
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

 

 

24.06.2020                                      № 32 
 

м. Ужгород 

 

 

Про посилення карантинних  

заходів у місті Ужгород  
 
       

           Згідно із підпунктом 1 частини 2 статті 19, пункту 8 статті 75, статті  76 

Кодексу цивільного захисту України, Положення про єдину державну систему 

цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

09 січня 2014 року № 11,   постанов   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),   

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), з метою забезпечення 

безпосередньої організації і координації робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації медико-біологічної надзвичайної ситуації природного 

характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби 

COVID-19: 

1. Відповідно до пункту 1 Постанови КМУ 17.06.2020 № 500 «Про внесення 

змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», з метою запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, із урахуванням епідемічної ситуації в регіоні 

установити до 31 липня 2020 р. на території міста Ужгород карантин, 

продовживши на території міста дію карантину, встановленого постановою 

Кабінету Міністрів України 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2». 

         2. Установити, що у місті Ужгород застосовуються протиепідемічні 

заходи, що визначаються постановою 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 - остання 17.06.2020 № 500), а також 

заходи, що додатково встановлені у межах компетенції рішенням позапланових 

засідань місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 19.06.2020 (протокол № 14) та 24.06.2020 (протокол № 

15). 

         3. Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України 

20.05.2020 №392 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів 



України 17.06.2020 №500) на період дії карантину на території міста Ужгород 

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 її 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 інтегрованих 

іспитів «КРОК»;  

5) діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; 

6) постачальникам електричної енергії, операторам систем розподілу 

електричної енергії здійснювати відключення та обмеження нижче 

технологічного мінімуму споживання електричної енергії підприємств 

централізованого водопостачання та водовідведення незалежно від форми 

власності, вугледобувних підприємств; 

7) постачальникам природного газу здійснювати припинення постачання 

природного газу виробникам теплової та електричної енергії (припинення 

забезпечення 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 оператора 

газотранспортної системи та/або надсилання доручень на припинення 

(обмеження) транспортування/ розподілу природного газу для споживачів або 

припинення газопостачання) незалежно від форми власності, установивши, що 

на 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 процесі 

функціонування ринку природного газу, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України 19.10.2018  № 867: 

укласти договір постачання природного газу з виробником теплової та 

електричної енергії незалежно від форми власності, який звернувся з 

пропозицією укладення договору постачання природного газу, з дотриманням 

вимог законодавства; 

здійснювати постачання природного газу виробникам теплової та 

електричної енергії незалежно від стану виконання умов щодо розрахунків, 



передбачених пунктом 11 зазначеного Положення, за умови наявності 

укладених належним чином договорів постачання природного газу з такими 

виробниками теплової та електричної енергії; 

включити в реєстр споживачів Компанії на інформаційній платформі 

оператора газотранспортної системи виробників теплової та електричної 

енергії, з якими укладені належним чином договори постачання природного 

газу; 

8) відвідування установ і закладів соціального захисту, в яких тимчасово 

або постійно проживають/перебувають громадяни похилого віку, ветерани 

війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або 

психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні послуги 

сім’ям/особам у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які 

надають соціальні послуги екстрено (кризово); 

9) відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без 

громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового 

розміщення біженців, крім осіб, які надають правову допомогу особам, які 

перебувають в таких пунктах; 

 Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням 

планових заходів з госпіталізації, підлягають обов’язковому тестуванню на 

COVID-19 відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров’я; 

 4. Відповідно до постанови КМУ 17.06.2020 №500  рекомендувати  

підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності 

забезпечити: 

на період дії карантину з метою обмеження скупчення громадян в 

транспорті та на шляхах прямування на роботу/з роботи застосування там, де це 

можливо, гнучкого режиму робочого часу, який, зокрема, передбачає різний час 

початку і закінчення роботи для різних категорій працівників, дистанційну 

(надомну) роботу. 

 5. Рекомендувати суб’єктам господарювання на період дії карантину 

внести (у разі необхідності) зміни до режимів їх роботи з метою встановлення 

початку роботи о 9, 10 чи більш пізній годині. Зокрема, встановити початок 

роботи о 10 або більш пізній годині суб’єктам господарювання, які провадять 

свою діяльність у таких видах економічної діяльності: 

оптова та роздрібна торгівля;  

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів; 

поштова та кур’єрська діяльність; 

тимчасове розміщування та організація харчування; 

страхова діяльність; 

освіта; 

надання соціальної допомоги; 



мистецтво, спорт, розваги та відпочинок. 

6. Перевізникам рекомендувати розробити (скорегувати) маршрути руху 

громадського транспорту з урахуванням змінених графіків роботи підприємств, 

установ, організацій для забезпечення можливості переміщення працівників на 

роботу/з роботи. 

        7. Пункт  3  розпорядження 22.05.2020 №22 та розпорядження  14.06.2020 

№28 керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у місті 

Ужгород  вважати такими, що втратили чинність.  

        8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відповідальних 

виконавців. 

 

 

 

Заступник міського голови, 

керівник робіт з ліквідації наслідків НС                             Василь ГОМОНАЙ 


