix Ao
eiAnopiAamHocri sriAHo 3 r{HHHI4M 3aKoHoAaBcrBoM;
arrzeisyaarra cninupaqro i: sacoSaNau MacoBoi inSoprtaauii 3 Merolo
HaJrexHoro iusoprurynaHHfl HaceJreHHfl npo noxexHy o6craHoery ra
niAnoeiAanruicrr 3a rlopyrueHHfl rrpaBl4n rloxexuoi 6esuexu n nicax;
Tepaiu nttKoHaHHa: do noqamKy no?rcnrcoHefiesne'tHozo nepiody

Ha;1aBarv iHsopuauiro npo npoBeAeHy po6ory Ao [euapraueHry
arporpoMllcJloBoro po3BHTKy ra 3axlrcrY Aoexirrs OBA.
Tepuiu GuKoHaHHfl: u4ouicnqa do 05
ttuc,rya mu ocmamoqHo do 05.11.2022

Haqa.nsur.rraM fo.noBuoro yupaaliuur Hauioualsuoi noniqii B
3auopissxifi o6.nacri, Ynpasriurrs narpyJlbHoi no,riuii a 3anopi:urcifi o6lacri,
KoMaHAr4pau nificrxoBax r{acrrH Haqionanuroi rnapaii Yxpaiuu, lxi Al4cnoKylorbcfl
Ha repr,rropii o6nacri, sa MoxJrr4Bocri (s ypaxyBaHHf,M oneparusHoi o6crauonKu B
pafiouax BeAeHH{ 6ofionux trifi ra 6e:uexosoi cxlagouoi), HaAarI4 npaKrur{Hy
AorroMory 4epNaanifi nicoeifi oxoponi u{oAo :a6esne.{eHHfl I*poMaAcbKoro rlopf,AKy
B tricusx MacoBoro eiAno.ruHKy HacenenHq i 6oporr6u s ricoeu\,Iu roxexaMl4.
Tepuiu nuKoHaHH.fl: do noqUmKy no)rceucorue1esneqHozo nepiody

6.

7

fiupenropy fienapraMeHry Kyrrbrypn ra iuQopmauiiiuol uo.nirurcu OBA
cnpuflru po:lrirqeHHro B 3MI po:'scnrosamHoi iu$oprr,rauii uloAo ueo6xiAHocri
7.

AorpHMaHHf, rIpaBkIJI tlo)KexHoi 6esuexu

ta l1altJruBoro craBJreHHs ao nicin.
Tepaiu zuKoHaHHfl : nocmifruo

8. fiupexropy .{euapraMeHTy 3axucry AonxiJr.rq OBA uigrorynarr4 npoeKr
po3rloptrAx(eHHq npo sa6opouy ni4nigynauna 3araJrbuoreorori.{Horo 3aKa3Hr4Ka
3araJlbHoAepxaBHoro 3Harreuux <f[uiuponcrxi uoporra)) Ha uepio4 4ii uparoBoro
pexr,rMy BoeHHofo craHy.
Tepaiu luKoHaHHfl : 08, 04, 2 02 2
PirueHnq Korricii upufiuxro oAHoroJrocHo.

3 uurauus TPPTbOJO nopqarcy aeuuoroi
nllpo craH yKpr{TTfl HaceJreHHfl B yMoBax s6pofiuoi arpecii Pocificsrcoi
(Deqepauii nporu Yxpaiuu rra repuTopii 3auopisurcoi rvricrrcoi repuropia.nruoi
fpoMaArr>>

IOIIOBITAB:

HavelbHuK

Vnpaeniuun

3 numaHb

nonepedcrceHHtt

uadseuraailuux cumyaqiil ma 1ueitbHo?o 3cxucmy HacereHHfl 3anopisarcoi uicarcoi'
p a du B un ep i it @ IJU n O B U LI.

BLIPilIIIIJII4:
1. flprafiHflra Ao yBaru iH$opnaaqiro Aouoni[aqa.

2. Ha.rarrHrrr(aM pafiouuux eificrKosllx

aarvriuicrpaqifr, ci.nucuxuvr,

ceJIITIqHLIM, uicururr.r roJroBaM, 3a Nroxrusocri (s ypaxyBaHH{M oueparunuoi
o6crauosr<rz n pafioHax BeAeHus 6ofionux lii,t ra 6esuexonoi cma4onoi):
yroqHurra uepenix o6'exrin Sonay 3axrrcHux cropyA (cxonnu1, rporupaAiauifinr,rx
yxpramin, upocriuux yxprarrin ra cropyA uoAnifiHoro rpusHaqeHur), y f,Kr{x pealrbHo
sAificuloerrcr (uepeA6a.raerrca) yxprama qunimuoro HaceJreHH{, i: ntasHaqeunsrr,r oci6
(ycrauor, opraniaauifi), eiAnoniAanbHr4x 3a yrpr4MaHHfl 3a3HarreHr4x 06'exrin,
sa6e:ue.ruru Aocryr Ao raKux cropyA. 3a:uaqesufi uepenir naAaru Ao siAuoeiAnrax
roxexHo-p{ryBitrrbuux nigpostiriB repuropianbHrax oprauin fy ACHC Yxpailru y
3anopisnxift o6nacri;
Tep.uiu luKoHeHHfl: do 07.04.2022
BcraHoBr{ua (ouonuru) ra6nurrK}r ra rroKaxrrr4Kr,r uricur 3HaxoAxeHus o6'exrin
$onay 3axl,rcHr4x cilopyA is :acrocyBaHH{M elr6reuu (auaxy), Bl43HaqeHrzx HopMaMrr
iraiNnapo4Horo ryruauirapHoro [paBa gna posni3HaBaHHr o6'exrie qusimHoi o6opouu
(6naxurur,rfi p inuo cropouuifi rpr4KyrHr4x Ha opaulKeBoMy Sou i) ;
:a6esueuuu.t, y pa3i uorpe6u, Aocry[ uunilnuoro HaceJreHHf, Ao cxoBr4[I ra
yxprarrin cy6'errin rocnoAaproBaHHfl, po3rarrroBaHrrx y cenire6nifi soni (Nrarnonifi
sa6yaoni) HaceJreHr4x uyuxrin, i: ousuaueHHflM [optrrKy ix nuxopucraHHf, Anfl yKpl4Trfl
oci6, .sxi ue e upaqinHr4KaMrr qux cy6'exris rocnoAaploBaHHr;
crBoprrru nareNni cauirapuo-uo6yroni yMoBH Ans repe6yealrHa HaceneHHfl y
3a3HarreHr{x cnopyAax, i: BpaxyBaHHflM rorpe6 Niuox, Aireft ra oci6 is iHeariauicrro
iuurux Mulrro uo6imHux rpyn HaceneHHt;
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HanaroAI,ITI4 tIOCTatraHHfl Ta CTBOpeHH{ 3arraciB BOAr4, npOAyKTiB XapnyBaHH.f,,
npeAMeriB [eptuoi Heo6xiAuocri HaceJreHHro, {Ke nocrifiuo nepe6yaae y 3a3Har{eHr.rx

cropy.4ax;

