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розпоряд}ItЕння
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Про заходи щодо запобiгання поширенню
гостроi респiраторноi хвороби COVID-l9 на
територiТ MicTa Миколаева, вiдповiдно до
постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 09 грудня 2020 року Ns 1236

Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 09 грудня 2020 р. Jt \2Зб
встановлено з 19 грудня 2020 р. до 28 лютого 202| р. на територii Украiни карантин,
продовживши дiю карантину, встановленого попереднiми постановrlми Кабiнету
MiHicTpiB Украiни.

В MicTi Миколаевi продовжlтоть фiксувати зростання кiлькостi випадкiв
захворюваностi на COVID-l9. Станом на ранок 22.\22020 всього в м.Миколаевi
офiцiйно пiдтверджено 190ЗЗ позитивних випадкiв iнфiкрання за весь перiод
спостереження. За ocTaHHi 5 тижнiв вiдбулося rrодвоення зареестрованих випадкiв
захворювання (9б58 випадкiв було 1 7. 1 |.2020).

Стан епiдемiчноi ситуацiТ по Миколаiвськiй областi на22.|2,2020:
- tIокЕвник захворюваностi на COVID-19 за попереднi 14 днiв на 100 тис.

населенIuI - 52|,47 (при допустимому базовому piBHi не бiльше 40 на 100 тис.
населення);

- заванта)кенiсть лiжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпiталiзацiТ
пацiентiв з пiдтвердженим випадком COVID-19 - 70,1 (при допустимому не бiльш як
50%);

- середня кiлькiсть тестувань методом полiмеразноi ланцюговоi реакцii (ПЛР) та
iмуноферментного ана_ltiзу (IФА) впродовж ocTaHHix семи днiв на 100 тисяч населення -
|27,97 (при допустимому не менше нiж 48 на 100 тис. населення).

За iнформацiсю Управлiння патрульноi полiцii в Миколаiвськiй областi в перiод з
27.08.20 по 10.12.20 спiвробiтниками управлiння було скJIадено 204 адмiнiстративних
протоколiв за ст.44-З КУпАП вiдносно водiiЪ маршр}тних транспортних засобiв
м.Миколаева через rrеревезенням flасажирiв у кiлькостi, що перевищуе кiлькiсть сидячих
мiсць.

За цей час протоколи були складенi на водiiв Bcix 12 пiдприсмств-перевiзникiв,
що обслуговують автобуснi маршрути MicTa. Найбiльшу кiлькiсть протоколiв складено



на МIПП кТФТ> (54 протоколи), ПП кАвто Вiола плюс)) (31 протокол), ПП <ПиК> (30

протоколiв), ТОВ кЕталонавто> (22 протоколи).
Найбiльш часто протоколи складчrли на водiТв маршрlтiв J\Ъ1, 91, 2|,З|, |6,З.
Станом на 22 грудня 2020 зага_шЬна кiлькiсть осiб з пiдтверлженим дiагнозом

COVID-19 в закJIадах дошкiльноТ освiти - 58 (працiвники * 54 та 4 дитини), кiлькiсть
контактних осiб - 40S ( у т. ч. дiтей - 36З, працiвникiв - 45). На саlчrоiзоляuii перебУвас

двадцять п'ять груп у шiстнадцяти закладах дошкiльноi освiти.
У ЗЗСО кiлькiсть осiб з пiдтвердженим дiагнозом COVID-19 усього 266 особп:

учнiв - 133, вчителiв - 133. У 37 закладах загаJIьноi середньоi освiти 120 класiв та 14 грУп

знаходяться на сапrоiзоляцiт та навчаються в дистанцiйному режимi. Усього на

са:uоiзоляцii 5071 особи: yrHiB - 4946, працiвникiв - |25,

Керуючись статтею 75 Кодексу цивiльного захисту Украiни, статтею 5 ЗаконУ

УкраiЪи "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб", постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 09.01.2014 ]ф 11 'ОПро затвердження Положення trро сдину доржавЕУ
систему цивiльного захисту" з метою запобiгання поширенню на теритОрii УКРаiНИ

KopoHaBipycy COVID_l9 та з урахуваIIням постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни Вiд 09

грудня 2020 року Jt |2зб кПро встановленЕя карантину та запровадження

обмежувальних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенЕю на територii
Украiни гостроТ респiраторноТ хвороби COVID-l9, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-
СоV-2>:

1. Керiвникам структурних пiдроздiлiв Миколаiвськоi MicbKoi ради, керiвниКаМ

суб'ектiв господарювання, пiдприемств, установ та органiзацiй, незалежно вiд форми
власностi, забезпечити проведенця з{жодiв щодо викоцаIIня вимог тrункту 2 постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 09 грудня 2020 року J'{Ъl2Зб <Про встановлення

карантину та запровадженЕя обмежува-llьних протиепiдемiчних захоДiв З МеТОЮ

запобiгалrня поширенню на територii Украiни гостроi респiраторноi хвороби COVID-I9,
спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2>.

