
 

 

 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

вул. Острозького, 41, м. Старокостянтинів,  Хмельницька обл., 31100  

тел./факс (03854) 3-22-64, Е-mail: stkrada@starkon.gov.ua, Код ЄДРПОУ: 

04060766 

 

                                                                                  

ПРОТОКОЛ № 7 

позапланового засідання комісії з питань ТЕБ та НС  

 

 

27 березня 2020 року               м. Старокостятнинів 

                

                                               

Головував:                     МЕЛЬНИЧУК Микола – міський голова 

 

Секретар комісії:         ГОРДІЙЧУК Володимир – головний спеціаліст, 

експерт з умов праці управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської 

ради 

 

  

Члени комісії:             БОГАЧУК Володимир – перший заступник 

міського голови; 

 БУЛИЧ Володимир – начальник комбінату 

комунальних підприємств; 

 МИХАЛЕЧКО Ігор – завідувач відділу з питань НС 

та ЦЗ населення виконавчого комітету міської ради; 

 ГРОЗЯН Іван – начальник управління економіки 

виконавчого комітету міської ради; 

 КАМІНСЬКА Валентина – заступник міського 

голови, начальник фінансового управління 

виконавчого комітету міської ради; 

 ПОЛІЩУК Юрій – завідувач відділу 

містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради; 

 ЧИЖ Сергій – начальник Старокостянтинівського 

РС ГУ ДСНС України у Хмельницькій області; 
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 ШАБЕЛЬНИК Наталія – начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

 ШЕВЧУК Вікторія – завідувач відділу з питань 

охорони, раціонального використання природних 

ресурсів та благоустрою виконавчого комітету 

міської ради. 

 

ЗАПРОШЕНІ:                        Дмитро СТУПНИЦЬКИЙ – завідувач 

                                                 Старокостянтинівською районною лабораторією 

                                                 відділення ДУ «Хмельницький обласний 

                                                 лабораторний центр МОЗ України»; 

                                                 Марія МІЦКЕВИЧ - в.о. начальника    

                                                 Старокостянтинівського міськрайонного                                                                                                                                  

                                                 управління ГУ ДПСС в Хмельницькій області. 

 

 

Порядок денний:                             

                                                                                                                             

1. Про вжиття додаткових протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої 

корона вірусом SARS-CoV – 2 на території                                                               

м. Старокостянтинів. 

 

Вирішили: 

 

1. Управлінню економіки виконавчого комітету міської ради (Іван ГРОЗЯН), 

Старокостянтинівському міськрайонному управлінню ГУ ДПСС в 

Хмельницькій області (Марія МІЦКЕВИЧ), спільно з керівниками суб’єктів 

господарювання міста заборонити роботу на період карантину, яка передбачає 

приймання відвідувачів, закладів громадського харчування (ресторанів, кафе 

тощо), торговельно – розважальних центрів, інших закладів розважальної 

діяльності, фітнес-центів, закладів культури, торгівельного і побутового 

населення, крім: 

- торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими 

засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, 

кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним 

матеріалом,засобами зв’язку за умови забезпечення відповідного персоналу 

засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних 

та протиепідемічних заходів; 

- провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, 

ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з 

технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів,технічного 

обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту 

комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів 



поштового зв’язку за умови забезпечення відповідного персоналу засобами 

індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів; 

- торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського 

харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови 

забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, а 

також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів. 

                                                                           

Термін: на період дії карантину 

 

2. Керівникам об’єктів з масовим перебуванням людей (магазинів, 

супермаркетів), суб’єктам господарювання у сфері роздрібної торгівлі 

продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та 

виробами медичного призначення, засобами зв’язку, провадження банківської 

та страхової діяльності у дводенний строк вжити заходів до запровадження 

режиму роботи з розрахунку один відвідувач на 10 кв. метрів площі 

торгівельного (операційного) залу за умови дотримання дистанції між ними не 

менше як 1.5 метра із встановленням спеціальних позначок. 

                                                                                  

Термін: з 26 березня 2020 року 

 

3. Автомобільним перевізникам міста проводити регулярні та не регулярні 

перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху, 

пасажирів, кількість яких одночасно не перевищує половину кількості місць 

для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу 

та визначених у реєстраційних документах, за умови перевезення людей у 

засобах індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних 

та протиепідемічних заходів. 

Надавати перевагу щодо перевезень працівників медичних закладів, 

поліції, працівників ДСНС, військовослужбовців, працівників «Укрпошти» при 

виконанні ними своїх службових обов’язків. 

 

       Термін: на період дії карантину 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Володимира БОГАЧУКА. 

 

Голова комісії   Підпис  Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

Секретар комісії   Підпис  Володимир ГОРДІЙЧУК 