:a6egnequua iu$opuyrauH.rr HaceJreHH.s npo po3rarxyBaHH, o6'exrie $orry
3axlacHr,rx c[opyA Ta npaBlrJr noBoAxeHH, rrpr4 rrepe6ynauui y 3a3Har{eHr4x cnopyAax
IuJIf,xoM posrvriuqeuus niArosianoi in$opNrarlii sa o$iqifiHrax ae6-pecypcax, a raKox
iururauu AocryrHr4Mu crroco 6awu;
BrlHecrr4 s npranriuleur rponrisgxe yorarKyBaHHfl, rraarepianu i nrapo6n, rrlo
nepelxKoAxarorb po:uirqeuuro nloAeft a6o craHoBJr.f,Tb 3arpo3y lnfl ix )nHTTfl Ta
s4opon'x;
ycraHoBrrrn JraBKr4, crilrqi, riNxa Arrx posnaiqeHH, nroAefi;
sa6esueqrru Ha{BHicrr nuruoi eoAra y po3paxyuNy 2 xlrc6y ua oAHy oco6y (sa
ni4cyrnocri qeurpanisoeauoro BoAo[ocrauannx);
crBopuTrr 3anac pe3epBHoro rxryr{Horo ocsirJreHH, (enexrpuuni nixrapi, cniuru,
raconi JraM[n rorlo);
sa6esue.{urll yKppITTx incrpynreHToM (nonarra ruruxoei Ta coBKoBi, JroMr4, coKr4pa,
rrr4JrKr4-HoNiex[ rto AepeBy, ueraly);
sAificuurlt iurui 3axoAu, Heo6xilni 4nx [prrBeAeHHfl 3axr{cHt4x clopyA Ta
uafiupocriuux yrcpNrrir y roronHicrb Ao Br4xoprrcraHHs 3a rrpr43HarreHHrM.
Tepaiu luKoHeHHfl: rua nepiod eoeuruozo cmaHy

Piureuur Komicii tpufi urro otrHoronocHo.
3 urrraHus YEIBEPTO|O nop.qamy aelHorp:
,.IIpo leqni [rrraHHfl quni.nuuoro 3axr.rcry rra repuropil o6,racri e yMoBax
s6pofiHoI arpecii Pocificuroi (Degepaqii nporu Yrpaiuu>
fOnOBIfAB: dupercmop flenapmattreHmy 3 numeHb 4ueinuuozo saxucmy
HacereHHn OBA Arudpiu EYIABIHOB.

BIIPITUI4JIII:
1. IIpraftHrrLr

lo

yBarw iHSopuaqiro Aouoei4ava.

2. 3a6opourarz ei4ni4ynannx HaceneHHflM ricia, ricoszx uacunie,
licouapxoBllx soH, ricocMyr, 3oKpeMa 3oH BiAuo.rnuKy Ha ix repraropii, uaprin
(riapo-, Jryro-, licouapxin, uapxin Kynbrypr4 ra ai4nour.ruxy, napxie-rau'rrxin,
caAoBo-napKoBofo Ml4creurBa, croprl4BHlrx, ErTflvlrx, ic'ropr,runux, naqioHaJrbHr4x,

ueuopianbHux
noAofirrararq,

ra iHrulrx), pexpeauifinux :ou,

ca4ie, cxnepia, npn6epexHrrx 3oH
r<pil,l nuna4xin cnyx6onoi neo6xianocri.
Tepaiu luKoHqHHfl: do oxpeuozo pnnopfldtrceurun

3. KepinHI,IKaM crpyr$ypuux nigposlirie OBA, HarraJrbHHKaM pafiouuux
sificuroeHx alruinicrpaqifi, cilrucslcunr, ceJrtlurHr.rM, nricrrunr roJroBaM, 3a
MoxiII,IBocri

(:

ypaxyBaHHsM oneparusuoi o6crauonxra n pafioHax BeAeHHg 6ofiosux
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ДiЙ Ta 6e3Π eК OBoT cК ЛaД oBor):
3a6e3Π eЧ ИTИ BЖ ИTTЯ HCBlД KЛ aД HИ x 3aXOД lB Щ oД o 3MCHШ eHHЯ o6cЯ lB 3aΠ aClB
「
xЛ opy Ha xiMiЧ Ho He6e3Π eЧ HИ x o6'cKTaX,po3TaШ OBaHИ x Ha ΠiД BiД oMЧ iЙ TepИlopii;
″ κο″α″槻「 ψ ″liVθ
物 ″′
̀θ

