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розшоряджЕннrI
МиколаТв Jrгр 20

Про запровадження карантинних обмея<ень

та додаткових карантинних обмежень у
вихiднi днi на територiТ MicTa Миколасва

ПостановоюКабiнетУМiнiстрiвУкраiнивiдllлисТопаДа2020р'Ns1l00ВнесеНо
змiни до постаноЪ, кмУ" вiд 22.07.2о20 N, UO] 

_-1Про 
встановлення карантину та

запровадження посилених протиепiдемiчних заходiв пu r.:Р"]:|_1'лl1:::::'" ПОШИРеl]НЯМ

гостроi р."r,iрurоi;;i-;;"йби CoViD_19, спричиненот KopoHaBipycoM SдRS_соV_2>,

якими скасовано зонування епtдемiчноi небезпеки на територiт Украiни, доповнено

перелiк карантинних обме>ttень та запроваджоно додатковi карантиннi обмех<ення у

вихiднiднiвперiодзOOгоДинOOхвилинсУботидоOOгоДинOOхвилинпонеДiлкана
територii Украiни з' 14 лиетопада 2020 р, до З0 листопада 2020 р, _ __:__

в MicTi миколасвi проловжують фiксувати зростання кiлькостi випадкiв

захворюваностi на C9VID-19, Cruno, "u 
punbn I2,|i2O20 всього в м,Миколасвi

офiцiйно пiдтверджено 8542 позитивних випадкiв iнфiкування за весь перiол

спостереження. cTpiMke зростання випадкiв спостерiгасться з вересня, максимальний

добовий прирiст .*uu 299 особи за добу За ocTaHHi 4 тижнi вiдбулося подвосння

зареестрованих випадкiв захворювання (4210 випадкiв було l4,10 20_Цl
' 

brur' 
".riд.ri.rпоТ 

ситуаrtiТ по МиколаТвськiй областi на |2.1 1.2020:

- показник захворюваностl на COVID_19 за попереднi |4 днiв на 100 тис,

населення _266,0(при лопустимому базовому piBHi не бiльше 40 на 100 тис, населення);

- завантаженiсть лiжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпiта,чiзацiт

пацiснтiв з пiдтверлженим випадком coVID-19 _ 5з,0 (при лопустимому не бiльш як

50%); 
,,i-",inTl трпт\/рянI lззноТ ланцюговоi реакчiТ (ПЛР) та

- середня кiлькiсть тестувань методом полlмер

iмуноферментного аналiзу (IФд) вIlродол]ж ocTaHHix семи днiв на l00 тисяч населення -
119,13(прилопУсТиМОМУнеМеншенiж48наlO0Тис.населення).

За iнформацiсю Управлiння патрульноi полiцri в МиколаТu"lч: областi в перiол з

27.о8.20 по 0б.11.20 спiвробiтниками-управлiння було складено 180 адмiнiстративних

протоколiв за ст.44-з iупдп *iдпо.по водiiв маршрутних транспортних засобiв

м.миколаева через перевезенням пасажирiв У кiлькостi, що перевищус кiлькiсть сидячих

мiсць,
за цей час протоколи були складенi на водiiв Bcix 12 пiдприсмств-перевlзникlв,

що обслуговують автобуснi маршjути мiста..Найбiльшу кiлькiсть протоколiв складено

на МПП кТФТ> 1+О проiополiв), fiп uдuто Вiола nnio.,, (29 протоколiв), ПП кПиIt> (26

протоколiв), тоВ <Еталонавто> (19 протоколiв),

Найбiльш часто протоколи складаJIи на водiiв маршрутiв N91 , 91 ,2|, з 1 , 16, з,



С,ганом на 1i JIистопада 2020 rra сашtоiзоllяttii перебувае б груп в б заiсладах

дошкi:lt,ноi освiти, 3 tсласи початковоi школи наRчак)ться в llиста}luiйному ретtимi, на

самоiзоляlдii перебуваIоть orcpeMi учrti 
,га вчи,геJli l]ЗСо: учrliв - 255, вчителitз - 29, t]

iншиХ закладаХ загальноi середньоТ освiтИ в дистанцiйномУ реrкимi працюIоть злобувачi

освiти 5-11 rсласiв.

