
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

 

30.04.2020                                 №15 
  

м. Ужгород 

 

Щодо впровадженого порядку  

при здійсненні торгівлі харчовими  

продуктами на агропродовольчих 

ринках міста  

  

 
Відповідно до підпункту 1 частини 2 статті 19, пункту 8 статті 75, статті  

76 Кодексу цивільного захисту України, статей 30, 40, 41 Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11, наказу 

МВС 26.10.2014 № 1406 «Про затвердження положення про штаб з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації та видів оперативно-технічної і звітної 

документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації», Плану 

реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 №223, постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 «Про запобігання 

поширенню  на території України коронавірусу СОVID-19» (із змінами, 

остання – 29.04.2020 № 313),   розпоряджень керівника робіт  з ліквідації 

наслідків НС у місті Ужгород № 7, 10, 12 та 14 з метою протидії поширенню  

коронавірусної хвороби COVID-19 на території міста Ужгород при здійсненні 

торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих ринках: 

 

1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 11.03.2020  

№ 211 «Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України 

29.04.2020 № 313, до розпорядження керівника робіт із ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації м. Ужгород 03.04.2020 № 7 внести наступні зміни: 

 1.1. Підпункт 8 пункту 2 доповнити абзацом такого змісту: 

“агропродовольчих ринків, які є операторами ринку харчових продуктів 

відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності 

та якості харчових продуктів» (далі — агропродовольчі ринки), за умови 

дотримання протиепідемічних вимог до діяльності агропродовольчих ринків, 

встановлених головним державним санітарним лікарем України». 

 1.2. Доповнити розпорядження пунктами 21 і 22 такого змісту: 



«Міському управлінню Головного управління Держпроспоживслужби в 

Закарпатській області протягом дії карантину забезпечити: 

- проведення щоденних позапланових перевірок за дотриманням 

агропродовольчими ринками міста Ужгород протиепідемічних вимог до 

діяльності агропродовольчих ринків, встановлених головним державним 

санітарним лікарем України; 

- присутність не менш як двох інспекторів на агропродовольчому ринку 

протягом усього часу його роботи та проведення ними зазачених позапланових 

перевірок. 

2. Згідно із постановою Головного Державного санітарного лікаря 

України 27.04.2020 № 14 «Щодо протидії поширенню  коронавірусної хвороби 

COVID-19 в місцях торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих 

ринках», якою встановлено вимоги щодо профілактичних заходів протидії 

поширення  коронавірусної хвороби COVID-19 при здійсненні торгівлі 

харчовими продуктами на агропродовольчих  ринках місті Ужгород, відповідно     

суб’єктам, що здійснюють реалізацію продуктів харчування на ринках 

забезпечити: 

         2.1.Наявність реєстрації агропродовольчого ринку, як оператора ринку 

харчових продуктів відповідно до Закону України «Про   та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів»; 

         2.2. Допуск працівників агропродовольчого ринку, продавців i 

відвідувачів на територію агропродовольчого ринку здійснювати виключно за 

наявності вдягнутої медичної маски (у тому числі виготовленої самостійно) aбo 

респіратора та проходження безконтактного температурного скринінгу; 

         2.3. Наявність на кожному вході (в’їзді) на територію агрогродовольчого 

ринку диспенсерів з антисептиком; 

         2.4. Кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території 

агрогродовольчого ринку, не повинна перевищувати кількості, з розрахунку 

один покупець на 10 метрів квадратних торгівельної площі ринку; 

         2.5. Відстань від між робочими місцями продавців складає не менше трьох 

метрів, місця торгівлі обладнанні захисними екранами між продавцями i 

покупцями із плівки a6o пластику; 

         2.6. Проведення дезінфекції контактних поверхонь кожні три години, 

прибирання та дезінфекція всіх приміщень, включаючи стаціонарні торгівельні 

місця — в кінці кожного робочого дня; 

         2.7. Відсутність неконтрольованої (стихійної) торгівлі на прилеглій до 

агропродовольчого ринку території; 

         2.8.  Постійне інформування відвідувачів агропродовольчого ринку 

щодо встановлених обмежень, яких необхідно дотримуватись та щодо 

профілактики коронавірусної хвороби COVID-19; 

         2.9. Контроль за дотриманням вимог щодо профілактичних заходів 

протидії поширення коронавірусної хвороби COVlD-19 та оперативне усунення 

порушень. 

         3.Ужгородському міському управлінню Головного управління 

Держпроспоживслужби в Закарпатській області, спільно із Ужгородським 



відділом ГУНП в Закарпатській області, управлінням муніципальної варти 

Ужгородської міської ради: 

        3.1. Відповідно до Законів України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про захист населення 

від інфекційних хвороб» продовжити проведення у місті Ужгород 

моніторингові обстеження на предмет дотримання санітарно-епідемічного 

законодавства; 

        3.2. За результатами моніторингу у разі виявлення відповідних порушень 

вживати заходів згідно із чинним законодавством.  

        4. Відділу інформаційної роботи забезпечити максимальне інформування 

громадськості про карантинні заходи, впроваджені для запобігання поширенню 

коронавірусної інфекції COVID-19 – на офіційному сайті Ужгородської міської 

ради, у соціальних мережах, через засоби масової інформації. 

       5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Заступник міського голови, 

керівник робіт з ліквідації наслідків НС                          Василь ГОМОНАЙ 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 


