
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

від  03.04.2020_№ __197рг___ 
м. Покровськ 

  

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 27.03.2020 №180 рг  

«Про посилення заходів з попередження розповсюдження захворювання на гостру 

респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19» 

 

Враховуючи лист голови Донецької обласної державної адміністрації 

Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Кириленко П.О. від 

25.03.2020 №0.1/16-1801/4-20, постанову Головного державного санітарного лікаря 

України Ляшко В.К. від 30.03.2020 №5, у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету 

Міністрів України від 2 квітня 2020 р. № 255 «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211», керуючись статтями 42, 

59, 73 Закону України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,:  

 Внести зміни до розпорядження міського голови від 27.03.2020 №180 рг 

«Про посилення заходів з попередження розповсюдження захворювання на гостру 

респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19», виклавши текст 

розпорядження в такій редакції: 

1. Установити до 24 квітня 2020 р. в м.Покровськ карантин. 

2. Заборонити до 24 квітня 2020 р.: 

1) з 6 квітня 2020 р. перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів 

індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі 

виготовлених самостійно; 

2) з 6 квітня 2020 р. переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві 

особи, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 

14 років, батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними 

батьками, батьками-вихователями, іншими особами відповідно до закону або 

повнолітніми родичами дитини; 

3) перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без 

супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, 

батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону або повнолітніх родичів 

дитини; 

4) відвідування закладів освіти її здобувачами; 

5) відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних 

зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності; 

6) відвідування спортивних та дитячих майданчиків; 



7) проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, 

соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, необхідних для 

забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, 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; 

8) роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, 

зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-

розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, 

закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення, крім: 

торгівлі продуктами харчування, пальним, деталями та приладдям для 

транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, засобами гігієни, 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними та іншими 

засобами реабілітації, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та 

агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, добовим молодняком свійської 

птиці, засобами зв’язку та телекомунікацій, в тому числі мобільними телефонами, 

смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими товарами, що відтворюють та 

передають інформацію, в спеціалізованих магазинах, які обов’язково повинні мати 

прямі контракти з операторами зв’язку, за умови забезпечення персоналу (зокрема 

захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема 

респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, 

перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів 

торговельної площі, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних 

заходів; 

провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових 

установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, а також 

медичної практики, діяльності з виготовлення технічних та інших засобів 

реабілітації, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, 

діяльності з продажу, надання в оренду, технічного обслуговування та ремонту 

транспортних засобів, періодичних випробувань автотранспортних засобів на 

предмет дорожньої безпеки, сертифікації транспортних засобів, їх частин та 

обладнання, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, 

діяльності з підключення споживачів до Інтернету, поповнення рахунків 

мобільного зв’язку, сплати комунальних послуг та послуг доступу до Інтернету, 

ремонту офісної та комп’ютерної техніки, устаткування, приладдя, побутових 

виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку, кваліфікованих 

надавачів електронних довірчих послуг за умови забезпечення персоналу (зокрема 

захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема 

респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а 

також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; 

торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського 

харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення 

персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами 

індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому 

числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів; 



9) відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, 

соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають 

громадяни похилого віку, установ і закладів, що надають соціальні послуги 

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

надають послуги екстрено (кризово); 

10) перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, 

підтверджують громадянство чи її спеціальний статус; 

11) самовільно залишати місця обсервації (ізоляції). 

 

3. Заборонити роботу на ринках всіх суб’єктів господарювання, які 

здійснюють торгівельну діяльність, крім торгівлі продуктами харчування, пальним, 

деталями та приладдям для транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, 

засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, 

технічними та іншими засобами реабілітації, ветеринарними препаратами, 

кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, 

добовим молодняком свійської птиці, засобами зв’язку та телекомунікацій, в тому 

числі мобільними телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими 

товарами, що відтворюють та передають інформацію, в спеціалізованих магазинах, 

за умови реєстрації оператора ринку харчових продуктів, знаходження на ринку не 

більше одного відвідувача на 20 м.кв торгівельної площі, наявної можливості 

забезпечення дотримання відстані між покупцями в чергах не менше ніж 1,5 м, та 

за умови забезпечення відповідного персоналу та покупців засобами 

індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому 

числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів, а також за умови дотримання здійснення торгівельної 

діяльності ринками вихідного дня відстані між місцями торгівлі не менш ніж 3 м, 

до особливого розпорядження міського голови та скасування обмежувальних 

заходів: 

- ФОП Чабан В.П.(привокзальні торгові ряди); 

- ТОВ «Регіон» (ринок «Лазурний»); 

- ФОП Підлісна В.І. (ринок динасового заводу). 

 4. Заборонити роботу на території ринку ТОВ «Еліта» (центральний ринок) 

всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівельну діяльність, крім 

торгівлі продуктами харчування, пальним, деталями та приладдям для 

транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, засобами гігієни, 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними та іншими 

засобами реабілітації, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та 

агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, добовим молодняком свійської 

птиці, засобами зв’язку та телекомунікацій, в тому числі мобільними телефонами, 

смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими товарами, що відтворюють та 

передають інформацію, за умови реєстрації оператора ринку харчових продуктів, 

знаходження на ринку не більше одного відвідувача на 20 м.кв торгівельної площі, 

наявної можливості забезпечення дотримання відстані між покупцями в чергах не 

менше ніж 1,5 м, та за умови забезпечення відповідного персоналу та покупців 

засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, 

у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних 

санітарних та протиепідемічних заходів, а також за умови дотримання здійснення 



торгівельної діяльності ринками вихідного дня відстані між місцями торгівлі не 

менш ніж 3 м, до особливого розпорядження міського голови та скасування 

обмежувальних заходів. 

 

  5. Доручити відділу з питань інформаційної та внутрішньої політики міської 

ради (Прозоров) забезпечити широке анонсування та висвітлення інформації про 

тимчасове зупинення роботи об’єктів загального користування, у містах 

Покровськ, Родинське, смт Шевченко, з метою попередження розповсюдження 

захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом 

COVID-19. 

 6. Контроль щодо виконання цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

В.п.міського голови       І.Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


