
Додаток 2 до  
Протоколу позачергового засідання 

Дніпропетровської регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій № 20 від 17 квітня 2020 року  

 

    ЗАТВЕРДЖЕНО 
  Голова регіональної комісії 

 

 ___________ Олександр БОНДАРЕНКО 

 

 

 

Інформована добровільна згода особи,  

яка здійснює перетин державного кордону, 

на обов’язкову госпіталізацію до обсерваторів (ізоляторів)  
 

 

Я,___________________________________________________________________________________, 

                                                 (прізвище, ім’я, по-батькові) 

______________________________________________________________________________________ 

                                                       (документ, що підтверджує особу)  

 

                                                         (місце проживання/перебування/реєстрація) 

Дата народження "____"____________, перебував за кордоном:________________________________                                                                                                                     

(назва країни) 

контактний телефон____________________________________________________________________ 

                                                       (особи, що надає згоду) 

контактний телефон ____________________________________________________________________ 

                                                      (члена сім’ї/близького родича особи, що надає згоду) 

 

добровільно погоджуюсь на обсервацію (ізоляцію) протягом 14 календарних діб. 

Повідомляю, що я поінформований(на) про вимоги щодо моєї обсервації (ізоляції) 

відповідно до ст. 30 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», ст. 31 

Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», абзацу п’ятого пункту 5 постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 (зі змінами),  у зв’язку із потенційним 

ризиком інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2, під час перебування за кордоном та його перетину, а також через інші випадки, 

визначені відповідними нормативно-правовими документами. 

Я попереджений(на) про адміністративну відповідальність згідно ст. 44-3 Кодексу України 

за вчинення 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, а також про кримінальну 

відповідальність ст. 325 Кримінального кодексу України у разі вчинення порушення +законних 

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. 

Я повідомлений(на), що згідно ст. 285 Цивільного кодексу України та ст. 39 до Закону 

України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» я маю право на достовірну і повну 

інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14


документами, можливість задавати будь-які питання щодо обсервації, лікування та одержувати 

відповіді.  

Я отримав(ла) в доступній формі інформацію про режим і умови знаходження в обсервації 

(ізоляції) та ймовірний перебіг захворювання (у разі його виникнення) і наслідки у разі відмови від 

обсервації (ізоляції). 

Крім того, я поінформований(а), про те, що недодержання рекомендацій з інфекційного 

контролю щодо режиму під час обсервації (ізоляції), лікарських призначень можуть негативно 

позначитися на моєму стані здоров’я та стані здоров’я оточуючих. 

Я добровільно зобов’язуюсь дотримуватись режиму обсервації (ізоляції), виконувати 

вимоги щодо самоконтролю за станом особистого здоров’я (стану здоров’я дитини), в тому числі 

негайно повідомляти лікаря про будь-яке зміни, погіршення самопочуття (стану здоров’я дитини) 

під час обсервації (ізоляції), виконувати призначення лікуючого лікаря у т.ч. щодо проведення 

лабораторно-діагностичних та інших досліджень. 

Відповідно до Порядку проведення обов’язкової госпіталізації осіб, які здійснюють перетин 

державного кордону, до обсерваторів (ізоляторів) зобов’язуюсь здійснити оплату послуг за 

харчування. 

Дана інформована згода надається мною та є дійсною протягом всього періоду, необхідного 

для проведення протиепідемічних та/або профілактичних заходів.  

Додаток: 

1. Пам’ятка про обов’язкову госпіталізацію до обсерваторів (ізоляторів). 

2. Памятка про захист персональних даних. 
 

 

Інформацію надав  

 

________________________ ____  _____________                     ___________________________ 

                              ПІБ                                 дата                                               підпис 

 

Я, ___________________________________________________________________, даю згоду на 

обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

 

_______________________ ____  _____________                     __________________________ 

                              ПІБ                                 дата                                               підпис 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Пам’ятка про обов’язкову госпіталізацію  

до обсерваторів (ізоляторів) 

 

Термінологія: 

Обсервація (лат. Observatio - «спостереження») - комплекс обмежувальних і 

протиепідемічних заходів, спрямованих на локалізацію та ліквідацію спалаху інфекційних 

захворювань. 

Контактні особи - особи, які перебували в контакті з джерелом інфекції, внаслідок чого 

вони вважаються зараженими інфекційною хворобою. 

Бактеріоносій - людина, в організмі якої виявлено збудників інфекційної хвороби при 

відсутності симптомів цієї хвороби. 

