
укрАiнА
миколАiвськд MICьKA рАдА

КЕРIВНИК РОБIТ
з лшчIдлцIi нАслцкIв мЕдико-БIологIчноi надзвичдЙноi

сиТуАцri природного хАрАктЕру, пов,язАноi rз поширЕнням
KopoHABIpycHoi хвороБи covlD_19 нА тЕриторri мrстд

миколА€вА

вул. Адмiральська 14, м.МиколаiЪ, 54001, тел.37-36-14, факс 37-З6-17,Е-mаil: ns@,mkrada.gov.ua

розпоряджtЕннrI
вiд 09.06.2020 р. МиколаIв }lb 11

Про оргаrriзацiю заходiв щодо
недопущення поширеншям
KopoHaBipycHoi хвороби COVID-I 9 на
територii MicTa Миколаева

ВiДпОвiдно до рiшення позачергового засiдання регiона-пьноi KoMiciT з lrитань
техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй при Миколаiъськiй
ОбЛДеРЖадмiнiстрацiТ (протокол J\Ъ16 вiд 04.06.2020р.), враховуючи поточну епiдемiчну
сиryацiю на територii областi та вiдповiдно до ознчtк, зtlзначених в п.4 постанови Кабiнеry
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 20 травня 2020 року Ns392 кПро встilновлення карантину з метою
Запобiгання поширенню на територii УкраiЪи гостроi респiраторноi хвороби COVID-l9,
спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-CoV-2, та етапiв послаблення протиепiдемiчних заходiв>>,
зilпроваджено послаблення протиепiдемiчних заходiв та дозволено :

з 05 червня:
- IrроВедення релiгiйних заходiв за умови здiйснення контроJIю релiгiйною

ОРганiзацiею за дотриманпям фiзи.пlоТ дистанцii мiж rIасниками не менше нiж 1,5 метра та
перебУвання не бiльше нiж однiеi особи на 5 кв. метрах площi будiвлi, якщо релiгiйний захiд
проводиться в примiщеннi;

- приЙняття та вiдправлення повiтряних суден, що виконують внугрiшнi пасажирськi
перевезення авiацiйним транспортом;

- дiяльнiсть закладiв харчув.lння, зокрема приймання вiдвiдувачiв у примiщеннях, за
УМови дотримання протиеrriдемiчних заходiв, зокрема дотримання вiдстанi не менше нiж 1,5
Метра мiж мiсцями для сидiння за сусiднiми столапли та розмiщення не бiльше нiж чотирьох



клiентiВ за одниМ столоМ (без урахування дiтей BiKoM до 14 poKiB), за умови, що суб'ект
господарюваIIня, який провадить таку дiяльнiсть, е оператором ринку харчових продуктiв
вiдповiдно до Закону Украiни О'Про ocHoBHi принципи та вимоги до безпечностi та якостi
харчових продуктiв", та за уN{ови забезпечення персона-rrу засобами iндивiдуального захисту
(зокрема захисТ обличчя, очей, рук) i використаIIня вiдвiдувачами, KpiM часу приймання iжi,
респiраторiв або захисних масок, у тому числi виготовлених сап{остiйно;

- особаl,r, якi досягли 60-рiчного BiKy, не дотримуватися зобов'язання щодо
обов'язковiй саrrлоiзоляцii.

з 10 червня:
- дiяльнiСть заклаДiв культури, зокрема з прийманням вiдвiдрачiв за рiшенням

власника (органу управлiння), у тому числi культурних заходiв, за умови перебування не
бiльше однiет особи на 5 кв. метрах площi примiщення, де tIроводиться захiд;

- дiяльнiсть закладiв, що надають посJryги з розмiщення, KpiM дитячих закладiв
оздоровлення та вiдпочинку.

