
протокол "$ 19

засiдання постiйноi Micbko'i koMici'i з питань
'гехногенно-екологiчно'i безпеки та над]вичаЙних сит)ацiЙ

копlя

v Косlпянlпчнiвка
вid k Ц >.luпня 2020 року

ГОЛОВУВАВl мiський голова flавилов С,Д,

Були присутнli ч;Iени Kotlicii (]а окремил1 сtlисхоNl),

ПИТДННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА РО]ГЛЯЛ:

L Про посилення окремих про r иеп i:eм iчнйх карантинних заходiв та контролю за Тх

jlотри\lаиня\1,

сЛУхАЛи:

l. Поо посиленяя оtaреии\ llроlиtпi,tеviчниr каранlинниr raro.liB Ia кояlро,tю la ir

дот;ичанням l Васи.,]енNо В В. Ве,Ilчно С,l,,

За iнформачiсю MiH iс,герства охорони з;tоров'я У KpaiH и уflонецькiй ()6-T acтi станом

на l].07.:02'0 llавантаженiсть lilKoK (показник I ) cKjra]ac Lgg-o/o, охоп]lснIlя тестуваl{ня\1

(пока:!ник 2) - ]1.75. вiдсотriК вияв,lевнЯ (пока]ник ]) -,1,07{';, jlиllaмiKa (показник 4) -

NleH Lue 87о,

згi.lно l llо-lанняv l o:loBHol о ,lep,t,iBtlUt о ссн i tарнtlго ,l rKapq Донецькоi обласli Bijr

l] липня 2020 рок} N9 I84]]01,1 ,}а cтaнo\l tla l0()0 ]] 07 ]0]{) s пбластl заресстровано

;5; ;i;;"Й*.; "; 
-ипадкiв COVID-l9 (показник,10,5 на l00 тисяч насе:rенвя), з них 36

,i."л io r r-'u poкiB (4,7%), I0 хворих (jropocli) померlи ( l ,j7о),

За осганнi 7 JHiB (06,07.20]0-12,07,2020) в обпастi вияв]lено 78 пitтверджених

un,,o.rni" i'OVtn-tg. no*",rn"^ 4.2 Ila l00 тис, насеjення, шо в 2,6 рази лlснше, нiд за

попере.]нi 7 .]HiB (29,06,]02()-05,07,]0]()),

Постановою Кабiнетl,Мiнiсгрrв Украlни Blr Ott,lипнl ]0]0 poKl,Nl 58li tПро

un.""n"" ,*ri" .оо По.rчпо"" Кuбiп",,1 MiHiclprB ) краiни Bir 20 травня 2020 року Nl i92>

BHeceHi наст)пнi змiни ;lo вказаноi Ilостанови:

lt \ ll\ llti l i i

пi.]п\нп 5 пiсrя criB "1 rIричiшеrrнях кiноlсатрiв",]оповнити сjIоваIIи "та заходlа

закладами куjьтури':

_1оповниlи п\нкl пl lл\ььlа\!l ]j I lп'э "г" rl!icIr:

"l5) дiяjtьнiсть закла,riв кlльтlри ] наповненiстю _понад_50 
вiдсоткlв стацiонарни\

porriui*n* "i",," "r" 
au.,,i"no ,ll'чб" бi-,u,u, o,tHicT особи на 5 кв, veTpiB плоцi закла,tу

к}jlьтури:

l6]Dоботапiсля2.].Jтадо7.tгодинирозважмьнихзак.,1адiВ(нiчнихlспУбiв).атакож
KTiB господарськоl дlяльностl з надання послут громадськ":: 1i|:y:,11::, ,,
lацiсю _rolBi r,lя або беt Hbolo (peclopalliB. каф(. барiв. ,1ак}сочних, Паlень.

Й. Оуфеriu,ошо). закладiв к)льтури, KpiM KiHoTcaTpiB та KpiM ,riяльностl з наланняýхфа

ригlнмом
ry:':'1aa,д1lly- lB цФьцеф



послуг громадського харчування iз ]астосуванням адресноj доставки замовлень та

замовлень на винос, ";

2) у пунктi 4:

абзац дванадцятий викласти в такiй pelakuii:

"проведення масових (розважапьних. спортивнихл соцiальних, релiгiйних, рекламних

та iнших. Kpiv к) ль,] ) рних l ]аходiв."i

в абзацi сiмнадцятому слова -, закладiв культури" виключити:

абзац вiсiмнадцятий виключитиi

j) абзац,lвана.lцятий п}нкr) б та абзац шостий пункту 7 пiс"tя слiв "супроводжу€

кожного з них",lоlIовниIи сjlова\]и "_,tiячi лi),Iьг}ри ]а ]апрошенням заклаi},куjlыури

ра]ом } однi( ю осUбою. шо с}прово_r},t( кожноlо 1 них"

2. Абзац перций пункту l Поря.лку проведення обов'язковоi обсервачii осiб,.якi

здiйснюють перетин державного кордону. затвердженого зазяаченою постановою, п]сля

слiв "супрово,tжус кохного З них" доповнити словами *, дiячiв культури. за запрошенням

заклад) к}льтури pa]oll з однiсю особою, шо супровод}кус кожного з них

на засiданнi обласнот koмicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та