̀ν
(y pa3i HC06xiД HocTi)KepiBHИ KiB p06iT 3 ЛiKBiД aЦ iT HacЛ iД КiB
HaД 3BИ Чai4HИ x cИ TyaЦ iЙ Ha paЙ oHHoMy, MicЦ eBoMy Ta o6'cК ToBOMy piBHЯ x,
3a」IyЧ eHHЯ HИ MИ B MlHlMaЛ ЬHl cTpOК И Дo ΠpoBcД cHHЯ pЯ TyBaJIЬ HИ x Ta lHШ ИX
HeBiAKnaAHrrx po6ir, enaxyaqiffurax saxoAie repuropiaJlbHHx Soprtayeaur ra
cneqianisoBaHr4x cnyN6 uuBimuoro 3axr4cry;
yrorrHHTH cKnaA cnn qr,rniJrbHoro 3axucry, rurarin ra ra6e.nia ix ocHauleHHfl
(y pa:i ueo6xi.quocri), sa6esue.reHH-,r ,{oyxoMrrJreKryBaHHfl oco6onau cKJraAoM,
ΠpИ 3HaЧ ИTИ

rexuiroro ra:aco6auu;
rrocurrr4rH

(y pu:i ueo6xilnocri) nitpos.{irra ICHC

uo

Marorb Ha
6yainenury (inxenepuy)
cr4JraM]r,

oe6poenHi nauraNoui4fiovtry, 6ynr4osepuy ra ir-y
rexHir<y ra saco6u;
yrBopurr4 AoAarKoBi QopnynaHHfl queimuoro 3axr,rcry, xxi npu3Haqeni Ans
[poBeAeHnr aeapifiHo-p{TyBiurbHr4x ra iHruux HeniArraAHHx po6ir, [oe's3aHr,rx 3
pos6opxoro sananin, spyfiuoBaHoro xurJra ra cnopy4, niguoeJreHHf,M Aocryrry ra
uoAa.ri uonirpr Ao 3axucHr.rx c[opyA qranimuoro 3axucry, 3 3anyqeHH.rrM
BaHraxoni.qfiorranoi, 6ynr4oaepnoi ra inuroi 6y.uiaenrHoi (iuNenepnoi) rexuiru
ni4upuerrcrn, ycraHoB Ta opraui:auifi He3ELnexHo nia Qop* BJracHocri ra
ni4uopxgKyBaHHq;

yrBopr4ru (y pa3i ueo6xirurocri) AoAarKoBi .qo6posimui $opuynaHux
rlnsimHoro 3axr4cry AJrf, rrpoBe.{eHHf, po6i:r, qo He norpe6yrorr niAuoailuoi
@axonoi ni4roronxu;

ga6esue.{ura [poBeAeHHfl p.sryB€urbHr4x ra isurux ueni4rra4uux po6ir,
enaxyaqifiHllx 3axo4in, esaeiuoliro 3 opraHaMra ra ui4posAiraNal,r ICHC ra opraHaMr4
nifi crxoeoro KoMaHAyBaHH, ;
Br4KopacroByBarr4 B po6ori Alropuru [iir rcepinuuxin nificrxoeux
a4rr,riuicrpaqifi, lricqenux opranin BrraAH, oprauin Nticqesoro caMoBpf,AyBaHH.,r ) cnrr
queiruuoro saxr{cry repraropianbHrzx ni4cracreu eAC U3, uiaup}reMcrB, ycraHoB ra
oprauisaqifi s niauoBJreHHf, xurre4ixrusocri ssimHeHrax niA pocificrxoi or<yuauii
HaceneHux uyur:rin (gogaerrcr).
Tepuiu luKoHqHHfl: ruu nepiod eoeruruozo cmaHy
Piurenu.s Konaicii npufiuxro oAHoronocHo.

[I'flTOfO uopqa4y legrforo:
<<IIpo suAifleuus rraJrbHo-Macrr.rJrbHr.rx uarepiarin s
3 nuranHs

uarepiarbHoro

pe3epBy>>

IOIIOBI{AB:
H ac eneHHn O B A

BLIPffitrIJII4:

perioHaJrbHoro

dupercmop ,[enapmaneHmy
An dp i tt E ylfAB I H O B.

3 numqHb 4ueinuuozo

3axucmy
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1.

flpufinsru

Ao yBarr4 iHSopMaqiro AononiAa.{a.

2. Bi.qnoniaHo Ao

rrprera 3auopi:rr<oro o6nacHoro yupanninHq

niconoro ra

nit

22.03.2022 Ne 01-08/287 <IlloAo ea,{ireHH.f,
MHcJrHBcbKoro rocnoAapcrBa
g
periona:bHofo uarepialbHoro pe3epBy), Irhlcra
rraJrbHo-MacrHJrbHr4x rnrarepianis
Ioronuoro yupanniHHx ACHC Vr<paiura y 3anopi:rxifi o6nacri sia 01.04.2022
J\b5301-132215321-2 <llpo BrAirertu uarrbHo-Macrl4nbHl4x rraarepia-nin>, ilucra
04.04.2022 J\e
Yupanniuur CnyN6ra 6esuexu YxpaiHI4 B 3anopi:rr<ifr o6lacri
591515-9sr <IIpo suAireHHs rrrurbHo-Macrr4JlbHux rrlarepianin> IIoroAI4rI4cb 3
nuAileuusu uuurbHo-MacrraJrbHHx vrarepianin periouuulbHoro rraarepianbHoro
pe3epBy
<Ilonorincrre licoruucruBcbKe rocno,{apcrBo) Ans rrorrepeAxeHH.a ra
pa3i BHHI4KHeHH, HaA3Bl4r{afisux cr,rryauifi
oneparr{BHoro pearyBaHH.rr

sil

s

[fI

y

npupoAHoro xapaKTepy (saroprur ra lIoxex y ricosux
HacaAxeHnsx o6lacri) y rinmocri 2 000 (4ni rracxui) lirpin AI43eJIbHoro rl€ulbHoro,
2 000 (4ei rracrui) nirpin 6eusrany MapKH A-92, folonuouty yilpaBJlinnro ACHC
YxpaiHu y 3auopisrr<ifi o6lacri Ans sa6esne.{eHHfl orleparuBuoi rorosHocri Ao
Br{KoHaHHq 3aBAaHb 3a npu3HaqeHHflvr y ximxocri 10 000 (4ecrm rucx.r) nirpin
Arr3enbHoro rra-rrbHoro ra 10 000 (gecrrr rracru) nirpin 6en:zuy MapKI4 A-92 ru
Yupanninuro CnyN6ra 6esuexn YxpaTlrra B 3anopisrxifi o6nacri Anf, BHKoHaHHf,
3aBAaHb 3a rrpr43Har{eHH.f,M y r<imr<ocri 5 000 (u'xrr :ruca.r) nirpin AH3eJIbHoro
rr€urbHoro ra 5 000 (u'mr racav) rrirpin 6eusraHy MapKIl A'92.

