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П Р О Т О К О Л  №  6 

позапланового (термінового) засідання комісії в режимі реального часу через 

Інтернет 

 

20.03. 2020 р.                                     м. Ужгород                                  

       

          Головував:   міський  голова,  голова комісії ТЕБ та НС  Богдан Андріїв. 

          Присутні:  члени комісії – 22 чол. 

 Запрошені: заступник міського голови Ігор ФАРТУШОК. 

СЛУХАЛИ 1. Начальника управління економічного розвитку міста Павла 

ЛОГВІНОВА, який доповів про чисельні звернення мешканців міста та 

керівників закладів торгівлі щодо роз’яснень у період карантинних заходів у 

зв’язку із попередженням поширення СОVID-19 максимальної допустимої 

кількості одночасного перебування людей у торгових залах. 

Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення та відповідно до Положення про міську  комісію з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затвердженого 

рішенням виконкому 11.12.2015  № 383, одним із завдань якої  на території м. 

Ужгород є визначати шляхи та способи вирішення проблемних питань, що 

виникають під час порушення умов належного функціонування об’єктів 

інфраструктури та безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах 

національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, 

охорони здоров’я та навколишнього природного середовища,  комісія 

ВИРІШИЛА:  

1. Із 21.03.2020 р. до моменту скасування карантинних заходів на території міста 

Ужгород  закладам, яким відповідно до рішення  XLV сесії міської ради VII 

скликання  від 17.03.2020 №1918 дозволено працювати, здійснювати діяльнісь за 

окремими порядком, а саме: 

«ПОРЯДОК 

дотримання дистанції між людьми у продуктових магазинах, аптеках, кол-

центрів, центрів отримання он-лайн замовлень, АЗС та інших закладах, які 

продовжують роботу в період карантину з метою попередження 

розповсюдження коронавірусу COVID-19 

1. Відвідування визначених рішенням закладів, установ та організацій  

(надалі - Заклади) повинно відбуватися виключно у разі нагальної потреби. 



2. З метою зменшення навантаження на Заклади, а також для зменшення 

кількості контактів між людьми, необхідно заздалегідь підготувати розрахунок 

усіх потреб (наприклад, перелік закупівлі продуктів чи лікарських засобів тощо). 

3. За можливості рекомендується усім відвідувачам Закладів одягнути 

респіраторні маски. 

4. Перед входом до Закладів необхідно продезінфікувати антисептиком 

руки. 

5. Керівники Закладів в обов’язковому порядку повинні обмежити 

кількість одночасного перебування людей у торговому залі та розмістити 

відповідне оголошення на вході. Безпечна відстань між покупцями має 

становити не менше 2-х метрів. Організувати на касах та біля входу в магазин 

розмітку для забезпечення даної відстані. Максимальна кількість одночасного 

перебування людей у торговому залі площею:  

- до 200 кв. м – 5 осіб;  

- від 200 до 1000 кв. м – 10 осіб,  

- від 1000 кв.м – 1 особа на 100 кв.м. 

6. Клієнтам заборонено заходити до Закладів, якщо на їх території вже 

перебуває максимально допустима кількість відвідувачів. У такому разі клієнти 

повинні зачекати біля входу на відстані не менше 2-х метрів один від одного. 

7. Керівникам Закладів: 

Обмежити кількість одночасного перебування людей у торгових закладах 

та розмістити відповідне оголошення на вході. Безпечна відстань між покупцями 

має становити не менше 2-х метрів. Організувати на касах та біля входу в магазин 

розмітку для забезпечення даної відстані. Максимальна кількість одночасного 

перебування людей у торговому залі площею до 200 кв. м – 5 осіб; від 200 до 

1000 кв. м – 10 осіб, від 1000 кв.м – 1 особа на 100 кв.м. 

Розрахувати максимально допустиму кількість одночасного перебування 

відвідувачів згідно вищенаведених обмежень.  

Призначити відповідальних працівників, які будуть здійснювати контроль 

за допустимою кількістю відвідувачів у приміщенні.  

Здійснювати регулярне провітрювання та дезінфекцію приміщень. 

Встановити станції гігієни рук та забезпечити можливість миття рук у 

туалетах. 

Зобов'язати персонал Закладів знаходитися у засобах індивідуального 

захисту та дотримуватися правил їх користування, а також дотримуватися 

правил особистої гігієни».  

2. Контроль за виконанням  дотримання зазначеного порядку керівниками 

Закладів, згідно із статтею 6 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» (контроль за додержанням юридичними і фізичними 

особами санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних та ветеринарних 

правил і норм, правил торгівлі та побутового обслуговування населення) 

здійснювати Ужгородському міському управлінню головного управління 

Держспоживслужби в Закарпатській області. 

Термін:  негайно 

  

СЛУХАЛИ 2. Начальника управління економічного розвитку міста Павла 

ЛОГВІНОВА, який запропонував, що з метою посилення обмежувальних заходів 

та запобіганню можливому розповсюдженню гострої респіраторної хвороби 



СОVID-19, що пов’язано із поширенням коронавірусу, класифікованого як 

медико-біологічна надзвичайна ситуація природного характеру державного 

рівня, розглянути доцільність обмеження заселення громадян у готелі та інші 

загальні заклади для тимчасового проживання.  

Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення, комісія ВИРІШИЛА:  

 

1.Із 21.03.2020 р. до моменту скасування карантинних заходів на території міста 

Ужгород заборонити заселення громадян у готелі та інші заклади розміщення. 

                                                                                                                              
     Термін:  негайно 

  

Міський голова, 

голова комісії ТЕБ та НС                                                               Богдан АНДРІЇВ 

 

 

Секретар                                                                                          Ростислав ЧОПИК 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