TepMiH: на час дiТ карантину

2. Керiвникалл суб'ектiв господарювання, пiдприемств, установ та органiзацiЙ,
незаJIежно вiд форми власностi, на перiод дii карантину з метою обмеження скупчення
осiб в транспортi та на шJuIхах trрямрання на роботу (з роботи):

2.1. забезпечити застосування за можливостi гнуrкого режиму робочого часУ,

який, зокрема, передбачае рiзний час початку i закiнчення роботи для рiзних категорiй
працiвникiв, позмiнну роботу гrрацiвникiв, а за технiчноi можJIивостi - також роботу в

режимi реального часу через IHTepHeT iз збереженням заробiтноТ плати, диСтаНцiйнУ
(надомну) роботу.

2.2. внести (у разi потреби) змiни до режимiв роботи з метою встановлення

початку роботи о 9-й, 10-й годинi чи бiльш пiзнiй час. Зокрема, встановити IIочаток

роботи о 10-й годинi або бiльш пiзнiй час та час прiоритетного обсrryговування з 10-Т до
12_i години або з бiльш пiзнього часу протягом двох годин громадян похилого BiKy та
осiб з iнва_пiднiстю для суб'ектiв господарювання, якi провадять свою дiяльнiсть У Таких

видах eKoHoMi.шroi дiяльностi:
оптова та роздрiбна торгiвля;

ремонт автотранспортних засобiв i мотоциклiв;
tIоштова та кур' ерська дiяльнiсть;
тимчасове розмiщення та органiзацiя харчування;
страхова дiяльнiсть;



над€lння соцiальнот допомоги ;

мистеtцво, спорт, розваги та вiдпочинок
TepMiH: на час дii карантину

3.,Щепартаменту прачi та соцiальЕого захисту населення ММР (Василенко С.М.):
3.1. вжити додатковID( заходiв до виявлення та обслуговування одиноких осiб та

осiб, якi одиноко проживають, серед осiб похилого BiKy, осiб з iнвалiднiстю, осiб, якi
перебуваrоть на самоiзоляцii та органiзувати належний соцiальний супровiд.

TepMiH: на час дii карантину

3.1. з метою захисту врЕLзливrх категорiй населення вiд захворювання на COVID-
19 обмежити прийом вiдвiдlъачiв в установах соцiального захисту.

TepMiH: на час дiТ карантину

4. ,Щепартzll\,{енту ЖКГ ММР (Брижатий О.В.) продовжити здiйснення заходiв з

дезiнфекцiйноi обробки пiд'iЪдiв багатоквартирних будинкiв, в яких lrроживають особи з

пiдтвердженим дiагнозом на COVID-I 9.
TepMiH: на час дiТ карантину

5. Начальнику вiддiлу iнформацiйного забезпечення департаменту мiського
голови ММР (Хоржевська I.E.), управлiнню з питань НС та ЦЗН ММР (Герасiменя О.А.):

5.1. провести iнформування населення через засоби масовоi iнформацii, iHTepHeT-

ресурси, ралiомережi щодо cTpoKiB встановлення карантину, запровадження
обмежувальних протиепiдемiчних обмежень, необхiдностi iх дотримання з метою
запобiгання поширенню на територii МиколаiЪськоi областi респiраторноi хвороби
CovID-19.

TepMiH: негайно

5.2. забезпечити розмiщення в засобах масовоi iнформацii та на офiцiйному сайтi
МиколаТвськоТ MicbKoi ради iнформацii щодо встановлених постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 09 грудня 2020 року Jt1236 кПро встановлення карантину та
запровадженнJI обмежувальних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання
lrоширенню на територii УкраiЪи гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi
KopoHaBipycoM SARS-CoV-2> обмежень та необхiдностi дотримання протиепiдемiчних
вимог.