TexHoreHHoro

ra

3. flupercropy [euapraMeHTy 3 rruraHb rlusirr,uoro 3axucry HaceJreHHr
OBA ui4rorynaru rpoeKrr4 po3nopflAxeHb roJroBI4 o6n4epxa4uinicrpaqii npo
nraAireuu.fl rrurbHo-MacrrrJrbHr4x Marepia;rin: periouaJlbHoro rnlarepialbHoro pe3epBy

3

noAaJrbrrrorc nepeAaqelo Ha 6arrasc AII <IlororiecbKe licouucnl4BcbKe
rocnoAapcrBo)) Anf, [o[epeAxeHHf, Ta o[eparuBHoro pearyBaHur y pa:i BHHI,IKHeHHfl
HaA3Br4qafiuux craryauifi rexHoreHHoro ra rrpupoAHoro xapaKrepy (saroprHr ra

HacaAxeHHf,x o6racri) y xinrr<ocri 2000 (aei rucxui) nirpin
Ar43enbHoro rrarrbHoro ra 2 000 (4ni rracxvi) nirpin 6eusrauy MapKI4 A-92, npo
suAireHHfl rr€urbHo-MacrrrJrbHux Marepiarin s perionanbHoro uarepianbHoro p$epBy
3 noAaJrbrrrorc repeAar{ero Ha lar'a:ec foronuovry ynpaBninnro ACHC YrpaiHu y
3auopisrrifi o6nacri AJrf, sa6esneqeHHf, oueparunHoi roronuocri Ao BI4KoHaHH,

noxex y.niconux

3aBAaHb 3a rrpr43HarreHH{M y xinrxocri l0 000 (Aecxrr rucxu) nirpin AH3eJIbHoro
rraJrbHoro ra 10 000 (aecxrr rucru) nirpin 6eu:uny MapKI4 A-92 ra npo nragireuux

s

perioHzurbHoro rr,tarepianbHoro pe3epBy 3
rrzurbHo-MacruJrr,Hlrx ruarepianin
rroAanbrxolo [epeAar{erc Ha latauc Ynpauiunro CnyN6ra 6esneKu Yxpaiuu B
3auopi:rxifi o6nacri Anq BraKoHaHHf, 3aBAaHb 3a rrpH3Har{eHHqM y ximxocri 5 000
(u'mr rucxu) nirpin .qrr3eJrbHoro rraJrbHoro ra 5 000 (n'xrr :rrac-au) nirpin 6en:r,ruy
MapKlr A-92.
Tepuiu suKoHaHHn: do 08.04.2022
Piruennq Kouicii upufiuxro o.(HoronocHo.

AoAaror.

Aifi s

eiAHonJreHHf, NumeAislnuocri 3BlЛ ЬHCHИX
pOCiЙ CЬ К019KyΠ aЦ iIHaceЛ eHi;Π yHК TiB/14 apК .yl ΠpИ M.

Anropurrra

〆

Cer<perap r<ouicii

Muxora IIYCI)

BlД

АЛГОРИТМ
дій з відновлення життєдіяльності
звільнених від російської окупації населених пунктів
КРОК І. Дії місцевих органів влади, органів місцевого
самоврядування після звільнення населеного пункту від
окупантів
Після звільнення українськими військами населеного пункту,
керівником військової адміністрації (у разі її утворення), органами
виконавчої влади, обласних та Київської міської державної
адміністрації, органами місцевого самоврядування (далі – органи
влади) видається розпорядження (додаток 1) щодо:
призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації (далі – Керівник робіт з НС) у конкретному населеному пункті
(відповідно до ст. 75 Кодексу цивільного захисту України, керівником робіт
призначається один із заступників органу влади);

переліку першочергових аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт (далі - АРІНР), які необхідно провести в
населеному пункті (території) (перелік АРІНР визначено в ст. 79 Кодексу
цивільного захисту України), сил і засобів для проведення цих робіт;
виділення фінансових та матеріально-технічних ресурсів для
проведення АРІНР;
визначення завдань формуванням територіальної оборони та
правоохоронним органам щодо охорони та оборони і забезпечення
громадського порядку на території населеного пункту (повноваження
військових адміністрацій визначені у Законі України «Про правовий режим воєнного
стану», Кодексу цивільного захисту України, постанови КМУ від 9.01.2014 №11)

КРОК ІІ. Організація роботи органів управління
Керівник робіт з НС своїм розпорядженням (додаток 2) створює
штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (далі – Штаб з НС),
який розгортається безпосередньо на території населеного пункту, в
придатному для роботи об’єкті або на пересувному пункті управління
(наказ МВС від 26.12.2014 №1406)

Організацію та координації АРІНР керівник робіт з НС
здійснює через Штаб з НС, який оформляє усі рішення керівника
робіт з НС у вигляді розпоряджень, доводить до виконавців та
забезпечує контроль за їх виконанням.
До складу Штабу з НС включаються керівники комунальних
служб, міських (районних) адміністрацій, аварійно-рятувальних
служб, волонтерських організацій, правоохоронних органів, ДСНС,
медичної служби, та представники інших установ та організацій
необхідних для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та
відновлення функціонування населеного пункту.
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Усі розпорядження керівника робіт з НС є обов’язковими для
виконання всіма суб’єктами, які беруть участь у ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації, а також громадянами і суб’єктами
господарювання, розташованими у зоні надзвичайної ситуації (ст. 75
Кодексу цивільного захисту України).

