
 

 

КЕРІВНИК РОБІТ 

З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ 

НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ 

В МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ ПОШИРЕННЯМ 

КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19) 

____________________________________________________________________ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                      

08 травня 2020 року                                                                                     № 10                                                                                            

 

 

 

Про продовження карантину на 

території міста Кропивницького 

 

 

 Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, Плану 

реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 223, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338-р 

«Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим 

надзвичайної ситуації» та керуючись постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 березня  2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території 

України коронавірусу  COVID-19» (із змінами, внесеними постановою Кабінету 

Міністрів України від 04 травня 2020 року № 343) (далі – Постанова): 

  

1.  Продовжити карантин на  території міста Кропивницького до                 

22 травня 2020 року. 

 

2. Організувати діяльність, виключно у відповідності до Постанови та з 

дотриманням соціальної дистанції, маскового режиму, протиепідемічних 

заходів та регулярної дезінфекції: 

1) громадського харчування на винос (за умови, що об'єкт є оператором 

ринку харчових продуктів); 

2) з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) 

майданчиках просто неба;  

3) суб’єктів торгівлі непродовольчими товарами в магазинах (зокрема тих, 

що розташовані в ТРЦ); 

4)  підприємств, установ, організацій, які забезпечують проведення 

навчально-тренувального процесу спортсменів національних збірних команд 

України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів 

спорту осіб з інвалідністю, спортсменів командних ігрових видів спорту 

професійних спортивних клубів; 
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5) музеїв (приймання відвідувачів за рішенням власника); 

5) закладів побутового обслуговування населення, у тому числі салонів 

краси та перукарень; 

6) закладів з надання стоматологічної допомоги; 

7) адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів; 

8) підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації, зокрема 

точок продажу преси, друкарень, редакцій, логістичних підприємств у сфері 

доставки паперу та друкованих видань, а також телерадіоорганізацій, 

афілійованих з ними організацій, які забезпечують їх повноцінне 

функціонування, зокрема виробництво контенту, а також інших суб’єктів у 

сфері масової інформації, які забезпечують роботу засобів масової інформації 

та доставку контенту до телеглядача (провайдерів програмної послуги, 

операторів телекомунікацій, що забезпечують розповсюдження сигналу 

телебачення та радіомовлення); 

9) суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних 

творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки на відкритому повітрі, у 

транспортних засобах, житлових будинках, спорудах, приміщеннях (у тому 

числі приміщеннях, призначених для зйомки аудіовізуальних творів (студії, 

павільйони), за умови обмеження кількості осіб, які здійснюють кіно- та 

відеозйомку в одному місці, не більше 50 осіб, обмеження доступу до місця 

зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб; 

10) суб’єктів торгівлі непродовольчою групою товарів на території ринків, 

розташованих в місті Кропивницькому, за умови суворого дотримання 

передбачених законодавством санітарно-епідеміологічних та інших 

превентивних норм і правил безпеки, які організовуються, контролюються і 

забезпечуються суб’єктами господарської діяльності та підприємствами. 

 

3. Дозволити, у відповідності до Постанови, за умови дотриманням 

соціальної дистанції, маскового режиму, протиепідемічних заходів та 

регулярної дезінфекції: 

1) відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та 

прибережних зон, спортивних та дитячих майданчиків на вулиці; 

2) здійснення журналістами та іншими працівниками засобів масової 

інформації телевізійної зйомки, виробництва телевізійного продукту, іншої 

журналістської діяльності, зокрема на вулицях населених пунктів, у 

приміщеннях підприємств, установ, організацій, органів державної влади тощо, 

за умови обмеження кількості осіб, задіяних для виробництва телевізійного 

продукту в одному місці, не більше 50 осіб, обмеження доступу до місця 

зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб; 

3) проведення репетицій в театрах, концертних організаціях, художніх 

(мистецьких) колективах (до 50 осіб та без глядачів); 

4) проведення індивідуальних тренувальних занять (біг, хода, їзда на 

велосипеді, фігурне катання, рух на активних візках спортсменів з 

інвалідністю), навчально-тренувальних зборів спортсменів національних 
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збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів 

спорту та видів спорту. 

 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

  

 

Керівник робіт з ліквідації   

наслідків надзвичайної ситуації                                            Олександр МОСІН 
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