
П Р О Т О К О Л № 5 

зас1дання постшно! мюцево! комюп з питань 
техногенно-еколог1чно1 безпеки та надзвичаиних ситуац1Й 

в1д «_23 » лютого 2021 року м. Костянтитвка 

Г О Л О В У В А В : мхський голова - голова мхсцево! ком1с11 з питань техногенно-еколопчно! 
безпеки та надзвичаиних ситуащй Азаров О.А. 

Б У Л И П Р И С У Т Ш : члени ком1С1Г (за окремим списком) 

П И Т А Н И Я , Щ О В И Н О С Я Т Ь С Я Н А Р О З Г Л Я Д : 

1. Про орган1зац1ю виконання вимог постанови Кабхнету М1н1стр1в Украши вщ 17 
лютого 2021 року № 104 «Про внесения зм1н до деяких акт1в Кабшету Мш1стр1в Украани», 
постанови Каб1нету М1н1стр1в Украши в1д 09 грудня 2020 року № 1236 (1з змшами) та 
протокольного р1шення обласно! ком1с1! з питань техногенно-еколопчно! безпеки та 
надзвичаиних ситуащй вщ 18.02.2021 № 6. 

С Л У Х А Л И : 

1. Про орган1зац1ю виконання вимог постанови Кабшету М1н1стр1В У к р а ш и вщ 17 
лютого 2021 року № 104 «Про внесения З1и1н до деяких акт1в Кабшету Мш1стр1в 
Украши», постанови Каб1нету М1Н1Стр1в Украши в1д 09 грудня 2020 року № 1236 (1з 
зм1нами) та протокольного рЁшення обласноУ ком1с1У з питань техногенно-еколопчноУ 
безпеки та надзвичаиних ситуацш вщ 18.02.2021 № 6 (Велхчко С Л . , Руденко О.С., 
Заварз1н Д.Г., Московкша 1.К.) 

Кабхнетом М1н1стр1в Укршни 17 лютого 2021 року прийнято постанову № 104 
«Про внесения зм1н до деяких акт1в Каб1нету М1Н1Стр1в Укршни» (дал! - Постанова). 
Постанова набирае чинност! з 24 лютого 2021 року, кр1м абзацу десятого пщпункту 4 
пункту 2 ЗМ1Н, затверджених Ц1€ю постановою, який набирае чинност1 з 18 лютого 2021 
року. 

Постановою внесен! наступи! змши: 
1. До розпоряджепня Кабшету Мш1стр1в УкраУни вщ 25 березня 2020 року 

№ 338 «Про переведения едино? державноУ системи цившьного захисту у режим 
надзвичайноУ ситуац1У»: у пункт! 1 цифри \о «28 лютого» зам1нено цифрами 1 
словом «30 КВ1ТНЯ». 

2. До постанови Кабшету М1Н1Стр1в УкраУни вщ 09 грудня 2020 року № 1236 «Про 
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепщем1чних заход1в з 
метою запоб1гання поширенню на територ1У УкраУни гостроУ респ1раторно1 хвороби 
СОУШ-19, спричиненоУ коронав1русом 8АК8-СоУ-2» (1з зм1нами): 

1) у пункт! 1 цифри ! «28 лютого» зам!нено цифрами ! словом «30 кв1тня»; 
2) пункт 2 викладено в так!й редакцГ!: 
«2. Залежно в!д еп!дем!чно! ситуацГ! на територГ! Укра!ни в ц!лому або на територГ! 

Автономно! Республ!ки Крим, В!нницько!, Волин№}^^^^^^^^]^петровсько!, Донецько!, 
Житомирсько!, Закарпатсько!, Запор!зько!, 1вано-<^йш!вр№о^, Ш ^ в о г р а д ^ 1Си!всько!, 
Лугансько!, Льв!всько!, Микола!всько1, ОдеськйС^^'ШЙтавськс^^^ щвненсько!, Сумсько!, 
Терноп!льсько1, Харювсько!, Херсонсько!, ^шельницько!, ^ерка,?ько!, • Черн!вецько!, 
Чершпвсько! областей, м. Киева, м. Севастойсйш (дал! - репон^) встановлюеться 
«зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «Ч51фврний» :р1вень_епщем1чноУ небезпеки 
поширення СОУ1В-19 (дал! - р ! в е н ь еп!дем!чно! й^безпеки)»; 

3) постанову доповнено пунктами 21 ! 22 та*0^о 5м!ст>^; 



2 . 
«21 . «Зелений», «жовтий» та «помаранчевий» р1вш еп1дем1чно1 

небезпеки визначаються кер!вником роб1т з Л1квщацп наслщк1в медико-б10лопчно1 
надзвичайно! ситуаци природного характеру державного р1вня, пов'язанох 1з 
поширенням на територп Украши С0УГО-19, за результатами щоденно! ощнки 
в1дповщних ознак еп1дем1чно1 небезпеки. 1нформац1я про зазначен! р1вн1 розмхщуеться на 
оф1ц1йному 1нформац1йному портал! Каб!нету М!н!стр!в Украши (за посиланням 
Ь«р://соУ1д19.§оу.иа) та веб-сайт! М!н!стерства охорони здоров 'я (за посиланням 
ЬМр8://то2.§оу.иа). 