КРОК ІІІ. Робота органів управління сил цивільного захисту
з відновлення функціонування населеного пункту
З метою забезпечення ідентифікації належності працівників
служб цивільного захисту до некомбатантів забезпечити нанесення на
форму одягу знаків розрізнення української та російською мовами
(ДСНС/МЧС, СЛУЖБА ГАЗА, ВОДОКАНАЛ та інші)
1. Проведення розвідки (у тому числі РХБ) та очищення
території та об’єктів населеного пункту від вибухонебезпечних
предметів силами ДСНС та саморобних вибухових пристроїв силами
Нацполіції (додаток 3).
2. Розгортання (за можливості в центральній частині населеного
пункту) Штабу з НС, пункту життєзабезпечення постраждалого населення
(на базі будь-якого вцілілого об’єкту або наметів), пункту надання медичної
та психологічної допомоги, пункту роздачі гуманітарної допомоги та
харчування, організація роботи гарячої телефонної лінії та роботи з
населенням (відповідальний – начальник Штабу з НС).
3. Забезпечення автономним електроживленням об’єктів
критичної інфраструктури, підвіз питної та технічної води населенню,
продуктів харчування, предметів першої необхідності (відповідальні –
комунальні служби, ДСНС, волонтерські організації).
4. Розбивка населеного пункту на сектори, призначення
відповідальних та закріплення їх за секторами (відповідальний –
начальник Штабу з НС).
5. Утворення у складі органів влади (військових адміністрацій)
спеціальних груп з пошуку, транспортування тіл та останків вбитих
(загиблих) людей, до яких включати спеціалізовані комунальні
підприємства (ритуальні служби), сили територіальної оборони,
Національної гвардії, Національної поліції, ДСНС, СБУ (за згодою),
представників експертних (медичних) служб, волонтерів, громадських
організацій і релігійних об’єднань, міжнародних гуманітарних організацій
(за згодою), закріпити їх за секторами та забезпечити їх залучення в
першочерговому порядку після обстеження та очищення території та
об’єктів від ВНП (порядок дій спеціальних груп та особливості
застосування засобів індивідуального біологічного захисту додаток 4).
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Для роботи з трупним матеріалом, з метою біологічної безпеки людей,
застосовуються засоби індивідуального захисту, передбачені для роботи у
епідемічно неблагополучних осередках, зокрема костюм біологічного
захисту/комбінезон, респіратори (FFP2 або FFP3), рукавички медичні (пар),
окуляри та щитки медичні захисні.
6. Утворення спеціальних груп з пошуку, транспортування,
утилізації або знищення загиблих тварин і відходів тваринного
походження (відповідальний – Держпродспоживслужба, Положення про
функціональну підсистему захисту сільськогосподарських рослин і тварин
ЄДС ЦЗ, наказ від 23.02.2021 № 358, зареєстрований в Мін’юсті від
15.03.2021 № 330/35952).
7. Пошук, транспортування тіл (останків) загиблих
військовослужбовців держави-агресора здійснюється відповідно до
затвердженого Порядку (постанова КМУ від 05.03.2022 № 205).
8. Пошук постраждалих та загиблих в зруйнованих будівлях і
спорудах із залученням важкої інженерної техніки спеціалізованих
служб цивільного захисту (відповідальні – ДСНС, комунальні служби та
формування цивільного захисту області).
9. Проведення робіт з першочергового відновлення електро-, тепловодо- та газопостачання в населеному пункті, в першу чергу вцілілих об’єктів
життєзабезпечення населення, лікарень, об’єктів інфраструктури, які
необхідні для функціонування населеного пункту (відповідальні –комунальні
служби та формування цивільного захисту області).
10. Забезпечення повернення та функціонування суб’єктів
господарювання, мереж продовольчих та господарських магазинів,
аптек, тощо (відповідальні місцеві органи влади).
11. Оцінка завданих збитків, визначення обсягів відновлювальних
робіт пошкоджених об’єктів інфраструктури, житлового фонду та об’єктів
критичної інфраструктури та їх подальше відновлення (відповідальні – органи
влади, комунальні служби та формування цивільного захисту області,
підприємства установи та організації незалежно від форм власності).
12. Демонтаж та розбір аварійних і зруйнованих будівель та
споруд, вивіз будівельного сміття та очистка ділянок проведення робіт
(відповідальні – місцеві органи влади, комунальні служби та формування
цивільного захисту області, підприємства, установи та організації
незалежно від форм власності).
13. Оповіщення населення щодо можливості повернення до
населеного пункту (відповідальні місцеві органи влади).
14. Інші завдання необхідні для забезпечення повноцінного
функціонування населеного пункту.

ЗРАЗОК

Додаток 1

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від __________ р.

№ _____________

Про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації військового характеру у м. Буча
Відповідно до статей 71, 75, 76 Кодексу цивільного захисту
України, пунктів 39, 40 Положення про єдину державну систему цивільного
захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня
2014 року N 11, з метою координації дій органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, органів управління та сил цивільного захисту,
організованого та планового виконання комплексу заходів та робіт з ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, а також для безпосереднього управління
аварійно-рятувальними та іншими невідкладними роботами під час виникнення
будь-якої надзвичайної ситуації:
1. Призначити першого заступника голови Київської обласної державної
адміністрації Дмитра НАЗАРЕНКА керівником робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації військового характеру (далі – НС) у м. Буча Київської
області.
2. Керівнику робіт з ліквідації наслідків НС у м. Буча утворити штаб з
ліквідації наслідків НС та затвердити його персональний склад.
3. Визначити район проведення аварійно-рятувальних та невідкладних
робіт – територія м. Буча.
4. Керівнику робіт з ліквідації наслідків НС забезпечити проведення
першочергових аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у визначених
районах, зокрема:
командиру ТрО, ГУ Нацполіції та ГУ ДСНС забезпечити гуманітарне
розмінування об’єктів і територій м. Буча;
ГУ ДСНС та волонтерськими організаціями (у тому числі міжнародними)
організувати розбір завалів будівель, рятування людей;
управлінню охорони здоров’я, управлінню соціального захисту населення
та управлінням цивільного захисту забезпечити надання медичної допомоги
постраждалим, підвіз продуктів харчування і питної води, організації пунктів
обігріву та харчування для людей, які залишалися в населених пунктах;
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командиру ТрО забезпечити охорону та оборону, спільно з ГУ НП у
Київській області забезпечити громадський порядок у населених пунктах
визначених районів;
місцевим органам влади та органам місцевого самоврядування в
найкоротший термін забезпечити роботу комунальних служб та об’єктів
критичної
інфраструктури
для
сталого
функціонування
систем
життєзабезпечення населення;
інші завдання необхідні для організації зазначених заходів.
5. Керівнику обласного штабу спільно з управлінням фінансовоекономічної діяльності забезпечити відповідно до чинного законодавства
фінансування заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації
військового характеру.

