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                        Шановні жителі територіальної громади! 
 

    Дякуємо Вам за проявлену свідомість під час святкування 
Великодня. Хочу нагадати, що пандемія не завершена , а набирає 
обертів. Я думаю, що Ви всі добре знаєте, що 21 квітня 
захворюваність на коронавірус різко зросла до 83 осіб у 
Миколаївській області, в тому числі за 1 день 42 особи. 
 

     Найгірша ситуація у наших сусідів м. Вознесенськ та Доманівка 
вже появилися хворі і є один смертельний випадок. 
Щоб не допустити такої ситуації в нашій громаді звертаюсь до всіх 
жителів та священослужителів нашої територіальної громади 
проявити свідомість і під час Поминальних днів. 
 

     22 квітня прийнято рішення районного штабу з питань ліквідації 
наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного 
характеру, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби на 
території Баштанського району про заборону відвідування жителями 
громади кладовищ та проведення панахид на кладовищах 
священослужителями з 25 квітня по 28 квітня включно. 
 

     Можливість відвідати кладовища та пом’янути своїх рідних та 
близьких ми зможемо після зняття карантину. 
Вірю що кожний з Вас проявить свідомість і прислухається до моїх 
слів. 
 

                                                               Ваш, міський голова Іван Рубський. 
 

 

 

 

  

 



 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 
рокуN. 211 «Про запобігання поширенню на території України 
коронавірусу COVID-19» з 12 березня до 24 квітня 2020 р. на усій 
території України установлено карантин. 
3 метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-

комунальної сфери, Мінрегіон листом від 24.03.2020 N. 7/10.1/5043-20 

«Щодо оплати житлово-комунальних послуг в умовах карантину» 
запропонував підприємствам: 

вжити всіх можливих заходів щодо здійснення споживачами онлайн-

платежів через особисті кабінети на сайтах підприємств-виконавців послуг, 
управителів багатоквартирних будинків, та за допомогою інших можливих i 
загальнодоступних сервісів (Приват24, Ощад24, iPay, Ройтопе, тощо); 

інформувати, що рідним та близьким необхідно допомогти людям 
літнього віку сплатити за житлово-комунальні послуги. 

 

Законом України від 17 березня 2020 року N. 530-IX  «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих  на запобігання 
виникненню i поширенню корона вірусної хвороби (COVID-19)» на період дії 
карантину a6o обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID- 19), та протягом 30 днів з дня його відміни 
забороняється : 

нарахування та стягнення неустойки ( штрафів, пені), за несвоєчасне 
здійснення платежів за житлово-комунальні послуги; 

припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг 
громадянам України у разі ïx не оплати або оплати не в повному обсязі; 

примусове виселення громадян із житла за несвоєчасну оплату житлово-

комунальних послуг. 
*************************************************************** 

 

Рекомендації щодо реалізації фруктів та овочів 

у закладах роздрібної торгівлі 
 

Враховуючи міжнародні рекомендації та наявну інформацію про шляхи 
передачі COVID-19, реалізація харчових продуктів фруктів та овочіву закладах 
роздрібної торгівлі харчовими продуктами має здійснюватися в спосіб, що 
гарантує дотримання протиепідемічних вимог. Таким способами можуть бути: 
 



- або реалізація фруктів та овочів в упаковці виробника; 
 

- або фасування фруктів та овочів продавцем у спеціально відведеному 
приміщенні, або їх відпуск безпосередньо в торговельній залі через продавця, 
за умови: 
 

- наявності у продавця особистої медичної книжки; 
 

- використання продавцем засобів індивідуального захисту (маска, рукавички); 
 

- пакування продавцем фруктів та овочів в індивідуальну упаковку (наприклад, 
одноразові поліетиленові пакети, паперові пакети, плівку, пластикові 
контейнери тощо); 
 

- дотримання продавцем рекомендованої дистанції із покупцем; 
 

- забезпечення наявності і доступності для продавців засобів дезінфекції у 

торговельній залі; 
 

Реалізація нефасованих фруктів та овочів шляхом самообслуговування 
покупцями в торговельній залі, за умови: 
 

- забезпечення доступу до місця (зони) торгівельного обслуговування лише тих 
покупців, які мають одягнені засоби індивідуального захисту (маски); 
 

- забезпечення покупців, за потреби, засобами індивідуального захисту 
(одноразовими рукавичками); 
 

- забезпечення пакування покупцями фруктів та овочів в індивідуальну 
упаковку (наприклад, одноразові поліетиленові пакети, паперові пакети, плівку, 
пластикові контейнери тощо); 
 

- забезпечення наявності і доступності для покупців засобів дезінфекції у 
торговельній залі. 
 

Заклади роздрібної торгівлі харчовими продуктами мають забезпечити 
покупців інформацією щодо необхідності ретельного миття овочів та фруктів 

в домашніх умовах, а також, де це є доречним, здійснення їх термообробки 
перед вживанням. 
 

 

Баштанське районне управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Миколаївській області 

 


