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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ 

НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

06 січня 2021 року м. Чернігів № 15

Про запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету 
Міністрів України від 11.03.2020 №211 зі змінами, на виконання пункту З 
постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року №1236 «Про 
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2», 
рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 11.12.2020 року №51.

Вирішив:

1.Управлінню патрульної полдіції Департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України (Думич А. А.), Чернігівському відділу поліції 
ГУНП України в Чернігівській області (Калита О. В.), військовій частині 3082 
Північного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії 
України (Савчук А. С.), комунальному підприємству «Муніципальна варта» 
міської ради (Хрустицький В. А), Чернігівському міському управлінню 
Головного Управління держпродспоживслужби в Чернігівській області:

1.1.Під час здійснення перевірок (патрулювання) посилити контроль за 
дотриманням суб’єктами господарювання карантинних заходів, що 
забороняються з 00 годин 00 хвилин 8 січня 2021 р. до 00 годин 00 хвилин 
25 січня 2021 р., а саме:
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1.1.1. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 
діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім 
діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної 
доставки замовлень, замовлень на винос та закладів громадського харчування в 
аеропортах;

1.1.2. Приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, крім 
приймання відвідувачів у закладах, визначених у пункті 1.1.4;

1.1.3. Приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
1.1.4. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім: 
торгівлі виключно товарами, що належать до продуктів харчування, на 
торговельних площах, не менш як 60 відсотків яких призначено для торгівлі 
продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного 
призначення, засобами гігієни, засобами зв ’язку, ветеринарними препаратами, 
кормами, насінням, засобами захисту рослин. Торговельна діяльність іншими 
групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки 
замовлень;

торгівлі пальним;
провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності 

фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, 
діяльності операторів поштового зв ’язку, а також медичної практики, 
ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон 
харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних 
засобів, перукарень та салонів краси за попереднім записом;

1.1.5. Приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних 
масових заходів, крім роботи історико-культурних заповідників, суб’єктів 
господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема 
здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки 
(знімального майданчика) сторонніх осіб та використання персоналом (крім 
акторів під час знімального процесу), залученим до виробництва 
аудіовізуального твору, засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів 
або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 
самостійно. Діяльність суб’єктів господарювання, пов’язана з виробництвом 
аудіовізуальних творів, не є масовим заходом;

1.1.6. Приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, 
крім відвідування спортсменами національних збірних команд України та їх 
тренерами за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних 
заходів;

1.1.7. Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, 
рекламних та інших) заходів (крім організації гірськолижного дозвілля (без 
роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв), 
новорічних та різдвяних свят ялинки (без концертів та ярмарків, у тому числі 
продуктових), проведення офіційних спортивних заходів, включених до 
Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів



України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних 
клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних 
санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного 
контролю за станом здоров’я учасників);

1.1.8. Роботи закладів громадського харчування та місць для харчування в 
готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з 
харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

1.1.9. Діяльності непродовольчих ринків;
1.1.10. Відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її 

здобувачами, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти. 
Термін виконання -  постійно.

2. Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям незалежно від 
форми власності, крім тих, які надають фінансові, банківські та житлово- 
комунальні послуги, забезпечують охорону здоров’я, здійснюють продовольче 
забезпечення, енергозабезпечення, водозабезпечення, зв ’язок та комунікації, 
забезпечують функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, 
сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту, об’єктів критичної 
інфраструктури, у період з 11 до 22 січня 2021 р. включно установити для 
працівників режим дистанційної (надомної) роботи.

3. Структурним підрозділам міської ради:
3.1.Забезпечити доведення цього розпорядження до підвідомчих

підприємств, установ та організацій.

4. Прес-службі міської ради (Чусь Н. М.).
4.1. Забезпечити доведення цього розпорядження до громадськості міста 

через офіційний вебсайт Чернігівської міської ради.
Термін виконання -  негайно.

5. Інформацію про виконані заходи та залучені для їх виконання сили та 
засоби надавати до штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації через 
відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської 
ради (тел/факс -626-472, електронна адреса -  пз@сЬеші§іу-гас1а.§оу.иа та у 
системі електронного документообігу те^ароііз).

6. Нагадую, що відповідно до ст. 75 Кодексу цивільного захисту України 
Розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації є 
обов’язковими до виконання всіма суб’єктами які беруть участь у ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації, а також громадянами і суб’єктами 
господарювання, розташованими у зоні надзвичайної ситуації.

Заступник міського голови -  
керівник робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації О. АТРОЩЕНКО


