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ПРОТОКОЛ № 8 

Позапланового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

(проведеного в режимі реального часу через Інтернет)  

 

01.04.2020     Ужгород 

 

           Головував:  Заступник міського  голови, перший заступник голови комісії 

ТЕБ та НС Василь ГОМОНАЙ 

           ПРИСУТНІ: члени комісії -19 чоловік в режимі реального часу через 

Інтернет  

            СЛУХАЛИ:  Інформацію заступника міського  голови, першого 

заступника голови комісії ТЕБ та НС Василь ГОМОНАЙ про внесення змін до 

п. 5 протоколу № 6 20.03.2020  позапланового (термінового ) засідання комісії в 

режимі реального часу через Інтернет. 

 Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення, комісія ВИРІШІИЛА:   

 Відповідно постанови Міністерства охорони здоров’я України головного 

державного  санітарного лікаря України 30.03.2020 № 5 з метою протидії 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) пункт 5 протоколу № 6 

20.03.2020  позапланового (термінового ) засідання комісії в режимі реального 

часу через Інтернет викласти у новій редакції, а саме: 

  При здійсненні торгівлі на ринках забезпечити можливість 

функціонування ринків лише за дотримання наступних умов: 

 1. Зареєстрований оператор ринку харчових продуктів: 

 - знаходження на ринку не більше одного відвідувача на 20 м2 

торговельної площі; 

 - наявна можливість забезпечення дотримання відстані між покупцями в 

чергах не менщ ніж 1,5 метри; 

 - забезпечення відповідного персоналу та покупців засобами 

індивідуального захисту; 

 - забезпечення можливість дотримання протиепідемічних заходів; 

 - для ринків вихідного дня відстань між місцями торгівлі повинна 

становити не менш ніж 3 метри.  



2. Запровадити суб’єктами господарювання у сфері роздрібної торгівлі 

продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та 

виробами медичного призначення, засобами зв’язку, провадження банківської 

та страхової діяльності режиму роботи з розрахунку один відвідувач на 10 м2 

метрів площі торгівельного (операційного) залу за умови дотримання дистанції 

між ними не менш як 1,5 метра із встановленням спеціальних позначок, 

забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту та 

також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів. 

  

 

Заступник міського голови,  

перший заступник голови комісії ТЕБ та НС                    Василь ГОМОНАЙ 

 

Секретар                                                                                      Ростислав ЧОПИК 


