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( 05 )) LIервня 2020 року м.Вiльногiрськ

Головував: Василенко В.П. - голова KoMicii з питань ТЕБ i НС

Прrсутlli: секретар KoMicii Алещенко I.B., члени KoMiciT (за спИСКОrt).

директор департаменту соцiально-гуманiтарноТ полiтики ВiльногiрськОi MicbKoT

ради Щнiпропетровськоi областi, начальник Вiльногiрського мiського вiддiлУ Г}'

ДСНС у Щнiпропетровськiй областi, заступник начальника ВiльногiрсЬкОГо
вiддiлення полiцii Жовтоводського вiддiлу полiцii ГУ НП у !нiпропетровськil"t
областi, заступник начальника управлiння архiтектури, капiта,пьного

будiвничтва та житлово- комунального господарства ВiльногiрськоТ MicbKoT

РадИ ЩнiпропетровськОi областi, директор кП (УК <<Жилкомсервiс>>

ВiльногiрськоТ MicbKoT ради ЩнiпропетровськоТ областi.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

I. Змiни до карантинних обмежень, BHeceHi постановоЮ КабiнеТ1'
IVIiHicTpiB Украiни вiд 20 травня 2020 року NЪ 392 "Про встановлення
карантину з MeToIo запобiгання поширенню гостроi респiраторноТ хвороби
COVID_I9, спричиненоi KopoнaBipycoM SARS-CoV-2, та етапiв послаблення
lIротиепiдемiчllих заходiв" з метою запобiгаllня поширеннЮ rla теритОРii
м.Вiльногiрська гостроТ респiраторrlоi хвороби COVID-l9, спрИЧИНеНОi
KopolraBi русом SARS-CoV-2.

ВисТУПИЛИ:
Василенко В.П. - голова KoMicii з питань ТЕБ i НС

СЛУХАЛИ: про змiни до карантинних обмежень, внесених постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни. вiд 20 травня 2020 року J\'9 392 .11Про 

встановленНя
карантинУ з метоЮ запобiганнЯ поширеннЮ на територiТ УкраТни гостроТ

респiраторноТ хвороби COVID-19, спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-CoV-2, Та

етапiв послаблення протиепiдемiчних заходiв> та рiшення ЩнiпропетровськоТ
регiональноi KoMicii з питань ТЕБ та НС протокол J\ll 33 позачергового засiдання
вiд 04 червня 2020 року.



ВИРIШИЛИ:

1. Керiвникам пiдприемств, установ, органiзацiй MicTa;
суб'сктам господарювання м.Вiльногiрська.

1.1. У зв'язку зi сприятливою епiдемiчною ситуацiею, що скл€Lлася на

територiТ Щнiпропетровськоi областi, яка вiдповiдас ознакам, встановЛеНиМ }'

абзацах 3,4 та 5 пункту 4 Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 20 травня

2020 року Jф 392 кПро встановлення карантину з метою запобiгання поширенню
на територii Украiни гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi
KopoHaBipycoм SARS-CoV-2, та етапiв послаблення протиепiдемiчних заходiв>>:

1 ) запров адити подальше послаблення протиепiдемiчних заходiв та

дозволити:
дiяльнiсть закладiв харчування, зокрема приймання вiдвiдувачiв .y

примiщеннях, за умови дотримання протиепiдемiчних заходiв, Зокрема

дотримання вiдстанi не менше нiж 1,5 метра мiж мiсцями для сиДiннЯ За

сусiднiми столами та розмiщення не бiльше нiж чотирьох клiснтiв За оДНИМ

столом (без урахування дiтей BiKoM до 14 poKiB), за умови, що суб'скт

господарювання, який провадить таку дiяльнiсть, с оператором ринку харчовиХ

пролуктiв вiдповiдно до Закону УкраТни "Про ocHoBHi принципи та вимоги до

безпечностi та якостi харчових продуктiв", та за умови забезпечення персоналу

засобами iндивiдуального захисту (зокрема захист обличчя, очей, рук) i

використання вiдвiдувачами, KpiM часу приймання iжi, респiраторiв або

захисних масок, у тому числi виготовлених самостiйно;

дiяльнiсть закладiв культури, зокрема з прийманням вiдвiдувачiв за

рiшенням власника (органу управлiння), у тому числi проведення культурних

заходiв, за умови перебування не бiльше однiсi особи на 5 кв. м ПЛоЩi

примiщення, де проводиться захiд;

дiяльнiсть закладiв, що надають послуги з розмiшення, KpiM ДиТяЧих

закладiв оздоровлення та вiдпочинку;

перевезення пасажирiв залiзничним транспортом у MicbKoMy та

примiському видах внутрiшнього сполучення в межах кiлькостi мiсць для

сидiння, передбачених технiчною характеристикою транспортного засобу або

визначеноi в ресстрацiйних документах на цей транспортний засiб, з

дотриманням вимог постанови головного державного санiтарного лiкаря

Украiни вiд 30 травня 2020 року М 31 "Про затвердження Тимчасових

рекомендацiй щодо органiзацii протиепiдемiчних заходiв при органiЗаrrii

залiзничних перевезень у перiод карантину у зв'язку поширення\t

KopoHaBipycHoi хвороби (COVID- 1 9)" (лоласться);

проведення релiгiйних заходiв за умови здiйснення контролю релiгiйнОЮ
органiзачiею за дотриманням фiзичноi дистанцiТ мiж учасниками не менше НiЖ



1,5 метра та перебування не бiльше нiж однiеТ особи на 5 кв. метрах площi
булiвлi, якщо релiгiйний захiд проводиться в примiщеннi;

особам, якi досягли 60-рiчного BiKy, не дотримуватися зобов'язання щодо
самоiзоляцii вiдповiдно до абзацу шостого пункту б Постанови КМУ;

TepMiH: з 05 червня2020 року

2. Головному спецiалiсry з НС та ЩЗН виконавчого KoMiTery
Вiльногiрськоi MicbKoi ради .Щнiпропетровськоi областi.

виконання протокольних рiшень iнформувати
koMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки i

ситуацiй електронною поштою: tumnspress@adm.dp.gov.ua та штаб з лiквiдацiТ
наслiдкiв медико-бiологiчноТ надзвичайноi ситуацiI природного

регiонального рiвня, пов'язаноТ з поширенням KopoHaBipycHoi
COVID- 1 9: shtaboda@adm.dp.gov.ua.

голова koMicii

Секретар KoMicii

TepMiH: щодня, на перiод карантину

ceKpeTapiaT

надзвичайних

характеру
хвороби
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