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порядок

двнниЙ

Про заходи щодо лiквiдацiТ наслiдкiв надзвичайноi ситуацii
Iiов'язаноТ з поширенням на територii HoBoкaxoBcbкoi MicbKoT рали гостроI
респiраторноТ хвороби COVID- 1 9, спричиненоТ корона BipycoM SARS-CoV-2.
1.

СЛУХАЛИ:

1. Про заходи щодо лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноi ситуаuii
IIоts'язаноТ :з поширенням на територii HoBoкaxoвcl,KoT MicbKoT ра;tи гос,гроТ
респiраторноТ хвороби COVID- 1 9, спричиненоТ корона BipycoM SARS-CoV-2.
tоповidачi: Тарабака О.А.

УХВАЛИЛИ:

l. Вiдповiдно постанови Кабiнету VIiHicTpiB УкраIни вiд 09 грудня 2020
року ЛЬ |236 кПро встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню
на територiТ Украiни гостроТ респiраторноТ хвороби COVID- l9, спричиненоТ
корона BipycoM SARS-CoV-2)) продов}Itити на територiТ НовокаховськоТ
MicbKoT територiальноТ громади з 19 грулня 2020 року до 28 лютого 202l року
карантин.

2.На перiод дii карантину запроваджуються обмежувальнi заходи.

заборонясться:

а саме

2.|. Перебування в громадських булинках i спорулах, грома,цському
транспортi без вдягнутих засобiв iндивiдуального захисту, зокрема

pecпipaTopiB або захисних масок. що закривають Hic та рот, JvToNý/ числi
виготовлених самостiйно.
2.2. l1еребування на вулицях без докумеttтiв, що посвiдчують особу,
пiдtтверд}кую,гь громадянства чи iT спецiальний статyс, без посвiдчення про
взяття на об;riк бездомноi особи, довiдки про звернення за захистом в
УкраiЪi.
2"З, Сапловiлъно залиuIати ьяiсця самоiзоляцiТ, обсервацii.
2.4. Провелення масових (ку:rътурних, у "rOму числi концертiв,
слортивних, соцiа,чьних, рекламних тощо) заходiв за уаlастю бi;:ъш як 20 осiб
(у разi проведення заходiв з кiлькiсткr учасникiв до 20 осiб органiзатор
забезпечус дотриil{ання MirK учасниками фiзичноТ дистанцiТ не менше нiж 1,5
метра}, KpiM зах*дiв необхiдних для забезгrечеI{,ня роботлr оргал*iв державноТ
влади та органiв мiсцевого самоврядyванIIя, проведення квалiфiкацiйного
iспиry на право на зайняття нотарiальною дiяльнiстю. TecryBaHHrI на знання
законодавства у сферi державноi реестрацii осiб, якi аtають HaMip в}lконуват}1
функтдii державногс ресстратsра, проведення офiцiйних спOртивних заходiв,
включених до Сдиного каJIендарного rтлану фiзк.чльтурно-оздOровчих та
сi]орт}rвних заходiв YKpaiнi.t, та матчiв кOмандних irpoBlrx вилiв спорту
професiйних спортивних клубiв без глядачiв за умови дотриманЕя
rIасниками таких заходiв вiдповiлних санiтарних i гlротиепiдеплiчних заходiв
та здiйснення обов'язкOвсг0 щоденнсг0 кOнтрOдю за станOм здороtsя
учасникiв.
2.5. /{iяльнiсть культових споруд та примiшень об лаштованих д-ця
моjlитовних. потреб, якi не забезлечуютъ можливостi обмежити кiлькiсть
вiдвiд5,ggчiв з рсзрахуIIку 0дца особа на 5 KB.MeTpiB споруди чи приптiщення;
проведення релiгiйних заходiв на вiлкритом1, пoBiTpi пiд час яких не
забезпечено дотримання дистанцiТ 1,5 MeTpiB мiж присутнiми.
2.б. Приймання вiдвiдувачiв у KiHoтeaTpax, iHrrrplx закладiв культури та
приймання вiдвiдlrвачiв iнlшими суб'ектапли дiялъностi у сферi культури з
напOвiIенiстю кiноза"пiв або залiв понад 50Уil мiсць {розмiшення здiйснtоетъся
з вiлъгrим мiсцем поруч, спереду та позаду) у кожнсfulу окремому кiнозалi або

залi.

