
Збаразька міська рада повідомляє, що на виконання протоколу від 20.10.2021 р. №13 

позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації, враховуючи 

негативну динаміку зростання числа виявлення хворих на COVID-19, у тому числі тих, що 

потребують стаціонарного лікування, відповідно до п.32 додатково до карантинних обмежень, 

визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 (із змінами) 

для «помаранчевого» рівня епідеміологічної небезпеки, встановлено, що на адміністративних 

територіях Тернопільської області, зокрема і на території Збаразької територіальної громади з 

00:00 год. 21 жовтня 2021 року вступили в дію наступні обмеження: 

З 00:00 год. 21 жовтня 2021 року - заклади працюватимуть за умови наявності підтверджуючих 

документів у 100 % працюючого персоналу та відвідувачів закладу про здійснення вакцинації 

(жовтий або зелений сертифікат) або негативного результату тестування на COVID-19 методом 

полімеразної ланцюгової реакції, яке проведене не більш як за 72 години, або експрес-тесту на 

визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 48 годин до 

здійснення заходу (відвідування закладу), або документ від лікаря про наявність протипоказань 

до вакцинування: 

1) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері 

громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо). 

Заклади можуть працювати за умови заповненості приміщення не більше 50% (не більше 4 

людей за одним столом, відстань між столами - 1,5 м); 

2) приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, крім приймання відвідувачів 

у торговельних точках, що здійснюють реалізацію продуктів харчування, предметів гігієни, 

першої необхідності, аптек, які знаходяться в приміщенні ТРЦ. Заклади можуть працювати за 

умови одночасного перебування відвідувачів в кількості, що не перевищує 1 людина на 10 м.кв 

площі закладу (в основу розрахунку не беруться площа приміщень, які не використовуються в 

обслуговуванні відвідувачів); 

3) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності. 

Заклад працює за умови наявності у відвідувачів підтверджуючих документів про здійснення 

вакцинації (жовтий або зелений сертифікат) або негативного результату тестування на COVID-19 

методом полімеразної ланцюгової реакції, яке проведене не більш як за 72 години, або експрес-

тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 48 годин 

до здійснення заходу (відвідування закладу), або документ від лікаря про наявність 

протипоказань до вакцинування; 

4) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері 

торговельного і побутового обслуговування населення. 

Заклади працюють за умови одночасного перебування відвідувачів в кількості, що не перевищує 

1 людина на 10 м.кв площі закладу (в основу розрахунку не беруться площа приміщень, які не 

використовуються в обслуговуванні відвідувачів), та за умови наявності у відвідувачів 

підтверджуючих документів про здійснення вакцинації (жовтий або зелений сертифікат) або 

негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, яке 

проведене не більш як за 72 години, або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу 

SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 48 годин до здійснення заходу (відвідування закладу), 

або документ від лікаря про наявність протипоказань до вакцинування; 

5) приймання відвідувачів закладів культури, крім роботи авто концертів, 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 

тому числі виготовлених самостійно. Заклади можуть працювати за умови заповненості не 

більше ніж на 50% або з розрахунку 1 людина на 10 м.кв площі закладу (в основу розрахунку не 

береться площа приміщень, які не використовуються в обслуговуванні відвідувачів); 

6) приймання відвідувачів геріатричних закладів здійснюється за умови наявності у 

відвідувачів підтверджуючих документів про здійснення вакцинації (жовтий або зелений 

сертифікат) або негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної 

ланцюгової реакції, яке проведене не більш як за 72 години, або експрес-тесту на визначення 



антигена коронавірусу SARSCoV-2, яке проведене не більш як за 48 годин до здійснення заходу 

(відвідування закладу), або документ від лікаря про наявність протипоказань до 3 вакцинування; 

7) 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. Заклади працюють за умови заповненості не більше 50% 

та не більше 1 людини на 10 м.кв площі закладу (в основу розрахунку не береться площа 

приміщень, які не використовуються в обслуговуванні відвідувачів); 

8) діяльність ринків, крім продовольчих. Ринки працюють за умови одночасного перебування 

відвідувачів в кількості, що не перевищує 1 людина на 10 м.кв площі ринку (в основу розрахунку 

не береться площа, яка не використовуються в обслуговуванні відвідувачів); 

9) проведення масових заходів, окрім тих де учасники матимуть підтвердження про 

проходження повного курсу вакцинації або 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, але в 

будь – якому випадку захід за участю не більше 50 осіб. 

Враховуючи вищевикладене, просимо на весь час дії карантину або до особливого 

розпорядження: 

1) посилити контролюючі заходи щодо дотримання протиепідемічних заходів на території 

Збаразької територіальної громади; 

2) забезпечити проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з 

питань вакцинації від COVID-19 та про відповідальність при порушені карантинних обмежень, із 

максимальним залученням всіх доступних медіа ресурсів,  

3) забезпечити дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, 

передбачених для відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2; 

4) забезпечити проведення щоденної оцінки епідемічної ситуації та за необхідності 

запровадити додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, 

направлені на стримування поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

 
 


