
 
ДЕРЖГЕОКАДАСТР   

Головне управління Держгеокадастру  у Львівській  області 
 

Н А К А З  
 

01.06.2020                                             Львів                                                № 60 

 

Про додаткові заходи з запобігання 

поширенню короноварісу 

(COVID-19) 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 №392 

«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідеміологічних заходів», наказу 

Держгеокадастру від 28.05.2020 року №187 «Про додаткові заходи запобігання 

поширенню коронавірусу (COVID-19)» та відповідно до статті 30 Закону 

України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Ввести в апараті Головного управління Держгеокадастру у Львівській 

області (далі – Головне управління) та територіальних підрозділів до 

покращення епідемічної ситуації в Україні обмежувальні заходи, що 

додаються. 

 

2. Про вищевказані заходи поінформувати громадян шляхом розміщення 

інформаційних матеріалів, оголошень в місцях прийому громадян, на 

офіційному сайті Головного управління.  

 

3. Сектору взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Головного управління 

Держгеокадастру у Львівській області забезпечити оприлюднення на 

офіційному веб-сайті Головного управління цього наказу. 

 

4. Керівникам структурних та територіальних підрозділів Головного 

управління забезпечити введення аналогічних заходів на місцях та про 

результати поінформувати Головне управління до 3 червня 2020 року. 

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Управління 

адміністративно-господарського забезпечення. 

 

 

Начальник          Андрій КАВЕЦЬКИЙ 
   

 



 

     

Додаток  

до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Львівській області 

від ________ № ____ 

 

 

 

Обмежувальні заходи,  

що вводяться в Головному управлінні Держгеокадастру 

у Львівській області (далі – Головне управління)  

до 03 квітня 2020 року або до покращення епідеміологічної ситуації в Україні 

(із змінами) 
 

1. Призупинити: 

1.) Призупинити особистий прийом керівництвом Головного управління. 

2. Забезпечити: 

1.) Додаткову можливість громадянам подавати звернення в паперовому 

та електронному вигляді; 

2.) Вхідний санітарний контроль до приміщень Головного управління 

шляхом вимірювання температурних показників всіх працівників; 

3.) Недопущення до роботи працівників з ознаками інфекційного 

захворювання, у разі виявлення хворого, з ознаками респіраторного 

захворювання, вжити заходів для його ізоляції від інших осіб та 

негайного повідомлення про цей випадок відповідний заклад охорони 

здоров’я; 

4.) Прийом громадян в громадській приймальні Головного управління, за 

умови використання відвідувачами засобів індивідуального захисту, 

зокрема респіраторів або захисних масок, у тому числі виготовлених 

самостійно, та дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між 

відвідувачами адмінбудівлі (зважаючи на прийняті рішення обласною 

комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій щодо стану епідеміологічної ситуації у Львівській області); 

5.) відрядження працівників Головного управління, за умови дотримання 

протиепідемічних заходів; 

6.) проведення засідань, колегій, робочих груп тощо, за умови 

дотримання соціальної дистанції не менше ніж 1,5 метра між 

учасниками. 

3. Посилити дезінфекційні заходи в усіх приміщеннях Головного 

управління (проведенням вологих прибирань з використанням 

дезінфекуючих засобів), підтримувати дотримання нормативних 

показників температури повітря та проводити наскрізне провітрювання. 

4. Проводити роз’яснювальну роботу серед працівників про заходи щодо 

запобігання захворюванню на гостру респіраторну хворобу, спричинену 

коронавірусом (COVID-19). 

5. Дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України 

стосовно заходів запобігання поширенню коронавірусу (COVID-19). 