2.1.ПрийманнrI вiдвiд}ъачiв у музеях, на виставках, в га]ереях, в яких не
забезiтечеFIо можлрrвiсть обмежити кiлькiсть вiдвiдувачiв у залi з розрахунr.т
одна особа на 10 кв. MeTpiB прлrмiще}tня.
2.8. Здiйсненrrя регулярних ,га нерегуJIярних перевезень пасажирiв
автсмобiлъЕIиL{ транспортом, зокрема перевезенъ пасажирiв Еа Iиiсъких

автобз.сних маршрутах у режимi маршrрутного TaKci, у tr,licbKoмv,
примiському, мiжмiському сшолученнi, в KiltbKocTi бiльшiй. нiж KirrbKicTb
мiсцъ для сидiння, що передбачена технiчною характерис,гикою
транспортного засобу, визначена в реестрацiйяих докуL.{ентах на цей
транспортний засiб. Перевiзник несе вiдповiдальнiсть за забезпечення водiiв
зассбами iндивiдуа;lънOго зах}lсту, зокрема ресгiiраторамI4 аба захисн1.1ми
маскаh,{и, та здiйсттюс контро.{ь за вI{користанням засобiв iндивiдуального

захисту, зокреI\4а респiраторiв або захисних масок пасажирами пiд час

перевезення, у тому числi вигOтовлених самостiйно.
2.9. IIроведе}iЕя дискотек, робота рOзtsажаJIъних закладiв (нiчнIлх клубiв},
дiяльнiсть закладiв громадського харч,yвання фесторанiв, кафе, барiв,
закусочних, iда"тень, кафетерiТв, буфетiв тощо) з органiзацiею лозвi;tля, у
ToI!{y чlаслi проведення святкових заходiв, банкетiв, мастер-класiв, шублiчних
подiй.
2.1а. робота пiс"rrя 23-Т д0 7-\ IтJдини, iз забороною tlроведеннr{
розрахункових олерацiйr пiсля 22-\ години, суб'сктiв госпсдарюванIlя з
наданЕrI послуг гроil{адського харчування фесторанiв, кафе, барiв,
закусочних, iдалень, KacPeTepiTB. буфетiв тощо), KpiM дiялъностi з надання
послуг грONtадського харчування iз зi]iйскенням адресноi доставки замовлеЕъ
та замовлень на виI]ос i дiяльностi пiсля 2З годlтни З 1 грудня 202а року до 1-Т
години ] сiчня 2OZ1 року.
2.11, Розrчriщення вiдвiдувачiв у закладах гро&{адського харчування на
вiдстанi меншiй , нiж 2 l',{*три мiэлt мiсlдями для сидiння за суоiднiми
стOликами та бiльш як чотири особи за одним столOм ( без урахувантrя дiтей

до 18

poKiB), за уh{ов}t, що вiдвiдувачi захолять до закладу i
пересуваються по нъсму з вдягненими засобаь.tи iндивiдlrадь!{ого захисту ,
зокреi\{а респiраторами або захисними NIасками, ш{о закривають Hic та рот, у
тому числi tsиготсвленими сарrостiйно { KpiM час,y сидiння за cToJioM д;ш
приймання iжi тzlабо напоТв)"
2.\2" fiiяльнiсть суб'сктiв господарювання, якi обслуговують вiдвiдувачiв,
BiKoM

у яких:

* не нанесеЕо марIiуваЕня для

перебувантrя в черзi з дотррiмаI{IuIеt
дистанr{iТ мiж вiлвiдувачами Ее менш як 1,5 метра;
- не забезпечено працiвникiв засобами iндивiдуатъного захисту, зокрема
захисними маOкаti{и або респiратораIчIи, що закриваютъ Hic та рот, та не
здiйснюеться належний контроль за ix використанням;
- обслуговуютъся rrокупцi без од.лгнутих засобiв iндивiдуа"гiьного захисту,
зскреъ{а респiраторiв або закисних масок, що закриваiсть Hic та рот, у тому
числi виготовлецик самостiйно;
- не забезпечу€ться централiзований збiр використаних засобiв
iндивiдуалъногс зах}lсту в oKpeMi контейнери (урни).
2.13. Щiяльнiстъ закладiв, що надають послуги з розмirцеЕня iKpiM готелiв,
caнaTopнo-KypopTн[rx закладiв, установ i закладiв. якi надають соцiа,шьнi

посл}ти, реабiлiтацiйних установ дJýI осiб з iнвалiднiстю та дiтеri з
iнвачiднiстю, а також сташiонарнrх вiддiлень первинного та складногс}
протезування протезно-ортопедичних гriдприемств, IIIо нiulежатъ до сфери

управлiння MiHicTepcTBa ссцiальноi пслiтlrки).