Обсерватор – спеціалізований заклад для розміщення осіб, які підлягають обов’язковій 

обсервації. Контактні особи і бактеріоносії  спостерігаються в обсервації протягом одного 

максимального інкубаційного періоду при даному захворюванні з моменту останнього можливого 

зараження під постійним медичним наглядом, щоб визначити їхню потребу в стаціонарній 

госпіталізації 

 

Обов’язковій госпіталізації до обсерваторів (ізоляторів) підлягають: 

 

- особи, які заявили про добровільну госпіталізацію до обсерватора (ізолятора) у зв’язку з 

неможливістю дотримання вимог самоізоляції; 

- особи, які двічі порушили умови самоізоляції; 

- особи, які мали контакт із хворими або мають ознаки інфікування COVID-19 та 

відмовляються від медичного обстеження, за направленням лікуючого лікаря; 

- особи, які здійснюють перетин державного кордону (крім осіб, які є працівниками 

дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, 

представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та 

членів їх сімей; водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів 

повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, якщо 

немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою); 

- особи, які в’їжджають з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 

областях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя через контрольні пункти в’їзду 

на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (крім співробітників Місії 

Міжнародного комітету Червоного Хреста, співробітників акредитованих в Україні 

дипломатичних місій, зокрема тих, які провадять моніторинг ситуації та доставку 

гуманітарної допомоги населенню, що проживає на тимчасово окупованих територіях у 

Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, якщо 

немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворою на COVID-19 особою). 

 

Строк обсервації становить 14 днів. 

 

Визначається тривалістю інкубаційного періоду (14 діб) і закінчується після дезінфекції і 

санітарної обробки в приміщенні обсерватору. 

 

Умови обсервації: 

 

- розміщення здійснюється в кімнатах в кількості не більше 4-х осіб однієї статі; 

- неповнолітні особи розміщуються в обсерваторі разом з одним із батьків або іншим 

законним представником; 

- розміщення неповнолітніх осіб разом з дорослими (повнолітніми) особами не 

допускається, окрім випадків, якщо такі особи є членами однієї сім’ї; 

- обсерватор знаходиться під цілодобовою охороною; 



- обсервація передбачає ізоляцію та медичний огляд і не передбачає проведення 

діагностики та лікування; 

- медичні працівники двічі на добу здійснюють термометрію з опитуванням осіб, що 

перебувають в обсерваторі; 

- при виявленні в обсерваторі хворого з симптомами коронавірусної хвороби (COVID-19) 

його госпіталізують до закладу охорони здоров’я, визначеного структурним підрозділом з 

охорони здоров’я обласної державної адміністрації. Контактних осіб ізолюють в окремих 

кімнатах. При підтвердженні діагнозу коронавірусної хвороби (COVID-19), всі контактні 

особи переводяться в ізолятори. У приміщенні, де перебував хворий з контактними 

особами, та коридорах проводиться дезінфекція.  

- для всіх хто проживав у кімнаті з хворим збільшується тривалість обсервації на строк 

інкубаційного періоду (14 днів) з моменту госпіталізації хворого і проведення дезінфекції 

в приміщенні обсерватору. 

 

Права осіб, які перебувають в обсервації: 

 

- розміщення в обсерваторі за рахунок бюджету та/або третіх осіб в обсязі, що не 

перевищує 600 гривень на одну особу за добу; 

- отримання достовірної інформації про результати медичного огляду, а також на 

отримання рекомендацій щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб. 

 

Обов’язки осіб, які перебувають в обсервації: 

 

- вживати рекомендованих медичними працівниками заходів для запобігання поширенню 

інфекційних хвороб; 

- виконувати вимоги та рекомендації медичних працівників щодо порядку та умов 

перебування в обсерваторі, додержуватися режиму роботи обсерватора; 

- самостійно здійснювати прибирання в кімнатах; 

- здійснювати оплату розміщення в обсязі, що перевищує 600 гривень на одну особу за 

добу; 

- здійснювати оплату розміщення домашніх/екзотичних тварин та інших представників 

фауни, які прибули разом з особою, яка підлягає обсервації на територію України; 

- проходити у встановлені строки необхідні медичні огляди. 

 

Під час перебування в обсервації ЗАБОРОНЕНО!: 

 

- самовільне залишення місць обсервації (ізоляції). 

- вихід осіб, які перебувають на обсервації, за межі кімнат у яких вони проживають. Вихід 

дозволено тільки в окремих випадках, які визначаються медичним працівником 

обсерватору; 

- вивезення з території обсерватора осіб, які розміщені на обсервацію без 

супроводжуючого документа про вибуття, підписаного медичним працівником найвищої 

посади, що залучений до виконання робіт в обсерваторі; 

- на територію та в будівлю обсерватору допуск осіб, які не задіяні в забезпечені роботи 

обсерватора, в тому числі родичів. 