22. «Зелений» р!вень еп!дем!чно1 небезпеки, який дае змогу переглянути п!дходи 
до протиеп!дем!чних обмежень в б!к пом 'якшення , встановлюеться одночасно на вс1й 
територп У к р а ш и у раз! досягнення таких ознак еп!дем!чно1 небезпеки: 

р!вень захворюваност! на грип та гостру респ!раторну в!русну !нфекц!ю на 
територ!!' не менш як 13 рег!он!в Украши не перевищуе 50 в!дсотк!в еп!дем!чного порогу, 
встановленого для в!дпов!дного рег!ону зг!дно з Порядком орган!зац!1 проведения 
еп!дем!олог!чного нагляду за грипом та гострими респ!раторними в!русними !нфекц!ями, 
заход!в 3 готовност! в м!жеп!дем!чний пер!од ! реагування п!д час еп!дем!чного сезону 
захворюваност! на грип та ГРВ1, затвердженим М!н!стерством охорони здоров 'я ; 

коеф!ц!ент виявлення випадк!в !нф!кування С 0 У Ш - 1 9 (методом пол!меразно1 
ланцюгово! реакц!!' та експрес-тесту на визначення антигена коронав!русу 8АК8-СоУ-2) 
становить менш як 5 в!дсотк!в.»; 

4) пункт 3 викладено в так!й редакц!!': 
«3. 3 24 лютого 2021 року на територп У к р а ш и встановлюеться «жовтий» 

р!вень еп!дем!чно1 небезпеки, в!дпов!дно до якого забороняеться: 
1) перебування в громадських будинках ! спорудах, громадському транспорт! без 

вдягнутих засоб!в !ндив!дуального захисту, зокрема респ!ратор!в або захисних масок, що 
закривають н!с та рот, у тому числ! виготовлених самост!йно; 

2) перебування на вулицях без документ!в, що посв!дчують особу, п!дтверджують 
громадянство чи а спец!альний статус, без посв!дчення про взяття на обл!к бездомно! особи, 
дов!дки про звернення за захистом в Укра!н!; 

3) самов!льно залишати м!сця само!золяц!!, обсервац!!; 
4) перетин державного кордону !ноземцями та особами без громадянства (кр!м 

!ноземц!в, ос!б без громадянства, як! пост!йно проживають на територ!! Укра!ни, та ос!б, яких 
визнано б!женцями, або ос!б, як! потребують додаткового захисту, прац!вник!в 
дипломатичних представництв та консульських установ !ноземних держав, представництв 
оф!ц!йних м!жнародних м!с!й, орган!зац!й, акредитованих в Укра!н!, та член!в !х с!мей, вод!!в 
та член!в ек!пажу вантажних транспортних засоб!в, автобус!в, що зд!йснюють регулярн!, 
нерегулярн! та маятников! перевезення, член!в ек!паж!в пов!тряних ! морських, р!чкових 
суден, член!в по!зних ! локомотивних бригад, в!йськовослужбовц!в (п!дрозд!л!в) збройних сил 
держав - член!в НАТО та держав - учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру», 
Ш1 беруть участь у заходах з п!дготовки п!дрозд!л!в Збройних Сил) без наявного пол!са 
(св!доЦ7ва, сертиф!ката) страхування, що виданий страховою компан!ею, яка зареестрована в 
Укра!н!;,або !ноземною страховою компан!ею, яка мае представництво на територ!! Укршни 
чи договори! в!дносини !з страховою компан!ею — партнером на територ!! Укра!ни (асистанс), 

___покрива^ витрати, пов 'язан! з л!куванням С 0 У Ш - 1 9 , обсервац!ею, та д!е на строк 
О^еребуВання в Укра!н!. 

, -р^ У раз! в!дсутност! зазначеного пол!са (св!доцтва, сертиф!ката) страхування 
гповноважена службова особа п!дрозд!лу охорони державного кордону в!дмовляе !ноземцям 

О^а особам без громадянства у перетин! державного кордону в порядку, визначеному статтею 
Закону Укра!ни «Про прикордонний контроль»; 

С | 5) перетин контрольних пункт!в в'!зду на тимчасово окупован! територ!! в Донецьк!й 
4^|та Лугансьюй областях, Автономно! Республ!ки Крим та м. Севастополя та в:и!зду з них 
^;аноземцями та особами без громадянства без наявного пол!са (св!доцтва, сертиф!ката) 
: г | страхування, що виданий страховою компан!ею, яка зареестрована в Укра!н!, або !ноземною 

страховою компан!ею, яка мае представництво на територ!! Укршни чи догов!рн! в!дносини !з 
р , страховою компан!ею - партнером на територ!! Укра!ни (асистанс), покривае витрати, 

пов'язан! 3 л!куванням С0У1Е)-19,! д!е на строк перебування в Укршн!. 
У раз! в!дсутност! зазначеного пол!са (св!доцтва, сертиф!ката) страхування 

уповноважена службова особа п!дрозд!лу охорони державного кордону в!дмовляе !ноземцям 



