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Що протоколУ J\Ъ 20 вiд 2З.lО.2021, позачергового засiдання KoMicii з

il:ffi:"r;;:*.нно-екологiчноi безпеки i надзвичаtних сиryацiй
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Олександр Тунiтовський



укрАiнА
МИКОЛАiВСЬКА MICЬKA РАДА

KoMICш
з гIитань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй

м. IVIиколаева

протокол J&20
позачергового засiдання koMicii з питанъ тЕБ i Нс м. Миколасва

<<2З>> жовтня 202| року м. МиколаТв

головУВдВ: перший застугIник гоJIови KoMiciT, перший заступник мiсъкого

гоJIови 
- 

Луков В.Д.
ПРИСУТНI: члени KoMicii (за списком).

ПОРЯДОК ДЕННИИ

I. ПрО всmановЛеннЯ на mерumирil мiсmа Мuколаева (червоноzоll рiвня
?

е п I0 аv I ч н о I н е0 ез п е кu.

Щоповiдачi: управлiння з гIитанъ НС та цзН ммр, управлiння охорони

здоров'я ММР.

рiшенням 11озачергового засiдання ,щержавнот koMicii з питань

техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуаuiй вiд 23.|0.202| року
(rrротокол Nэ40), на територii Миколаiвськоi областi встановлений <<червоний>>

piBeHb епiдемiчноi небезпеки.
Рiшенням позачергового засiдання KoMiciT з питанЬ техногенно-

екологiчноi безпеки та надзвичайних сиryацiй при Миколаiвсъкiй ОЩА вiл

23.10.2021 (протокол j\Ъ30) додатково до обмежень, передбачених пунктом 3

постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09.|2.2020 J\b1236 <Про

встановлення карантину та запровадження обмежувалъних протиепiдемiчних

заходiВ з метоЮ запобiгання поширенню на територii УкраIни гостроi

респiраторноi хвороби CovID_19, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV,2>>,

?зi змiнами) на територii Миколаiвськоi областi встановлюютъся обмеження\/
i...

вiдповiдно до ITyHKTy 3'цtсi постанови.

Обговоривши дану iнформацiю,

KOMICШ ВИРIШIИJIА:
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1, ЗабОРОНИТИ На територii м.Миколаева з 00.00 годин 00 хвили н 26жовтнЯ 202I РокУ, додаткоВо дО обмежувЕlJIьних протиепiдемiчних заходiв,передбачених пунктом 3 постанови Кабi"Ь.у MiHicTpi" vпрuйи вiд Og.l2.202OJ\Ь123б КПРО встановленнrI карантину та запровадження ;;;i;;;;;протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню на територiiУкраiнИ гостроi респiраТорноi хворобИ CovID_19, спричиненоi KopoHaBipyco'SARS-CoY-2>>:

*::::::замовлень 
та замовленъ на винос i заклЪдiв |ромадсъпо"о "u|";;;;;;;аеропортах;

|,2, Приймання вiдвiдувачiв у торговельно-розважЕ}JIьних центрах, KpiMприймання вiдвiдувачiв у закладах, визначених у.rцrу"оri 4 цього гryнкту;
1,3, ПриЙlланн,I вiдвiдувачiв В iншиХ закладаХ розважальноi дiялъностi;L4, гtриймання вiдвiдувачiв суб'ектами господарювання, якi провадятъ

дiяльнiсть у сферi торговельного i поЬутового обсrry.о"уuu"r" rru..о.rня, KpiM:- прийманн,I вiдвiдувачiв суб'ектами господарювання, якi торгуютътоварами на торговелъних площах, не менше 60 вiдсоr*i" яких призначено дляторгiвлi IIродуктами харчування, гIсIJIьним, лiкарськими засобами та виробамимедичного призначення, засобами гiгiени та побутовою хiмiсю, заъобамизв'язку, друкованими засобами масовоi iнфрмацii, ветеринарнимипрепаратами, кормами, наоiнням i садивним MaTepiunoп,t (квiтами, рослинами),добривами, засобами захисту рослин, без обмеження доступу вiдвiдувачiв доiНШИХ ToBaPiB, ПРеДСТаВП*""" в асортиментi a*"ur"rr"* суб,ектiвгосподарювання;
- торговелъноi дiялъностi iз здiйсненням адресноi доставки замовленъ;_ провадження дiяльностi з наданЕя фiнансових послуг, дiялъностiфiнансових установ i дiяльностi з iнкасацii та перевезеЕнlI в€lJIютних цiнностей,дiялъностi операторiв поштового зв'язку, а також медичноi практики,ветеринарноi практикИ, дiялъностi uurоrч.rравних комплексiв (без зонхарчування), дiяльностi з технiчного_ обслryговування та ремонту транспортнихЗаСОбiВ, РеМОНТУ КОМП'ЮТеРiВ, побутових виробiв i предметiв особистоговжитку, прання та хiмiчного чищення текстилъних i хутряних виробiв,перукарень та салонiв краси за попереднiм записом;
- виконання робiт iз збирання i заготiвлi вiдходiв;_ провадження дiяльностi з надання телекомунiкацiйних ,посJIуг.

