
 

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 664 

м. Київ  “   22     ”     12        2020 р. 

 

Про продовження дії карантину та 

протиепідемічні заходи 

  

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 

«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2” продовжено дію карантину на території України до 28.02.2021. 

Зазначеною постановою на період дії карантину запроваджуються 

обмежувальні протиепідемічні заходи, зокрема забороняється: 

- 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; 

- Перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, 

підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;  

- Проведення масових заходів за участю більш як 20 осіб (у разі 

проведення заходів за участю до 20 осіб організатор забезпечує дотримання між 

учасниками фізичної дистанції не менш як 1,5 метра); 

- Приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях, в яких не 

забезпечено можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 

одна особа на 10 кв. метрів приміщення. 

У період з 00 хвилин 8 січня 2021 р. до 00 годин  00 хвилин 25 січня 2021 

року встановлюються додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, зокрема 

забороняється проведення всіх масових (розважальних, соціальних, рекламних 

та інших) заходів. 

Рекомендовано підприємствам, установам, організаціям незалежно від 

форми власності забезпечити з метою  обмеження скупчення осіб в транспорті 



та на шляху прямування на роботу (з роботи) застосування за можливості 

гнучкого режиму робочого часу, який, зокрема, передбачає різний час початку і 

закінчення роботи для різних категорій працівників, позмінну роботу 

працівників, а за технічної можливості — також роботу в режимі реального 

часу через Інтернет із збереженням заробітної плати, дистанційну (надомну) 

роботу, а у період  з 11 до 22 січня 2021 року включно – установити для 

працівників режим дистанційної (надомної) роботи. 

Враховуючи викладене: 

1. Керівникам установ, організацій та підприємств Національної академії 

наук України взяти до відома та керівництва в роботі постанову Кабінету 

Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину 

та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. 

2. Визнати такими, що втратили чинність, підпункти 1.3-1.7 пункту 1 

розпорядження Президії Національної академії наук України від 13.03.2020     

№ 162 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.  

 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Науково-

організаційний відділ Президії НАН України та Управління справами НАН 

України. 

 

                     Президент   

Національної академії наук України 

           академік НАН України                                          А.Г.Загородній 

   

 

 

     В.о.головного вченого секретаря 

Національної академії наук  України                            

            академік НАН України                           В.Л.Богданов         
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