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мiський голова голова Micbkoi koMicii з питань техногенно-екологiчноi

безпеки та надзвичайЕих ситуацiй Азаров О.А.

БУЛИ ПРИСУТНI:

члени KoMicii (за окремйм списком)

ПИТАНIIЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯД:

1. Про оргаяiзацiю

виконання у Micтi вимог поставови Кабiнету Мiяiстрiв УкраiЪи
Bi.a 09 грулня 2020 року Ne 1236 <Про вставовленвя караятину та з.шровадження
обмежувальвих протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгацяя поширенню па
територii Украiни гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричинено'i
KopoBaBipycoM SARS-CoV-2> та протокольною рiшеввя обласноi KoMicii з питань
техногенво-екологiчноi безпеки та вадзвичайЕих ситуацiй ви 15.12.2020 Ns 59.

сЛУьЛи:
1. Про ордавiзаuiю викоЕання у Micтi вfiмог постанови Кабiяеry MiяicтpiB YкpaiЪrr
riй-09 грулня 2020 року Jl! 1236 <Про встаtlовлення карантину та запроваджевня
метою запобiгакня поширепяю на
обмежуваЛьних протиепИемiчних tаходiв

з

територii yкpai'пrt гостроi pecпipaтopнoi хвороби СОИD-19, спрячиненоi
Kopoяaвipycoм SARS-CoV-2> та протокольного рiшеппя обласвоi Koмicii ] питань
техно.еflfiо-екологiчноТ безпекп

та надзвичайних олryаuiй вИ

15.12.2020 JYд 59

(Василенко В.В., Журавльов o.I., Iльченко О.М., Велiчко С.Л.)

Кабiнетом MiHicTpiB Украiни 09 грулня 2020 року прийнято постанову Nл 1236

(Про встановлеЕня карантиву та запровадження обмежувальних протиепiдемiчних
заходiв з метою запобiгання поширенню на TepиTopij Украiяи гостроi респiраторноi
хвороби CovID-19, спричиненоi KopoнaвipycoM SARS-CoV-2D (далi Постдrова).

Постановою проловтiено дiю караптиlry з 19 грудня 2020 рок1 до 28 лютого 2021
рокт.

Згiдrо з пункюм 2 Постаяови, ва териюрii Украlпи яа перiод дii каранмну з

19

грулня 2020 року заборонясться:
l) перебувапня в гром&цських булинках спорудм, гроýlадському трмспортi без
вдягн)тих засобiв iндивiдумьного захисry, зокрема респфаторiв або захисних масок) lцо
заrlривають Hic та рот, у тому числi виготовлених самостiйво;
2) пере6}ъаян, на вулиlцх без лоqфеrr гiв. що пос!:LдIфрjсюбу. пiдгверл>lqlоть
громадявство .м ii спецiальний сгатус, без hdсqiДчення пр 8йtýt{€ ФФFlжф{*рi]осоOи,
't
довИки про звернення за захистом в yKpai'rli;
бссрвацii;
з грмадянсrва (KpiM iноземцiв,
yкpaillи, та осiб, яклх визнаlIо
бiжевчя'lи, бо осiб, л<i потреб)ють додаткового захисту, працiвЕикiв дпIlломатиiшrr(
представЕицтв m ковсульських устмов iноземних держаз, представнпtтв офiцiйвrо<
мiясlародrих мiсiй, оргаЕiзэдiй, акредlтомЕrrх в YкTailri, та члеЕiв ii сiмей, членiв екiпажiв
морських та pirкoBиx судеЕ, вiйськовослрбоФiв Фiдроздiлiв) збрйнrIх сил держав - ,Lпенiв
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"Партtерсrво заради мируD. ясJ беру.rь расгь
бiз наявного лопi"u r"iiro,a*,
сIрaн}ъаllня! що вIцмий с|рaйовою компмjсю,
л<а зареесФована в yryaнi, або""р*фi*чrчj
iноземною
страховою комлаriею, яка мас лредстaвництво
на Teprropii Ук?аiни .лr договiрIri вiдrосиlти
iз
стра\овою компалiсю - лаипером на lериlорiТ
УлрЫпп ru*".' *"i. i., no*p"*a uurpu-.
пов'язанi з лiкlъаяrrя,м covID- la. обсерваЦil lo. i
дi. на сток перебувалня в Уr,раiЪi,
У випqдку, визначепому у uboMy
_пiлпунктl. у""",i";";;;;'Й;;ва особа пiдроздiлу
охороЕп держaвного кордону вiдмовЙс
iноземцяv m особам без громмянсгва
у перетивi
державного кордоЕу в порядку, визначецому с.lаттеюl4
Закону Украiви uПро прп*орЙ"пr;
уз;цод;ц
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контроль);