3 
та особам без громадянства у в'Гзд! на тимчасово окупован! територп в Донедьюй та 
Лугансьюй областях, Автономно! Республгки Крим та м. Севастополя та вшзд! з них згщно з 
Порядком в'!зду на тимчасово окуповану територхю Укршни та вшзду з не!, затвердженим 
постановою Каб1нету Мш1стр1в Укра!ни вщ 4 червня 2015 року № 367 та Порядком в'!зду 
ос1б, перем1щення товар1в на тимчасово окупован! територ!! у Д о н е ц ь и й та Лугансьюй 
областях ! вшзду ос!б, перем!щення товар!в з таких територ!й, затвердженим постановою 
Каб!нету М!шстр!в Укршни в!д 17 липня 2019 року № 815; 

6) проведения масових (культурних, спортивних, розважальних, сощальних, 
рел!г!йних, рекламних, наукових, осв!тн!х, профес!йних тематичних та !нших) заход!в за 
участю бшьше одн1е1 особи на 4 кв. метри площ! буд!вл! або територ!! (якщо зах!д 
проводиться на в!дкритому пов!тр!) або наповнен!стю зал!в понад 50 в1дсотк1в м1сць у 
кожному окремому зал!, кр!м заход!в, необх!дних для забезпечення роботи орган!в державно! 
влади та орган!в м!сцевого самоврядування, проведения квал!ф!кац!йного !спиту на право на 
зайняття нотар!альною д!яльн!стю, тестування на знания законодавства у сфер! державно! 
реестрац!! ос!б, як! мають нам!р виконувати функц!! державного реестратора, проведения 
оф!ц!йних спортивних заход!в, включених до Сдиного календарного плану ф!зкультурно-
оздоровчих та спортивних заход!в Укра!ни, та матч!в командних !грових вид!в спорту 
профес!йних спортивних клуб!в !з глядачами з наповнен!стю споруд, прим!щень не б!льш як 
50 в!дсотк!в м!сць та за умови дотримання учасниками таких заходав в!дпов!дних сан!тарних ! 
протиеп!дем!чних заход!в та зд!йснення обов'язкового що денного контролю за станом 
здоров'я учасниюв. Орган1затор заходу е вщповщальним за нанесения горизонтально! 
розм!тки або !нших засоб!в дистанц!онування для дотримання м!ж особами ф!зично1 
дистанц!! не менше Н1Ж 1,5 метра у раз! проведения заходу !з розм!щенням ос!б стоячи; 

7) приймання в!дв!дувач!в у к!нотеатрах, !нщих закладах культури та приймання 
в!дв!дувач!в !ншими суб'ектами д!яльност! у сфер! культури з наповнен!стю к!нозал!в або 
зал!в понад 50 ВЩСОТКЕВ М1СЦЬ (розм!щення зд!йснюеться з дотриманням шахового порядку 
розм!щення, зокрема для труп !з двох ос!б) у кожному окремому юнозал! або зал!; 

8) зд!йснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажир!в автомоб!льним 
транспортом, зокрема перевезень пасажир!в на м!ських автобусних маршрутах у режим! 
маршрутного такс!, в електричному (трамвай, тролейбус), зал!зничному транспорт!, у 
м!ському, прим!ському, м!жм!ському, внутр!щньообласному та м!жобласному сполученн!, в 
к!лькост! б!льш!й, н!ж к!льк!сть м!сць для сид!ння, що передбачена техн!чною 
характеристикою транспортного засобу, визначена в реестрац!йних документах на такий 
транспортний зас!б. 

Перев1зник несе вщповщальн1сть за забезпечення водив засобами !ндив!дуального 
захисту, зокрема респ!раторами або захисними масками, тазд!йснюе контроль за 
використанням пасажирами п!д час перевезення засоб!в !ндив!дуального захисту, зокрема 
респ!ратор!в або захисних масок, що закривають н!с та рот, у тому числ! виготовлених 
самост!йно; 

9) проведения дискотек, робота розважальних заклад!в (н!чних клуб!в), д!яльн!сть 
заклад!в громадського харчування (ресторан!в, кафе, бар!в, закусочних, !далень, кафетер!!в, 
^уфет!в тощо) з орган!зац!ею дозв!лля, у тому числ! проведения святкових заход!в, банкет!в, 

' майсз;€р-клас!в, публ!чних под!й тощо; 
• 10) робота п1сля 24-Т та до 7-1 години суб'ект!в господарювання з надання послуг 
^громадського харчування (ресторан!в, кафе, бар!в, закусочних, 1дальнь, кафетер!!в, буфет!в 

.тощо), кр!м д!яльност! з надання послуг громадського харчування !з зд!йсненням адресно! 
доставки замовлень та замовлень на винос; 

•гр ' 11) розм!щення в!дв!дувач!в у закладах громадського харчування на в!дстан! менш1й, 
Н1Ж 2 метри за сус!дн!ми столиками та бшьш як чотири особи за одним столом (без 

ФураЗсування д!тей в!ком до 18 рок!в), за умови, що в!дв!дувач! заходять до закладу ! 
! пересуваються по ньому з вдягненими засобами !ндив!дуального захисту, зокрема 
\и або захисними масками, що закривають н!с та рот, у тому числ! виготовленими 
I самост!йно (кр!м часу сид!ння за столом для приймання !ж! та/або напо1в); 