приймання вiдвiдувачiв суб'ектами господарювання, якi провадятъ дiялънiстъ знадання телекомунiкацiйних tIосJý/г, здiйснюстъся за попереднiм записом;
1.5. Приймання вiдвiдувачiв закладiв кулъryри i проведення кулътурнихмасових заходiв, KpiM роботи автоконцертiв, 

^ 

u"rouirroTeaTpiB, 
- 
t.rop"no-культурних заIIовiдникiв, суб'ектiв господарйа""", пов'язаноi з виробництвом

аУДiОВiЗУ€lJlЬНИХ TBoPiB, Зокрема здiйснення KiHo--ru uiд.о.Йомки, за умови
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обмеження доступу до мiсця зйомки (знiмалъного
та використання персон€Lлом (KpiM aKTopiB пiд

майданчика) cTopoHHix осiб
час знiмального процесу),

Hic
З€LЛУченим до виробництва аудiовiзу€шьного твору, засобiв iндивiдуального
Захисту, Зокрема респlраторlв аОо захисних масок, що закривають Hic та рот, у
ТоМУ числi виготовлених самостiЙно. fliяльнiсть суб'сктiв господарювання,

респiраторiв або

пов'язана з виробництвом аудiовiзуальних TBopiB, не е масовим заходом;
1.6. Приймання у спортивних з€uIах, фiтнес-ценц)ах, басейнах,

вiдвiдувачiв, KpiM спортсменiв нацiональних збiрних команд Украiни та ik
TpeHepiB за умови дотримання вiдповiдних санiтарних i протиепiдемiчних
заходiв;

1,.7 . Проведення Bcix масових (розважалъних, сгIортивних, соцiальних,
рекламних та iнших) заходiв, KpiM офiцiЙних спортивних заходiв, включених до
еДиного каJIендарного плану фiзкультурно-оздоровчих та спортивних заходiв
УкраТни, та матчiв командних iгрових видiв спорту професiйних спортивних
клубiв без глядачiв за умови дотримання учасниками таких заходiв вiдповiдних
caHiTapHrx i протиепiдемiчних заходiв та здiйсненiя обов'язкового щоденного
коНтролю за станом здоров'я учасникiв, заходiв з атестацii здобувачiв, заходiв з
оцiнювання якостi освiти;

1.8. Щiяльнiсть ринкiв, KpiM продовольчих;
1.9. Вiдвiдування закладiв освiти здобувачами освiти, KpiM здобувачiв

Дошкiльноi освiти, учнiв спецiальних закладiв освiти та 1-4 класiв закладiв
ЗаГаЛЬноi середньоi освiти, а також KpiM закладiв освiти, yci працiвники яких
МаЮТЬ Документ, що пiдтверджус отримання повного курсу вакцинацii; чи
мiжнародниiа, внутрiшнiй сертифiкат або iноземний сертифiкат, що
пiдтверджуе вакцинацiю вiд COVID-l9 однiею дозою однодозноi вакцини або
ДВОМа ДоЗаМи дводозноi вакцини (зеленi сертифiкати), якi включенi
ВСеСВiтньою органiзацiею охорони здоров'я до перелiку дозволених для
ВИКОРИСТаННЯ В наДЗвичаЙних ситуацiях, негативниЙ результат тестування
МеТОДОМ ПОлiмеразноi ланцюговоТ реакцii або одужання особи вiд зазначеноТ
ХВОроби, чиннiстъ якого пiдтверджена за допомогою единого державного
ВебПОрталУ електронних послуг, зокрема з використанням мобiльного додатка
Портагу Щiя (Щiя);

1.10. Проведення державними та комунЕtльними закладами охорони
здоров'я планових заходiв з госпiталiзацii, KpiM:

- НаДаННЯ МеДиЧноi допомоги внаслiдок ускладненого перебiry вагiтностi
та пологiв;

- НаДаННЯ МеДиЧНоi допомоги вагiтним, родiллям, породiллям,
новонародженим;

- НаДаННя МеДичноi допомоги у спецiалiзованих вiддiленнях закладiв
ОХОРОни здорOв'я пацiентам з онкологiчними та пульмонологiчними
захворюваннями;

- надання палiативноi медичноi допомоги у стацiонарних умовах;- НаДаННЯ ПлановоТ медичноi допомоги закладами охорони здоров'я
нацiонального рiвня, що надаютъ третинну (високоспецiалiзовану) медичну
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ДоПоМоry, за умови дотримання вiдповiдних санiтарних та протиепiдемiчних
заходiв;

- ПРОВеДення iнших невiдкладних i термiнових заходiв з госпiталiзацii,
якщо внаслiдок ik перенесення (вiдтермiнування) icHye значний ризик для
життя або здоров'я людей;