2.14. Вiдвiлуваl{ня закладiв освi,rи здобувачамr,r освiти групаЕ{и кiлькiсткl
бiльшл як 20 осiб, KpiM закладiв дошкiльноf, загально? середньоТ, позашкiлънс:i
та спецiалiзованоi мистецькот освiти.

2.|5. Вiлвiдування закладiв освiти здобувачаьци освiти у разi. коли на
самоiзоляцii через контакт з пацiентом з пiдтвердженим випадком COViD-i9
перебувас бiльlл як 50 вiдсоткiв здобувачiв освiти та персонаду заifiаду
ocBlTи.
2.16.Проведення в закJIадах освiти масових заходiв (вистав, свят,
концертiв) за участю дiтей з бi;iьш нiж однiсi груплi/лс,тасу та за fiplrc},THocTi
глядачiв (вiдвiдувачiв).
2.|7. Провелення державними та комунrlJlъними закладами oхороFrи
здоровОя планових заходiв з госпiта"пiзацii, KpiM:

-

надання медичноТ допомоги внаслiдок ускладненого перебiry

вагiтностi та пологiв;
* нада}{и,fi медичноi доr]смоги ваг,iтнипа, родiлtлямо лородiллям,

FrавоЕароджениьf

;

- надання медичноТ догlомоги у спецiалiзованих вiддiленнях закладiв
охорони здоров'я пацiентам з онкоjiогiчнимлt та пульмснOлогiчними
захворювання]\,fи;
- надання палiативноТ медичноТ догlомоги у стацiонарних умовах;

-

надання плановоi медичноТ допомоги закладами oxopoнlt здоров'я
нацiональнсго рiвня, що надаютъ трет}Iяну (високоспецiашiзовану) медичну
допомOry, за умOви дотримання вiдповiдних caHiTapниx та протиепiдемiчних
заходiв;
- цроведення iнших невiдкладнрlх i TepMirloвиx заходiв з госпiталiзацii,
якщо внаслiдок Тх перенесенЕя (вiдтермiнування) icHye значнrrй ризик для
життя або здоров'я людей.
2.!8. {iяльlriсть спортIlвних залiв, фiтиес-цеi*тgiв, якi не забезпе.r}тсть
можливiстъ обмеrкити кiлькiсть вiдвiдувачiв у залi з розрахунку одна особа
на20 кв. MeTpiB загальноi площi примiщення.
2.19.Вiдвiдуванн,ч стороннiми особами (bpirvr законних представникiв, членiв
ciM'T, родичiв за умOви дотримання Bcix протиепiдемiчних заходiв, не частiше
Hix< один раз на тиждень) ycTa}loв i закладiв соцiальнOго захисту, в яких
тиIичасово або постiйно проживають/перебувають гроI\{адяни fiохилого BiKy,
iнвалiднiстю, особи
стiйкими
ветерани вiйни
праui" особи
iнтелектуrlJlьними або психiчними пOрушеннями, устанOв i закладiв, щ0
нада}стъ соцiальнi послуги сiм'ям/особам, якi перебувають у складних
жи,flгсвllх обставинах, KpiM установ i закладiв, якi надають соцiа,тьнi послуги
екстрено (кризово1.
обмежувальЕих протиепiдеirriчнлiх заходiв,
flодатково
передбачених пунктом 2 lIього прOтоколу, в перiод з 00 годин 00 хвилин 8
сiчня 2а2| р. до 00 годин 00 )<вилин 25 сiчня 202l р. на теритсlрiТ
НовокаховськоТ MicbKoi територiа"тьноi громади заборонясться:
3. 1. Приймаяня вiдвiдувачiв суб'ектами господарювання, якi провадятъ
дiялrьнiстъ у сферi громадського харчування (барiв, pecTopaHiB, кафе тоrцо},
KpiM дiяльностi э наданнlI послуг гроý{адýькOгtr харчування iз здiйсненъiям

i

З.

