
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ 

СИТУАЦІЇ 

 

01.09.2020                      № 39 

  

м. Ужгород 

 

 

Про продовження дії карантину  

у місті Ужгород   

   

 

         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,  

постанов Кабінету Міністрів України  20.05.2020 №392 «Про встановлення 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із 

змінами), 22.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» (із змінами – остання 26.08.2020 №760),  з метою запобігання 

поширенню на території міста Ужгород гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: 

          1. Відповідно до підпункту 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України 

від 26 серпня 2020 р. № 760 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету 

Міністрів України» установити на території міста Ужгород  з 1 серпня до 31 

жовтня 2020 р  карантин, продовживши на всій території міста дію карантину, 

встановленого постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 

211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний 

вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061) та від 20 травня 2020 р. № 

392 “Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 43, ст. 1394, № 52, ст. 1626). 

       2.  Відповідно до підпунктів  1,2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів 

України від 26 серпня 2020 р. № 760 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету 

Міністрів України», додатково до обмежувальних заходів, запроваджених  
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розпорядженням керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у 

Закарпатській області  21.08.2020 №53, на території міста заборонити: 

       2.1. Проведення концертів (крім тих, які проводяться закладами культури, 

для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом 

діяльності), дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів), діяльність 

закладів громадського харчування із організацією дозвілля (ресторанів, кафе, 

барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо); 

       2.2. Роботу після 24-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання 

послуг громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе, 

барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання 

послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та 

замовлень на винос. 

       3. Підприємствам, установам та організаціям, розташованим та території 

міста продовжити вжиття  посилених протиепідемічних заходів щодо мінімізації 

поширення коронавірусної хвороби COVID-19 у місті Ужгород. 

       4.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Заступник міського голови, 

керівник робіт з ліквідації  

наслідків надзвичайної ситуації                                          Василь ГОМОНАЙ 

  
 

 
 


