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1. Методичні рекомендації розраховані для ознайомлення посадових 

осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктів 

господарювання, громадян з діючими вимогами дотримання карантинних 

обмежень на гірськолижних курортах Івано-Франківської області в умовах 

роботи інфраструктури в  «червоній» зони епідемічної небезпеки. 

 

2. Загальні вимоги 

Станом на 00:00 год. 30.10.2021 р. Прикарпаття перебуває в «червоній 

зоні» епідемічної небезпеки з поширення коронавірусної хвороби.  

Відповідно до Постанови КМУ від 09.12.2020р. № 1236  «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

на території регіонів, на яких установлений «червоний» рівень епідемічної 

небезпеки, забороняється робота: 

 підвісних канатних доріг; 

 закладів громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), 

крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням 

адресної доставки замовлень та замовлень на винос; 

 приймання відвідувачів у розважальних закладах, торговельно-

розважальних центрах (крім приймання відвідувачів у закладах, визначених 

у додатку 1 цих методичних рекомендацій) та центрах або пунктах вакцинації 

населення проти COVID-19; 

 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; 

 приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, 

відвідувачів; 

 проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, 

рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів; 

 діяльність ринків, крім продовольчих; 

 діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (готелі, 

хостели, турбази, «зелені» садиби, шале та ін.). 

 

Вищевказані заборони не застосовуються за умови наявності у всіх 

учасників (відвідувачів, користувачів), крім осіб, які не досягли 18 років, та 

організаторів заходу (співробітників закладу, ринку): 

- проведення повного курсу щеплень від COVID-19 однією дозою 

однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені 

сертифікати);  

- негативного результату тестування на COVID-19 методом 

полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення 



антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 

години до здійснення заходу (відвідування закладу, ринку),  

- одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого 

підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних 

послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія). 

 

В «червоній» зоні епідемічної небезпеки дозволяється робота закладів за 

умови виконання вищезазначених вимог (та наведених у додатку 1 цих 

методичних рекомендацій) за умови : 

- перебування в громадських місцях із вдягнутими засобами 

індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі 

виготовлених самостійно; 

- нанесення маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції 

між клієнтами не менш як 1,5 метра; 

- забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, зокрема 

захисними масками або респіраторами, та не здійснюється належний контроль 

за їх використанням; 

 - здійснення обслуговування покупців з одягнутими засобами 

індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які 

закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно; 

- забезпечення централізованого збору використаних засобів 

індивідуального захисту в окремі контейнери (урни). 

 

Також заборонено перебування без вдягнутих засобів індивідуального 

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

тому числі виготовлених самостійно: 

- на територіях закладів охорони здоров’я та освіти; 

- в підземних переходах; 

- на зупинках громадського транспорту; 

- на інших територіях загального користування у разі неможливості 

дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра. 

 

3. Виходячи з вищенаведеного необхідно: 
 

1. Органам місцевого самоврядування: 

- долучитись до проведення моніторингових відвідувань дотримання 

карантинних обмежень суб’єктами господарювання на території громади 

спільно з працівниками Національної поліції та Головного управління 

Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області; 

- проводити моніторингові відвідування дотримання карантинних 

обмежень суб’єктами господарювання на території громади самостійно; 

- надати повноваження на складання протоколів про адміністративні 

правопорушення, передбачені статтею 44-3 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення посадовим особам міської/селищної ради у 

територіальній громаді та притягати порушників карантинних обмежень до 

адміністративної відповідальності; 



- сприяти проведенню вакцинації населення громади проти 

корнонавірусної інфекції COVID-19, в т. ч. груп населення високого 

епідемічного ризику (продавців, медичних працівників, працівників 

бюджетної сфери, органів влади, транспорту тощо); 

- проводити широку просвітницько-роз’яснювальну роботу з питань 

запобігання захворюваності  респіраторною інфекцією COVID-19. 

 

2. Суб’єктам господарювання: 
 

- виконувати карантинні обмеження, передбачені постановою КМУ від 

09.12.2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» відповідно до встановленого рівня епідемічної 

небезпеки; 

- самостійно контролювати  дотримання карантинних обмежень у закладі; 

- сприяти проведенню вакцинації проти корнонавірусної інфекції COVID-

19  персоналу закладу; 

- проводити широку просвітницько-роз’яснювальну роботу з питань 

запобігання захворюваності  респіраторною інфекцією COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Додаток 1 

 

 

Дозволена діяльність  суб’єктів  господарювання у «червоній» зоні 

епідемічної небезпеки, які провадять діяльність у сфері торговельного і 

побутового обслуговування населення: 

-  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 і садивним матеріалом 

(квітами, рослинами), добривами, засобами захисту рослин, без обмеження 

доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті 

зазначених суб’єктів господарювання; 

- робота продовольчих магазинів; 

- 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, прання та хімічного чищення текстильних і хутряних 

виробів, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Головне управління Держпродспоживслужби  

в Івано-Франківській області 
 

ПАМ’ЯТКА 
щодо дотримання протиепідемічних та карантинних вимог  

до відвідування гірськолижних курортів Івано-Франківської області 

для туристів 
 

 Заборонено перебування в громадських будинках і спорудах, 

громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, 

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

числі виготовлених самостійно 

 Дистанція між туристами має бути не менше одного метра, обов'язкове 

носіння масок, баффів, шарфів у зонах очікування, біля кас, на підіймачах, не 

допускається скупчення людей 

 Необхідно регулярно мити руки в теплій воді з милом та дезінфікувати 

спиртовмісним антисептиком 

 Необхідне  регулярне провітрювання приміщень, де перебувають люди 

 При чханні та кашлі необхідно дотримуватись «кашльового етикету». З 

метою мінімізації розповсюдження аерозолю необхідно прикривати ніс та рот 

носовою хусточкою, зігнутою рукою в лікті або одноразовою серветкою, яку 

необхідно знешкодити відразу після використання 

 Необхідно правильно утилізувати використані одноразові маски у 

спеціально для цього визначені урни або контейнери 

 У разі виникнення симптомів захворювання, таких як лихоманка, 

кашель, ломота в тілі тощо, слід 

залишитися вдома та утриматись 

від відвідувань місць скупчень 

людей 

 На час карантину заборонено 

проведення дискотек, робота 

розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського 

харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів 

тощо), проведення масових  заходів, майстер-класів, публічних подій, робота 

канатних доріг, закладів із розміщення (готелів), спортзалів, басейнів та 

фітнес-центрів, сувенірних крамниць та ринків тощо, за винятком наявності у 

всіх учасників  негативного результату ПЛР тестування на COVID-19, яке 

проведене не більш як за 72 години до здійснення заходу (відвідування 

закладу, ринку),  або документа, що підтверджує отримання повного 

курсу вакцинації (зеленого сертифікату).  


