
копlя
пРотокоЛ JT, lз

засiдацня постiйЕоi Micbkoi koмicii з питань

техногенно-екологiчноТбезпеки та падзвичаЙних ситуацiЙ

Bid k 9. , червпя 2()20 рокy

ГоЛоВУВАВ: заступник мiського голови Василенко В,В,

БУЛИ tIРИСУТНI: чrени KolliciJ (за окреvим списко\1),

-u. Коспянtпчltiвка

нових виIlа]кiв covID-l9 за ocTaHHi

ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯД:

1, Щодо встановлення стапiв Ilослаблення на територii viста КостяптинiвкLl

nlor""ni;r""ir""x заходiв. встанов-lених з !lетою ]апобiгання поширенню гостроi

|Ё"пiрul opno; *uороби covID- ]9. спрйчиненоI коронавiрYсом SARS-CoV-2

с.ПУхАЛи:

l, lЦодо всrавовitспня стапiв посJlаблеrtня пп Tep Topij мiс,га костянl,ивiвк

проr иепiдемiчни х 1аходiв, встановленItl l ýteтoк) ]апобiганпя поширеllню Iocтpoi

Il""Ц^-"р."i хвlrроби COVlD-l9, спричиuепоТ KopollaBipycoM SARS-CoV-2

iВа.и:rенк., В,В,. XovcrrKo о,о,. |{е rrчк" С Л t

показн к завантажевiсть лiжок у заклапах охорояи здоров'я 2,62;

показник оtопленвя тесryваняям -lЗ,77 на l00 тис,населенпя,

у зв'язку з вiдповiднiстю визначеuим критерiям та мож-lивiстю контролювати

епi:rемiчну ситуачiю на досягнутому на по,rочну дату piBHi Донецька область (за винятком

м, Слов'янськ) переходить до rаступltого еталу карантину, що передбачас послаблення

карантинних обмежень,

За результатами обговорення, з урахуванням вимог протокольногo !lч_,1l:
обласноi koмicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацlй вlд

09,06.2020 м 22 -

КоМlСtЯ ВИРIШИЛА:

За iнформачiсю MiHicTepcTBa
llослаблення про l иепi]еv iчн и\ 1а\олiв

ск]адають:
показник iнцилентнiсть (загrrlьна Kljlbкlcrb

сiпl лнiв на ]00 тис.чо]lовiк) - з.57i

l, З ]0.06,2020 дозвоjlити:

lH

охорони здоров'я Украiни показники для

сlа;оу на 08.06,2020 для Донецькоi областi

робо гу заклалiв фiзичноi куjrьтури i спорту. спортивних _запiв, фiтнес-центрiв

iKpiM провелеrня групових занять.з кiлькiсl,ю учасникiв бiльше нiж l0 осiб) з

безуvовним дотриманЕям протиепlдемiчнlлх вимог. визЕачених у 1T"i:i:"л1::F

"q|ччjv*гй
{.!j

йодо органiзацiт протиепiдемiчних заходiв в деякпх закладах



копж

rЬilично-t кlльrrри la сп!tрt\ на ll(nio,] каранlин} ! }в'я,Jк) l поширенняv

].il"""",",l""i' luоооб" ri'OVto-1q'"'u'u"p'*"""* посlановою Головноtо
- 05,2U20 N9 28:

_]ержавноt о caHil apHol о лlкаря BlJ lo,uJ,zuzv J!: lu,

вiдвiдувацня .ul",l_ u .pll1],,,::.'.[1ж"H,]o"""r"i'"J";TJ#fi J;,il:;
пооведення професiйно-практичноI
;i;;; ;,,u'*nbu* проф"ii,"оi { професiйно-lехнiчноi l освiI и,..пiдl оювчи\

;;;;;,^; npu*ru""oi' пiд,о-,о"*п на виробництвi_ пабораторних роо}т,.та

'#;;";""- ';;;;;, аIесLrцlJ здпбчвачiв вишоi освiги la вlдповlдних

пi.]lоtовчиl за.хоliв. оrримання'о*1""п,iч про професiйну (професiйно-

;;;j,;;i;" виurу, ocBiTy. y''i:]: :.,.":л"*"Ji'""lНЁ;:',"Ъill1"}I;."#";
дорослих, у публiчному захистl на,

вi_rповi_rниr пi,]lоlовчих taxo_la\:

дiяльнiсть зак]lадiв харчування, зокрема приймання :]a:lay"i:," ,
поимiшеннях. ]а умови дотримання протиепiдемiчних заходlв,,.,зокрема

лi?r""*j" 
"Т 

'"'.,,.l 

";i "" ","u,Ё 
нiд ],5 метра мiж мiсцяпrи 11,_"ч,""" 

,u

сусiднiми столами та розмtlllевня, не бiльшс Hix чотирьох клiснтtв за одrtим

с,rолом (без урахування ,,"n ",nnn' 
до l4 poкiв), за умови, цtо суб'скт

господарювання. який провадить таку дiяльнiсть, с операторомj]l:lул::|чОВих

"r'""r-#"И"""ril 
,ro Зч*оп1 Y*puinn "Про ocHoBHi принципи та вимоги до

бе]печностiтаякосгlхарчовихrrрulукriв...гаrа}мовиtабезпеченняперсоналу
засобами iндивiдуал"по,о ,u*""-r.y 