надзвичайних ситуацiй вiд tз,07,2020 (протокол Nl З2) прийнято рiшення змишити в

дii:"ч,"p"aopiT Допецько'i областi адаптивний карантин та забезпечити дiсвий контроль

ja його,]отримання\!,

. За результатами лоповiдей. з урахуванням обговорення та на виконання постанови

Кабiнету ЙiнicTpiB УкраIни вiл 20 травня 2020 року Nэ 392 (Про встановлення карантину

] метою запобiгання лоширеннк) на теритогlii Укрс]ни гострп"l респiраторно-t хвороби

аоVIБ-t;- спричиненоi KopoHaBiplcoM SARS-coV_2" {il 
_]мiнами),_рlIхенн, 

обласноi

KoMicii з питань техногенно-еко,,1ог!чноi бсзпеки та над]вичайних сиryацiй вiд ]3,07,2020

N9]2-

коМlсlя ВиРlшиЛА:

l. Пiдприсмствам. установам та органi]ацiям 1cix форм власностi,

Dозташованих на територiI MicTa костянтинiвки, забезпечити виконання постанови

kaOin".l Mini"Ti" Украiни вiл 20 травня 2020 року N9 ]92.(П.ро всlановлення

;;";.r;у з метою запобiгання поrIr"р"ппю на територii_ лУкра'iЪи 
гостроi

;;;;i;";;p".' -""роби COVlD-l9. спри"ине"оi KopoHaBipycoM SARs-CoV-2, та етапiв
'noarJOr"nn" протиепiлемiчних lаходiв, (iз змiнами, внесеними постановами Кабiнеry

ЙЙi"rрЬ Y-pJi", вiд 29 травня 2020 року Nq424, вiд_З черлвня.2020 року Nэ4З5, вiд l2
,r"р""""UЪ jO Ь"-у ,^*'s +ZZ.'вlд l2 червня 2020 рок1_3вл480, вiл_I7 червня 2020 року

ш.Ьоо. uia u s 
".рuпя 

2020 рок1 },I,5]], Bi.r 08,tиrrня ]0]0 гок} N,58lt),

2. Заборонити на перiод карантиl]у у вiдповi,лностi ,lo

.ет} MiHicTpiB Украiни вiд 08 липня 2020 P"_l}: лN, 581.,:l!"

]

ви КабiнЬту MiHicTPiB Укра'iнИ Bi,r 20 травня 2020 року Nl j92l:

bHicTb закладiв кулtт},ри } наповненiстю понад 50 вiдсоткiв

копtя

вимог постанови
внесення зtчliн до

стаuiонарних
MeTplB плошl

ý:$4
них vicrlb д"rя сидiння та/або бi.rьше однiсТ особл на 5 кв,



копн

роботу лiсля 23-i та до 7-i годинИ розважа]lьнrtх tакЛадiв (нiчяих клубiВ), а також

orb'.*.iB iосподарськоi дiя,,lьвостi ] надання посл!г громадського rдрчування l
.'.,, r-'r"rraa 

^-"i"ля 
або беl ньоrо lpecropaHiB, кафе, барiв, ,!акусочних,'li,lалень,

Нfi'fi;.'Ъfi;;;'r",uБ, Й"Ъ"" *i,,*,*p,n, KpiM KiHorearp_b_ ra_Kpiv ,пiяльносti l

надання послуг громадського харччtsання iз застосуванням а,чресноi доставки замовлень та

замовлень на винос.

j, KoMici'i з проведення рейд-обсlежень об^скliв lоргiвli - "]]lp":]:]:
сфери лосл}г про.:lовжити прове,fення рег\ lярни\ vонiторинговиr перевlрок щодо

rоaрилtа"ня с,,-б-сктаNlи госпо-]арк)вання встанilв,lени\ вичог:о фlяк.'tttонlваняя в \,мовах

u"u,,r"""o,o карантин). а ca\le сrосовно ,1оlриNlання режиму носlння захисних масок,

соцiмь"оi д"стiuцi'i та здiйснення визначених захо,]iв дезiнфекцii в закладах громадського

;;;;у;"""". на об'сктах торгiвлi продовоjlьчйvи та непродовоlьчйtlи товарами, ринках, }

громадському гранспорrl,

;l, костянтинiвськоу\ вiд.l1,1еннк) ttoliцit Бахьtrтсьього Biлij} попiцiТ гУ

НацiональноI полiцi'i ) Донецькiй обrасli (Козiнчева Н,В,) посйлити контролы

- за дотриманням перевiзниками встановлених карантинних та

протиепiдемiчнйх вимог пiд час перевезення пасажирiв транспортом

]агального користування:
- за недопуulенняI1 роботи закlадiв гроNlадськоIо харчуванЕя, а такох

розважillьних зак]адiв \, нiчвий час:lоби,

5, Костянтинiвському вiддiленню лолiцil' Бахм)тського вi,:лiлу полiчii ГУ

НацiqЙ"нот noriuiT, до*"чо*iй обласli (Козiнцева Н,В,) забезrrечити необхiднi заходи

p"uayuun"' у разi -}BepHetlb про порtшення вимог ]аконо-lавства шодо каравтинних

обмежень,

6, Коятроль за виконанням рiшення з&пишаю за собою,

бlщi}'.Q ,!' -----{L-{ ')\
l t, r. .,;J,, l \L.j +/lýjr,-"i t \-ti

голова KoMiclj--', ' 'r \;1\ ); Ёi
мiський голова 'ъоl

./
1,',-{, 1",/
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зiгэляого вi4д!ту
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