
УКРАЇНА
ЗМІЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МІСЦЕВА КОМІСІЯ 
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ЗМІЇВСЬКОГО РАЙОНУ

вул. Адміністративна, 9, м. Зміїв, Харківська обл., 63404, телефон/факс (05747)33866 

ПРОТОКОЛ № 9
позачергового засідання місцевої комісії

м. Зміїв                                                                                            12 травня 2020 року

Головував:  Павло  ГОЛОДНІКОВ,  голова  Зміївської  районної  державної
адміністрації, голова комісії
Присутні: члени комісії (список додається);
                    запрошені (список додається).

СЛУХАЛИ:  Про  продовження  карантину  та  зняття  деяких  обмежувальних
заходів на території Зміївського району.

ВИСТУПИЛИ: 
Костянтин ЛИСАК, перший заступник голови комісії, заступник голови районної
державної адміністрації
Віталій  ВЛАСОВ,  начальник  відділу  агропромислового  та  економічного
розвитку Зміївської районної державної адміністрації, член комісії

За результатами обговорення місцева комісія вирішила:

1. Прийняти до відома інформацію щодо продовження карантинних заходів на
усій території України на 11 днів (з 11 травня 2020 року до 22 травня 2020 року).
      

2.  Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 04 травня 2020 року
№343 “Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” продовжити
карантин на території Зміївського району до 22 травня 2020 року.

3.  Починаючи з 11  травня 2020 року,  частково зняти карантинні  обмеження,
відповідно до переліку,  визначеного постановою кабінету Міністрів України від 04
травня  2020  року  №343  “Про  внесення  змін  до  деяких  актів  Кабінету  Міністрів
України” на території Зміївського району, а саме:

-  на  заходи,  необхідні  для  забезпечення  роботи  органів  державної  влади  та
органів місцевого самоврядування, індивідуальних тренувальних занять (біг, хода, їзда
на велосипеді, фігурне катання, рух на активних візках спортсменів з інвалідністю),
навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд України з
олімпійських,  неолімпійських,  національних  видів  спорту  та  видів  спорту  осіб  з
інвалідністю  за  умови  забезпечення  учасників  засобами  індивідуального  захисту,



зокрема  респіраторами  або  захисними  масками,  у  тому  числі  виготовленими
самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

- на роботу закладів торговельного (виключно в магазинах, зокрема магазинах,
що розташовані  у торговельно-розважальних центрах) і  побутового обслуговування
населення за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя,  очей,  рук) та
відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними
масками,  у  тому  числі  виготовленими  самостійно,  перебування  у  приміщенні  не
більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а також дотримання
інших санітарних та протиепідемічних заходів;

- на діяльність закладів з надання послуг громадського харчування на відкритих
(літніх) майданчиках просто неба за умови забезпечення дотримання відстані не менш
як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більш як
двох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років), 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, підприємствам, установам, організаціям, 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,  за  умови  забезпечення  осіб  засобами  індивідуального  захисту,
зокрема  респіраторами  або  захисними  масками,  у  тому  числі  виготовленими
самостійно, перебування в приміщенні не більш як однієї особи на 10 кв. метрів площі,
а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів;

- на  діяльність музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників
відповідно до подання керівника закладу культури та за рішенням власника (органу
управління)  без  безпосереднього  прийому  відвідувачів  та  за  умови  забезпечення
персоналу засобами індивідуального захисту,  зокрема респіраторами або захисними
масками, у тому числі  виготовленими самостійно,  а також дотримання відповідних
санітарних та протиепідемічних заходів з урахуванням можливості доїзду працівників
до закладу і належності працівників до груп ризику;

- на діяльність 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),  інших  виробників
аудіовізуального контенту;

- 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 та



забезпечення  усіх  задіяних  осіб  засобами  індивідуального  захисту,  зокрема
респіраторами  або  захисними  масками,  у  тому  числі  виготовленими  самостійно,  а
також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

- роботи 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  та  забезпечення  усього  персоналу,  залученого  до  виробництва
аудіовізуального твору, засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або
захисними  масками,  у  тому  числі  виготовленими  самостійно,  а  також дотримання
інших санітарних та протиепідемічних заходів;

- проведення у театрах, цирках, концертних організаціях, художніх (мистецьких)
колективах за рішенням органів управління репетицій, тренувань та інших заходів, які
не передбачають одночасного зібрання великої кількості осіб (до 50 осіб), без глядачів
за  умови  забезпечення  учасників  засобами  індивідуального  захисту,  зокрема
респіраторами  або  захисними  масками,  у  тому  числі  виготовленими  самостійно,  а
також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів з урахуванням
можливості доїзду працівників до закладу;

- діяльності адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів;

- надання стоматологічної допомоги.

4. Міському, селищним та сільським головам з метою запобігання поширенню
коронавірусної  хвороби  COVID-19  забезпечити  реалізацію  чинних  норм
законодавства,  визначених  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  11  березня
2020 №211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами).

Голова місцевої комісії
з питань ТЕБ та НС Зміївського району,
голова Зміївської районної державної адміністрації                        Павло ГОЛОДНІКОВ

Відповідальний секретар місцевої комісії                                             Всеволод ТАНЦУР