переlин конлрольних Il\,ъKr iв
лимчасово окlпованi 1ерrюрii вДонецькiй
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Луrанськiй областях. Авlонпvчо]'Республiкл
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iноземцями та особами без громалянства. б.з'вЬвного
noni* i"Йцr"q "ni,ry
сертифiката)
c,lpaцyBaHIUI) що виддtий сц)аховою компанiсrо.
яка зарсссгровала
YKpalHi, або iнозем"ою
стаховою компанiсЮ, яка мае предст;вництво
на територii Украiни "чи договiрнi вiдносици
iз
страхолвою компмiсю
ца територii У-rраiни <Й-*"l,
поцрив:l€ вицвти,
л-л:lр:ром
пов я taяl ] лlк)да}lнJIм CoVlD- ]9. i
дiс на сгрк перебуъаtлrя в YKoaHi,
У випад{у, визначеномУ у цьому лiдlуяктi"у";""";ъ;;ъ;;бова
особа пйрозлiлу
охорони держаllIJою кордону вiдмов,rяс iноземцям
та ос!ба]и без г?омадяпства в'iЪдi на
'дчrо"о""оj у
j|и]_ог11 ,9 ДонzuькiЙ l a Луганськiй оОпч"r"л.
республiки
"Ж,::::
l\рим la м, uсвастопоJUI та виi]дl зниХ згЬо
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ок}поваяi територii у Донецькiй та Лугмськiй_
областi- iЪЛ.оу*
ToBapiB
з таких тер_иторiй, затвердженим пост.lновою
""iЪ,'"ЪремiщенЕя
Кабiнегу МiнiстрЁ v*рчiъп
uiл rzr*nn" zоrя
рку No 8I5;

бt лроведенrл масови\ (культурних. точ1, числi
KoнцepliB. слоргивних, соцlальних,
у
la учасl ю бiпьш як 20 осiб t1 рчзi проu"л.п*Ъолriв
за участю до
ZU Oclo оргau]l,}атор заЬезпсцс дотп
,,5 ; ;;; ;. ;'; ;*;;:,
.}lI
органiв мiсцевого самовр.",frраяп", провед"п*
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спортивних
заходiв, вкruочених до С
",ти"JJr#'
спортивних заходiв украiни,,"
слормвяих спубiв без глядачiв за r,мови
дотимаЕЕ,I }ot;rсЕикд{и таких заходiв вiдповiдrих
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сапiтарних i протиепiдемiчних
за сганом здоров'я учасникiв;
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* .iй"пп7 ;}J*Ы;;;нного

коtттролю

7) дiяльнiсть культових споруд та примiщень,
облаtrгговалих д,,rя молитовних ло,треб, якi
не забезпечлсlть можливiсть обмеясим кiлькiсть
вiд"Иуr";i;;
одна особа на 5
MeTpiB споруди чЕ примiщення; проведенпЯ
релiгiйниХ .*одi" nu Йлаиюму повiтрi,
:1 час яких не забезпечено
пlд
дотимацЕя дисганцii 1,5 метра Mi* .rprr"yrrriМn;

;.;;;;;

вiдвiдувачiв у кiнотеафа\, iнших закладах культ}?и
та приймання
_,__|],'^1|.1_0y,T:l
вцвцрачlв IЕшцми суб'скгами дiяльностi сферi культури
у
a n-o"na,,i"ra кiнозмiв або
залiв понад 50 вiдсоткiв мiсць
Фозмiще"* iдit"п...i"" . uir";;;;;u;;r"py", спереду та
позаду) у кожному окрмому кiнозмi або
залi;
ВИВiД}ъаЧiв у MyJcл. на висlаакахl в
l фз€fisrц в gмя.пе забезmчено
.__ ]] lОПЯ"У'О
можливlсть
obve''o' ги кiлькiсr ь вiдвiд}ъачiв змi ,
у
роrр*р*у Ьдr" о""бq;" i0

примiщенЕя;
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кiлькостi бйьшiй, вiж кiлькiсть мiсць дrя сидiння, цо передбачена техяi.пtою
характеристикою трмспортного засобу i визвачеяа в рестрачiйних док}1!(ентах ва такий

транспортний засiб.

