
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

 

17.05.2020                   № 20 
 

м. Ужгород 

 

 
Про внесені зміни у порядок карантинних  

обмежень під час запобігання поширенню  

на території міста гострої респіраторної  

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  

SARS-CoV-2 

 

 
Відповідно до статей 75 і 76 Кодексу цивільного захисту України, статті 

29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»,  

Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11,  

Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 №223, постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу СОVID-19» (зі змінами – 

остання 14.05.2020 № 377), Положення про штаб з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ 

від 26.12.2014 р. №1406, розпоряджень керівника робіт  з ліквідації наслідків 

НС у місті Ужгород № 15 та 17, з метою забезпечення безпосередньої 

організації і координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

державного рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби COVID-

19: 

        1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 11.03.2020  № 211 

«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» — із змінами, 

внесеними постановою Кабінету Міністрів України 14.05.2020 № 377,  до 

розпорядження керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

місті Ужгород 08.05.2020 № 17 внести наступні зміни: 

1.1 Підпункт 2 пункту 2 викласти у такій редакції:  

«пересування групою осіб у кількості більше ніж вісім осіб, крім випадків 

службової необхідності»; 

1.2.У підпункті 6 пункту 2: 

- в абзаці другому слова «виключно в магазинах, зокрема» замінити 

словами «у тому числі в»; 

-  абзац четвертий викласти в такій редакції: 



«діяльності з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) 

майданчиках, у тому числі під тентами, на верандах, за умови забезпечення 

дотримання відстані не менш як 1,5 метра між місцями для сидіння за 

сусідніми столами та розміщення не більш як чотирьох осіб за одним столом 

(без урахування дітей віком до 14 років), діяльності з надання зазначених 

послуг із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос за 

умови, що суб’єкт господарювання, який провадить таку діяльність, є 

оператором ринку харчових продуктів відповідно до Закону України «Про 

основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», та 

за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (зокрема 

захист обличчя, очей, рук) і перебування відвідувачів, крім часу приймання 

їжі, у засобах індивідуального захисту, зокрема респіраторах або захисних 

масках, у тому числі виготовлених самостійно, а також дотримання 

відповідних санітарних та протиепідемічних заходів». 

        2. У зв’язку із внесеними до постанови Головного Державного 

санітарного лікаря України 27.04.2020 № 14 «Щодо протидії поширенню  

коронавірусної хвороби COVID-19 в місцях торгівлі харчовими продуктами 

на агропродовольчих ринках» відповідних змін постановою 16.05.2020 № 21 

«Про внесення зміни до постанови Головного Державного санітарного лікаря 

України 27.04.2020 № 14 «Щодо протидії поширенню  коронавірусної хвороби 

COVID-19 в місцях торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих 

ринках», до розпорядження керівника робіт із ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації місті Ужгород 30.04.2020 № 15 внести наступні зміни: 

        2.1. Підпункт 2.5. пункту 2 розпорядження викласти у такій редакції:      

      «наявність захисних екранів між продавцями і покупцями із плівки або 

пластику. Забезпечення відстані між робочими місцями продавців не менш як 

півтора метри, за умови наявності між місцями торгівлі захисних екранів, або 

трьох метрів у разі їх відсутності». 

 3. Структурним підрозділам Ужгородської міської ради довести 

зазначені зміни до підприємств, незалежно від форми власності, відповідних 

організацій та установ міста Ужгород  у т.ч. суб`єктів господарювання, на 

території яких здійснюється торгівля, для використання у роботі під час 

впроваджених карантинних заходів.   

         4. Відділу інформаційної роботи забезпечити постійне інформування 

громадськості про внесення змін у карантинні заходи – на офіційному сайті 

Ужгородської міської ради, у соціальних мережах, через засоби масової 

інформації. 

         5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Заступник міського голови, 

керівник робіт з ліквідації наслідків НС                          Василь ГОМОНАЙ 

  


