
 
 

 КЕРІВНИК РОБІТ 
З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ 

СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ ПОШИРЕННЯМ 
КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19 У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
____________________________________________________________________ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
  від 28 квітня 2020 р. Херсон № 39 
 
   
Про додаткові обмежувальні   
заходи пов’язані з недопущенням 
поширення коронавірусної хвороби 
(COVID-19) на території м. Каховка 
 

Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, подання     
в.о. головного державного санітарного лікаря Херсонської області:  
 1. Каховській районній державній адміністрації, виконавчому комітету 
Каховської міської ради, , ГУ Національної поліції в області, ГУ ДСНС в області, 
враховуючи епідемічну ситуацію, що склалася на території м. Каховка, 
забезпечити:  
 1.1. З 08-00 29 квітня 2020 року обмеження в’їзду/виїзду в м. Каховка 
приватного транспорту (в’їзд дозволяється лише громадянам, зареєстрованим в 
м. Каховка та автотранспорту спеціальних рейсів, що забезпечує перевезення 
співробітників об’єктів критичної інфраструктури) шляхом встановлення 
карантинних мобільних блокпостів, а саме: 
 - Карантинний мобільний блокпост 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС 
«КТК»); 
 - Карантинний мобільний блокпост вул. Мелітопольська, 1а. 
 1.2. Обмеження руху шляхом перекриття дороги Р-47 (км 74+800), Р-47 (км 
75 +100), Р-47 (км 78), шляхом встановлення бетонних блоків тощо; 
 1.3. Запровадження додаткових обмежувальних заходів, зокрема щодо 
пересування та перебування людей у громадських місцях на території м. Каховка 
з 13-00 29 квітня 2020 року до 06-00 04 травня 2020 року.  
 2. Про встановлення карантинних мобільних блокпостів доповісти до 
штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 
природного характеру, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби 
COVID-19 у Херсонській області до 10-00 29 квітня 2020 року. 
 3. Каховській районній державній адміністрації, виконавчому комітету 
Каховської міської ради забезпечити: 
 3.1. Стале функціонування об’єктів критичної інфраструктури,  
затверджених рішенням комісії ТЕБ та НС від 25 березня 2020 року № 18                        
(зі змінами від 15 квітня 2020 року № 26); 

3.2. Харчування особового складу карантинних мобільних блокпостів та 
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патрулі, що задіюватимуться до охорони громадського порядку на період дії 
посилених обмежувальних заходів; 

3.3. Додатковими засобами індивідуального захисту медичних працівників 
та особовий склад підрозділів ГУ НП в області та ГУ ДСНС в області, що задіяні 
до виконання заходів пов’язаних з недопущення поширення коронавірусної 
хвороби (COVID-19) на території м. Каховка. 

3.4. Обмеження руху з вулиць місцевого значення (польових доріг), які 
мають виїзди до інших населених пунктів; 

3.5. Спільно з ГУ ДСНС в області обробку дезінфікуючими засобами 
автошляхів та місць скупчення людей у м. Каховка;  

3.6. Дезрозчинами для обробки території м. Каховка та пально-
мастильними матеріалами для заправки автомобільного транспорту служб, які 
задіяні до виконання заходів з дезінфекції; 

3.7. Надання рішення міської комісії з питань ТЕБ та НС щодо класифікації 
надзвичайної ситуації пов’язаної з масовим захворюванням на COVID-19 
працівників підприємства ТОВ «Тройка» та повідомлення про її виникнення; 

3.8. Функціонування COVID-патрулів з контролю за дотриманням 
карантинних вимог населенням м. Каховка на період введення обмежувальних 
заходів, про результати їх роботи щоденно інформувати штаб; 

3.9. Супровід осіб, що знаходяться на самоізоляції та інших мало 
захищених верств населення, в тому числі одиноких осіб.  

4. Каховській районній державній адміністрації, виконавчому комітету 
Каховської міської ради, Службі автомобільних доріг у Херсонській області, ДП 
«Херсонський облавтодор», здійснити інженерне обладнання технічними 
засобами, дорожніми знаками для забезпечення схеми дорожнього руху на 
карантинних мобільних блокпостах та визначених ділянках доріг.  

5. ГУ Держпродспоживслужби в області терміново провести перевірку 
підприємства ТОВ «Тройка» щодо дотримання санітарно-епідемічних вимог у 
відповідності з протоколами та діючим законодавством та за результатами 
перевірки до до 17-00 29 квітня 2020 року доповісти до штабу. 

6. Каховській районній державній адміністрації, Каховській районній раді, 
провести службове розслідування щодо невиконання вимог наказу директора 
Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації в частині доставки до 
ДУ «Херсонський лабораторний центр МОЗ України» матеріалів для проведення 
лабораторних досліджень на COVID-19 та доповісти до 17-00 29 квітня             
2020 року начальнику штабу.  

7. ГУ ДСНС в області направити представника на кожний карантинний 
мобільний блокпост для проведення температурного скринінгу. 

8. ГУ Національної поліції в області, ДУ «Херсонський лабораторний 
центр МОЗ України», забезпечити встановлення ймовірного осередку спалаху 
COVID-19 та відпрацювання осіб, які контактували з хворими на коронавірус у 
тому числі сусідів (на підставі опитування хворого) та встановлення місць їх 
перебування.  

9. Каховській районній державній адміністрації, Каховському 
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міськвиконкому, ГУ Національної поліції в області, забезпечити самоізоляцію та 
контроль за особами, що контактували з хворими на COVID-19, у тому числі, 
шляхом встановлення електронного сервісу «Дій вдома».  

10. Каховській районній державній адміністрації, виконавчому комітету 
Каховської міської ради, ДУ «Херсонський лабораторний центр МОЗ України» 
забезпепечити проведення додаткових обстежень на COVID-19 осіб, які 
перебувають на самоізоляції.  

11. Групі взаємодії інформаційного супроводження Штабу, Каховській 
районній державній адміністрації, Каховському міськвиконкому, ГУ ДСНС в 
області, ГУ Національної поліції в області, забезпечити проведення 
інформування та роз’яснювальної роботи серед населення м. Каховка із 
залученням спеціальних автомобілів з гучномовцями та через засоби масової 
інформації щодо необхідності введення вимушених обмежувальних заходів з 
метою стримування масштабного розповсюдження коронавірусної інфекції.  

12. Управлінню суспільних комунікацій обласної державної адміністрації 
забезпечити висвітлення даного розпорядження у засобах масової інформації.  

13. Про хід виконання завдань, визначених цим розпорядженням, 
інформувати Штаб з ліквідації НС (1orgvd@gmail.com та shtabns-ks@ukr.net).  

 
 
Керівник робіт 
з ліквідації наслідків НС 

  
В.І.ЧАБАН 
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