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засідання міської комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

(електронне погодження)

Порядок денний:

Про заходи по ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації, 
пов’язаної з епідемічним спалахом особливо небезпечної інфекційної 
хвороби, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2.

Погодили: голова комісії, перший заступник голови комісії, заступник голови 
комісії, члени комісії.

Керуючись п. 2 ст. 19 Кодексу цивільного захисту України, ст. ЗО Закону 
України «Про забезпечення санепідблагополуччя населення» від 24.02.1994р., 
п. 11 «Положення про єдину державну систему цивільного захисту», 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014р. №11, 
Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. № 211 (зі змінами), 
п. 3.1 та п. 4.3 «Положення про міську комісію з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», затвердженого рішенням 
виконавчого комітету міської ради від 21.07.2016р. № 1700, враховуючи 
колективні звернення працівників ринку, міська комісія з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

ВИРІШИЛА:

1. Встановити, що підприємницька діяльність на ринках може здійснюватися 
в магазинах (МАФах, закладах побутового обслуговування населення) з 
16.05.2020 року.
2. Відповідальність за дотримання на території ринків вимог Постанови 
Кабінету Міністрів України 11.03.2020р. №211 та Головного державного 
санітарного лікаря України щодо профілактичних заходів протидії поширення 
коронавірусної хвороби COVID-19 та оперативним усуненням порушень 
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покласти на адміністрації ринків та ініціативну групу від суб’єктів 
підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність на території ринків.
3. Адміністраціям ринків та ініціативній групі від суб’єктів підприємницької 
діяльності, які здійснюють діяльність на території ринків забезпечити:
- допуск на територію ринку за умови забезпечення персоналу (зокрема 
захист обличчя, очей, рук) працівників ринку та відвідувачів засобами 
індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками (у 
тому числі виготовленими самостійно) та проходження безконтактного 
температурного скринінгу;
- недопуск працівників ринку і відвідувачів на територію ринку у разі, якщо 
при проведенні температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 
37,2°С, а також з ознаками респіраторних захворювань;
- наявність на кожному вході (в’їзді) на територію ринку диспенсерів з 
антисептиком;
-кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку, не 
повинна перевищувати кількості з розрахунку один покупець на 10 метрів 
квадратних торгівельної площі ринку;
- відстань між робочими місцями продавців складає не менше трьох метрів;
- соціальна дистанція між відвідувачами - не менш, як 1,5 метра;
- місця торгівлі обладнанні захисними екранами між продавцями і покупцями 
із плівки або пластику;
- проведення дезінфекції контактних поверхонь кожні три години, прибирання 
та дезінфекція території і приміщень, включаючи стаціонарні торгівельні 
місця - в кінці кожного робочого дня;
- відсутність неконтрольованої (стихійної) торгівлі на прилеглій до ринку 
території;
- забезпечення постійного інформування відвідувачів ринку щодо 
встановлених обмежень, яких необхідно дотримуватись та щодо профілактики 
коронавірусної хвороби COV1D-19;
-адміністраціями ринків та ініціативною групою від суб’єктів 
підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність на території ринків, 
забезпечується контроль за дотриманням вимог Постанови Кабінету Міністрів 
України 11.03.2020р. №211 та Головного державного санітарного лікаря 
України щодо профілактичних заходів протидії поширення коронавірусної 
хвороби COVID-19 та оперативне усунення порушень;
- негайне закриття ринків у разі погіршення епідемічної ситуацій на території 
Вінницької міської ОТГ за вимогою Вінницького міського управління ГУ 
Держпродспоживслужби у Вінницькій області.
4. Доручити Вінницькому міському управлінню ГУ Держпродспоживслужби 
у Вінницькій області створити п’ять робочих груп для щоденної перевірки та 
моніторингу усіх ринків Вінницької міської ОТГ на предмет дотримання 
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 (зі 
змінами) та Головного державного санітарного лікаря України щодо 
профілактичних заходів протидії поширення коронавірусної хвороби 
COVID-19. До складу робочих груп залучити представників Національної 
поліції, Держпродспоживслужби, КП ВМР «Муніципальна варта», 
адміністрації ринків та представників ініціативної групи від суб’єктів 
підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність на території ринків.
5. Вінницькому відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області спільно з 



Управлінням патрульної поліції у Вінницькій області забезпечити 
громадський порядок та виконання обмежувальних заходів на території 
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, в тому числі на 
території ринків та прилеглій території.
6. Керівникам профільних структурних підрозділів міської ради довести дане 
рішення до підпорядкованих та підконтрольних підприємств, установ та 
організацій.
7. Департаменту у справах ЗМ1 та зв’язків з громадськістю довести дане 
рішення до населення Вінницької міської ОТГ.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на Вінницьке міське управління Г’У 
Держпродспоживслужби у Вінницькій області. /

Перший заступник голови комісії

Секретар комісії

Микола Форманюк

Олена Осадчук