КерукlчиСь c,IaTTeIo 75 КодскС,ч tlивiльtlОго захис],у УкраТtlи, стат,гск) 5 Закоttу

укilатни .,I1po захист IIасе_rIеIItlя BiJt iH(ieKrlirlrrиx хвtlроб", tIостановою I(абirrету M.,]]:_l|]]]

YKpairllr вiд09.01.214 }i!l 11 "Ilpo Зtl']'l}еРltiliенttя IlсrлоlItеI{ня про сдиitу державL{у систеN{}i

циtзiльно.о .u"".ry'; з метоIо'запобiгаIlrlя поIIIиреI{IIю на ,гериторiТ УкраТни Kopo'laBipycy

СоViD.l9тазурахУВаIrНяМПосТановиКабiне'Уплi"i.'рiвУкраТни1уz2'0729i9*:il
кпро встановлення караIrтину та запровадже}Iня посилепих протиепiдемiчтrих заходiв на

територiТ iз значним поширенtlо", .о.rрпI респiра,горлiоТ хвороби COVID-19, спричлtllеноi

поропuЪiрусом SARS-CoV-2> (зi змiгrами):

1. l,оловам адмiнiстраuiй районiв миколаiвськот MicbKoi рали, cyMicHo з мму

ЩерiltпроЛспохtивслухrбИ у МикоЛаТвськiй областi (РябеrIкова Н.II.), управлitrltям

преRе}Iтивноi дiялыiостi ГУНП в МиколаТвськiй областi (Ка-T шtиков Ф,L) та управ,пiтtням з

розвитку спох(рIвчого риIIку департамен'у еконоьli,Iнtlго розt]итку MI\4P (Курляк О N4,)

продовх(и.ги .,llя:rьнiсть рсrбсlчих гр,Yп' з рейло.вих перевiрок Rиконання захолiв

пuрппr"rrих обмеrкенL ,га Тиlч{часоRих рекомеIlдацiй суб'сктами госilодарюванl{я, ,IкиN,I

дозволено Rпровад)Itувzlти cBOIo дiяльнiсть cTocoBI]o дотI)и]\{анI{я }{ими виN{оl"

профiлактиIIнлlх .,u'rrрЪrr.пiдемttttих заходiв, спряь,I.RаIIих rIa запобiгztгtня поrIIиреннк)

гостроТ ресrriра,гор*r,эi *вороби COVID-19 Tla tlillпоря;lковатtiй ,гериторiI,
'I'cpпriH: tla LIao j{iT тсараttr,игlу

2. Керirзrrикамt суб'ск1iв t,оспilдарюванtlя, яким дOзв()лено вп_роt]алiкува,ги cвolо

дiяльнiсть, Ъабезrте.lити IIсухильiIе дотриN,IаIII{я персоI{алоN{ та вiдвiдувачами вимог

тимчасов}lх рекоменлацiй, фофiлактичних 
,га протиеIliде*ti,тtlих заходiв. опрямOваI{их }{а

запобiгання поширепrrrо .o.|po! респ ipaTopl IoT хвороби COVID - 1 9,

1'epMiH: на LIac .rrii rtаранr,ину

З.КерiвникаN{сТI)УкТУрнихпiлроздiлrвМиколаТвськоТпцiсьttоiеuIl11::::''j:]
вiдповiдlIиХ суб'сктiВ госполарЮваI]нЯ та/абО пiдпорядковаrlих закладlв карантинtI1

обмежеtлня, передбачеrti п.10, п.15 пост,атrови Кабirtету N4iHicTpiB Украirrи вiд 22,07,2020

N9 641 <Гlро встановленIIя KapaHTI,{II), та запроваджеI{ня IIосиJIеrIих протиепiлеtчtiчних

заходiв на тери1орii iз зlrачн"", ,rпr,,ul,еIlняN,I iостроi респiра,горгttli хвороби COVID-19,

