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Про посиленшI контролю за
виконанням протиепiдемiчних
заходiв на територii MicTa Миколаева

ВiДПОвiдно до рiшень регiональноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноТ
безпеки i надзвичайних сиryацiй при Миколаiвськiй облдержадмiнiстрачii,
ВРаХОВУЮЧи поточну епiдеплiчну ситуацiю на територii областi та вiдповiдно до
оЗнак, Зr}значених в ц.4 постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 20 травшI 2020
РОКУ Jt392 <Про встановлення карантину з метою запобiганшI пошир9нню на
ТеРИТОРiТ УКраiЪи гостроТ респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоТ
KopoHaBipycoM SARS-CoY-2, та етапiв послабленнrI протиепiдемiчних заходiв>>,
запроваджено ряд послаблень протиепiдемiчних заходiв та дозволено дiяльнiсть
практично Bcix суб'ектiв господарюванtUI за умови виконанIUI тимчасових
рекоМенДацiЙ, ЗаТВердЖених постановами заступника MiHicTpa охорони здоров'я -
головного дер}кавного санiтарного лiкаря Украiни Ляrrrка В.к.:

РаЗОМ iЗ цим спостерiгаються непоодинокi випадки нехтуванrrя субОектами
гOсподарюваннrI та громадянами вимог рекомендацiй, що повиннi забезгtечувати
поширеннrI KopoHaBipyoHoT iнфекцiТ:

- ВОДii ГРОМаДського пасажирського транспорту допускають. пасажирiв без
засобiв захисту органiв дихання та здiйснюють перевезенtUI пасажирiв у кiлькостiо
що перевищуе кiлькiсть мiсць для сидiнltя;

- в торгiвельних закладах не дотримуються Еорм соцiального
дистанцiювання та обслуговують покупцiв без ЗIЗ;

- почастiШ€Lли випадки утвОренЕЯ мiсцЬ стихiйноi торгiвлi на територiях,
прилеглоi до агропромислових ринкiв.

ВОДНОЧаС в MicTi Миколаевi фiксують випадки пiдтвердхсення позитивного
РеЗУЛЬТаТУ На COVID-l9 при проведеннi дослiджень для плановоi госпiталiзацii
ПаЦiентiв. Ще вказуе на наявнiсть мiстян, в яких iнфiкуванrrя на COVID-|p
перебiгае безсимптомно, що може априяти [одilJIьшому передаванню Bipycy.

КеРУЮчись статтею 75 Кодексу цивiльного захисту УкраiЪи, ататтею 5
ЗаКОНУ Украiни "Про захист наQелення вiд iнфекцiйних хвороб", постановою
КабiНеТУ MiHicTpiB УкраiЪи вiд 09.0I.2|4 М 11 "Про затвердження Положення про



еДИНУ ДеРЖаВНУ СисТеМу цивiльного захисту" з метою запобiганнrl поширенню на
ТеРИТОРii Украiни KopoHaBipycy COVID-l9 та з ypaxyBaHIuIM постанов Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 11.03.2020 Jф 211 (зi змiнами) та вiд 20.05.2020 Jф 392:

l " Заступнику мiського голови (Андрiенко Ю.Г.) cyMicHo iз управлiнню
ПаТРУльноi цолiцiТ в МиколаiЪськiй областi (!анiла В.М.) провеати нараду з
КерiвникаN.{и транспортних пiдприемств, якi здiйснюють реryлярнi пасажирськi
ПеРеВеЗення в м. Миколаевi щодо неухильного дотримання вимог постанови
Головного державного санiтарного лiкаря УкраТни вiд 21.05.2020 J\Ъ 23 <Про
ЗаТВеРДЖення Тимчасових рекомендацiй щодо органiзацiТ протиепiдемiчних
заходiв при наданнi послуг з tIеревезення пасажирiв на перiод карантину у зв'язку з
ПОширенням KopoнoBipycHoT хвороби (COVID-19)>. Посилити заходи з контролю за
виконанIUIм.

