КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ПРОТОКОЛ № 13
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
30 квітня 2021 року

м. Козятин

Головуючий: заступник міського голови – начальник управління соціальної
політики міської ради, заступник голови комісії з питань ТЕБ та НС
Марченко К.В.
Присутні: члени комісії (згідно списку).
РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ:
І. Про обмежувальні заходи щодо боротьби з поширенням COVID-19 у
«жовтому» рівні епідемічної небезпеки.
(ЗАБАЗНОВА О.А.)
Враховуючи зниження рівню захворюваності в територіальній громаді,
віднесення Міністерством охорони здоров’я України Вінницької області до
«жовтого» рівню епідемічної небезпеки, у відповідності до вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236, за результатами
доповіді та з урахуванням обговорень,
Комісія ВИРІШИЛА:
1. Вважати, що рішення комісії щодо обмежень «червоного» рівню
епідемічної небезпеки, введених згідно протоколів від 22.02.2021 №4, від
26.02.2021 №5, від 15.03.2021 №7, від 02.04.2021 №9, від 16.04.2021 №11 (1
питання), припинили свою дію.
Термін виконання: з 01.05.2021
2. Відповідно до визначених обмежень «жовтого» рівню епідемічної
небезпеки та правил адаптивного карантину з 01.05.2021 заборонити:
1) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних,
релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших)
заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території
або наповненістю залів понад 50 відсотків місць у кожному окремому залі;
2) приймання відвідувачів у закладах культури з наповненістю залів понад 50
відсотків місць (розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку) у
кожному окремому залі;
3) здійснення перевезень пасажирів міським автобусним транспортом в
кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння;
4) проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів),
діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних,

їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля, у тому числі
проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо;
5) робота після 24-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання
послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень,
кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського
харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;
6) розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані
меншій, ніж 2 метри за сусідніми столиками та більш як чотири особи за одним
столом (без урахування дітей віком до 18 років), за умови, що відвідувачі заходять
до закладу і пересуваються по ньому з вдягненими засобами індивідуального
захисту (крім часу сидіння за столом для приймання їжі та/або напоїв);
7) діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у
яких:
не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції
між клієнтами не менш як 1,5 метра;
не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема
захисними масками або респіраторами, та не здійснюється належний контроль за
їх використанням;
обслуговуються покупці без одягнутих засобів індивідуального захисту,;
не
забезпечується
централізований
збір
використаних
засобів
індивідуального захисту в окремі контейнери (урни);
8) продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв у нічний час з 22.00 год.
до 08.00 год. всіма суб’єктами господарювання територіальної громади
(супермаркетами, магазинами, ресторанами, кафе, барами, закусочними,
їдальнями, кафетеріями, буфетами, тощо).
9) відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли
на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19
перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;
10) проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за
участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності
глядачів (відвідувачів);
11) проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я
планових заходів з госпіталізації, крім визначених відповідними постановами
Кабінету Міністрів України;
12) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують
можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10
кв. метрів загальної площі приміщення, басейнів ― більше ніж чотири особи на
одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для спортивнотренувальних груп;
13) відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів
сім’ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше ніж
один раз на тиждень) установ і закладів соціального захисту, в яких тимчасово
або постійно проживають (перебувають) громадяни похилого віку, особи з
інвалідністю, установ і закладів, що надають соціальні послуги сім’ям (особам),
які перебувають у складних життєвих обставинах;

3. З метою недопущення скупчень людей під час Великодніх свят та
поминальних днів визначити:
1) діяльність культових споруд та приміщень, облаштованих для молитовних
потреб, здійснюється з обмеженням кількості відвідувачів з розрахунку не більше,
ніж одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення;
Термін виконання: з 00.00 год. 02 травня
до 00.00 год. 10 травня 2021 року
2) проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких
забезпечується дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми;
Термін виконання: з 00.00 год. 03 травня
до 00.00 год. 10 травня 2021 року
3) настоятелям релігійних громад визначити відповідальних людей за
дотриманням карантинних норм як у церкві так і на прилеглій території.
Термін виконання: з 00.00 год. 03 травня
до 00.00 год. 10 травня 2021 року
4. Керівникам суб’єктів господарювання, установ, закладів забезпечити
дотримання визначених протиепідемічних заходів.
5. Відділу внутрішньої політики міської ради (Янковчук Н.А.) забезпечити
доведення цього рішення до населення територіальної громади, висвітлення його
в засобах масової інформації та через мережу Інтернет.
Термін виконання: невідкладно.
6. Контроль за виконанням рішення з 1-го питання покласти на заступника
міського голови – начальника управління соціальної політики міської ради
Марченка К.В.

Заступник голови комісії

Секретар комісії

К.Марченко

Г.Липовецький