' 
|,onp"пlu ,u*rl"г обл.иччя, очей,_рук) i

використання вiдвiдувачами, np," uu"y l|11Yl1::1 
iki, респiраторiв або

au*r"n"lt 
"u"on, 

у,ому чис]li виготовлених самостlино:

дiяльнiсть закладiв ку-пьтури, зокрс]!lа з прийманням вiдвiд),вачЬ у тому числi

ку.lьтурних заходiв, за y"ou" п"р"буuu"п" не бiльшс одпiсi особй на 5 кв,

метрах плошi примiщення,," npo"o,",""" захiд, з безумовним a:]|:"u"n'"
протиепiдемiчних вимог, визначених ! (тимчасовйх рекомендацlях !цодо

oi.u,,iruuiT проr""пiдсмiчrrиr заходiв пiд час проведепня пупu]]|_::л:lх":"ч"*"*

заходiв ва перiод карантин}, у -rо 
",,*1: 

,, nn'up"rrn"n, коронввфусно'i.хвороби

(COVID-]9)ll. затверджених llосlановою ГоjtовноI,о державного санlтарного

лiкаря Bi] 0б,Oо 2020 N" ]5:

дiя:lьнiсть закладiв. що надають п])сjIугй з розмiШеННЯ^ -pi" j:::: _11ia*]:
;;;;;;;";";" ra вiдпочинк1,. l безумовним дотриманням протиепцемlчних

:;;.:- ;;;;";;";; , "l ""uu"ou"* рекомендаuiях u':1:_л..:l_,uu,,u,"

"""r"""io"ri"""* 
,u,,ori" " ,u*nu,,*, шо на-lаюlь послуlи l роtvtшення на

;:;;; Б;;, ;;;, i":,l*l, no*"J**"v корояавiрусно'i rвороби (COV lD- l q-,

];;o,i!;;; ;",",|очЙ Гопоuпо.о дер)кавflого сапiтарного лlкаря вlд

06.06,2020 N9 ]6;

особа-м. якi ,лосягли 60-рiчного BiKy, Ite дотримуватися зобов'язання шодо

самоiзоляцii.

],

MicbKoMy управлiнню освiти м, K_ocr янтинiвки 1'y9_1т, 9л""],"",j1,:jжж;
;l';".i'""'lJil"""''fi"",''. jiO"jo:O зt,шкiльних,закла:лi,:,_о_..::::,"l,,оu*,"чп""

КП коб'сднаняя паркiв та KiHoTeaTpiB Костянтинiвсько-r

.uOoponni" ol"noni"ib iгрового майданчика (Лабiринт) у

Суб'сктам господарювання, що ]дiйснюют" ]:|::]:_ ": lт,:::::::,#"J#"Х:жн:;Jil;:};;ЁЖ;;;'й";;;;" ii,1?:"т-_]л:;:I"ж":н J:-"ff 
-iж;

Micbкoi ради) (Ягмурова 1,1,)

cKBepi 
'l'еатрмьний,

З*, ý

*#ir';;;;;;"i,,n"" ,u*ooiu з торгiвлi на ринках на перlод



копlr{

5.

6.

карантину у ]в'я]к) l JIоширенняч Kopoнaвipycнoi хвороби_ (convlD-lg)",

,lатверджени\ посгановою t ono"no,o 
"p*uu'"o, 

о йi,,арного лiкаря вiд 06,06,2020

Na 34.

Суб'сктам господарювання, що здiйснюють торгiвельне,i ":9,_l:::_:::,:,l,","u"""
населенпя'забезпечитиконтрользазабезпеч"п""'п.р.о"-утавiдвiдувачiвзасобами
ino"uioy-"noao au*,cтy та дотриманням соuiальноi дистанцii,

KoMicii з провелевня реЙд-обстеrкень об'сктiв торгiвлi та пiдприсмств,сФри послуг

посилити монiторинг стану справ цодо дотримання саfllтарних та

протиепiдемiчних норм ва час дii карантину,

костянтинiвському вiддiленню полiцii Бахмутського вiддiлу полiцii Гу

Ж,;;;; ;;;i"ii Йовецькiй областi (KoiiHueBa) продов)кити здiйсненЕя

перевiрок автомобtп"п"* n"p,""ll"niu ,u ,pu""nop,nn" ,1::_б:: jil,,:jiй""""
перевезення пасажирlв, Iцодо дотримання санiтарних та протиепiдемiчних норм на

час дii карантину,

7.

TepMiH: на час lii карантинвих обмежень

8. Контроль за виконанням рiшення зчtлишаю за собою,

Заступв к В.В. Васи;tенко

Л,О. евстратоваHl
К:Ь
|с, 67э""
ч9( d;

Ko\1lc]I

оригlн

t-,'


