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ПОРЯДОК ДЕННИИ
1. Про забезпечення виконання

на територii Новокаховськоi MicbKoi ради

рiшень Ур"ду щодо послабленшI карантинних обмежень

СЛУХАЛИ:.

1. Про забезпечення виконапЕя на територii Новокасовськоi MicbKoi ради

рiшенъ Уряду щодо послабленшI карантинних обмеженъ
,Щоповidач : Тарабака О.А.

УХВАЛИJIИ:

1. ,Щозволити за умови дотриманIIя вимог постанови Кабiнеry
MiHicTpiB УщраТни вiд 20 травня 202а року }lb З92 зi змiнаrчrи, а також
протиепiдемiчlштх заходiв, викJIадених у нормативних актах MiHicTepcTBa

охороЕи здоров'я та Головного державного санiтарного лiкаря УкраiЪи:
з 05 червrrя:
кiлъкiстю пасажирiв,
перевезення легковими автомобiлями
вкJIючаючи водiя, до п'яти осiб без урахування осiб BiKoM до 14 poKiB або
бiльшою кiлькiстю пасажирiв за уil{ови, що вони е Iшенами однiеТ сiм'i;
- проведенЕrI релiгiйних засодiв за умови здiйсненrш контроJIю
релiгiйною органiзацiсю за дотриманнrIм фiзичноТ дистанцii мiж 1.,rасниками
не менше нiж 1,5 метра та перебуваннrI не бiльше нiж однiеi особи на 5 кв.
метрах площi булiвлi, якщо релiгiйний захiд проводиться в примiщеннi;
- дiялънiсть закJIадiв харчaваннrl, зокрема приймання вiдвiдувачiв у

-

з

примiщенЕ,Dq за умови дотримання протиепiдемiчних зосодiв, зощрема

дотримання вiдстанi не менше нiж 1,5 метра мiж мiсцями для сидiнЕя за
сусiднiми столами та розмiщення не бiлъше нiж чотирьох клiентiв за одним
столом (без урахування дiтей BiKoM до 14 poKiB), за умови, що суб'ект
господарювання, який провадить таку дiяльнiстъ,
оператором ринку
харчовLD( продуктiв вiдповiдЕо до Закону УкраiЪи "Про ocHoBHi принципи та

с

вимоги

до

безпечностi

та якостi харчових продуктiв", та за

уN{ови

забезпеченнrI персонЕшу засобами iндивiдуulльного захисту (зокрема захист
обличчя, очей, рук) i використання вiдвiдувачами, KpiM часу приймання iжi,
респiраторiв або захисних масок, у ToIrry числi виготовлени)( самостiйно;
- особам, якi досягли бO-рiчного BiKy, не дотримуватися зобов'язання
щодо самоiзоляцiТ;
- дiяльнiстъ закJIадiв, що надають посJryги з розмiщення, KpiM дитятIих
зашlадiв оздоровлення та вiдпочинку.
2. Начагlьникам НК вiддiлу полЩii ГУ нацiона:ъноТ полiцii Украiни в
Херсонськiй областi Рогожrтту О.В , Новокаховського управлiння Головного
управлiння .Щержпродспоживслryжби в Херсонськiй областi Собко С.М.
вжити комунiкацiйних заходiв щодо органiзацiй спiльних рейдiв на територii
MicbKoT ради щодо дотримання суб'сктами господарювання карантинного
режиму.
3. Контролъ за виконанням рiшення покJIасти на заступника мiського
голови Тарабаку О.А.
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