з

до

адресноТ доставки заN{овлень, замовлень на винос.

iз

"2. Приймання вiдвiдувачiв у торговельно-розважаJIьних центрах. Kpipr
приймання вiдвiдувачiв у закладах, tsиз}tачених у пiдпунктi 4 цього пункту.
З.3. ПриймаЕня вiдвiд1,,вачiв в iнших закладах рсзважальпоf дiяльностi.
3

З.4. ГIриймання вiдвiдувачiв суб'ектаý{и господарювання, якi провадять
дiялънiсть у сферi торговельного побутового обсл-уговування населення,
крlм:
- торгiвлi виклточно товарами, Iцо належать до цродуктiв харчуванЕя,
на торгOвельних IIJIOщах, не менш як 60 вiдсоткiв яких l]ризначено лJIя
торгiвлi продуктами харчув ання, лiкарськrrми засобами, виро бами медичного
призначення, засобами гiгiени, засобами зв'язку, ветеринарними
препаратами, KopMaMlIo насiнням, засобами захисту рослин. Т'орговельна
дiялънiстъ iншими грушами ToBapiB N{оже вiдбуватися Jlише iз здiйсне}{ням
адрестlоТ доставкIl замовлеЕь ;
- торгiвлi пальним;
провадженшI дiяльностi з надаЕня фiнаноових послуг, дiя;rьностi
iнKacaцiT та перевезенн.rI ва.пютних
фiнансових установ дiялъностi
цiнностей, дiяльностi операторiв поштOвого зв'язку, а також медичнсlТ
пpaKTpIK}l, ветеринарноТ практики, дiя.тrьностi автозаправнI.rх комплексiв (без

i

-

з

i

з

харчуванлш), дiяльностi
технiчного обспуговування та ремонту
трансшортних засобiв, перукарень та салонiв краси за попереднiм записом,

зон

З.5.

IIрийпrання вiдвiдувачiв закладiв культури

i

rrроведеннrl

кулътурних масових заходiв, KpiM роботи iсторико-культурних зацовiдникiв,
суб'сктiв господарювання, пов'язаноТ з виробництвом аулiовiзуаJIьних
TBopiB, зокрема здiйснення KiHo- та вiдеозйомки, за умови обмеження
достуýу до мiсця зйопrки (знiмапън*го шrайданчика) cTopoTlHix осiб та
викOристання персоналом (KpiM aKTopiB пiд час знiмальнсrго процесу),
зuLлученим до виробничтва аудiовiзуального твору, засобiв iндивiдуального
захисту, зокрема pecпipaTopiB або захисЕих масок, що закривають Hic та рот,
у ToInIy числi виготовлених самостiЙно. ýiяльнiсть суб'сктiв госшOдарювання,
пов'язана з виробýицтвом аулiовiзуаjlъних TBopiB, не е ýIасовим заходOý1.
З.6. Приймання вiдвiдувачiв спортивних залiв, фiтнес*lентрiв,
басейнiв, KpiM вiдвiдування спсртсменаIчIи нацiональних збiрних комаЕд
Украiни та ik тренерами за умови дотримання вiдшовiдних санiтарних i
протиепlдемlт{них захOдlв.
З.7. IIроведення Bcix п,тасових фозважшlьних, спортивних, соцiальних,
реклаfolних та iнших) заходiв, новорiчних та рiздвяних свят ялинки (без
концертiв та ярмаркiв, у тому чrтслi продукто*r"), проведентш офiцiйних
Сдиного кЕшендарного плану
спортивних заходiв, включених

до

та MaT.riB
фiзкультурно-оздоровчих
командних iгрових видiв спорту професiйних слортивних клубiв без г.riядачiв
за уь{ови дотримання учасникаN{и таких заходiв вiдповiдних санiтарних i
протиепiдемiчних заходiв та здiйснення обов'язкOвого щоденного контролю
та

за станом здоров'я учасникiв).