TepMiH: негайно

2. Адмiнiстрацiям районiв Миколаiвськоi MicbKoi ради:
2.1. ПОсилити робоry iз недопущення виникнення стихiйноТ торгiвлi бiля

агропроL4ислових ринкiв.
TepMiH: на час дii карантину

2.2. Продовжити роботу з обробки лезiнфiкуючими засобами зупиночних
комплексiв.

TepMiH: на час дii карантину

З. Адмiнiстрацiям районiв МиколаiЪськоi MicbKoi ради, cyMicHo з ММУ
,Щержпродспоживслужби у Миколаiвськiй областi (Рябенкова Н.П.), продовжити
ЗахОДи контролю за викоЕанням карантинних обмежень та тимчасових
РеКОМеНДаЦiЙ СУб'ектами господарювання, яким дозволено впроваджувати свою
дiяльнiсть, а саме: торгiвлi на ринках, торговельних центрах, майданчиках
роздрiбноi торгiвлi, промислових магазинiв, закладiв |ромадського харчування,
ПеРУКаРень, салонiв краси тощо отосовно дотримання ними вимог гrрофiлактичних
Та ПРОТиепiДемiчних заходiв, спрямованих на запобiгання поширенню гостроТ
респiраторноТ хвороби COVID- 1 9 на пiдпорядкованiй територiТ.

TepMiH: на час дiТ карантину

4" Керiвникам структурних пiдроздiлiв мiськвиконкому посилити контроль
за дотриманшIм на пiдпорядкованих об'ектах рекомендацiй щодо органiзацiТ
протиепiдемiчних заходiв на перiод карантину у зв'язку з шоширенням
KoPoHaBipycHoT хвороби COVID-19 на територiТ MicTa Миколаева, затверджених
ПОСТаНОВаМИ ЗаСТУПнИка MiHicTpa охорони здоров'я - Головного державного
санiтарного лiкаря УкраiЪи Ляшка В.К.

TepMiH: на час дii карантину

5.,.Щиректору децартаменту економiчного розвитку ММР (Шулiченко Т.В.)
ДОВеСТи До вiдповiдних суб'ектiв господарюванIuI Тимчасовi рекомендацii щодо
ОРГаНiЗацiТ протиепiдемiчних заходiв у закJIадах громадського харчуваннJI на
гrерiод карантину у зв'язку з поширенням KopoHaBipycHoT хвороби (COVID_19),
Затверджених постановою застуIIника MiHicTpa охорони здоровОя - Головного
державного санiтарного лiкаря УкраiЪи Ляшка В.К. вiд 02.06.2020 Ns32.

TepMiH: негайно



6. Начальнику управлiння у справах фiзичноi культури i спорry ММР
(Машкiн О.В.) довести до вiдповiдних суб'ектiв господарювання Тимчасовi
рекоМендацii щодо органiзацii протиепiдемiчних заходiв пiд час органiзацii та
ПРОВеДеншI футбольних матчiв в YKpaiHi серед професiйних футбольних клубiв в
УМоВах карантину з метою запобiгання поширенню на територii Украiни гостроi
респiраторноI хвороби COVID-19, спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoV-2
Затверджених постановою застуIIника MiHicTpa охорони здоров'я - Головного
ДерЖавного санiтарного лiкаря УкраТни Ляшка В.К. вiд 26.05.2а20 }lb27 зi змiнами,
внесеними постановою вiд 30.05.2020 Ns30.

TepMiH; негайно

7" Управлiнню транспортного комплексу, зв'язку та телекомунiкацiй ММР
(Попов Д.Д.) посилити контроль за виконанням дезiнфекцiйних заходiв на
кiнцевих зупинках пiсля кожного здiйсненого рейсу"

TepMiH: на час дii карантину

8. Управлiнню патрульноТ полiцii в Миколаiвськiй областi (Щанiла В.М.),
Управлiнню превентивноi дiяльноотi ГУНП в МиколаiЪськiй областi
(Калмиков Ф.I.) посилити контроль за дотримання громадянами та суб'ектами
господарюваннlI карантинних обмежень та тимчасових рекомендацiй на транспортi
та ts громадських мiсцях.

TepMiH: на час дiТ карантину

Керiвник робiт з лiквiдацii
надзвичайноТ ситуацiТ

наслiдкiв
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