Голова

Олександр ПАВЛЮК

ЗРАЗОК

Додаток 2

КЕРІВНИК РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ
СИТУАЦІЇ ВІЙСЬКОВОГО ХАРАКТЕРУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

___ березня 2022 р.

№ __

Відповідно до статті 76 Кодексу цивільного захисту України, пункту 40
Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11, вимог
наказу Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2014 № 1406 “Про
затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
та видів оперативно технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
16.01.2015 за № 47/26492 з метою забезпечення безпосередньої організації і
координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації військового
характеру (далі – НС):
ДОРУЧАЮ
1. Утворити штаб з ліквідації наслідків НС (далі – штаб) та затвердити його
персональний склад та визначити види оперативно-технічної і звітної
документації штабу.
2. ГУ Нацполіції у Київській області, ТрО провести обстеження на
наявність вибухонебезпечних предметів, саморобних вибухових пристроїв та
боєприпасів на території Бучанського району та організувати їх знешкодження.
3. Керівнику штабу:
розгорнути штаб з ліквідації наслідків НС пункт життєзабезпечення
населення, медико-санітарну частину та пункт психологічної допомоги на
території та в приміщеннях Бучанської загальноосвітньої школи №4 (вулиця
Енергетиків, 4);
розбити місто Буча на 4 сектори (сектор №1 – в межах вулиць Вокзальна,
Окружна, траса Е 373; сектор №2 – в межах вулиць Хмельницького, Вокзальна,
траса Е 373; сектор №3 – в межах вулиць Вокзальна, Святопокровська, траса Е
373; сектор №4 – в межах вулиць Вокзальна, Северинська, траса Е 373;
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призначити керівників секторів: сектор №1 – Данилюк Б.Л., сектор №2 –
Петришин О.В., сектор №3 – Давидюк Р.Б., сектор №4 – Іваненко О.Л. та
утворити 4 групи з пошуку вцілілих і надання допомоги постраждалим в
секторах із включенням представників Нацполіції, ДСНС, медиків, волонтерів,
ТрО.
4. ГУ ДСНС у Київській області, ГУ Нацполіції у Київській області,
Управління ЖКП організувати цілодобове проведення робіт з розбору
зруйнованих будівель та пошук постраждалих і загиблих, проведення слідчих
оперативних дій в місцях виявлення та передачу тіл загиблих спеціальним
групам пошуку, транспортування тіл та останків вбитих (загиблих) людей.
5. ГУ Нацполіції, ТрО організувати охорону та оборону
м. Бучі, здійснити подомовий (поквартирний обхід) для виявлення та затримання
військових російської федерації, що залишилися на звільненій території.
6. КП «Ритуал», ТРО, ГУ Нацполіції у Київській області, ГУ ДСНС у
Київській області, Управління медичного забезпечення, Міжнародний Червоний
хрест, здійснювати пошук, збір, транспортування та захоронення тіл та останків
вбитих (загиблих) людей у встановленому порядку.
7. Управлінню Санітарно-епідеміологічної служби, Управління ЖКП
здійснити збір, транспортування, знищення (утилізацію) загиблих тварин і
відходів тваринного походження.
8. КП «Ірпіньводоканал», «Київобленерго», «Київоблгаз» забезпечити
відновлення тепло-, водо-, газопостачання першочергово в загальноосвітній
школі №4, міській лікарні. В другу чергу – провести аварійно-відновльвальні
роботи на об’єктах критичної інфраструктури (хлібопекарня, каналізаційнонасосна станція тощо). В третю чергу – в житлових будинках на території міста
Буча.
9. Управлінню цивільного захисту організувати взаємодію з органами
військового управління щодо зведення тимчасової понтонно-мостової переправи
через річку Ірпінь по трасі Е 272 в районі селища Гостомель, Управління ЖКП
спільно з обласним управлінням Державного агентства автомобільних доріг
України та залізничною станцією «Буча» АТ«Українська залізниця» відновити
автомобільне та залізничне сполучення з містом Буча.
10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника штабу
з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Додатки: 1. Персональний склад робочих груп штабу з ліквідації наслідків
медико-біологічної надзвичайної ситуації
2. Види оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації
Заступник голови - керівник робіт
з ліквідації надзвичайної ситуації
військового характеру

Дмитро НАЗАРЕНКО

Додаток 3
ЗАЛУЧЕННЯ ТА ДІЇ ПІРОТЕХНІЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДСНС
І. У порядку оперативного реагування на повідомлення щодо виявлення
вибухонебезпечних предметів, що надійшли по "Лінії 101".
1. При надходженні до чергового диспетчера пожежно-рятувального
підрозділу або районного управління територіального органу ДСНС
("По лінії 101") повідомлення щодо виявлення вибухонебезпечного предмета
послідовність дій посадових осіб та залучення піротехнічного підрозділу
здійснюється у відповідності до Порядку оперативного реагування органів та
підрозділів
цивільного
захисту
на
повідомлення
про
виявлення
вибухонебезпечних предметів, введеного в дію окремим дорученням ДСНС від
14.12.2021 № В-485.
Порядок оперативного реагування не поширюється на населені пункти, які
вивільнені з під контролю окупаційних військ Російської Федерації, а обстеження
цих населених пунктів не проводилося.
ІІ. Обстеження (розмінування) територій населених пунктів, вивільнених
з під контролю окупаційних військ Російської Федерації
1. Необхідність проведення обстеження територій вивільнених з-під
контролю окупаційних військ Російської Федерації населених пунктів
здійснюється на підставі звернення обласної військової адміністрації до
територіального органу ДСНС.
2. При отриманні територіальним органом управління ДСНС зазначеного
звернення організовується взаємодія із місцевими органами виконавчої влади та
місцевого самоврядування, військового командування, територіальними
підрозділами Національної поліції України, в зоні відповідальності яких
знаходиться населений пункт.
3. Залучення піротехнічного підрозділу здійснюється за умов гарантування
"режиму тиші" та у супроводі озброєного підрозділу військового формування.
4. Проведення обстеження (розмінування) населеного пункту здійснюється у
наступному порядку, а саме:
під'їзних шляхів (доріг) до населеного пункту та вулиць безпосередньо у
ньому;
об'єктів критичної інфраструктури та життєзабезпечення населеного пункту;
адміністративних будівель та об'єктів соціально-побутового забезпечення;
житлових будівель та власних домогосподарств;
територій (земель) різного типу власності та призначення, що прилягають до
населеного пункту.
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5. Проведення обстеження здійснюється:
об'єктів критичної інфраструктури, життєзабезпечення, соціально-побутового
забезпечення та адміністративних будівель - у присутності представника
організації, що здійснює експлуатацію (обслуговування) цих об'єктів та будівель;
житлових будинків та домогосподарств - у присутності власників.
У разі відсутності зазначених осіб, обстеження будівель та споруд (особливо
житлових будівель та домогосподарств) повинно здійснюватися тільки у
присутності представника Національної поліції України.
6. У разі виявлення при проведенні обстеження небезпечного предмета, з
явними ознаками саморобного вибухового пристрою, подальше обстеження
об'єкта припиняється, та повідомляється вибухотехнічній службі Національної
поліції України.
Продовження обстеження такого об'єкта піротехнічним підрозділом можливе
тільки за умов надання гарантії від вибухотехнічної служби Національної поліції
України щодо відсутності саморобних вибухових пристроїв.
7. Транспортування
та
знешкодження
(знищення)
виявлених
вибухонебезпечних предметів здійснюється відповідно до керівних документів
ДСНС.
8. Рішення щодо залучення додаткових сил та засобів для проведення
обстеження (розмінування) населеного пункту приймається керівництвом ДСНС
на підставі відповідного звернення територіального органу ДСНС.
_________________________________________