Перевiзвик яесе вйповiдатьнiсть за забезпечення водiiЪ засобами iнштвiлуального
заtиgгу, зокрема респiраторами або за,хиспими масками, та здiйснtо€ коIгIроль за

використаппям засобiв iндивiдуальцого змисrу, зокрема рспiраторiв або захисних масок, що
закривають Hic ra por. пасая<ирами'пiд liac перевеlення. у гому числi виIоlовлених
самостiйно;

ll)

проведення длскотек, робоm розв.Dк.чьЕих заr<,Tадiв (вi.сlих кrryбiв), дiяльвigгь

зФ(ладiв громадського хар.r}ъlшця фесгоравiв, кафе, барiв, закусоllяих, iдмеяь, кафетерiiЪ,
буфетiв тощо) з органiзацiею дозвi,1,1я, у тому .мслi проведення свяпсових заходiв, банкетiв,
майстер-класiв, публiчlrих подiй;

12) робота пiс.пя 23-i та до 7-i годпни, iз забороною проведеЕшI розрахуцкових
операцiй пiсля 22-i rодини, суб'екгiв госполарювztння з надмЕя посл}т грмадського
харч)вання фесюравiв, кафе, барiв, зzкусочних, ймень, кафетерilв, буфетiв тощо), lpiM
дiяльностi з над&lrul послуг грмадського харчуваняя iз зЛйснеяIям адресноi доставкл
замовлень та замовлень па винос i дiяльностi пiсля 2З-i годпни З1 грудпя 2020 р. до l-i
годпнп 1 сiчня 2021 р.;
1З) розмiщеЁня вИвiдувачiв у закrидах грмадськоaо харLr}ваяня на вiдстанi меншiй, яiж
2 метри мiж мiсцями для сIцifirrя за сусЦfiiмr, сrоликами та бЬш -л< чотири особи за
олппм столом (без 1рахlъаrrня дiтей BiKoM до 18 poKiB), за цлови, цо вi,щй)ваd заходять до
заклалу i персlвшоться по вьому з вдяпIеними засобами iндивйуальвого зaвисту, зо!Ф€ма
респiраторами або захисними маскalми. tцо закриваrоть Hic та рт. у roMy числi вигоlоменими

самостiйно (KpiM часу сидiвrrя за столом д"tя приfoиапня i'жi таlабо яапоiв);
- l4) лiЙьнiсть суб'скгiв господарювмня, якi бслцовlrоть вiлвйlвачiв,
у яких:
ве нмесено марк}ваяшI л,rя пербlваяrrя в черзi з дотриманн-п,r дистаяцii
мiж вiдвiд)ъачами не менrп як lr5 метра;
не забезпечено працiвникiв засобами iп,щIвiдумьного змисту, зоцрема захисЕимп
масками або респiраторaми, цо закривають,лiс та рт, та не здiЙснюсься налеrФиЙ коЕтрольл
за ix використанням;
обслутовlтоться покупцi без одягнуп,лх засобiв iндивiдуальною зaйистуj зокрема
респiраторiв або tахисни\ vасок. що зап?ивztють Hic та рт. у тому .плслi виютовлени)(
самостiйно;
яе забезлечусться центрмiзований збiр викорисmпих засобiв iндrвЫмьпого захисту в
oкpeМi коЕтейнери (}?ни):
15) дiяльвiсть закладiв, що надають послги з рзмiщенtrя (KpiM готеrтiв, саяаторнок)?ортних заIспадiв, устФ{ов i заклалiв, якi н4даrоть соцiалънi послуп.l, ребiлiтацifrних
ycTalнoв дlul осiб з iнвалiднiсто та дiтей з iнвалiлнiстrо_, а тмож сгачiонарних вiдлiлеrrь
первиЕяого та cIоидного пртез)вalпlи протезЕо-ортоJ9.дяI{п{8 Фщриемств, що валежать до
сфери упраз,riвrrя MiHicTepcTBa соцiмьноi полiтиIсr}'
16) вiдвiдрмня закJIадiв ocвiтt{ здобувачами освirrrгрупамихi.шкiстобiдьш як 20 осiб,
крй заклалiв дошкйьяоi, загалъноi середяьоi. цsзаfiijдldйбфЩ*l,FjЬйtоi мистецькоi
освrти;

l7)'вiдвiдралrя заrсrадiв освiти злобувачами освiти у

коrггакт з пацiеiтгом з пiдтвердrкепим випад<ом
здобувачiв освiти та персона-пу заклад,, освiти;

l8) проведення в

d,ilobon"uiT
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50 вiдсоткiв

закладfuх освiти масових заходiв (вистав, свят, копцертiв) за уrастю

дiтей з бiльш Hiж одriсТ групи/класу та за

присгвостi глядачiв (вiдвiлувачiв);

l9) проведевня державяимп та ком}нzlльвими

зatкладa!ми охорони здоров'я rrланових

за,ходiв з госпiталiзацii, KpiM:

яадtшвя медичноi допомоги впаслЙок усюrалвеяого перебiry валiтносгi та пологi в;
надапня медицlоi допомоги валiтним. родi,r,rям, породi,lrrям, ковонароджеяIIм;

надання медичноi допомом

у спецiмiзовдrих вiддiленнях

закltitлiв

охорни здоров'я

з

пацlсятам
онкологiчними
та пульмояологiчЕими зiцворюваннями;
надмrш пмiативноТ медичноi допо]!1оги у стацiоварних }'IroBax;
яадalпtл плановоi медичноi допомом замадами охорони здоров'я вацiовмьною рiвня,
що надають третинliу (високоспецiа,liзовалу) [tедиrшу допомоry, за },Ilови дотимаявя
вiдповiднrх санiтарних m про мепiдемiчних заходiв:
проведенЕя iнших невiлкладних i термiнових заходiв з госпiтмiзацii, яlсцо вваслiдок
перенесепня (вiдтермiнуваяня) icHyc зяа.+rий рпзик дlя жиlтя або здоров'я людей;

ii

20) дiяльнiсть спортивних зlr,тiв, фiтнес-центрiв, якi Ес забезпечують

мо)t(ливiсть
обмежT ги кiлькiсть вiдвiдlвачiв у залi з розрах}ъку одна особа иа 20 кв. MeTpiB заг&.Iьноi

площi примiщевrrя;

21) вiлвiдування пlвктiв (мiсць) тимчасового триммrlя осiб, п)Ектiв тимчасового
перебрання iноземцiв та осiб без громадянства, якi везмонпо перебувають в УкраЪi, та
пункгiв тимчасового розмiщенЕя бiжевцiв, KpiM осiб, якi надають правову допомоry особам,
якi перебувають в тахих пувкrах;
22) вiдвiд)вмня сторонвiми особами (KpiM законвих прдсгавникiв, .rпенiв сiм''ц рдичiв
за уйови доц,иманлul Bcix пртиепiдемiчяих заходiв, Ее частiше нiж один раз на тиждень)

установ i

закладiв соцiальItого зalхисту, в якllх тимчасово або

постiЙно

проживаютrперебрають громад.яни похилого BiKy, всгерани вiЙпи i прачi, особи з
iнвмiднiстю, особи iз стiйкrдш iнтелекryальяими або псrхiчIпми порушен}tями, установ i
заr"падiв, цо надаоть соцiальнi посл}ти сiм'ям/особам, пd пер€бlзають у скjlадtтих ,(иттевих
обставцнах, KpiM устмов i заоlадiв, якi надають соцiа,тьнi послли екстрено (кризово);
23) надання засуджеЕим дозволiв на короткочаснi виiiди за Meжi устatпов виковatння
покарatнь, передбачеIlих частиIJою третъою cmпi 59, частиною першою статгi 67, сmтrею l1 l
та частивою першою cTaTTi lЗ0 Кримiнальlrо-виконавчоIо кодексу Украlяи, вiдвiд}ъання
устаr{ов виiонаяня покарань та слiдчих iзо.lягорiв ДержавноТ ктимiltмьно-виконавчоi сл}хби
предст!вllиками об'сднань громадян, релiгiЙних та благодiЙних органiзацiЙ, надаяня
побачень засудженим la особач. )зягим пй варт)_ якi грима,ються в таких установа\. KpiM:
вi_tвй}ъання зазначени\ ycetнoB працiвниками правоохорllниY оргалiв. сулiв.
пр€дст,шникaш{и посольств i консульств вiдповiдних лерrrtав, спiвробiтrиками Управлiння
Верховного KoMicapa органiзачii об'едцаних Начiй у справах бiжевцiв, а також особ.tми,
зазначеними у часмвi лершiЙ cтaтi 24 Кримiпально-впкоrавчого кодексу УIФаiЪи та частинi
п'ягiй статri 12 ЗакоЕу Украiни (Про попередн€ }в'язнеяtLя)); побачень iз захиснпкaми та
адвокатамп або iншими фахiвцями у гм}зi права, якi за законом маюгъ право на надання
правовоi допомоги особисто iп-{ за дору{енням юридичrоi осЙи; короткострокових побачень
з рдпч,lми або iяшими особами, якi вiдбраrбться викJIюlшо в заlтимх }ъ{оваY (через
сlтiльне рзмежlвальЕе смо та переюворний присrрiй) та з дотиманнБ,t проrиепiдемiчяих
правил; триваJ,lих побачень засуджених (за рrови HMBHocTi в ycтfuloBrж виконапяJI покарань
та слiдчiх iзолягорах ,Щержавноi кримiвально-виконавчоi служби вiльних примiщень дt
iзолячii засулжених) з блпзьr.ими родr{чами за Bi.Dc}.тHocTi у них на момеrгт побачеЕнrI ознм
iнфiк:lвмня COVID-I9 та яаrBBocTi у осiб, якi прибули па побачеяЕя, лабораторно
пiдтвердженого вегативного результату тесryваяця ix на cov[D-19 методом полiмеразноI
лмцюговоТ реакцii, яке проведено не бiльш як за 48 год r до двя цадання тривмого
побачення. ra оригiнм1 докуменга_ шо пiдlверджус оплагу послуlи виiiду працiвника
медицlоi лабораторii до засудженого з метою забору. бiоматýрlФтiз дlи flрведеЕIuI
Iестувztяня на COV|D-La зазначеним vfiодом.
,/)