12) Д1яльн1сть суб'ект1в господарювання, як! обслуговують в!дв!дувач!в, у яких: 
не нанесено маркування для перебування в черз! з дотриманням дистанц!! м!ж 

' кл!ентами не менш як 1,5 метра; 
не забезпечено прац1вник1в засобами 1ндивщуального захисту, зокрема захисними 

масками або респ!раторами, та не зд1Йснюеться належний контроль за 1х використанням; 
обслуговуються покупц! без одягнутих засоб^в 1ндивщуального захисту, зокрема 

захисних масок або респ!ратор!в, як! закривають н!с та рот, у тому числ! виготовлених 
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самост1йно, за винятком обслуговування за межами будхвл! суб'екта господарювання 
(через в1кна видач!, тераси тощо); 

не забезпечуеться централ1зований з б 1 р використаних засоб1в 1ндив1дуального 
захисту в окрем! контейнери (урни); 

13) д1яльн1сть заклад1в, що надають поел ути з розмхщення (кр1м готелхв, санаторно-
кзфортних заклад1в, установ 1 заклад1в, як1 надають соц1альн1 послуги, реабш1тац1йних 
установ для 0С1б з 1нвалщн1стю та Д1тей з 1нвал1дн1стю, а також стац1онарних вщдшень 
первинного та складного протезування протезно-ортопедичних пщприемств, що належать до 
сфери управл1ння М 1 Н 1 с т е р с т в а содхальноУ пол1тики); 

14) В1дв1дування заклад1в осв1ти здобувачами осв1ти у раз!, коли на само13оляци через 
контакт 3 пац1ентом з гадтвердженим випадком С0УГО-19 перебувае б 1 л ь ш як 50 вщсотюв 
здобувач1в осв1ти та персоналу закладу осв1ти; 

15) проведения в закладах осв1ти масових заход1в (вистав, свят, ко нцерТ1в) за участю 
здобувач1в осв1ти з б1льше Н1ж одн1е1 групп (класу) та за присутност! глядач1в (в1дв1дувач1в); 

16) проведения державними та комунальними закладами охорони здоров'я планових 
заход1в 3 госп1тал1зацГ1, кр1м: 

надання медичноУ допомоги внасл1док ускладненого переб1гу ваг1тност1 та полопв; 
надання медично! допомоги ваптним, родшлям, пород1ллям, новонародженим; 
надання медично! допомоги у спец1ал1зованих вщд1леннях заклад1в охорони здоров'я 

пац1ентам з онколопчними та пульмонолог1чними захворюваннями; 
надання пал1ативно1 медично! допомоги у стац10нарних умовах; 
надання планово! медично! допомоги закладами охорони здоров'я нацюнального 

р1вня, що надають третинну (високоспец1ал1зовану) медичну допомогу, за умови дотримання 
в1дпов1дних сан1тарних та протиеп1дем1чних заходхв; 

проведения 1нших невщкладних 1 терм1нових заход1в з госп1тал1зацп, якщо внаслщок 
IX перенесения (в1дтерм1нування) 1снуе значний ризик для життя або здоров'я людей; 

17) Д1яльшсть спортивних зал1в, ф1тнес-центр1в, як1 не забезпечують можлив1сть 
обмежити кшькхсть вщвщувачгв у зал! з розрахунку одна особа на 10 кв. метрмв загально! 
площ1 примхщення, басейн1в - бшьше Н1ж чотири особи на однш дор1жц1 для 
1ндив1дуальних занять або ш к т ь ос1б для спортивно-тренувальних груп; 

18) вщвщування пункт1в (м1сць) тимчасового тримання осхб, пункт1в тимчасового 
перебування 1ноземц1в та ос1б без громадянства, як1 незаконно перебувають в Укра1Н1, та 
пункт1в тимчасового розм1щення б1женц1в, кр1м ос1б, як1 надають правову допомогу особам, 
яю перебувають в таких пунктах; 

19) вщвщування сторонн1ми особами (кр1м законних представниюв, член1в ст% 
родич1в за умови дотримання вс1х протиеп1дем1чних заход1в, не ч а с т 1 ш е шж один раз на 
тиадень) установ 1 заклад1в соц1ального захисту, в яких тимчасово або постшно проживають 
(перебувають) ф о м а д я н и похилого В1ку, ветерани В1йни 1 прац!, особи з 1нвал1дн1стю, особи 13 
ст1йкими 1нтелектуальними або психхчними порушеннями, установ 1 закладхв, що надають 
соц1альн1 послуги С1м 'ям (особам), ЯК1 перебувають у складних життевих обставинах, крхм 
установ 1 заклад1в, як1 надають сощальн1 послуги екстрено (кризово); 

20) надання засудженим дозволхв на короткочасн! вшзди за меж! установ виконання 
покарань, передбачених частиною третьою статт! 59, частиною першою статг! 67, статгею 111 
та частиною першою статт! 130 Крим1нально-виконавчого кодексу УкраУни, в1двщування 
усЛганов виконання покарань та слщчих 1золятор1в Державно! крим1нально-виконавчо1 служби 

_ об'еднаннями громадян, представниками благоД1йних орган1зац1й, надання побачень 
засудженим та особам, узятим пщ варту, як1 тримаються в таких установах, кр1м: 

