
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

НА ТЕРИТОРІЇ ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ 

  

01.03.2021                                           Тур’ї  Ремети                   № 2 

                

  

         Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

захист населення від інфекційних хвороб», статей 75, 76 Кодексу цивільного захисту 

України, Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», розпорядження Тур’є-

Реметівського сільського голови «Про створення штабу з ліквідації наслідків медико-

біологічної надзвичайної ситуації природного характеру на території Тур’є-

Реметівської сільської ради», у зв’язку зі встановленням на території Закарпатської 

області «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки та ускладненням епідемічної 

ситуації: 

  

1. Старостам сіл Тур’є – Реметівської сільської ради: 

1.1. Посилити контроль за дотриманням карантинних вимог та забезпечити 

дотримання на території відповідних населених пунктів обмежень, визначених 

постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежу-вальних протиепідемічних заходів 

з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» визначених для 

«помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки, а саме: 

заборона: 

        1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без 

вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, 

що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно; 

        2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу; 

        3) самовільного залишення місця самоізоляції, обсервації; 

        4) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, 

релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів 



за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території (якщо захід 

проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад 50 відсотків місць у 

кожному окремому залі; 

        5) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним 

транспортом в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння; 

       6) проведення дискотек, роботи розважальних закладів, діяльність закладів 

громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, 

буфетів тощо) з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, 

банкетів; 

        7) робота після 24-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг 

громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, 

буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із 

здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос; 

        8) розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані 

меншій, ніж 2 метри за сусідніми столиками та більш як чотири особи за одним 

столом (без урахування дітей віком до 18 років), за умови, що відвідувачі заходять до 

закладу і пересуваються по ньому з вдягненими засобами індивідуального захисту, 

зокрема респіраторами або захисними масками, що закривають ніс та рот, у тому числі 

виготовленими самостійно (крім часу сидіння за столом для приймання їжі та/або 

напоїв); 

        9) відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції 

через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш як 50 

відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти; 

       10) проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за 

участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів 

(відвідувачів); 

       11) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість 

обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів 

загальної площі приміщення. 

        1.2. Про пророблену роботу інформувати  штаб з ліквідації наслідків медико-

біологічної надзвичайної ситуації природного характеру на території Тур’є-

Реметівської сільської ради. 

  

 Керівник робіт з ліквідації НС, 

перший заступник сільського голови                     Олександра КРУПЧИНСЬКА 

 