-,

Пiсля тривмоt о побачення ]ас)дженi протяl оч ta uб перевувkfi примiщенtuп дJL
iзо,rяцii, де lM яа 12-й день iзоляцii (або за Еаявносd озяак .iнфкlваrйя ,COVID-l9)
обов'язково проводиться тест на covtD-lg у прис}гпiостi медtчноro працiвника медичноi
частини фiлil державяоi установи (Центр охорони здоров'я ,Щержавноi кримiнмыtовиконавчоi служби Украiви)).
Вiдвiд}вапня та побачеяня вiдбуваються виклюiшо за r,мови впкористмвя гакими
особами засобiв iндивiдумьпого зzйисry) зокрема респiраторiв або за,хисштх масок, цо

зaкриваIоть

/Irvl ltJ

Hic та рт, у тому

цrслi виiоювлснлп самостiЙно, та вИс}тностi у Ht{'(
на момент побачепtп ознак iнфiцмlfii, CovlD_ l 9.
На входi до перелбачених цим гryнктом захладiв, мiсць лроведеввя зiLходу,
де встановлено обмФкепriя щодо мiксиммыlоi кiлькостi осiб залежно вИ плоцi,
розмiцуоться iнформацiйпi матерiми iз зазначенЕям можливоТ максимальноi кiлькостi
вцвlд).вач]в.

Додатково до вицезазначених обмежепь, вl_-лповiдно д9 л1,1r* 3 Постмови, в перiод r
00 годип 00 хвилин 8 сiчttя 202l рокт до 00 годuн 00 хвилин 25 сiчпя 2021 роьт на
тсриторii Украlни заборонясться:
]) приймання вiдвiд}ъачiв суб'екrами rосподарювztння) якi провадять дiяльнiсть у сферi
громадського харчувzlння (барiв, pecTopMiB, кафе тощо), KpiM дiяльносгi з надalпtш посл).г
!ромадського харчуваllня iз здiйсненням'адрссяоi Достaвки замовлень, ]alмовлень на винос та
здспадiв громадського харч}ванЕя в аеропортах;

2)

у торrовельно-розвaDкальпих цеIfiр,ц, KpiM прий\лаяlrя
вйвИ}вачiв у закладlL\, визначених у пiдпутктi 4 цього пlякгу;
З) прийfiанtл вИвiдувачiв в iнцлtх закладах ро]важаJ,]ъноi дiяjьнос гii
4) приiiманЕя вйвИ)ъачiв суб'екгали господарюв:tнмj лсi провадять дiяльвiсгь у сферi
lорговельноl о i поблового обсл}товуваяня населеннr. l(piM:
торгiмi виклочtо томрaми, що нilлежать до прод,lсiв харч)ва-!оý, на торIове,Бних
шIоцaLх, не менш як 60 вйсоткiв яких признаqено дтя торгiмi прд},rсгами харчrъавяя,
лiкарсьr,rrми заmбами, вирбами медичного призначеннJl, засюбами гiгiсшr, засбами зв'язку,
ветеринарlll,illtи препаратalми, кормами, насiнпяrл, засобами захисry рс,lйIt. Торгове]ъна
дiяльнiсть iпшими групами ToBapiB мохе вiдб)ъатися rпrше iз здiйснення.t адтсноi досгаsки
приймання вiдвйувачiв