TepMiH: до 25 грудня 2020 року

6. Керiвникам структурних пiдроздiлiв МиколаТвськоi MicbKoi ради довести до
вiдповiдних суб'сктiв господарювання та/або пiдпорядкованих закладiв, карантиннi
обмеження, передбаченi пунктом З постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 09 грудня
2020 року ]ф1236 кПро встановлення карантину та заlrровадження обмежувальних
протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширеЕIIю на територiI УкраiЪи гостроi
респiраторноi хвороби COVID- 1 9, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2>, додатково
до обмежень, передбачених пунктом 2 стосовно дiТ в перiод з 00.00 годин 00 хвилин 8
сiчня 202l р. до 00 годин 00 хвилин 25 сiчня 202| р. на територii МиколаiЪськоi областi
заборони щодо:

- приймання вiдвiдрачiв суб'ектами господарювання, якi провадять дiяльнiсть у
сферi громадського харчування (барiв, pecTopaнiB, кафе тощо), KpiM дiяльностi з надання



послуг гроN,Iадського \арч\-вання iз здiйсненняN{ адресноТ доставки замовлень та закладiв
громадського харч\,вання в аеропортах;

\I торговельно_розва}каJIьних центрах, rcpiM приймаIlня

торгiвлi викJIютIнО товараltlи, що напежать до продуктiв харчування, на
торговельних площах, не меЕш я< 60 вiдсоткiв яких rrризначено для торгiвлi продукталли
харчування, лiкарськими засобами, виробаj\dи Медичного призначеншI, засобайи iiaien",
засобами зв'язку, ветеринарЕими trреrrаратами, кормами, насiнням, засоба:r,r" aur"ary
рослин. Торговельна дiяльнiсть iншими груп€lми ToBapiB може вiдбуватися лише iз
здiйсненням адресноi доставки замовлень;

торгiвлi пальним;
провадження дiяльностi з наданнlI фiнансових посл)л, дiяльностi фiнансовlтх

установ i дiяльностi з iнкасацii та перевезеЕня валютних цiнноЬтей, дiяльностi Ъператорiв
поштового зв'язку, а також меди,пrоi практики, ветеринарноi практики, дiяльноътi
автозаправних комплексiв (без зон харчування), дiяльностi з технiчнъго обслуговування
та ремонту транспортних засобiв, гIерукарень та салонiв краси за rrопереднiм записом;

- приймання вiдвiдувачiв в iнших закJIадах розважальноi дiяльностi;

- приймаНня вiдвiдРачiв суб'ектаN4и господарювання, якi провадять дiяльнiсiь усферi торговельного i побутового обслуговування населення, kpiM:
торгiвлi викJIючно товарами, що нilлежать до продуктiв харчування, на

торговельних IIлощах, не менш як 60 вiдсоткiв яких призначено для торгiвлi продуктами
харчування, лiкарськими засобами, виробЕ}ми медичного признач9ння, засобайи ii.i.rr",
засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насiннямо засобами au*""ry
рослин. Торговельна дiяльнiсть iншими груtIаIли ToBapiB може вiдбуватися лише iз
здiйсненням адресноi доставки заI\4овлень;

торгiвлi пальним;
провадження дiяльностi з надання фiнансових послуг, дiяльностi фiнансових

установ i дiяльностi з iнкасацiТ та перевезення вzIлютних цiнноЬтей, дiяльностi Ъператорiв
поштового зв'язку, а також медичноi практики, ветеринарноi практики, дiяльноътi
автозаправних комплексiв (без зон харчування), дiяльностi з технiчнъго обслуговування
та ремонту трЕIнспортних засобiв, перукарень та салонiв краси за rтопереднiм записом;

- приймання вiдвiдувачiв закладiв культури i проведення культурних масових
заходiв, KpiM робо]И iсторико-КультурниХ заповiдникiв, суб'ектiв господарювання,
пов'язаноi з виробництвом аудiовiзуальних TBopiB, зокрема здiйснення KiHo- та
вiдеозйомки, за р{ови обмеження доступу до мiсця зйомкЙ (знiмального майданчика)
cTopoHHix осiб та використання персоналом (KpiM aKTopiB пiд час знiмального процесу),
залr{еним до виробництва аудiовiзуального твору, засобiв iндивiдуа-irьного захисту,
зокрема респiраторiв або захисних масок, що закривають Hic ,u роr, у тому числi
виготовлених са"плостiйно. ,щiяльнiсть суб'ектiв господарювання, пов'язана з
виробництвом аудiовiзуальних TBopiB, не е масовим заходом;

