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За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 
хвилин 24 січня 2022 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки на 
території Івано-Франківської області.

Наразі в Івано-Франківській області перевищені показники більшості 
індикаторів, за якими визначається рівень епідемічної небезпеки. Зокрема, 
йдеться про коефіцієнт виявлення випадків інфікування, рівень та динаміку 
госпіталізацій.

Червоний рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які 
запроваджуються в регіоні.
Так, забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та 
замовлень на винос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,
робота закладів освіти, крім дитячих садків і початкових класів шкіл,
робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес- 

центрів,
проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів і матчів 

командних ігрових видів спорту без глядачів,
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робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, 
проведення кіно- та відеозйомки.

У МОЗ наголошують: вказані обмеження не будуть діяти у тих 
випадках, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) 
вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть зелений 
СОУЮ-сертифікат або чинний негативний результат тестування на СОУЮ-19 
(ПЛР або тест на антиген), або сертифікат про одужання від коронавірусної 
хвороби.
Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих 
магазинів на червонному рівні не обмежується, проте обов’язковим 
залишається дотримання протиепідемічних правил.
Водночас місцева влада може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення 
протиепідемічних правил у регіоні.
Рішення щодо скасування червонного рівня ухвалюється Державною 
комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій у разі досягнення регіоном показників, які характеризують 
відсутність ознак, що відповідають вказаному рівню.

Також МОЗ нагадує, що для міжрегіональних поїздок у громадському 
транспорті потрібно використовувати один із вказаних вище СОУГО- 
документів. Водночас дозволяється використання “жовтого” СОУГО- 
сертифіката або довідки про отримання однієї дози вакцини.

Питання щодо збереження здоров'я людей, забезпечення стабільної 
санітарної та епідемічної ситуації та недопущення епідускладнень стосовно 
епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19:

1. Про застосування обмежень на території району щодо рівня епідемічної 
небезпеки поширення СОУЮ-19, відповідно до Постанови КМУ від 9 
грудня р. №1236 (в редакції зі змінами):
Органам місцевого самоврядування посилити виконання заходів, 
передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 
року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО- 
19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2»

21.11.2020 року набрав чинності ЗУ «Про внесення змін до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення щодо запобігання 
поширенню коронавірусної хвороби (СОУГО-19)».
За порушення передбачені ч.2 ст.44-3 КУпАП протоколи мають право 
складати посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами (а 
у населених пунктах, де не створено виконавчих комітетів, - виконавчими 
органами, що виконують їх повноваження) сільських, селищних, міських 
рад. Розгляд зазначених адміністративних матеріалів здійснюють 
виконавчі комітети (виконавчих органів) сільських, селищних, міських 
рад(ч. 1 ст. 219КУпАП).
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