замо&lеяь;

тgргiвпi пмьвипл;
проваджqнюI дiяльностi з надання фiЕаясових послуг, дiяльностi фiнансових установ i
дiмьностi ,l iнкасацii la псревезення вмютних цiннооей. дЬьносгi операторiв пошrcвого
]в'язку. а 1мож меJичноi праюики. ветеринарноi праrсгики. дiяльнооi автозалравних

коцплексiв (без зон харчlвмня) лiяльностi

з

Texrti*roю. обсл)тов)tsмня та ремовту

трdнспоtrтних засобiв. перукарень 1а салонiв краси за попередяiм залисом;

5) прийммня вiлвiлlвачiв ]акладiв к)льry?и i проведення куrът)рнti\ м,lсових з&ходiв.
KpiM роботи iсгорико-кульцрних заловiдникiв, суб'сктiв rосподарюваlпя, пов'язаноi з
вирбництвом аудiовiзумьних TBopiB, зоIФема здiйсвення KiHo- m вiдеозйомм, за )а(ови
обмеження дост}ту до мiсця зйомки (знiма.lьного майдаячика) cTopoHHix осiб та
використtlнIlrl персоЕIalлом (rgiM aKTopiB пИ час знiмаJьного прцесу), зa!,I)л{еним до
виробництва аудiовiзуального твору, засобiв iндивiдумьвого зllхисту, зокрема респiраюрiв
або за,Yисних масок, що зaкриваютъ Hic та рот, у тому ч_ислi,,9лtлотовлеЕих самостiйпо.
liяrънiсть суб'ектiв господарювання, пов'язаяа з вирбнцдвом аулiовфалъних TBopiB, не с
масовим з,цодоv;
б) приймаяня вiдвiд)вачiв спортl]вних змiв. фilнес-ченгрiв. басеЁliв. Фiм вiдвиуванля
спортсменами начiональних збiрних комалл Уьтаiни та 'li треверами за }пюJи до ФиманнJl
вiдловцних санiIарних iпрогиепiдемi.tяих Jаходiв:
a-7Z 7' проведення Bcix масових ФозважаJъних. спортивних. софальвuх. р/клJмних та iHuмx.1
зачоаiв 1KpiM органiзацii гiрськолижяою до,]вiлJи rбез роботи закладiв грбмiлського
харчувatцня m продФkу аJIкого,Iьвих напоiЪ), новорi.ших та рiздвяних свяг яJпlпки (без
концертiв та ярмаркiв, у тому числi продуктових), проведеяФI офiцiйяих спортивних за,ходiв,
вшIючецих до €диного калепдарного Lпatпу фiзкультlрно_оздорв.мх m спортивних заходiв
УкраiЪи, та матчiв командпих iгрових видiв спорry професiйпих спортивних кпубiв
бв r.rядачiв ']а у\lови догриманtl, уlасникали lа](их зЕцодiв вiдловiдIIих саяjlарних i
протиепiдемiчних заходiв та здiйсЕення обов'язкового щоденЕого контролю за стапом
здоров'я }часникiв);

8) робота закладiв громадського харч}ъанн, та мiсць дм харчувмнJI в готелJD( з 11-i
l оди н и ло 6--l l одлни наст) л Hoi' доби.
ýiM надаfi ня послуl з харчуваяня в го гельному HoMepi

за

ll

ц

замовленням клiсЕтiв;
9) дiя,тьнiсть непродоволь.л-rх
ринкiв;

10) вi.щiд}ъацня закладiв освiти Еезалежно вй
форми власностi iT здоб}вачами, KpiM
закладiв дошкiльrrоi освiти та спецiмьних закладiв
ocBirT.

Вiдlовiд{о до п}нкry 40 Посталови
рекомендовано оргaиам мiсцевого с.моврддрапл,
opl анi,ацi.а"t незмоtс]о вiд
усlаномfu.
власносгi. лрЫ ус,алов
,]zt
спадв не впежно вй форми Mac'ocтi. якi налають форvи
"а
фiнчнсовi. бarrKiBcbKi m *qллово-

_
пцлри.мсгвам.