- приймання вiдвiдрачiв спортивних залiв, фiтнес-центрiв, басейнiв, KpiM
вiдвiдування спортсменu}ми нацiональних збiрни, uоru*rд Украiъи та ix тренерами за
умовИ дотриманНя вiдповiДних санiтарних i протиепiдемiчних заходiв :



- проведення Bci\ \IacoBil\ (розважальних, спортивних, соцiальних, рекламних та
iнших) заходiв (Kpirr органiзашii гiрськолиясного дозвi:tля (без роботи закладiв
громадського харч/Вання та проJа;+t} аiIкогольних напоiв), новорiчних та рiздвяних свят
ялинкИ (без концертiв та ярrrаркiв. !, томУ чис.rIi продуктоВих). проведення офiчiйних
спортивних заходiв, вк--IюченIlх .]о Сдиного календарного плану фiзкультурно-
оздоровчих та спортивних захо:iв Украiни та тренувань до них, та матчiв командних
iгрових видiв спортУ професiiтнIl\ спортивних клубiв без глядачiв за умови дотримання
учасниками таких заходiв вi:повi.lних санiтарних i протиепiдемiчних заходiв та
здiйснення обов'язкового шоденного контролю за станом здоров'я учасникiв);

- роботу закладiв гроN{адського харчування та мiсць для харчування в готелях з
11-i години до 6-i години настr,пноi.]оби, KpiM надання послуг з харчування в
готельному HoMepi за замовленняlrt K_ricHTiB:

- дiяльностi непродовольчих ринкiв;

- вiдвiдування закладiв освiти незалежно вiд форми власностi il здобувачами, KpiM
закладiв дошкiльноi освiти, спецiаьних закладiв освiти та Центру комплексноi
реабiлiтацii дiтей з iнва_гriднiстю МиколаiЪськоi MicbKoi ради;

TepMiH: на час.дiТ карантинних обмежень

1. Рекомендувати структурним пiдроздiлаlrл Миколаiъськоi Micbkoi ради,
пiдприемствам, установам, органiзацiям незалежно вiд форми власностi, KpiM установ та
закладiв незалежно вiд форми власностi, якi надалоть фiнансовi, банкiвськi та житлово-
комунi}льнi послуги, забезпечують охорону здоров'я, здiйснюють продовольче
забезпечення, енергозабезпечення, водозабезпечеIIня, зв'язок та комунiкацiТ,
забезпечуютЬ функцiонування iнфраструктури транспортного забезпечення, сфери
оборони, правопорядку та цивiльного захисту, об'ектiв критичнот iнфраструктури, у
перiод з 11 до 22 сiчrтя202l р. включно установити дляпрацiвникiв режим дистанцiйноТ
(надомноi) роботи.

TepMiH: на час дii карантину

8" Управлiння транспортного комплексу, зв'язку та телекомунiкацiй ммР (ГIопов
д.д.)

- з метою зняття соцiальноi напруги серед мешканцiв та недопущення великого
скупчення громадян на зупинках громадського транспорту забезпечити дiсвий контроль
за достатньою наrlвнiстю та погодинним ру>(ом транспортних засобiв, якi здiйснюють
перевезення пасажирiв маршрутами руху MicToM у години пiкового навантаження,
особливо до вiддалених районiв MicTa. Iнформацiю щодо проведених заходiв довести до
мешкатrцiв MicTa через засоби масовоi iнформацii.

TepMiH: на час дii карантину

- cyMicHo iз управлiнням патрульноi полiцii в Миколаiвськiй областi забезпечити
KoHTpoJIь виконання протиепiдемiчних вимог пiд час здiйснення пасажирських
перевезень.

TepMiH: на час дii карантину

9. УПРаВЛiНнЮ охорони здоров'я ММР (Шамрай I.B.) забезпечити у закладах
охорони здоров'я постачаннJI медичних газiв, встановлення додаткових кисневих
магiстралей для забезпечення лiкування пацiентiв, хворих на COVID-l9, не менше 80



вiдсоткiв лiжкового фонлу, призначених дJuI лiкування таких хворих. Вживати
необхiдних заходiв для збЬшення кiлькостi тестувань.

TepMiH: на час дii карантину
10. ММУ .Щержпродсtrоживслужби у МиколаТвськiй областi (Рябенкова Н.П.)

