
 

 

 

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 № 17 

позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій  

 

08 травня 2020 року               м. Старокостятнинів 

                

                                               

Головував:                     Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

Присутні:         члени комісії (10 осіб) за окремим списком та 

запрошені. 

  

Порядок денний:                             

                                                                                                                             

Про пом’якшення протиепідемічних заходів на території                            

м. Старокостянтинів  

 

Вирішили: 

 

1. Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 № 313, від 

04.05.2020 № 343 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.03.2020 № 211», ст. 30 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», ст. 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», акту комісійного обстеження ринку КП 

«Райкоопринторг» на предмет готовності здійснення торгівлі харчовими 

продуктами у відповідності до вимог постанови Головного державного 

санітарного лікаря України від 27.04.2020 № 14 «Щодо протидії поширенню 

корона вірусної хвороби COVID-19 в місцях торгівлі харчовими продуктами на 

агропродовольчих ринках» від 08.05.2020 дозволити з 08:00 годин 09 травня 

2020 року роботу ринку КП «Райкоопринторг» у м. Старокостянтинів, 

встановивши режим роботи: четвер, субота, неділя з 8:00 до 14:00 години. 

 

Термін: на період дії карантину 

mailto:stkrada@starkon.gov.ua


 

2. Внести зміни до протокольного рішення комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету міської 

ради від 20.03.2020 року № 5 щодо запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

визнавши таким, що втратив чинність пункт 2.  

 

3. Керівнику ринку КП «Райкоопринторг» (Станіслав БРАТУЩИК) під час 

функціонування в період дії карантину забезпечити:  

1) Неухильне дотримання протиепідемічних вимог, встановлених головним 

державним санітарним лікарем України. 

2) Недопущення торгівлі у невизначених місцях (в тому числі – торгівлі з 

землі). 

       Термін: на період дії карантину 

 

4. Начальнику Старокостянтинівського міськрайонного управління Головного 

управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів в Хмельницькій області (Леонід СЛОБОДЯНЮК) 

забезпечити: 

1) Проведення щоденних позапланових перевірок за дотриманням ринком 

протиепідемічних вимог до діяльності агропродовольчих ринків, встановлених 

головним державним санітарним лікарем України. 

2) Присутність не менш як двох інспекторів на зазначеному ринку протягом 

усього часу його роботи та проведення ними позапланових перевірок. 

 

       Термін: на період дії карантину 

 

5. Старокостянтинівському відділу поліції Головного управління Національної 

поліції України в Хмельницькій області (Сергій СТУЧИНСЬКИЙ), в межах 

компетенції, забезпечити дієвий контроль за виконанням протиепідемічних 

заходів, в першу чергу недопущенням випадків стихійної торгівлі біля ринку 

КП «Райкоопринторг». 

       Термін: на період дії карантину  

 

6. Визнати таким, що втратило чинність протокольне рішення комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого 

комітету міської ради від 03 квітня 2020 року № 11. 

 

7. Дозволити суб’єктам господарювання, установам, підприємствам, 

організаціям міста: 

1) Здійснення торговельної (виключно в магазинах, зокрема магазинах, що 

розташовані у торговельно-розважальних центрах) діяльності і побутового 

обслуговування населення за умови забезпечення персоналу (зокрема захист 

обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема 

респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, 

перебування у приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів 



торговельної площі, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних 

заходів. 

2) Здійснення діяльності з надання послуг громадського харчування на 

відкритих (літніх) майданчиках просто неба за умови забезпечення дотримання 

відстані не менш як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та 

розміщення не більш як двох клієнтів за одним столом (без урахування дітей 

віком до 14 років), діяльності з надання зазначених послуг із здійсненням 

адресної доставки замовлень та замовлень на винос за умови забезпечення 

персоналу засобами індивідуального захисту (зокрема захист обличчя, очей, 

рук) і перебування відвідувачів, крім часу приймання їжі, у засобах 

індивідуального захисту, зокрема респіраторах або захисних масках, у тому 

числі виготовлених самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів. 

3) Надання стоматологічної допомоги. 

 

           Термін: з 11 травня 2020 року, на період дії карантину 

 

8. Управлінню економіки виконавчого комітету міської ради (Іван ГРОЗЯН) 

заборонити автомобільним перевізникам міста проводити регулярні та 

нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міському 

сполученні, зокрема пасажирські перевезення на міських автобусних 

маршрутах у режимі маршрутного таксі, крім: 

1) Легковими автомобілями. 

2) Службовими автомобілями, орендованими автомобільними транспортними 

засобами працівників підприємств, закладів та установ міста незалежно від 

форми власності згідно з додатком 1. 

3) Працівників закладів та установ незалежно від форми власності, які 

забезпечують охорону здоров’я, продовольче забезпечення, урядування та 

надання найважливіших державних послуг, енергозабезпечення, 

водозабезпечення, зв’язок та комунікації, фінансові та банківські послуги, 

функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, сфери оборони, 

правопорядку та цивільного захисту, об’єктів критичної інфраструктури, які 

мають безперервний промисловий цикл, за умови забезпечення водіїв та 

пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту, зокрема 

респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, 

в межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою 

транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей 

транспортний засіб, а також дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів в автомобільному транспортному засобі, що здійснює 

регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах згідно з додатком 2. 