1.11. Перебування без вдягнутих засобiв iндивiдуального захисту,
що закривають Hic та рот, у Tolvtyзокрема ресгriраторiв або захисних масок,

числi виготовлених самостiйно :

- на територiях закладiв охорони здоров'я та освiти;
- в пiдземних переходах;
- на зупинках |ромадського транспорту;
- на iнших територiях загального користуваЕня у разi неможливост1

дотримання фiзичноi дистанцiТ не менше 1 метра;
1.12. Щiяльнiсть закладiв, що надають послуги з розмiщення.
1.1З. Обмеження, передбаченi пiдпунктами |-7,9 та 12 цього пункту, не

Застосовуються за умови наявностi у Bcix учасникiв (вiдвiдувачiв,
корисТУВачiв), KpiM осiб, якi не досягли 18 poKiB, та органiзаторiв заходу
(спiвробiтникiв закладу, ринку) негативного результаry тестування на COVID-
19 методом полiмеразноi ланцюговоi реакцii або експрес-тесту на визначення
анТиГена KopoHaBipycy SARS-CoY-2, яке проведене не бiльш як за72 години до
здiйснення заходу (вiдвiдування закладу, ринку), або документа, що
пiдтверджуе отримання повного курсу вакцинацii, мiжнародного, внутрiшнього
сертифiката або iноземного сертифiката, що гriдтверджуе вакцинацiю вiд
COVID-19 однiею дозою однодозноi вакцини або двома дозами дводозноТ
ВаКцини (зеленi сертифiкати), якi включенi Всесвiтньою органiзацiею охорони
здоров'я до перелiку дозволених для використання в надзвичайних ситуацiях,
неГаТивниЙ результат тестування методом полiмеразноТ ланцюговоi реакцii або
ОДУЖанНя особи вiд зазначеноi хвороби, чиннiсть якого пiдтверджена за
ДОПОМОГоЮ единого державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з
використанням мобiлъного додатка Порталу Дiя (Дiя).

2. Управлiнню транспортного комплексу, зв'язt<у та телекомунiкацiй ММР:
2. 1. Рекомендувати розпшнути можливiсть огlтимiзацii iснуючrх маршрутiв

Громадського транспорту та запровадженнrI коротких маршрутiв з метою
покращення пасажирських перевезень з ypaxyBaHHrIM карантинних обмежень;

2.2. Забезпечити неухильне дотриманнrI рiшення виконкому МиколаiЪськоi
MicbKoi ради вiд 31.08.2020 М757 <Про органiзацiю перевезень |ромадським
ТРаНСПОРТоМ У м. Миколасвi в умовах карантину для пiльгових категорiЙ> (з
доповненнями).

TepMiH: негайно, в
подaльшому на перiод дii
карантинних обмежень.

З. Ушовноваженим посадовим особам виконавчого KoMiTeTy ММР та
адмiнiстрацiй районiв I\4MP забезпечити щоденшу перевiрку суб'ектiв
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господарювання щодо дотримання правил карантину
гiгiснiчних, санiтарно-протиегriдемiчних правил i норм.

У разi виявлення порушень складати протоколи
правогIорушення вiдповiдно ст. 44-З Кодексу УкраiЪи
правопорушеннrI (Порушення правил щодо карантину

людей, caHiTapHo-

про адмiнiстративнi
про адмiнiстративнi

людей, caHiTapHo-
гiгiенiчних, санiтарно-гIротиепiдемiчних правил i норм, передбачених Законом

(червоного>) рiвня епiдемiчноi

TepMiH: з 26 жовтня 2021 року"

5. Щепартаменту мiського голови ммр, управлiнню з питань Нс та цзнммР забезпечити iнформування населення щодо встановленшI на територii
MicTa (червоного> рiвня епiдемiчноi небезпеки та роз'яснення щодо
запроваджених обмежув€шьних протиепiдемiчних заходiв.

TepMiH: негайно, в
под€lJIьшому на перiод дii
карантинних обмежень

6. Виконавчим органам ммР при наявностi надати додатковi пропозицii
щодо впровадження обмежень для "червоного" рiвня епiдемiчноi небезпеки.

TepMiH: до 12:00 годин
25 жовтня202I року.

Перший заступник голови KoMiciT вiталiй ЛуItов

УКРаiЪи кПро захист населення вiд iнфекцiйних хвороб>>, iншими актами
ЗаКОноДаВства, а також рiшенъ органiв мiсцевого самоврядування з питань
боротьби з iнфекцiйними хворобами).

TepMiH: з 26 жовтня202\ року.

4. Рекомендувати ГУ НП в Миколаiвськiй областi, управлiнню патрульноi
полiцii в Миколаiвськiй областi та ммУ Головного управлiння
,ЩеРЖпрОДсПоживслужби в МиколаТвськiй областi, в межах компетенцii,
забезпечити контроль за дотриманням
населеннrIм обмежень встановлених для
небезпеки.

суб'ектами господарюваннjI та

Вiдповiдальний секретар KoMicii

4-
Артем СУСЛIК