Додаток 4
РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо пошуку та транспортування тіл вбитих (загиблих) внаслідок збройної
агресії Російської Федерації проти України
Правові основи проведення в Україні діяльності з поховання померлих,
врегулювання відносин, що виникають після смерті (загибелі) особи, щодо
проведення процедури поховання визначено Законом України «Про поховання
та похоронну справу».
Відповідно до статті 8 Закону організація діяльності в галузі поховання
померлих здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства,
іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та їх виконавчими
органами.
При цьому саме на органи місцевого самоврядування та їх виконавчі
органи покладено завданні із:
1) вирішення відповідно до закону питання про відведення земельних
ділянок для організації місць поховання;
2) забезпечення будівництва, утримання в належному стані та охорону
місць поховання;
3) створення ритуальних служб;
4) вирішення питання про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів
ритуальних послуг у зв’язку з похованням окремих категорій осіб.
Питання доставки трупа у морг регулюється Правилами проведення
судово-медичної експертизи (досліджень) трупів у бюро судово-медичної
експертизи, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від
17.01.1995 № 6, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.07.1995 за №
257/793 (далі – Правила).
Відповідно до пункту 1.8 Правил відповідальність за доставку трупа, його
одягу та інших предметів, що безпосередньо мають відношення до трупа, у
морг покладається на особу, яка призначила експертизу, і здійснюється
бригадами, склад яких відповідно до місцевих умов комплектується з
працівників органів Міністерства внутрішніх справ, або з працівників інших
служб, що спеціалізуються на цьому.
У випадках смерті в лікувально-профілактичних установах організація
доставки трупа до моргу покладається на керівника даної установи.
У випадках, коли бригада швидкої медичної допомоги констатувала
смерть особи, що померла на вулиці або в іншому громадському місці, доставка
трупа до моргу здійснюється цією бригадою. При цьому лікар (фельдшер)
бригади зобов'язаний надати черговому санітару моргу заповнений відривний
талон до «Супровідного листа».
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Крім того, відповідно до пунктів 19, 20 Необхідного мінімального переліку
вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення,
затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального
господарства від 19.11.2003 № 193 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
08.09.2004 за № 1112/9711, організація поховання одиноких громадян, осіб без певного
місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених, невпізнаних
трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе
організацію поховання, покладається на ритуальні служби згідно з замовленням
медичних закладів за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів. Поховання
зазначених осіб проводиться з відома органів внутрішніх справ.
Доставка в морг для встановлення причин смерті цієї категорії осіб
здійснюється органами внутрішніх справ.
Слід зазначити, що вищезазначені нормативно-правові акти підлягають
застосуванню щодо тіл вбитих (померлих) осіб із числа цивільного населення
та не передбачають участі ДСНС, її органів та підрозділів у здійсненні таких
заходів, окрім випадків необхідності пошуку та деблокування тіл таких осіб.
В той же час, при здійсненні таких заходів відносно загиблих
військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, осіб, які входили до
складу незаконних збройних формувань, що вчинили збройну агресію проти
України, слід враховувати, що зазначене питання має свої відмінності у
порівнянні із зазначеними заходами відносно цивільних осіб та регламентовано
також
Порядком
забезпечення
збору
тіл
(останків)
загиблих
військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, осіб, які входили до
складу незаконних збройних формувань, що вчинили збройну агресію проти
України далі - Порядок, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2022 р. № 205(у редакції постанови Кабінету Міністрів Українивід
17 березня 2022 р. № 307).
Відповідно до пунктів 2 та 3 Порядку облдержадміністрації (військові
адміністрації) за участю органів місцевого самоврядування організовують
забезпечення збору тіл (останків) загиблих осіб (далі - тіла (останки).
З метою збору тіл (останків), речей і документів загиблих осіб, а також
забезпечення фіксації відповідних обставин облдержадміністрації (військові
адміністрації) невідкладно вживають всіх необхідних заходів для утворення
спеціальних груп у складі представників облдержадміністрацій (військових
адміністрацій) (з їх числа визначаються керівники спеціальних груп), сил
територіальної оборони Збройних Сил, Національної гвардії, Національної
поліції, ДСНС, СБУ (за згодою), а також за згодою - представників експертних
(медичних) служб, громадських організацій і релігійних об’єднань,
міжнародних гуманітарних організацій.
За результатами збору тіл (останків), виявлення речей і документів
загиблих осіб та фіксації відповідних обставин керівник спеціальної групи
складає акт за формою згідно з додатком до Порядку у двох примірниках, які
підписуються усіма членами спеціальної групи та зберігаються у відповідного
представника облдержадміністрації (на період воєнного стану - військової
адміністрації).
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Особовий склад органів та підрозділів ДСНС, залучений до таких
спеціальних груп, підлягає проходженню відповідного інструктажу у
відповідній військовій адміністрації та забезпеченню нею спільно з органами
місцевого самоврядування матеріалами та обладнанням згідно з
рекомендованим переліком наведеним у додатку 1 до Порядку оснащення
спеціальних груп під час збору тіл матеріалами та обладнанням, затвердженому
наказом Міністерства охорони здоров'я України 08 березня 2022 року № 428.
Облдержадміністрації (військові адміністрації) організовують проведення