^ -вщвщування зазначених установ прац1вниками правоохоронних орган1в, суд1в, 
^ представниками посольств 1 консульств вщповщних держав, сп1вроб1тниками Управл1ння 
0 | Верховного Ком1сара Орган1зацГ1 Об'еднаних Нац1Й у справах б1женц1в, а також особами, 
г*;'! зазначеними у частин! перш1Й статт! 24 Кримхнально-виконавчого кодексу УкраУни та частин! 
О п 'ятш статт! 12 Закону УкраУни «Про попередне ув'язнення»; побачень 1з захисниками та 
^ адвокатами або 1ншими фах1вцями у галуз1 права, як! за законом мають право на надання 
~2\У допомоги особисто чи за дорученням юридичноУ особи; проведения заходов 
X душпастирськоУ оп1КИ у зазначених установах за умови Ух проведения не бшьше двох раз1в 
^ на тивдень 1з загальною чисельнхстю учасникхв одного заходу не бшьше 10 ос1б , з яких одна 
0 ! особа - священнослужитель (капелан), уповноважений рел1пйними орган1зац1ями; 
3'' короткострокових побачень з родичами або шшими особами, як1 вщбуваються виключно в 

закритих умовах (через суц1льне розмежувальне скло та переговорний пристр1й) та з 
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дотриманням протиепщемхчних правил; тривалих побачень засуджених (за умови 
наявност! в установах виконання покарань та слхдчих 130ляторах Державно! кримхнально-
виконавчо! служби вшьних прим1щень для 1золяцГ1 засуджених) з близькими родичами за 
в1дсутност1 у них на момент побачення ознак 1нф1кування С 0 У Ю - 1 9 та наявност! у ос1б, як1 
прибули на побачення, лабораторно п1дтвердженого негативного результату тестування 1х на 
С 0 У Ш - 1 9 методом полхмеразно! ланцюгово! реакцп, яке проведено не бшьш як за 48 годин 
до дня надання тривалого побачення, та орипналу документа, що пщтверджуе оплату 
послуги вшзду прац1вника медично! лабораторГ! до засудженого з метою забору б10матер1ал1в 
для проведения тестування на С 0 У Ш - 1 9 зазначеним методом. 

П1сля тривалого побачення засуджен! протягом 14 дхб перебувають в примщеннях ддя 
1золяци, де 1м на 12-й день 1золяцГ! (або за наявност1 ознак 1нф1кування С0УЮ-19) 
обов'язково проводиться тест на СОУШ-19 у присутност! медичного прац1вника медично! 
частини ф1л1! державно! установи «Центр охорони здоров'я Державно! крим1нально-
виконавчо! служби Укра!ни». 

Вщвщування та побачення, а також проведения заход1в душпастирсько! оп1ки 
в1дбуваються виключно за умови використання такими особами засоб1в 1ндивщуального 
захисту, зокрема респ1ратор1в (без клапану видиху) або захисних масок, що закривають н1с та 
рот, у тому числ! виготовлених самост1йно, та вщсутност! у них на момент побачення ознак 
шфкування С 0 У Ю - 1 9 . 

На вход! до передбачених цим пунктом заклад1в, м1сць проведения заходу, де 
встановлено обмеження щодо максимально! кшькост! ос1б залежно вщ площ!, розмщуються 
1нформац1йн1 матер1али 13 зазначенням можливо! максимально! к1лькост1 В1двщувач1в.»; 

5) постанову доповнено пунктами 3 1 - 3 5 такого зм1сту: 
«31. «Помаранчевий» рхвень епщемхчно! небезпеки е попереджувальним р1внем, який 

св1дчить про ускладнення епщем1чно! ситуаци в рег1он1, що може призвести до 
запровадження посилених обмежувальних протиепщем1Чних заход1в. 

«Жовтий» р1вень епщем1Чно! небезпеки змхнюеться на «помаранчевий» у раз! 
наявност! в репон! хоча б одн1е1 з таких ознак: 

перевищення еп1дем1чного порогу захворюваност! на грип та гостру респ1раторну 
В1русну 1нфекц1Ю, встановленого вщповхдно до Порядку орган1зацп проведения 
еп1дем10лопчного нагляду за грипом та гострими респхраторними В1русними 1нфекц1ями, 
заход1в 3 готовност! в м!жеп!дем!чний пер!од ! реагування п!д час еп!дем!чного сезону 
захворюваност! на грип та ГРВ1, затвердженого М!н!стерством охорони здоров'я; 

завантажен1сть Л1Жок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони 
здоров'я, визначених для госп!тал!зац!1 пац!ент!в з п!дтвердженим випадком С0УГО-19 -
бшьш як 65 в1асотк1в; 

кшьккть тестувань методом пол!меразно1 ланцюгово! реакц!! та експрес-тесту на 
визначення антигена коронав!русу 8АК8-СоУ-2 протягом останнк семи д н 1 в на 100 тис. 
населения - менше Н1ж 300; 

кшьшсть госп1тал130ваних пащентмв з п!дтвердженим та п!дозр!лим випадком 
С0УГО-19 протягом останн!х семи дн!в на 100 тис. населения - бшьше 60; 

коефщ1ент виявлення випадк1в шф1кування СОУГО-19 (методом пол!меразно! 
ланцюгово! реакц!! та експрес-тесту на визначення антигена коронав!русу 8А118-СоУ-2) -
бшьш як 20 вщсотюв; 

р1вень зростання загальноУ кшькост! госп1тал1зованих пац1ент1в з п!дтвердженим 
та п!дозр!лим випадком СОУЮ-19 протягом останн1х семи дн1в пор1вняно з попередн1м 
аналог1чним перюдом - бшьш як 50 вщсотк1в. 