спричинеI]оТ KopoiraBipycoLr S ARS-CoV -2> (зi змiнами),
1'cpMiH: Ilсгitйttо

4.Управлirrня траI]спор1,1Iого комплексу, зR'язIсу,rа теJIек()му}riкацiй lv{N4P

(Попов Д.Д,):
- .I.риN{ати на Kotlr po:ti iIе\,хильне доl,риj\,{аIlня керiвttикаtvlи 1раi,{сI]()ртFIих

пiдприсмст.в, якi злiйснttlкlть I)еI,уJIярtti шасажирськi llеревезення rз м, Миколасвi вимог

постановLI f,оловного лержавноI,u.uпiruрrrогсl лiкаря украiни вiд 21,05,2020 N 2з кпро

затверджеНня ТимчаСових рекОмендацiй ш{одо органiзачiТ про,гиепiдемiчних заходiв гtри

наданнi посJIуг з перевезення пасажирiв на перiод карантиrlу у зв'язку з поl]]иренtlяNl

KopoHaBipYc'oi хtsорОби (COVID-I9))' 
TepMiH: на LI.tc лiТ каран.l,иrrу

- забезпе.lити tзидiлеI{ня дода.гкових 
,гра}{спорl,них зассlбiв з шleTotO зN{еl]шенн,l

СК}iпчення осiб у громадськOму траI]спортi у години пiкового IIаваI{тажеI-Iня,

TepMirt: на час дiТ карантлtгlу



/t

5. кп I\4MP "Миколаiвелектротранс"(Свтушенко в,в,), кгI ммр

''N4lлколаТвпастранс" (Уruакоrз о.в.) ].u *.pi,,rr"KaN,{ приватних трансl]ортlIих пiдгtрисir,lс,гв,

якi з.цiйсttrоютL регуJIярнi tlасахсирськi перевезеtIня R м, Мико:rасвt:

- забезпечит,Ii IIеухильнс до,гримання рitltенгtя виконкоN,{у Миt<оjtаТвоькоТ MicbKoT

рали вiл 31.0s.2026 шпisz кгIро орiанiзацilо 
1l.:._::::j:b 

громадським трансrIортом у м,

}r4иколасвi в умовах карантиI{у для пlльгових категорiй>(з доповненнями),
Гермirl: r{a час дiТ рirпення

-пiдчасзлiйснеiлttяГ)еГчпярНLIхпасаiкирськiIlереВеЗе]]tl".-.1.п'Ir4икtlласвi
ДоТриМуВаТисяВиМоI.ЦосТаI{ОRиГ.о"цовноГоДсржаIrttогосанir.арНОГо.lliкаряУкраItrивiл
21.05.2020 Ns 2з <про за,гвердя(ення 

'rимчасових РеКОМеrrДаuiЙ ЩОДО "|''^:|:11']
протиепiдемiчших захолiо при наданtri ll0сJIуг з перевезення пасажирiв IIа перlод

nipunrrrry у зв'язку з поширенняNI KopoнaBipycrroi хвороби 
''"{J,?;H'ilu.,o. дiт рirшення

6. щепартаr\,{ен,гу жкг ммр (Брих<атий о.в,) пролоt])Itити здiiiсttення захtlдiв з

дезirтфекцiйrlоi обробки пiл'Тзп.iв_ о_--опоор,гирнрlх булинкiв, в яких про}киваIоть особи з

пiотu.роп,еuим дiагt{о:]оN,I rra СоVIГ)- 1 9,

Tepb,riH: I]a LIac дiТ каранr,ин1,

7.Ilомi.lтrикУкоI\,IаIl/tира/]IЗI.Рl3/'lСIIСУкрtrfтtи(Осrрсlвсь:':I..]9u)злiйсttкlвати
дезiнфекцiйну обрсlбку tтримitt[€llil'Го,I:сригорiii ,,i1 rur,u,,,r,u уlrравлitttlя :] IIиTtlltb НС ra

ЦЗ}1 МиколаТвськоi шtiськоi ради,
TepMiH: на час дiI каран,гигtу

8.УправлiннюПаТрУльrIоТполiцiiвМиколаТвсьrсiйоб;rастi(/'|анiлаl].N4')ПосИЛи].И
коrIтроль за до,гриN{аI{IIям громадянами ,га суб'сктапtи госIIодарlо:l-пu" караIIтинl{их

