
ВIЛЬНОПРСЬКА MICЬKA КОМIСIЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-
школогtчноi ввзпвки I нАдзвичАйних ситудцtй

протокол пъ 18

< 16> квiтня 2020 року м.Вiльногiрськ

Головував: Василенко В.П. - голова KoMicii з питань тЕБ i нс

Присутнi: секретар KoMicii Алещенко I.B., члени KoMicii (за списком),

директор департаменту соцiально-ryманiтарноi полiтики Вiльногiрськоi Micbkrri

ради flнiпропетровськоi областi, начаJIьник Вiльногiрського мiського вiддiлу

гу дснС у .Щнiпропетровськiй областi, заступник начаJIьника Вiльногiрськоr,о
вiддiлення полiцii Жовтоводського вiддiлу полiцii гу нп у ,щнiпропетровськiй
областi, заступник начальника управлiння архir,ектури, капiтальнот,о

будiвничтва та житлово- комунального господарства Вiльногiрськоi MicbKoi

Ради .Щнiпропетровськоi областi, директор кП (УК <<Жилкомсервiс,>

Вiльногiрськоi мiськоi ради !,нiпропетровськоi областi.

ПОРЯДОКДЕННИИ:

1. Про органiзацiю заходiв з метою мiнiмiзацii поширення
KopoHaBipycHoi iнфекцii COVID_19 та забезпечення санiтарно-епiдемiч*lого
благополуччя населення на територii м.Вiльногiрськ.

СЛУХАЛИ: про заходи щодо запобiгання поширенню KopoнoBipycHoi iнфекцii
COVID- l9 та забезпечення санiтарно-епiдемiчного блаr,ополуччя населення на
територii м.Вiльногiрськ

ВИСТУПИЛИ:
Василенко В.П, - голова KoMicii з питань ТЕБ i НС, Шалько А.В., Фурман B.I.

ВИРIШИЛИ:

1. Вiдповiдно до постанови головного державного санiтарного лiкаlэя
Украiни вiд |З,04.2020р. Nч 9 <Про визнання такою, що втратила чиннiс,ть
постанови Головного державного санiтарного лiкаря УкраТни вiд 30 березня
2020 року JФ 5> заборонити роботу ринкiв на територii м.Вiльногiрськ.

TepMiH: на перiод карантину



2. З метою вжиття необхiдних додаткових заходiв для вiдвернення

,uaрой iu забезпечення безпеки i здоров'я громадян та _ запобiгання

поширенню "u ""prropii-Ylpary 1о9lцоii респiраторноi хвороби COVID-19,

Йd"".".Т *opo"buipy.o* Ъ'ДКi-СоV-),.,.урu*уuurl*"r',r статей 29, З0, З2

Закону Украiни "Про захист населення вiд iнфекrriйни-лi:".р.:б" i постанови

Кабiнету MiHicTpiB V*pui", uiл 11 березня 202б року Ns 
?l]-лР^",,,l}обiгання

поширенню на територiТ Украiни р:]ц?j респiраторноi хвороби 
'OUl?:l?:

спричиненоi KopoнaBipycoM SдкS-Соv -2", за резуль,гатами наради членlв

iiЫ""""i *оrйii . n"ru"u техногеЕно-екологiчноi безпеки та надзвичайних

lriу."lй-.iо 03 квiтня ioro р;_у Ng |27O2l|4l1_20 запровадити вiдповiдно до

законодавствu ooournuui 
- 

й*Ё*уu*uнi протиепiдемlчнi заходи на перiод

карантину, зокрема пlодо пересування та перебування,ро"lд":,IлтлоJадських

мiсцях, закладах освlти, парках, скверах, зонах вiдпочинку, лlсопаркових та

прибережних зонах, спортйчпи* ,а дитячих майданчиках, а також щодо

регулярних ".raцr-оп"i 
перевезень, прачiвникiв, що працюють на

пiдприемствах, в.установах, органiзаuiях, якi забезпечують життедiяльнiсть

Еаселення, у перlод вихiдних'i святкових днiв (з 1З,00 суботи до 06,00

понедiлка, почиЕаючи з 13.00 18 квiтня 2020 року),

TepMiH: невiдкладно на перiод

карантину

З.ПУнктЗпротоколУВiльногiрськоiмiськоiкомiсiiзпитаньТЕБтаНС
вiд 25.03.20ZOp. }Ф 1З викластИ у новiЙ редакцii:

<3. Заборонити суб'ектам господарювання:

3.1. Торгiвлю незахищеними продуктами харчуваI{ня, без фасування або

захисту тари.
3.2. Реалiзацiю €шкогольЕих/безмкогольних напоiв, розлитих (у буль-яку

тару) та приготованих на мiсцi.
3.3. Роботу МАФiв iз реалiзачii шаурми, хот-догiв, кури-грiль, пiци та

iншоi продукuii, приготуванЕя та продаж Еапоlв тощо;

TepMiH: до окремого розпорядження,),

4.ПУнкти3та4протоколУВiльногiрськоiмiськоiкомiсiТзпитаньТЕБта
НС вiд 08.04.2020р. Ns 17 виключити.

голова koMicii

Секретар KoMicii

В.П.Василенко

[.В.Алещенко