32. На територ!! рег!ои!в, на яких установлено «помаранчевий» р!вень еп!дем!чно! 
небезпеки, д!ють обмежувальн! протиеп!дем!чн! заходи, передбачен! пунктом 3 ц!е! 
постанови. 

Додатково на територ!! рег!он!в, на яких^ установлено «помаранчевий» р!вень 
еп!дем!чно! небезпеки, р1шенням рег1ональни?^>ком1с1й з питань техногенно-еколопчно! 
безпеки та надзвичаиних ситуаций запроэйджуються посилен! заходи контролю за 
дотриманням на територ!! репону встановлених обмежувальних протиеп!дем!чних заход!в, 
готовност! заклад!в охорони здоров'я до прийому хворих на С0УГО-19, виявлення та 
реестрац!! ос!б з п!дозрою на СОУГО-19 в!дпов!дно до стандарт!в М!н!стерства охорони 
здоров'я. V \  ~  ,  

33. «Червоний» р!вень еп!дем!чно! небезйй'ки встановлюеть(!1я на територ!'! репоку В раз! 
наявност! протягом трьох дн!в п!дряд двох та б!льще таких ^знак: (̂ <̂̂  
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завантажен1сть л1жок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах 

охороии здоров'я, визначених для госп1тал1зацп пац1ент1в з пщтвердженим випадком СОУЮ-
19, - бшьш як 65 ВЩС0ТК1В; 

кшьк!сть тестувань методом пол1меразно1 ланцюгово! реакцп та експрес-тесту на 
визначення антигена коронавхрусу 8АК.8-СоУ-2 протягом останн1х семи дн1в на 100 тис. 
населения - менше Н1ж 300; 

кшьк1сть госп!тал1зованих пац1ент1в з пщтвердженим та пщозршим випадком 
СОУЮ-19 протягом останн1х семи дн1в на 100 тис. населения - бшьше н1ж 60; 

коеф1ц1ент виявлення випадк1в шф1кування СОУ1В-19 (методом пол1меразно1 
ланцюгово! реакц11 та експрес-тесту на визначення антигена коронав1русу 8АК8-СоУ-2) -
бшьш як 20 вщсотк1в; 

р1вень зростання загально! кшькост! госп1тал1зованих пац1€нт1в з пщтвердженим 
та пщозршим випадком С0УГО-19 протягом останн1х семи дн1в пор1Вняно з попередшм 
аналопчним пер1одом - бшьш як 50 вщсотк1в. 

34. «Червоний» р1вень епщем1чно1 небезпеки встановлюеться р1шенням Державно*! 
ком1си 3 питань техногенно-еколопчно'Г безпеки та надзвичаиних ситуацш за 1н1ц1ативою 
М1н1стра охорони здоров'я протягом 48 годин з моменту настання пщстав, передбачених 
пунктом 33 ц1е1 постанови, яке розм1щуеться безпосередньо на офхщйному шформац1йному 
портал1 Каб1нету М1н1стр1в Украши (за посиланням Ьйр://соУ1(119.§оу.иа). 

Р1шення Державно! ком1сГ1 з питань техногенно-еколопчно! безпеки та надзвичаиних 
ситуац1й щодо запровадження «червоного» р1вня еп1дем1ЧН01 небезпеки набирае чинност! 
не ран1ше Н1ж через два дн! з дати його оприлюдиення. 

Р1шення щодо скасування «червоного» р!вня епщем1чно1 небезпеки приймаеться 
Державною ком1с1ею з питань техногенно-еколог1чно1 безпеки та надзвичаиних ситуац1Й у 
раз1 досягнення репоном показник1в, як1 характеризують В1дсутн1сть ознак, передбачених 
пунктом 33 Ц1е1 постанови, протягом не менше Н1ж п'яти дн1в п1аряд. 

35. На територп репои1в, на яких установлений «червоний» рхвень епщем1чно1 
небезпеки, додатково до обмежувальних протиепщем1чних заход1в, передбачених пунктом 3 
ще1 постанови, забороняеться: 

1) приймання вщвщувач1в суб'ектами господарювання, яю провадять д1яльн1сть у 
сфер! громадського харчування (бар1в, ресторан1в, кафе тощо), крхм д1яльност1 з надання 
послуг громадського харчування 13 здхйсненням адресно! доставки замовлень та замовлень на 
винос I закладхв громадського харчування в аеропортах; 

2) приймання вщв1дувач1в у торговельно-розважальних центрах, кр1м приймання 
вщвщувач1в у закладах, визначених у пщпункт! 4 цього пункту; 

3) приймання вщв1дувач1в в хнших закладах розважально! дхяльност!; 
4) приймання вщвщувач1в суб'ектами господарювання, яю провадять Д1яльн1сть у 