спортивних заходiв Украiни,

3.8. Робота закладiв громадського харчування та MicTIb для харч,чвання
в готелях з i 1-Т години до 6-Т години наступноi доби, KpiM надання пOслуг з
херчуtsання в готельному HoMepi за замовленням клiснтiв.
З.9. fiiяльнiсть непродовольчих ринкiв;
З.10. Вiдвiдування закладiв освiти незаJIежно вiд форми власностi ii
здобувачапли, KpiM закладiв дошкiльноТ освiти та спецiа;tъних закладiв освiти.
4. РекомендуватI,I пiллриемствам, установаьл, органiзацiя незалежно вiд
форми BJlacнocTi забезпечити:
- на лерiод дii караrrтину з метою обмеженrrя скупченнlI осiб в
TpaнcпopTi та на шляхах прямування на роботу (з роботи) застосування за
можливостi гнучкого режиму робочого часу, який, зокремаl передбачас
рiзний час початку i закiшчення роботи для рiзних категорiй шрацiвникiв,
позltтiтrнy робоry працiвникiв, а за техrriчнот можливостi
тако}к рсlботзr в
режимi реrurьного часу через lHTepHeT iз збереженrrям заробiтноТ плати,
длtстанцiйну (надомну) роботу;
- встанOвлення вlдстан1 у прикасOвlи та касовlи зонах закладу торгlвл1
мiж особами (за виняткOм покупця i продавця) не MeHrIIe нiж 1,5 метра таiабо
наявнiсть мiж ними вiдповiдних захисних eKpaHiB;
* визначення часу (*е меншIе двох годин) гrрiоритетнсго прийому
гроh{адян похилого BiKy та осiб з iнвалiднiстю;
-дотримаЁня вiдстанi не менше нiж 1,5 метра мiж вiдвiдувачами, якi
очiкlтотъ дозволу на вхiд до примiщень.
5, Рекомендувати суб'сктам господарювання на перiод дii карантину
tsнести (у p*i потреби) змiни до режимiв ik роботи з метою встановлення
початку роботи о 9-й, 10-й годинi чи бi.льшr пiзнiй час" Зокрема, вста}IоRити
початок роботи о l0-й годинi або бiльш гliзнiй час та час гrрiоритетнOго
обслуговування з 1 0-i до 1 2-Т години або з бiльш пiзнього часу протягом двсх

годин громадян похилого BiKy та осiб

з

iнвапiднiс,гю для суб'сктiв
гOсподарюваFIня, як1 провадять свOю дlяльнlсть у таких видах економlчно1

дiяльносr,i:
- оптова та роздрiбна торгiвля;
- ремонт автотранспортних засобiв i л,tотоциклiв;
- поштова та кур'ерська дiяльнiсть;
- тиI\{часове розмiщеЕfiя та органiзацiя харчуваЕня;
- страхова дiяльнiсть;
- надання соцiалъноТ допомоги;
- мистецтво, спорт, розЁаги та вiдпочинок.

6. Суб'сктами господарювання опрацювати питання Iцод0 можливостi
запровадження на гrерiод дii карантину графiкiв роботи пiдприеrч.lств, ycTa.I{cB,

органiзацiй, якi передбачатимуть рiзний час початку (закiнчення) ik роботи
залежно вiд територiального розташуваfiня, гsшузеtsоi HiuiexcHocTi, слецифiки
tsиконання робiт чи наданI{я гlослуг.

7. Начальникам Новокаховського вiддiлу полiцii ГУ

нацiональноТ

полiцii Украiни в Херсонсъкiй областi Рогожину О.В., Новокаховського

управлiнrrя Головного управлiння,Щержпродспоживслужби в Херсонськiй
областi Собко С.М. директору КП кМунiципальна охорона> Нечеса М.М.
забезпечити систематI[чну дiяльнiсть СОVlD-патрулiв у
пiдпорядкованих населених пу-*нктiв, спрямувавши iх роботу на проведеннrI
перевlрок щодо виконання протиепlдемlчних заходlв, затверджених
постаноtsою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вИ 09 грудня 2020 року J\b 1236
населеннrIм, автоперевiзниками, суб'ектами господарюваннrl, установами та
органiзацiями.
-

Нееайно.

8. Контролъ за виконаннrIм рiшення покJIасти Еа заступника мiського
голови Тарабака О.А.

Голова KoMici?
Секретар KoMicii
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