 

       Термін: на період дії карантину 

 

9. Заборонити проведення всіх масових (культурних, розважальних, 

спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, 

необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів 



місцевого самоврядування, індивідуальних тренувальних занять (біг, хода, їзда 

на велосипеді, рух на активних візках спортсменів з інвалідністю) за умови 

забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема 

респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, 

а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів. 

 

       Термін: на період дії карантину 

 

 

10. Управлінню культурної політики та ресурсів виконавчого комітету міської 

ради (Василь МУЛЯР) організувати: 

1) Діяльність історико-культурного центру-музею «Старий Костянтинів» за 

умови забезпечення персоналу та відвідувачів засобами індивідуального 

захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі 

виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів. 

2) проведення у концертних організаціях, художніх (мистецьких) колективах 

репетицій, тренувань та інших заходів, які не передбачають одночасного 

зібрання великої кількості осіб (до 50 осіб), без глядачів за умови забезпечення 

учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або 

захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також 

дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів з урахуванням 

можливості доїзду працівників до закладу. 

 

       Термін: з 11 травня 2020 року, на період карантину 

 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Старокостянтинівське 

міськрайонне управління Головного управління Державної служби з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Хмельницькій області 

(Леонід СЛОБОДЯНЮК), управління економіки виконавчого комітету міської 

ради (Іван ГРОЗЯН) та Старокостянтинівський відділ поліції Головного 

управління Національної поліції України в Хмельницькій області                          

(Сергій СТУЧИНСЬКИЙ). 

 

 

Голова комісії  Підпис   Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

Секретар комісії  Підпис   Володимир ГОРДІЙЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Додаток 1 

до протокольного рішення 

комісії з питань ТЕБ та НС 

від 08 травня 2020 року № 17 

 

Перелік  

підприємств, установ та організацій м. Старокостянтинів, які використовують 

службові та/або орендовані транспортні засоби 

 

КНП «Старокостянтинівська центральна районна лікарня» 

КНП «Старокостянтинівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Старокостянтинівська підстанція Хмельницького обласного центру екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф 

Старокостянтинівське міськрайонне управління ГУ Держпродспоживслуби в 

Хмельницькій області 

Старокостянтинівське районне лабораторне відділення ДУ «Хмельницький 

центр МОЗ України» 

Старокостянтинівський відділ поліції Головного управління Національної 

поліції України в Хмельницькій області 

19 Державна пожежно-рятувальна частина 

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 

Старокостянтинівська районна державна адміністрація 

Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал» 

Комунальне ремонтно-будівне шляхове підприємство 

Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівська житлово-експлуатаційна контора 

Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств 

Мале комунальне підприємство «Міськсвітло» 

Старокостянтинівський ВП РЕМ 

Старокостянтинівське відділення АТ «Хмельницькгаз» 

Військові частини міста 

Центр телекомунікаційних послуг № 151 СЛД м. Старокостянтинів 

Хмельницької філії АТ «Укртелеком» 

ТОВ «Альфа-газ» 

ТОВ «Тепла хата» 

ДП «Старокостянтинівський молочний завод» 

Старокостянтинівська філія АТ ДПЗКУ «Старокостянтинівський елеватор» 

ТОВ «Мегатекс Індастріал» 

Філія «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал» ПАТ Українська 

залізниця  

ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів 

ТОВ «Старокостянтинівцукор» 

ТОВ «ТД» «Маркет-плюс» 



ФОП Максімов М.М. 

ПМ ВКП «Лан» АЗС «Лан» 

ТОВ «Вест Петрол Маркет» АЗС «WOG» 

ТОВ «Айвор» АЗС «Авіас» 

ТОВ «Екотрансгаз» 

ТОВ «Авантаж» 

Веснянська дільниця ТОВ «Кононівський елеватор» 

ТОВ «Ясен Поділля» 

ДП «Старокостянтинівське лісове господарство» 

ТОВ «Агромоторсервіс» 

Старокостянтинівська меблева фабрика 

ТОВ «Старокостянтинівський олійно-екстрактний завод» 

ПАТ «Старокостянтинівсткий спецкар`єр» 

ПП Сидор М.М. 

ТОВ «Ікопоть» 

Магазин «АТБ-Маркет» 

Магазин «Оболонь» 

ТОВ «ФОРА» 

ФОП Антонюк І.В. 

ТОВ «Росава»  

Магазин «Лідер» 

Магазин «Вопак» 

НОВА ПОШТА 

УКРПОШТА 

ФОП Лісовський Д.С. 

Філія «Старокостянтинівський райавтодор» ДП «Хмельницький облавтодор» 

ПАТ ДАК 

Старокостянтинівський районний суд 

ТОВ «Енселко Агро» 

ТОВ «Оптима Бізнес Компані» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до протокольного рішення 

комісії з питань ТЕБ та НС 

від 08 травня 2020 року № 17 

 

 

 

Перелік  

суб’єктів господарювання м. Старокостянтинів, що здійснюють регулярні 

пасажирські перевезення на міських маршрутах 

 

ФОП Гринчук Олександр Вікторович 

ФОП Козерацький Віктор Васильович 

ФОП Миколайчук Степан Степанович 

ФОП Панчук Олена Олександрівна 

 
 


