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«Про продовження адаптивного карантину 
  в ОДЕКУ до 31 березня 2022 року»  
 
 

Відповідно до ст. 12, 29, 32 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», статтями 30, 40 Закону України «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення» та на виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 р. № 1336 «Про внесення змін до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 338 і 
постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236», відповідно 
до пункту 23 постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 
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» (далі – постанова № 1236),  протоколу № 47 позачергового засідання Державної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 
06.12.2021р. щодо встановлення з 00:00 годин 07 грудня 2021 року “ЖОВТОГО” 
рівня епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Одеської області. 

 
  

НАКАЗУЮ: 
 

1. Продовжити до 31 березня 2022 р. в ОДЕКУ адаптивний карантин, 
встановленого постановами Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 р. 
№ 1336 «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 
березня 2020 р. № 338 і постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 
р. № 1236», відповідно до пункту 23 постанови Кабінету Міністрів України від 09 
грудня 2020 року № 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» та алгоритмом дій при виявленні COVID-19. 

2. Продовжити дію наказу № 216-ОД від 07.12.2021р. «Про вжиття 
карантинних заходів в ОДЕКУ відповідно до «жовтого» рівня епідемічної 
небезпеки» щодо встановленого “ЖОВТОГО” рівня епідемічної небезпеки 



поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, на території міста Одеси та Одеської області де застосовуються 
відповідні обмежувальні протиепідемічні заходи. 

3. У пункті 3 наказу № 216-ОД від 07.12.2021р. цифри і слова “31 грудня 2021 
року” замінити цифрами і словами “31 березня 2022 року”. 

4. Відділу кадрів (Ізотов С.О.) в постійному режимі відслідковувати 
інформацію про зазначені рівні епідемічної небезпеки (“Зелений”, “жовтий”, 
“помаранчевий” та “червоний” рівні) на території Одеської області яка 
розміщується на офіційному інформаційному порталі Кабінету Міністрів України 
(за посиланням http://covid19.gov.ua) та веб-сайті Міністерства охорони здоров’я 
(за посиланням https://moz.gov.ua) та своєчасно сповіщати ректора про ці зміни, 
що відбулися. 

5. Директорам ВСП - фаховим коледжам Одеського державного 
екологічного університету» (Бірюков О.В., Кіріяк С.Г., Ковальчук В.В.) терміново 
видати відповідні накази щодо виконання цього наказу. 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 

РЕКТОР                                                         С.М. Степаненко 
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