сфер! торговельного I побутового обслуговування населения, кр1м: 
приймання вщвщувач1в суб'ектами господарювання, як1 торгують товарами на 

торговельних площах, не менше 60 вщсотк1в яких призначено для торпвл! продуктами 
харчування, пальним, л1карськими засобами та виробами медичного призначення, засобами 
п п е н и та побутовою х1М1ею, засобами зв'язку, друкованими засобами масово"! хнформацп, 
ветеринарними препаратами, кормами, иасшням, засобами захисту рослин, без обмеження 
доступу вщв1дувач1в до 1нших товар1в, представлених в асортимент! зазначених суб'ект1в 
господарювання; 

торговельно! дхяльност! 1з здхйсненням адресно! доставки замовлень; 
провадження д1яльност1 з надання фхнансових 11оея5Т^ дщцьност! ф1нансових установ 1 

Д1яльност1 3 1нкасацГ1 та перевезення валютних ц х ^ ' ^ т ё й , д1ял1ьйЬят1 оператор1в поштового 
зв'язку, а також медично!' практики, ветериифйо'! практики, д1^льност1 автозаправних 
комплекс1в (без зон харчування), дхяльност! технхчного обслу^^овування та ремонту 
транспортних засоб1в, ремонту комп'ютер1в, Ьобутових вироб1в 1 йредмет1в особистого 
вжитку, перукарень та салон1в краси за попередн!^ з1аписом; 

виконання роб1т 1з збирання I загот1вл1 вщх^д^в; ^_.___„^-_. 
провадження дхяльност! з надання тёЛекомуя\кШ^^^Ш^^^тк!)С^^У^^^Щ^^аиш 

вщвщувач1в суб'ектами господарювання, яю йрввадять дГяльнйК'11^-"'^^1^ 
телекомун1кац1йних послуг, здшснюеться за попередн1м записцм^ ; " \ ^"^ 
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5) приймання вшв1дувач1в заклад1В культури 1 проведения культурних масових 

заход1в, кр1м роботи автоконцерт1в, авток1нотеатр1в, 1сторико-культурних заповщниюв, 
суб'ект1в господарювання, пов'язано! з виробництвом аудюв1зуальних твор1в, зокрема 
зд1Йснення К1Н0- та вщеозйомки, за умови обмеження доступу до м1сця зйомки (зн1мального 
майданчика) сторонн1Х 0С1б та використання персоналом (кр1М актор1в пщ час зн1мального 
процесу), залученим до виробництва ауд1ов1зуального твору, засоб1в шдивщуального захисту, 
зокрема респ1ратор1в або захисних масок, що закривають н1с та рот, у тому числ! 
виготовлених самост1йно. Д1яльн1сть суб'ект1в господарювання, пов'язана з виробництвом 
ауд1ов1зуальних твор1в, не е масовим заходом; 

6) приймання у спортивних залах, ф1тнес-центрах, басейнах, вщв1дувач1в, кр1м 
спортсмен1в нац1ональних зб1рних команд Украши та 1х тренер1в за умови дотримання 
вщповщних сан1тарних 1 протиеп1дем1чних захол1в; 

7) проведения вс1х масових (розважальних, спортивних, соц1альних, рекламних та 
шших) заход1в, кр1м офщ1Йних спортивних заход1в, включених до Сдиного календарного 
плану ф13культурно-оздоровчих та спортивних заход1в Укршни, та матч1в командних 1грових 
ВИД1В спорту профес1Йних спортивних клуб1в без глядач1в за умови дотримання учасниками 
таких заход1в вщповщних сан1тарних 1 протиеп1дем1чних заход1в та зд1йснення обов'язкового 
щоденного контролю за станом здоров'я учасник1в; 

8) робота заклад1в громадського харчування та М1сць для харчування в готелях з 11-1 
години до 6-1 години наступноУ доби, кр1м надання послуг з харчування в готельному номер! 
за замовленням кл1ент1в; 

9) д1яльн1сть непродовольчих ринк1в; 
10) вщвщування заклад1в осв1ти незале>1шо вщ форми власност1 и здобувачами, кр1м 

здобувач1в заклад1в дошкшьноУ осв1ТИ, спец1альних заклад1в осв1ти та учн1в 1 - 4 клас1в 
заклад1в зшальноУ середньоУ осв1ти.»; 

6) пщпункт 1 пункту 24 доповнено абзацем такого зм1сту: 
«Персональн! дан1, обробка яких зд1йснюеться в систем!, п1длягають знеособленню, а 

в раз! неможливост! знеособлення - знищению протягом 30 дн!в п!сля зак!нчення 
установленого строку само!золяц!1 особи»; 

7) постанову доповнено пунктом 41^ такого зм!сту: 
«41^. Установити з 1 лютого 2021 року на пер!од д!'! карантину, але не довше н!ж до 31 

березня 2021 року, граничну шну на природний газ за договорами постачання м!ж 
рел!г!йними орган1зац!ями та постачальниками (кр1м обсяг!в, що використовуються для 
провадження виробничо-комерщйноУ д!яльност! рел1пйних орган!зац!й) на р!вн!, 
встановленому для побутових споживач!в». 