обt,tеrкень .га тимLIасових рекомендаtliй пiд час перевезе}Iня пасажирiв в громао"_'_1:'У

транспоI)Тi. особлиВу уRагУ звертагИ на дотриМанн,I громадянами карантиI]}Iих заходlr],

TepMiTr: tla LIac дiТ карантину

9. Управлiннк) преL}егlтtlвrlсlТ ,tliя.lIt,ност,i ГунгI tз N4ико"цаТtзськiй об;lастi (Каrrпtикtltз

Ф.l.) посиrIити коII,I,р()лL lзо ДОТР1,II\,{аrIr{яN,l I,pOMaou11'" ,га с,уб'ектами го0I10,1lарIOi]ення

караI{тинних обл,tехсеI{ь та ,гимIIасоRих рекоlчIеI{даrtiй о l-роl11|,r,ких мiсt{ях, особ;rиву

увагу звер,га,Iи на дотримання ГроIVIадянами карантинних захоi]lв,

1'cpMiH: на lIac ;liT tttiрантиtlу

l0.Вi;tлiлусr.аriларr^изаЦiТl,аВIII)ОВаiIжеIlНяеJ]еlil.рОНIlОГОВрЯлуВаНlIяlr4Мj)
(Канарському [\.А.):

-оТI]ор!I1.инаголовtлiйсторiнuiофiчiЙногсlrlеб-саiiтУN4ико:таiвсьtсоiмiськоТрали
окремий розлiл "Зупиttипtо COVID-l9"; 'ciT з питань ]'tiБ i

- забезпечити оприJtЮдIIеIttIя в зазI]аIIеному рсlзлiлi рiшенl, KoMt,

нС м, Миколасва, po.nnp"o*.nn керiвника робiт з ;tiквiдацii наслiдкiВ IчlеДИКО-

бiологi.lноi налзви,lайttсli ситуацri Ilриродног() характеру, гttlв'язаrtоТ iз пошIиренrlяN{

KoporIaBipycHoT хвороби CovID_i9,;;,;;;r:ч]_л}:i*u N4иколасва, iнrпот iнформаuiт

пов,язаrlоТззапобiгаrIIIя]t{ПопIиреI{някоронавiрусноТхtзоробиСоVlD-19.
TepMirr: до 20,11,2020

11. утrраrз:Iiнllttl з ltи,l,allL }l(] т,а llзII I\4M}' (Герасiменi O,r\,) ]:i:,","]]i_]], j1];:]l]:

вiддiлу о,гаI{лар,гизаr{ii 
,га I]прOвilля{енIIя еJ]еl(,Iронного t]ряllуRаI]ня MN4P pittleHb Ko]vllcll з

Пита}IЬ 'IEIj i []С м, Мtlколасirа, рОзпорядIжеIII, n"piu,"nri робi,г з lliKtliдlat{iT наслiлкiв

медико-бiо-ltогi.lноi ttадlзвичайноi, сит,уаuii природF{ого характеру, пов'язаirоi iз



пошIиренняN{ коронавiрусноI хвоц9!_1 COVID_19 на TepltTopiT rчriс,га Ir4иколасва для lx

публiкачii о ро,,лiпi "Зупинимо CoVlD-19",
'['epMirI: на час лiТ каранr,ину

12. I_1ача,rьнику вiлiлу iнформаuiйного :забезпеченrrя депарl,аменту tчtiського

го,повtI N4I\4P (Хорхсевська I.E,) u"p.i ЗМI довес,ги до громадськостi iнформацirо Lцодо

впрова]iження " 
y*p"Tiri проrr.iriлемi,лlих обмежень та додаткоtsих карантинних

обir,е;л,епь у вихiлнi дrii, якi лiють LIа територii lчr,Мико:IаеRа,

T'epMiH: негайrItl

KepiBHlTK робiт з лiквiдацii
наJ:]ви.lайrrоТ ситуаrtiТ

О.Герасiпrеня 37-,}6- l

IIасJIlдкlв
r- криJIЕ}iкс)


