ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Центрального державного
архіву вищих органів влади
та управління України
від 07.07.2020 № 16
ПАМ'ЯТКА КОРИСТУВАЧУА
під час відвідування читального залу ЦДАВО України
в умовах послаблення карантину
На виконання вимог Закону України від 06.04.2000 р. № 1645-III “Про захист
населення від інфекційних хвороб”, постанови Кабінету Міністрів України від
20 травня 2020 року № 392 “Про встановлення карантину з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами та доповненнями) та наказу
Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2020 року № 552
“Короновірусна хвороба (COVID-19), стандарти медичної допомоги” ЦДАВО
України встановлює наступні рекомендації для користувачів читального залу архіву
під час послаблення карантину:
1. Читальний зал працює з понеділка по четверг з 10 до 16 години, п’ятниця та
останній робочий день місяця – санітарні.
2. Попередня реєстрація користувачів здійснюється виключно через засоби
телекомунікації за телефоном: (044) 275-12-66.
3. Користувачі при собі забов’язані мати засоби індивідуального захисту (респіратори або захисні маски, рукавички) та працювати у них за умови заміни цих
засобів кожні 1,5–2 години (у закритому приміщенні).
Робочі місця у читальному залі розташовано із розрахунку не більше однієї
особи на площу від 5 до 10 кв. м. та безпечної дистанції 1,5–2 метри.
3.Тривалість максимального часу, впродовж якого у приміщенні може
знаходитись максимальна кількість користувачів, становить 2 години.
4. Під час провітрювання приміщення читального залу та дизенфекції робочих
місць користувачі повинні залишити читальний зал та знаходитись поза межами
приміщень архівної установи.
Користувачі, які використовують власні технічні засоби копіювання,
здійснюють дезінфекцію таких засобів самостійно/власноруч.
5. Користувачі забов’язані тримати дистанцію з іншими користувачами та
працівниками архіву1,5–2 метри.
6. Інформування користувачів про зміни у роботі читального залу архіву
відбувається через офіційний вебсайт архіву.
У разі порушення зазначених вимог доступ користувачів до роботи у
читальному залі припиняється.
___________________________

ПАМ'ЯТКА КОРИСТУВАЧУ
щодо адміністративної та кримінальної відповідальність за порушення
норм, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19
Законом України № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню
коронавірусної
хвороби
(COVID-19)»,
та
посилено
кримінальну
відповідальність за порушення норм, спрямованих на запобігання поширенню
COVID-19.
Вищевказаний закон доповнив Кодекс України про адміністративні
правопорушення статтею 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей»
такого змісту:
«Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних,
санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України “Про
захист населення від інфекційних хвороб”, іншими актами законодавства, а
також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з
інфекційними хворобами, – тягне за собою накладення штрафу на громадян від
однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян» (покарання – для громадян штраф у розмірі від 17 000 грн до 34 000
грн., для посадових осіб – від 34 000 грн. до 170 000 грн).
Відтак, адміністративна відповідальність може настати за:
1. Порушення
загальних
санітарно-гігієнічних
та
санітарнопротиепідемічних правил і норм, які передбачені актами законодавства,
зокрема Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб»;
2. Порушення правил щодо карантину, які передбачені актами
законодавства, зокрема Законом України «Про захист населення від
інфекційних хвороб»;
3. Порушення рішень органів місцевого самоврядування, якими
передбачено кримінальну відповідальність.
Статтею 325 Кримінального кодексу України встановлено, що:
«Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання
епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним
захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або
завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, – карається штрафом
від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох
років, або позбавленням волі на той самий строк.
Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі
наслідки, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років».
Відтак, кримінальна відповідальність може настати за такі дії, якщо вони
спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань:
1. Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання
епідемічним та іншим інфекційним хворобам і боротьби з ними;
2. Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання
масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними.

