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ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАВРІЯ ПЛЮС» 
 

 
 
 
 
Щодо протиепідемічних заходів та обмежень 
на період карантину   
 
 
Постановою Кабінету Міністрів України від 9 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» (надалі – «Постанова»), до 31 грудня 2021 року на всій території 
України встановлено карантин та введені протиепідемічні обмеження відповідного рівня 
епідемічної небезпеки, згідно із якими, зокрема, заборонено: 
 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 (підпункт 1 пункту 22, абзац 1 
пункту 3, абзац 1 пункту 35 Постанови); 

 діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у яких здійснюється 
обслуговування покупців без одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема 
захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 
самостійно, за винятком обслуговування за межами будівлі суб’єкта господарювання через 
вікна видачі, тераси тощо (підпункт 9 пункту 22, абзац 1 пункту 3, абзац 1 пункту 35 
Постанови). 
 
При здійснені господарської діяльності наше підприємство суворо дотримується вимог 

вищезазначеної Постанови Кабінету Міністрів України. 
 
Також інформую про те, що під час карантину перебування осіб у громадських місцях, в 

тому числі на території торгівельних об’єктів, без вдягнутих засобів індивідуального захисту, 
зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, є порушенням вимог 
вищезазначеної Постанови, за яке такі особи підлягають притягненню до адміністративної 
відповідальності за ч.2 ст.44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

 
Окремо наголошую, що здоров’я клієнтів та співробітників є пріоритетом для 

підприємства, у зв’язку із чим ми вживаємо та надалі вживатимемо всіх необхідних заходів для 
забезпечення епідеміологічної безпеки на території власних торгівельних об’єктів. 

 
 
З повагою, 
Директор ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС» 
Карпухін С.В. 
______________________________ 
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ТАВРІЯ-В» 

 
 
Щодо протиепідемічних заходів та обмежень 
на період карантину   
 
 
Постановою Кабінету Міністрів України від 9 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» (надалі – «Постанова»), до 31 грудня 2021 року на 
всій території України встановлено карантин та введені протиепідемічні обмеження 
відповідного рівня епідемічної небезпеки, згідно із якими, зокрема, заборонено: 
 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 (підпункт 1 
пункту 22, абзац 1 пункту 3, абзац 1 пункту 35 Постанови); 

 діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у яких 
здійснюється обслуговування покупців без одягнутих засобів індивідуального 
захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому 
числі виготовлених самостійно, за винятком обслуговування за межами будівлі 
суб’єкта господарювання через вікна видачі, тераси тощо (підпункт 9 пункту 22, абзац 
1 пункту 3, абзац 1 пункту 35 Постанови). 
 
При здійснені господарської діяльності наше товариство суворо дотримується вимог 

вищезазначеної Постанови Кабінету Міністрів України. 
 
Також інформую про те, що під час карантину перебування осіб у громадських місцях, 

в тому числі на території торгівельних об’єктів, без вдягнутих засобів індивідуального 
захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, є порушенням 
вимог вищезазначеної Постанови, за яке такі особи підлягають притягненню до 
адміністративної відповідальності за ч.2 ст.44-3 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення.  

 
Окремо наголошую, що здоров’я клієнтів та співробітників є пріоритетом для 

товариства, у зв’язку із чим ми вживаємо та надалі вживатимемо всіх необхідних заходів для 
забезпечення епідеміологічної безпеки на території власних торгівельних об’єктів. 

 

 
З повагою, 
Директор ТОВ «ТАВРІЯ-В» 
Карандо В.В.   ____________________ 
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ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАВРІЯ І» 

 
 
Щодо протиепідемічних заходів та обмежень 
на період карантину   
 
 
Постановою Кабінету Міністрів України від 9 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» (надалі – «Постанова»), до 31 грудня 2021 року на всій території 
України встановлено карантин та введені протиепідемічні обмеження відповідного рівня 
епідемічної небезпеки, згідно із якими, зокрема, заборонено: 
 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 (підпункт 1 пункту 22, абзац 1 
пункту 3, абзац 1 пункту 35 Постанови); 

 діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у яких здійснюється 
обслуговування покупців без одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема 
захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 
самостійно, за винятком обслуговування за межами будівлі суб’єкта господарювання через 
вікна видачі, тераси тощо (підпункт 9 пункту 22, абзац 1 пункту 3, абзац 1 пункту 35 
Постанови). 
 
При здійснені господарської діяльності наше підприємство суворо дотримується вимог 

вищезазначеної Постанови Кабінету Міністрів України. 
 
Також інформую про те, що під час карантину перебування осіб у громадських місцях, в тому 

числі на території торгівельних об’єктів, без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема 
респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, є порушенням вимог вищезазначеної 
Постанови, за яке такі особи підлягають притягненню до адміністративної відповідальності за ч.2 
ст.44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

 
Окремо наголошую, що здоров’я клієнтів та співробітників є пріоритетом для підприємства, 

у зв’язку із чим ми вживаємо та надалі вживатимемо всіх необхідних заходів для забезпечення 
епідеміологічної безпеки на території власних торгівельних об’єктів. 

 
 
З повагою, 
Директор ПП «ТАВРІЯ-І» 
Арутюнова О.В. 
 
______________________________ 
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