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І. Про зміни до карантинних обмежень щодо запобігання поширенню
гострої респіраторної хвороби СОУІВ-19 спричиненої корона вірусом
8АК8-С0У-2 на території Апостолівської міської ради.

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 Ма 500
“Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” та протоколом
Дніпропетровської регіональної комісії з питань ТЕБ та НС від 18.06.2020
М 36, комісія вирішила:

1.1. Продовжити термін дії карантину на території Апостолівської міської ради
до 31 липня 2020 року.

Термін:
до 31 липня 2020 року

1.2. На період дії карантину забороняється:
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,
підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
4) відвідування закладів освіти ії здобувачами в групах більше 10 осіб,

крім участі у державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного
оцінювання, зовнішньому незалежному оцінюванні, вступних випробуваннях,
єдиному вступному іспиті з іноземної мови, єдиному фаховому вступному



випробуванні, атестації у формі тестових екзаменів ліцензійних інтегрованихіспитів “КРОК”, а також здійснення підтвердження кваліфікації моряків,
проведення підготовки моряків, членів екіпажів торговельних суден, зокрематих, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, та
проведення підготовки судноводіїв малих/маломірних суден;

Термін:
з 01 липня 2020 року

5) проведення масових (культурних, розважальних, спортивних,соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієїособи на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якшо захід проводиться навідкритому повітрі), де проводиться захід. Організатор заходу відповідальний
за дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра;

6) діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
7) здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезеньавтомобільним транспортом, зокрема пасажирських перевезень на міських

автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай,тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському,
внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більше ніжкількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою
транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на цей
транспортний засіб. Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіївзасобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними
масками, та контроль використання засобів індивідуального захисту, зокремареспіраторів або захисних масок пасажирами під час перевезення;

8) постачальникам електричної енергії, операторам систем розподілу
електричної енергії здійснювати відключення та обмеження нижчетехнологічного мінімуму споживання електричної енергії підприємств
централізованого водопостачання та водовідведення незалежно від форми
власності, вугледобувних підприємств;

9) постачальникам природного газу здійснювати припинення постачання
природного газу виробникам теплової та електричної енергії (припиненнязабезпечення споживача необхідними підтвердженими обсягами природного
газу, неподання оператору газотранспортної системи номінацій/реномінацій на
транспортування природного газу для задоволення потреб споживачів,
зменшення періоду постачання в інформаційній платформі операторагазотранспортної системи та/або надсилання доручень на припинення(обмеження) транспортування/ розподілу природного газу для споживачів або
припинення газопостачання) незалежно від форми власності, установивши, щона період встановлення карантину акціонерне товариство “Національна
акціонерна компанія “Нафтогаз України” зобов,язане на умовах та у порядку,передбачених Положенням про покладення спеціальних обов”язків на суб”єктів
ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесіфункціонування ринку природного газу, затвердженим постановою Кабінету



Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. М 867 (Офіційний вісник України,2018 р., М) 98, ст. 3226):
укласти договір постачання природного газу з виробником теплової таелектричної енергії незалежно від форми власності, який звернувся зпропозицією укладення договору постачання природного газу, з дотриманнямВИМОГ ЗЗКОНОДаВСТВЗ;

здійснювати постачання природного газу виробникам теплової таелектричної енергії незалежно від стану виконання умов щодо розрахунків,передбачених пунктом 11 зазначеного Положення, за умови наявностіукладених належним чином договорів постачання природного газу з такимивиробниками теплової та електричної енергії;
включити в реєстр споживачів Компанії на інформаційній платформіоператора газотранспортної системи виробників теплової та електричноїенергії, з якими укладені належним чином договори постачання природногогазу;
10) відвідування установ і закладів соціального захисту, в яких тимчасовоабо постійно проживають/перебувають громадяни похилого віку, ветеранивійни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними абопсихічними порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні послугисім”ям/особам у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, якінадають соціальні послуги екстрено (кризово);
11) відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без

громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасовогорозміщення біженців, крім осіб, які надають правову допомогу особам, якіперебувають в таких пунктах;
12) закладам охорони здоровія проведення планових заходів згоспіталізації, крім:
планової госпіталізації в регіонах, в яких заповненість ліжок у закладахохорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим

випадком СОУІВ-19, становить менш як 50 відсотків. Дозвіл на проведенняпланової госпіталізації в регіоні встановлюється рішенням регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, якерозміщується на офіційному інформаційному порталі Кабінету МіністрівУкраїни (за посиланням Ьїгр://соуіс119.80у.иа);

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності тапологів;

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям,
новонародженим;

надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів
охорони здоров7я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;



здоров”я.

Пацієнти, яким надається медична допомога у зв,язку з проведеннямпланових заходів з госпіталізації, підлягають обов”язковому тестуванню наСОУІВ-Ю відповідно до стандартів Міністерства охорони здоровія;
Термін:

на період карантину
1.3. Решту карантинних обмежень передбачених постановою КабінетуМіністрів України від 11.03.2020 М 21] «Про запобігання поширенню натериторії України гострої респіраторної хвороби СОУІВ-19, спричиненоїкоронавірусом 8АК8-СоУ-2» залишити без змін.

Термін:
на період карантину

“Ї 7/Сй%' .,Голова комісії ТЕБ та нс рутз с. к. НІГАИ
Відповідальний секретар ”л;/::місцевої комісії ,// “

С. Г. ПЕТРОВ