КеруючиСь статтею 75 Кодексу цивiльного захисту УкраiЪи, статтею 5 Закону
УкраiЪИ "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб", гtостановою Кабiнету MiHicTpiB
УКРаihИ ВiД 09.01.214 N9 11 "Про затвордження Положення про едину державну систему
цивiльного захисту" з метою запобiгання поширенню на територii Украiни KopoHaBipycy
CovID-l9 та з урахУванняМ гIостаноВ Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 11.03.2020 }lъ 211 (зi
змiналли) та вiд 20.05.2020 М 392:

1. Головалл адмiнiстрацiй районiв Ммр, керiвникам структурних
мiськвиконкому:

1.1. .Щотримувжися рекомендацiй щодо органiзацii протиепiдемiчних
перiод карЕштину у зв'язку з поширенням KopoнaBipycHoT хвороби CovID_lg
MicTa Миколаева, затверджених ПостаноВ€ll\,lи заступника MiHicTpa охорони
Головного державного санiтарного лiкаря УкраiЪи Ляшка В.К.

пiдроздiлiв

заходiв на
на територii

здоров'я

2. Адмiнiстрацiям районiв Миколаiвськоi
Щержпродспоживслужби у МиколаiЪськiй областi
виконttнням карантинних обмежень суб'ектами
впроваджувати свою дiяльнiсть.

TepMiH: на час дii карантину

MicbKoi ради cyMicHo з ММУ
продовжити заходи контролю за
господарювання, яким дозволено

TepMiH: на час дii карантину

З. ,Щиректору департаменту економiчного розвитку ММР (Шулiченко Т.В.):
3.1..щовести до вiдповiдних суб'ектiв господарювання Тимчасовi рекомендацiт щодо

органiзацii протиепiдемiчних заходiв з торгiвлi на ринках на перiод *uрЪrrr""у у зв'язку з
поширенням коронавiрусноi хвороби (CovID-lg), затверджених постановоIо заступника



MiHicTpa охорони здоров'я - Головного державного санiтарного лiкаря УкраiЪи JIяшка В.К.
вiд 06.06.2020 Jt34.

TepMiH: негайно

3.2" ,ЩОвесТи до вiдповiдних суб'ектiв господарювання Тимчасовi рекомендацii щодо
органiзацii протиепiдемiчних заходiв в закJIадЕж, що надають послуги з розмiщення на перiод
карантину у зв'язку з поширенням короназiрусноi хвороби (COVID-19), затверджених
постановою заступника MiHicTpa охорони здоров'я - Головного державного санiтарного
лiкаря Украiни Ляшка В.К. вiд 06.06.2020 J\ЪЗ6.

TepMiH: негайно

4. Начальнику )rправлiння з питань культури та охорони культурноi спадщини ММР
(Любаров Ю.Й.) довести до вiдповiдних суб'сктiв господарюва"ня ТиЙчасовi рекомендацii
ЩОДО ОРГанiЗацii протиепiдемiчних заходiв uiд час проведення куJIьтурно-мистецьких
заходiв на перiод карантину у зв'язку з поширонням KopoнaBipycHoТ хвороби (COVID-l9),
ЗаТВеРДЖеНих постtlновою заступника MiHicTpa охорони здоров'я - Головного державного
санiтарного лiкаря Украiни Ляшка В.К. вiд 06.06.2020 М35.

TepMiH: негайно

5. УпРавлiнню патрульноi полiцiТ в МиколаiЪськiй областi (.Щанiла В.М.), управлiнню
превентивноi дiяльностi ГУНП в МиколаiЪськiй областi (Калмиков Ф.I.) розглянути питання
ОРганiзацii патруrповання мiсць неконтрольоваrrоi (стихiйноr) торгiвлi в перiод з 05:00 до
10:00 за адресами: прилегла територiя до торгiвельного комплексу кФенiкс> (пр.
Богоявленськийо З42а/l), площа Привокзальна рiг вул. ,Щекабристiв, прилегла територiя до
торгiвельниХ центрiВ <<Iдея>>, <Ювiлейний> (бiлЯ ринкУ <Колос>), вул. Рюмiна (бiля
L|ентрального ринку) дJuI недопущення порушень протиепiдемiчних заходiв.

TepMiH: на час дii карантину

наслiдкiв

О.Герасiменя 3'7 -З6-14


