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Н  А  К  А  З 
 

_____06.05.2021_____                               м. Чернігів                                       № ____88____ 
 

Про організацію діяльності НУ 

«Чернігівська політехніка» 

з 11.05.2021 

 

У зв’язку з встановленням з 06.05.2021 на території Чернігівської області 

«помаранчевого» рівня епідемічної безпеки поширення COVID-19 відповідно до 

рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС від 05.05.2021 (протокол № 24) та 

згідно з 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» (зі 

змінами) та Положенням про організацію освітнього процесу в Національному 

університеті «Чернігівська політехніка», затвердженим Вченою радою 31.08.2020 

(протокол № 6) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Скасувати з 11.05.2021 дію наказу ректора від 09.04.2021 № 70 «Про 

продовження терміну запровадження протиепідемічних заходів в НУ 

«Чернігівська політехніка». 

2. Встановити карантин у Національному університеті «Чернігівська 

політехніка» з 11.05.2021 до 30.06.2021 з запровадженням протиепідемічних 

заходів в залежності від встановленого в Чернігівській області та м. Чернігів рівня 

епідемічної небезпеки поширення COVID-19.  

3. Перевести навчальний процес з 11.05.2021 в аудиторний режим 

відповідно до затвердженого розкладу.  

4. Заборонити з 11.05.2021 проведення: 

 



- масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, 

рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів за 

участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території 

Університету або наповненістю залів (аудиторій) понад 50 відсотків місць у 

кожному окремому залі (аудиторії); 

- масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів вищої 

освіти з більш ніж однієї академічної групи та за присутності глядачів 

(відвідувачів). 

5. Оперативному штабу з питань запобігання поширенню COVID-19, 

затвердженого розпорядженням ректора від 06.03.2020 № 16 забезпечити контроль 

за виконанням Тимчасових рекомендацій щодо організації освітнього процесу, 

спортивних заходів, організації харчування та роботи гуртожитків, затверджених 

наказом в.о. ректора від 12.08.2020 № 13, а також забезпечити виконання рішень 

обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій.  

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  
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