збору тіл (останків) спеціальними групами після перевірки місць знаходження
тіл (останків) фахівцями вибухотехнічної служби Національної поліції на
наявність вибухонебезпечних предметів.
Інформація про зібрані тіла (останки), виявлені речі і документи загиблих
осіб вноситься до спеціального реєстру загиблих військовослужбовців
збройних сил Російської Федерації, осіб, які входили до складу незаконних
збройних формувань, що вчинили збройну агресію проти України (далі реєстр).
Створення та ведення реєстру забезпечується МВС. Зберігання речей і
документів загиблих осіб забезпечується облдержадміністраціями (військовими
адміністраціями).
Після внесення інформації до реєстру тіла (останки) переміщуються до
моргів у разі необхідності забезпечення їх додаткового зберігання або за
можливості перевозяться на визначену залізничну станцію і поміщаються до
рефрижераторів на залізничній базі та/або авторефрижераторів.
Відповідно до пункту 18 Порядку облдержадміністрації (військові
адміністрації) вирішують питання про захоронення тіл та останків з
обов’язковою фіксацією місця, кількості та ідентифікаторів останків у разі
неможливості забезпечення доставлення тіл та останків до моргів або пунктів
збору на час воєнного стану або у разі, коли заходи із встановлення, впізнання,
ідентифікації та підтвердження осіб загиблих не дали відповідних результатів.
Враховуючи викладене, участь особового складу органів та підрозділів
ДСНС у зазначених заходах (у разі його залучення) обмежується прийняттям
участі у виконанні завдань (в межах обсягів, визначених керівником відповідної
спеціальної групи) у зборі тіл (останків), речей і документів загиблих осіб, а
також забезпеченні фіксації відповідних обставин.
ОСОБЛИВОСТІ
застосування засобів індивідуального біологічного захисту
Захисний одяг одноразового використання одягається зверху
на
повсякденний робочий костюм (літній або зимовий залежно від пори року) та
взуття в такій послідовності:
а) одягніть комбінезон. Взуйте "черевики", а потім одягніть комбінезон
знизу вверх. Застебніть його спереду застібкою "блискавкою";
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б) взуйте бахіли. Вони повинні покривати "черевики" комбінезону для
забезпечення ще одного шару захисту взуття від забруднення збудниками
інфекції;
в) одягніть респіратор. Піднесіть респіратор до підборіддя заглибленням
для носа зверху. Підтримуючи його біля підборіддя, натягніть через голову
нижній пасок та розташуйте його навколо шиї нижче вух. Потім натягніть через
голову верхній пасок та розташуйте його зверху на задній частині голови.
Візьміться кінчиками пальців обох рук за металевий клапан. Проведіть двома
пальцями по обох боках клапана для пристосування його форми до форми носа.
Зробіть тести для перевірки підгонки респіратора:
1. Позитивний тест. Зробіть швидкий видох. У просторі між респіратором
та обличчям утворюється збільшений тиск повітря. Якщо маску підігнано
добре, вона на мить відійде від обличчя та одразу повернеться назад. При
негативному результаті маска залишиться нерухомою. Перевірте підгонку
респіратора та повторіть тест.
2. Негативний тест. Зробіть швидкий вдох. Якщо респіратор підігнано
правильно, негативний тиск притисне його до обличчя. Якщо цього не сталося,
перевірте підгонку маски та ще раз повторіть тест.
г) одягніть захисні окуляри. Пасок окулярів регулюється і надає
можливість надійно захистити очі від забруднення. Якщо ви користуєтесь
звичайними окулярами, то захисні одягаються поверх них.
д) одягніть фартух. Він одягається поверх комбінезону через голову та
зав'язується ззаду.
е) одягніть внутрішні гумові рукавички. Вони звичайно білого кольору або
прозорі.
ж) одягніть зовнішні гумові рукавички. Вони відрізняються від внутрішніх
кольором та товщиною. Натягніть краї рукавичок поверх рукавів комбінезону
або одягу, якщо це можливо.
3. Зняття захисного одягу здійснюється на спеціальному майданчику.
Доцільно поряд з майданчиком розгортати місце для утилізації використаного
спеціального одягу (печі або ями). На майданчику повинні знаходиться ємності
з дезінфікуючими засобами, ганчірки та ємності (мішки) для збирання
використаного захисного одягу (відходів).
3.1. Зняття захисного одягу здійснюється у такій послідовності:
а) продезінфікуйте зовнішні рукавички, потім бахіли. Для дезінфекції
можна використовувати дезінфікуючі засоби, приготовлені на місці роботи або
використовувати бактерицидні серветки з комплекту захисного одягу. Серветки
із комплекту положіть у ємність для збирання відходів;
б) зніміть фартух та положіть у ємність для збирання відходів;
в) зніміть бахіли та положіть у ємність для збирання відходів;
г) зніміть зовнішні рукавички та положіть у ємність для збирання відходів;
д) розстебніть "блискавку" комбінезону і зніміть його, для чого опустіть
його вниз, виверніть його внутрішньою поверхнею назовні та вийдіть з нього.
Положіть комбінезон у ємність для збирання відходів;
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е) зніміть захисні окуляри, стягнувши їх вверх через голову. Держіть їх за
пасок. Положіть у ємність для збирання відходів;
ж) зніміть респіратор, взявши його за верхні та нижні паски, стягнувши
його вверх через голову. Положіть його у ємність для збирання відходів;
з) зніміть внутрішні рукавички. Візьміть рукавичку біля манжети і стягніть
її частково, вивернувши навиворіт. Щоб не торкатися незахищеною рукою
зовнішнього боку рукавичок, не знімайте її повністю, доки не знімете другу
рукавичку. Тримаючи першу рукавичку на пальцях, візьміть другу рукавичку
біля манжети і також стягніть її частково. Зніміть обидві рукавички одночасно,
ні в якому разі не торкаючись до їх зовнішньої поверхні голими руками та
уникаючи розбризкування. Положіть їх у ємність для збирання відходів;
і) закрийте ємність (зав'яжіть мішок) з відходами;
к) продезінфікуйте руки і ретельно помийте їх теплою водою з милом.
Ретельно дезінфікуйте руки після знімання кожного елементу одягу та
взуття.
___________________________