KoM).laJБ_яi пос,цти, забезпечlтоть охорону
здоров'я, здiЙснюrо,rь продовоJъче забезпеченм,
еперюзабезпечення, водозабезлечення. зв.язок m
комдiкацii,
фуIrщiоя}ъа{ця
iпфрастрlrсгури тр.lнспорвою забезпечепtlя, сфери 'обороЙ,
,р*;;;;;у
m цивЬного
ЗаХисry, об'€кгiв крrгичt{оi iЕфрастр}кг)ри,
у перiод з tt до i2 сirня joir року вIФючно
установrrпr л,rя лрачiвtlикiв perq{r{ дистаячiйноi (надомноi)
роботи.

з"d;."у;

За р_езультатами доповйей, з
урах}ъмЕям обговореЕЕя та Еа виконацtш посталов
л
BepxoBHoi Ради Украirи вiд t; листопаду i020 pony
Шп rЙ ,,Про
iпборлrу"аrr*
громадян у разi посилення протиепйемiчlих .*Ьдiu
""оЙсп"
з
,,-Ъ*noi
оо ,*о.о
посиленlul), Кабiвету MiHicTpiB Украiпи вй 09
"".о. N9 12збпйrоu*
грудця 202о
7Пр
встановленця
року
кармтину

та залровадженЕя обмежувальних протиепiдемiчrих
заходiв з мsгою запобiгання
поширенню. на територii Украiни, focтpoi
респiраторно]i хвороби COVID-l9,
спричиненоi Kopoяa'ipycoM SARS-CoV-2,1 ,u nporo*on""o.o
рiшенпi оОласяоi KoMicii з
питань техногевЕо_екологiчцоТ безпеки та вадзвичайних
ситуацiЛ чiд t5.tz.zoz0 N, s9,

КОМIСIЯ ВИРIШИЛА:

дев!Й коЕтроль за Його дотримаяфIм.

2.

Ст}ýI)рним пйроздiлам викояавчою KoMiTeTy Костяrrинiвськоi мiськоi
ради,
уст.tяов.w m органiзацiям ycix форм влiсвостi в межtй повIlовФкень
:_ypj:y:_T*.
lаUеlllсчити

викончlцtл вимог пос.тацови Кабiнеry Мiнiсгрiв Укралrи
вiд 09 грудrrя 2020 року
всmнОвлецlrl карантину та заlровадженrи обмежральних
пртиепИемitп]их
"nry
ЗaЦОДIВ З Ме'lОЮ'}аI]Обiгалня поrrlипеннюлна r_ериторii
Уl.раiни гострi респiрЬорноi хвороби
covID-Iq спричинено] корнавiрусоv sдRSjсочlz".
й;;;;'"рrvепцечiюlих
та карантинних заходiв та постiйний дiсвий конфолъ "й";;;"
заiх jorpnJurn"", п*чпяя сприяIiня
lншиv органам влали у протилii СОVID- I9,

*,Ч

3. _ З метою_ведопущеI{ня транспортного колапсу MicTi, а також недопуцевня
у
зниження босзла,lносIi вiйськови\ га лравоохоронних
пiлрьйiлiв на теригорll проведення
сил. в перlод з 00годин ОО
," 00 годин 00
:::l::'|.Ч.:a]i:1}
хвилин Z) сIч}ш lUZ l року дозволи lи
"ч-пп-ii.iЙ']О)l'рi-у
якi здiйснююiь rrдl.rаu< залчастин
робоD магазинам,
засобiв {у
числi вiйськовоi техцiки), за умови забезпечепня
у:л:::.:11р]l|]ll
_тому.
llерсон.lлу та вlдвlдувачlв засобами
iндивiдуального захисту, зо*ре"i pe"niparopa"o чбЪ
у .тому ч ислi
самостiйвq, пеjебувiкня в пЙiщевнi
:1Y::,т:
не trlльше одного вlдвlдувача
на .впготовлеЕ]lми
l0 кв. MeTpiB торювельноJ-ллоцi,'а талож д;фимдItL
tяших сацlтарцих та протиепiдемiчнич

:Tjy1.

заходiВ.

с/rr -

4,

MicbKoMy управлiнню освiти м. Костяtтlтяiвftи (Бар,аiбаlri О;R'
5,абезпечити
лротислiдемiчних та каранмнних. за\одiв заклалах освiти
у
:::::i::"_
у разi
виrI&цеItня :р:"rл"шrя
пLщверджених виладtiв захворювмня на COVID- l 9,

ради"

КП ,,Щеrrтр первинно] медико-саIliтарltоi допомоги костянтипiвськоi
|;.,
MicbKoi
rШишичарева Ll ) ,абезпечиlи здiйснення npor",o" ,pyon"-)Oj0
iмдiзачii

ОСiб з гр}п високого_ епiдемi.оlоrо ,u п,"д"*о:!:З'Рi:у
lмслl - медичних працiвникiв, осiб лохилого
BiKy,

року

piiun1 .*uop-o*"r, u.o"y

вагiтrшх тощо

.