посилити державний нагляд (контролъ) за дотриманням санiтарного законодавства i
здiйсненням протиепiдемi.пrих заходiв закJIадами дошкiльноТ освiти, закладами
громадського харчування, фiзитrоi куJьтури i спорту, ринкЕtми, закладами, що надiIють
послуги з розмiщення, об'ектами торгiвлi продовольчими та непродовольчими групами
ToBapiB тощо

TepMiH; на час дii карантину

11. Головам адмiнiстрацiй районiв МиколаiЪськоi мiськоi ради, cyMicHo з ММУ
.Щержпродспоживслужби у Миколаiвськiй областi (Рябенкова Н.П.), управлiнням
превентивноТ дiяльностi ГУНП в МиколаiЪськiй областi (Калмиков Ф.I.) та управлiнням з

розвитку споживчого ринку департаменту економiчного розвитку ММР (Курляк О.М.)
продовжити дiяльнiсть робочих грщ з рейдових перевiрок виконання заходiв
карантинних обмежень та тимчасових рекомендацiй суб'ектами господарювання, якиi\{

дозволено впроваджувати свою дiяльнiсть стосовно дотримаIIня ними вимог
профiлактичних та протиепiдемiчних заходiв, спрямованих на запобiгання поширенню
гостроТ респiраторноi хвороби COVID- 1 9 на пiдпорядкованiй територii.

TepMiH: на час дiТ карантину

12. Помiчнику командира ДВГРЗ ДСНС Украiни (Островський Ю.В.)
здiйсr*овати дезiнфекцiйну обробку примiщень та територiй за заjIвкою управлiння з

питЕ}нь НС та ЩЗН МиколаiЪськоi MicbKoT ради.

TepMiH: на час дii карантину

1З. Управлiнню освiти ММР (Личко Г.В.) рекомендувати вiдвiдування закладiв
дошкiльноi освiти дiтям тих батькiв, якi працюють i у яких с нагаJIьна потреба.

TepMiH: на час дiТ карантину

14. Управлiнням з розвитку споживчого ринку департчtменту економiчного
розвитку ММР (Курляк О.М.) cyMicHo з ММУ Щержпродспоживслужби у МиколаiЪськiй
областi (Рябенкова Н.П.) провести раптову перевiрку виконання протиепiдемiчних норм
та обмежень серед пiдприемств, якi впроваджують господарську дiяльнiсть на Соборнiй
площi.

TepMiH: 2З.Т2.2020

15. Першошrу заступнику мiського голови (Криленко В. I.) cyMicHo з
адмiнiстрацiею Щентрального району ММР, ММУ Щержпродспоживслужби у
Миколаiвськiй областi (Рябенкова Н.П.), управлiнням превентивноi дiяльностi ГУНП в
Миколаiвськiй областi (Калмиков Ф.I.), управлiнням патрульноТ полiцii в Миколаiвськiй
областi. (Щанiла В.М.), управлiнням з розвитку споживчого ринку департаменту
економiчного розвитку ММР (Курляк О.М.) провести нараду з ТОВ <Атракцiон-Iнвест>
та IIредставникаI\ли субпiдрядникiв, якi впровадж}.ють господарську дiяльнiсть Еа
Соборнiй площi стосовЕо дотримання ними протиепiдемiчних норм та обмежень пiд час
новорiчних та рiздвяних свят.

TepMiH: 24.12.2020

a



16. Управлiнrтю патруJьноi полiцii в МиколаiЪськiй областi (.Щанiла В.М.)
посилити контроль за дотриманням громадянаN,Iи та суб'ектами господарювання
карантинних обмежеIIь та тимчасових рекомендацiй пiд час перевезення пасажирiв в
громадському Tp€lнcпopTi.

TepMiH: на час дii карантину

в Миколаiъськiй областi
громадяна]\dи та суб'ектами

рекомеЕдацiй в громадських

TepMiH: на час дii карантину

18. Iнформацiю щодо виконання завдань даного розпорядження надати до штабу з

наслiдкiв надзвичайноi ситуацii через управлiння з питань НС та I_{ЗН ММР (е-

17. Управлiнню превентивноТ дiяльностi ГУНП
(Каlпr,rиков Ф.I.) посилити коIIтродь за дотриманням
господарювання карантинних обмежень та тимчасових
мiсцях.

mail; ns@mkrada.gov.ua ).

Керiвник робiт з лiквiдацii
надзвичайноi ситуацiТ

TepMiH: до 12:00 год. 3I.|2.2020

одимир КРИЛЕНКО
наслiдкiв
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