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Пр"сутrri: секретар кошriсii Алешенко I.B., члени KoMicii (за списком).
директор департаIчIенту соцiапьно-гуманiтарнот полiтики Вiльногiрськот MicbkoI

ради ЩнiпропетровськоI областi, начальник Вiльногiрського мiського вiддiлу
ГУ ДСНС у Щнiпропетровськiй областi, заступник начальника Вiльногiрського
вiддiлення гrолiцiТ Жовтоводського вiддiлу полiцii ГУ НП у Щнiпропетровськiй
областi, заст\,пник начальника управлiння архiтектlчри, капiтального
булiвничтва та ,(ит.,Iово- комунального господарства ВiльногiрськоТ MicbKoT

ради l]нiпропетровськоi областi, директор КП (УК <<Жилкомсервiс>

ВiльногiрськоТ MicbKoT ради Щнiпропетровськоi областi.

ПОРЯДОК ДЕННИЙz

1. Щодо протилiТ поширенню KopoHaBipycHoi хвороби COVID-l9 в мiсцях
торгiвлi харчовими продуктами на агропродовольчих ринках.

ВIIСТУПИЛИZ
Bacll;leHKo В.П. - голова KoMiciT з питань ТЕБ i НС

Вiдповiдно до статей 30, 40, 41 Закону Украiни <Про забезпечення санiтарного
та епiдемiчного благополуччя населення)) з метою протилiТ поширенню
KopoHaBipycHoТ хвороби COVID-19 при здiйсненнi торгiвлi харчовими
продуктами на агропродовольчих ринках.

ВИРIШИЛИ:
I. Встановити наступнi вимоги щодо профiлактичних заходiв протидiТ
поширення коронавiрусноi хвороби COVID-19 при здiйсненнi торгiвлi
харчовими продуктами на агропродовольчих ринках:

1) наявнiсть peecTpaTtii агропродовольчого ринку, як оператору ринку
харчових продуктiв вiдповiдно до Закону УкраIни uПро ocHoBHi
принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв>;

2) допуск працiвникiв агропродовольчого ринку, продавцiв i вiдвiдувачiв
на територiю агропродовольчого ринку здiйснювати виключно за
наявностi вдягнутоi медичноi маски (у тому числi виготовленоi
самостiйно) або респiратора та проходження безконтактного
темп ературного скринi нгу;



3) наявнiсть на кожному входi (в'тзлi) на територiю агропродовольчого

ринку диспенсерiв з антисептиком;
+1 iiльЙсть вiдвiдувачiв, якi одночасно перебувають nu, ,:!тор,]

агропродовольчого ринК}, не повинна перевиIIIувати. кlлькостl, з

розрахунку один покупець на 10 MeTpiB квадратних торгiвельноТ плошi

ринку;
5) вiлсйнь вiд Mi>rt робочими мiсцями продавцiв складас не менше трьох

метрlв, *r"цrйг'iвлi _обладнаннi 
захиiними екранами мiж продавцями i

покупцями iз плiвки або пластику;
6) проЪешення дезiнфекцiт контактних поверхонь кожнl тр1 l!11i1;' 

прибирання та дезiнфекцiя Bcix примiщень, включаючи стацlонарнl

торгlвельнr мiсця - в кiнцi кожного робочого дня;

7) вiлсутнiсть неконтрольованоi (стихiйноi) торгiвлi на прилеглiй до

агропродовольчого ринку територii;
8 ) заЬезпечення постiйноiо iнформування вiдвiдувачiв

агропродовольчого ринку щодо встановлених обмежень, яких необхiдно

дотримуватись та щодо профiлактики KopoHaBipycHoT хвороби CovID_
l9;

9) агропродовольчим ринком забезпечусться контроль за дотриманням

ВиМоГЩоДопрофiлакТиЧНихзахоДiвпротидiiпоширення
KopoHaBipycHoT хвороби CQVID-19 та оперативне усунення порушень,

TepMiH: з 29.04.2020 року
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