1

6.

Вiллiлу з питань надзвичайних сиryачiй, оборонвоI та мобiлiзаuiйноi роботи
(MocKoBKiHa i,K,), вiлдiлу з оргаяiзацiйних, внуIрiшньополiти,*lих питапь m роботи з
деп}татами (Носова I.I.), управлiнню соцiальною ]а,хисту населеннl (Зуба{i!а С.В.),
упраэлiнню комунмьного Iосподарства (Заварзiн Д,Г.) забезпечити црведешUI
йформаtifurо-роз'ясшоваьно'i ;юботи m поulиренtlя соцiа,ъноi рекJIами серед населентuI)
утому числi через засоби MacoBo'i iнформачii, соцiаrьнi мережi та iвmi каrа'lи iвформачii,
щодо:

профiлаlсгики захворювмвя на гостру респiраторву хворобу covlD-lg, спри.Iиневу
bopoHaBiplcoM SARS-CoV-2. i можливих наслiдкiв захворюваню на Hei:
вимог постмови Кабiнеry MiHicцiB Ук?аiни вiд 09 грудя 2020 року Nч 1236 <Про
вс]zlяовJlення карilнтину m ълроваJlхення обмеж}змьних протиепиемlчних за\одiв t метою
запобiгаяня поширепвю на територii УкраЪи гостроi респiраюрноi хворби COVID-l9,
спри.шненоI KopoнaвipycoM SARS-CoV-2>;
прграм (заходiв), що буд,ть залрова-Dженi (вяuтi) &.lя пiлrримlол вразrпrвlтх грlт
яаселення, працiвникiв та суб'сI{тiв господарювfuItur, зокрема щодо оргалiзацii перевезень
працiыrикiв до Micrц роботи та у звортному напрямку,

7. Управлiяню комун.L,Iьяого господарства (Заварзiн Д.Г.) взяти пiд контроль
недопущеяня здiЙсневня лiд час регулярних та Еерегулярних перевезень ласажирiв
автомобiльвим трдIспортом, зокрема переве]ень пасажирiв на мiських автобусЕих
маршр)та,х у режимi маршр}тного Taкci, в кiлькостi бiльшiй, яiж кiлькiсть мiсць для
сидiцня, цо передбачеяа техЕiчною характеристикою траЕспортяого засобу, визначена в
ресстрацiЙних документах ца цеЙ траяспортний засiб.
8.

Костянтпнiвському вiдцiленню полiцiТ Бахмутського вiддiлу полiцii ГУ
Нацiональноi полiцii у Донецькiй областi (Козiяцева Н.В.) cyMicHo з Костянтинiвським
райопним управлiнням !ержлродспоживслужби в Донецькiй областi (Iльченко О,М.) та
представниками мобiльноi групи з проведенЕя обстежень об'сктiв торгiвлi та пiдприсмств
сфери послул забезпечити здiйснення контролю за виконанням протиепiдемiчних
обмежувмьних заходiв, визначенltх постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вй 09 грудrя
2020 року .Nэ 1236 "Про встаномен}Ul кdрмтину та
,залрваJDкен}u _,обме*ц-"""I
про гиеп lдемI чн их J&ходlв ,] метою залоt]lrм}Ul поширенню на lериторlI У ктаt{и гостроl
pecпipaтopHo'i хвороби COVID-l9, спричинено'i KopoяaBipycoM SARS-CoV-2>, за
дотрtrмаЕням санiтарЕого закоподавств4 пртиепiдемiюlих заходiв пiд час караямну в
громадському транспортi, зatкJIадaL\ дошкЬноi освiти, фiзиtпlоi куJlьт}ри та спорry,
громадською харч}ъд+lя, заклада\, що надalють пос,,lуп| з рзмЦешlя, ринках, об'екгах
торгiвлi прдовольчими m яепродовольчими гррами ToBapiB, rюзв,DкаJъних заклад&\,
особ,т.lву увагу прt{дjлишrrи доФимalяню

тмспорry.

9.

масовоЬ pelor,ry та ваповненостj

Коятроль за виконаяням рiшення залищаю за собою.

Голова KoMicii - Mi

ýýф,

Секретар KoMicii

?о2"о

Qъl"Ji;

'О.А. Азаров

iб.
/.ty

Л.О. €встратова

пaю:uоrрськоI о