За результатами допов!дей, з урахуванням обговорення -

КОМ1С1Я В И Р 1 Ш И Л А : 

1. Продовжити функц!онування м!сцево1 ланки територ!ально1 п!дсистеми СдиноУ 
ДержавноУ системи цив!льного захисту ДонецькоУ област! в режим! надзвичайноУ ситуацГУ та 
д!ю на територ!У Костянтин!вськоУ м!сько1 територ!ально1 громади адаптивного карантину до 
30 кв!тня 2021 року. 

2. В!дд1лам, управлениям, службам м!сько1 ради, п!дприемствам, установам та 
орган!зац!ям ус!х форм власност! в межах повноважень забезпечити виконання вимог 
постанови Каб!нету М!н!стр!в УкраУни в!д 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення 
карантину та запровадження обмежувальних протиеп!дем!?йних захошв з метою запоб!гання 
поширенню на територ!У УкраУни гостроУ респ!раторноТ хвороби СОУГО-19, спричиненоУ 
коронав!русом §АК8-СоУ-2» (13 зм!нами), суворе дотримання \х 
та карантинних заход!в та пост!йний д!евий контроль за Ух дотриманням. 

3. М!ському управл!нню осв!ти м.Косдянтин^вк? 
своечасне впровадження протиеп!дем!чних та каран-йш^них за]с 
виявлення п!дтверджених випадк!в захворювання на С0Уч1Р-19. 

одгв' у - закйа4^ ' 0св!тй-^'"^раз! 
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4. 3 метою недопущения перевантажування М1Ського транспорту з 01.03.2021 
року залишити обмеження по спец перепусткам з 6.00 до 9.00 та з 16.00 до 18.00. 
Приватним перев1зникам перевезення пасажир1в зд1йснювати в межа.х к1Лькост1 м1сць для 
сид1ння та при обов 'язковому використанн! респ1ратор1в або захисних масок, забезпечити 
контроль за використанням пасажирами пщ час перевезення засоб1в 1ндивщуального захисту, 
зокрема респ1ратор1в або захисних масок, що закривають н1с та рот, у тому числ! 
виготовлених самост!йно. 

5. В!дд1лу !нформац!йно1 д!яльност! та комун1кац1й з громадськ!стю (1ващенко 
Г.Б.) сум!сно 3 в!хщ!лом з питань надзвичаиних ситуац!й, оборонно! та моб!л!зац!йно! 
роботи (Московк!на 1.К.) забезпечити !нформування населения через засоби масово! 
!нформац!1 щодо вимог постанови Каб!нету М!н!стр!в Украши в!д 09 грудня 2020 року 
№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиеп1дем!чних 
заход!в 3 метою запоб!гання поширенню на територ!! Укршни гостро! респ!раторно! хвороби 
С0УЮ-19, спричиненоУ коронав!русом 5АК8-СоУ-2» (13 зм!нами), про необх!дн!сть 
дотримання суб'ектами господарювання встановлених сан!тарно-еп!де.м!чних вимог в умовах 
карантину, зокрема дотримання режиму нос!ння захисних масок, соц1ально1 дистанц!! 
тазд!йснення визначених заход!в дез!нфекц!У в закладах фомадського харчування, на об'ектах 
торпвл! продовольчими та непродовольчими товарами, у громадському транспорт! тощо. 

6. В!дд!лу пол!ц!У № 2 Кра.маторського районного управления пол!ц!1 ГУ НП в 
Донецьк!й облает! (Матв!енко М.В.) сум!сно з Костянтин!вським управлениям 
Держпродспоживслужби в Донецьк!й област! (1льченко О.М.) та представниками 
моб!льноУ групи 3 проведения обстежень об'ектев торгевл! та п!дприемств сфери послуг 
забезпечити зд!йснення контролю за виконанням протиеп!дем!чних обмежувальних заходёв, 
визначених постановою Кабенету М!н!стр!в УкраУни в!д 09 грудня 2020 року № 1236 «Про 
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиеп!дем!ч1шх заход!в з метою 
запобегання поширенню на територ!! УкраУни гостроУ респ!раторноУ хвороби С 0 У Ш - 1 9 , 
спричиненоУ коронав!русом 8АК8-СоУ-2» (!з зм!нами), за дотриманням санётарного 
законодавства, протиеп!дем!чних заходёв п!д час карантину в громадському транспорт!, 
закладах дошк!льноУ осв!ти, фезичноУ культури та спорту, громадського харчування, закладах, 
що надають послуги з розм!щення, ринках, об'ектах торгёвл! продовольчими та 
непродовольчими групами товарев, розважальних закладах, особливу увагу прид!ливши 
дотриманню масочного режиму та наповненост! пасажирського транспорту. 

7. В!дд!лу 3 питань надзвичаиних ситуац!й, оборонноУ та моб!л!зац1йноУ роботи 
(Московк!на 1.К.) забезпечити висв!тлення решения месцевоУ комес!! з питань техногенно-
еколопчноУ безпеки та надзвичаиних ситуацёй на офецёйному веб-сайт! меськоУ ради. 

8. Контроль залишаю за собою. 

Голова ком!с!У - м!ський голова 

Секретар ком!с!У 

0 . А. Азаров 

1. К. Московк!на 