 

Відповідальність за порушення правил карантину: 

 

- Адміністративна відповідальність  
Відповідно до статті 443  Кодексу України про адміністративні правопорушення 

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. (громадянам від 17 до  34 тис. грн. та посадовим особам від 34 до 170 

тис. грн.). 

 

- Кримінальна відповідальність 

Відповідно до статті 325 Кримінального кодексу України порушення правил та норм, 

встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, 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 (від 

17 до 51 тис. грн.) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк 

до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років. А також, ті самі діяння, 

якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням 

волі на строк від п'яти до восьми років. 

 

 

 

Зміст  статті 5 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення», статті 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

статті 325 Кримінального кодексу України мені роз’яснено та мною усвідомлено.  

 

Я, _______________________________________________ поінформований про те, що  

обсервація є необхідним профілактичним та протиепідемічним заходом, згода на проходження 

якого є необхідною для в’їзду на територію України. 

Я, _______________________________________________  усвідомлюю та добровільно надаю 

однозначну, безумовну та безвідкличну згоду на проходження обсервації на умовах, в порядку та 

строки, передбачені законодавством України. 

 Я, _______________________________________________ зобов’язуюсь виконувати 

встановлені вимоги та правила режиму перебування в обсервації та усвідомлюю відповідальність за 

невиконання взятих на себе зобов’язань, в тому числі передбачену статтею 443 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та статтею 325 Кримінального кодексу України.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

«___»____________2020 року 
 

 

 
 

 



 

Пам’ятка про захист персональних даних 

 

Термінологія: 

персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або 

може бути конкретно ідентифікована; 

згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її 

поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до 

сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити 

висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може 

бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної 

комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних 

відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей 

для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки; 

обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, 

накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення 

(розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі 

з використанням інформаційних (автоматизованих) систем; 

Персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу законом або 

відповідною особою. 

Загальні вимоги до обробки персональних даних 

Обробка персональних даних здійснюється відкрито і прозоро із застосуванням засобів та у спосіб, 

що відповідають визначеним цілям такої обробки. 

Персональні дані мають бути точними, достовірними та оновлюватися в міру потреби, визначеної 

метою їх обробки. 

Склад та зміст персональних даних мають бути відповідними, адекватними та ненадмірними 

стосовно визначеної мети їх обробки. 

Первинними джерелами відомостей про фізичну особу є: видані на її ім'я документи; підписані нею 

документи; відомості, які особа надає про себе. 

Обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою 

суб'єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, 

встановленому законодавством. 

Не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди, 

крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного 

добробуту та прав людини. 

Якщо обробка персональних даних є необхідною для захисту життєво важливих інтересів суб'єкта 

персональних даних, обробляти персональні дані без його згоди можна до часу, коли отримання 

згоди стане можливим. 

Особливі вимоги до обробки персональних даних 

Забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні 

або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до 

кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних 

або генетичних даних. 



Заборона визначена вище не застосовується, якщо обробка персональних даних: 

-  здійснюється за умови надання суб'єктом персональних даних однозначної згоди на обробку 

таких даних; 

-  необхідна для захисту життєво важливих інтересів суб'єкта персональних даних або іншої особи у 

разі недієздатності або обмеження цивільної дієздатності суб'єкта персональних даних; 

- необхідна в цілях охорони здоров’я, встановлення медичного діагнозу, для забезпечення 

піклування чи лікування або надання медичних послуг, функціонування електронної системи 

охорони здоров’я за умови, що такі дані обробляються медичним працівником або іншою особою 

закладу охорони здоров’я чи фізичною особою - підприємцем, яка одержала ліцензію на 

провадження господарської діяльності з медичної практики, та її працівниками, на яких покладено 

обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних та на яких поширюється дія 

законодавства про лікарську таємницю, працівниками центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування 

населення, на яких покладено обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних; 

Права суб'єкта персональних даних 

1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і 

непорушними. 

Суб'єкт персональних даних має право: 

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, 

місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних 

даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, 

крім випадків, встановлених законом; 

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію 

про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 

3) на доступ до своїх персональних даних; 

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, 

передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також 

отримувати зміст таких персональних даних; 

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки 

своїх персональних даних; 

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким 

володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є 

недостовірними; 

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, 

пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а 

також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову 

репутацію фізичної особи; 

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;  

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист 

персональних даних; 

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час 

надання згоди; 



11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 

 

Я, _______________________________________________  поінформований про основні положення 

Закону України «Про захист персональних даних» та свої права, передбачені Законом України «Про 

захист персональних даних» та надаю однозначну згоду на обробку та зберігання моїх 

персональних даних.  

 

 

                                                     

   

 

«___»____________2020 року 

       

 

 


