
 
УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

МІСЦЕВА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ м. ЗАПОРІЖЖЯ 

 

69095, м. Запоріжжя, вул. Першотравнева, 2, тел.: (0612) 62-63-71, 62-01-51, 

факс: 62-45-80  Е-mail: upns@zp.gov.ua 

   

ЗАТВЕРДЖУЮ 

  Міський голова - 

голова комісії  

 

                                            В.В.Буряк 

  «  23  »      березня        2020 року 

 
 

 

ПРОТОКОЛ 

позачергового засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій м. Запоріжжя 

 

23.03.2020              №09 

м. Запоріжжя 

 

Головував: Еделєв В.Г. – перший заступник голови місцевої комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м. Запоріжжя – 

радник міського голови (за дорученням міського голови). 

Присутні: члени Комісії  (за окремим списком), 

запрошені (за окремим списком). 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

І. Про додаткові заходи щодо попередження розповсюдження гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 на території м. Запоріжжя. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Пидорича Р.О. – секретара міської ради. 

Милу Н.А. – директора департаменту надання адміністративних послуг та 

розвитку підприємництва міської ради. 
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Приходька С. А. – начальника ЗМУ Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області. 

Власюка О.О. – начальника управління з питань транспортного 

забезпечення та зв’язку міської ради. 

 

 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. з 24 березня 2020 року з 00.00 тимчасово (до скасування обмежувальних 

заходів): 

1.1 Заборонити відвідування  адміністративної будівлі виконавчого комітету 

Запорізької міської ради, крім співробітників та адміністративного персоналу, 

депутатів усіх рівнів, керівників виконавчих органів міської ради, працівників 

управління по забезпеченню роботи ради та технічного персоналу, який працює 

за договором по обслуговуванню електронної системи голосування «ВІЧЕ» та 

забезпечує пряму трансляцію в ефірі. 

 

2. Головам постійних комісій міської ради розглянути можливість вивчення та 

попереднього розгляду проектів рішень міської ради в дистанційному порядку (в 

режимі відеоконференції тощо). 

 

3. Рекомендувати депутатам міської ради: 

3.1 Продовжити опрацювання письмових чи електронних звернень громадян, 

призупинивши особистий прийом громадян в адміністративних будинках 

виконавчого комітету Запорізької міської ради та комунальних підприємств. 

3.2 Обмежити публічні зустрічі із залученням великої кількості громадян, а у разі 

необхідності проведення таких зустрічей, при умові виконання 

протиепідемічних заходів, передбачених законодавством України. 

 

4. Керуючому справами виконкому міської ради: 

4.1 Забезпечити інформування відвідувачів про тимчасове обмеження допуску 

до адміністративної будівлі виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

4.2 Вжити організаційні, матеріально-технічні, профілактичні заходи, 

спрямовані на запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом (COVID-19) в адміністративній будівлі виконавчого 

комітету Запорізької міської ради. 

 

5. Обмежити на період карантину функціонування тимчасових споруд (кіоски, 

павільйони), крім тимчасових споруд, у яких здійснюється продаж продовольчих 

товарів.  

 

6. Для можливості закупівлі овочевої групи товарів продовольчими магазинами 

міста Запоріжжя організувати функціонування оптової площадки по реалізації 
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овочевої продукції за адресою вул. Жуковського, 30.  

 

Запорізькому міському управлінню ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій 

області забезпечити реалізацію повноважень у сфері державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства під час функціонування оптової  

площадки по реалізації овочевої продукції за адресою вул. Жуковського, 30. 

 

7. Заборонити на період карантину функціонування засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі (автомагазини, автокафе, авторозвозки, 

автоцистерни, автопричепи, візки, ларі, палатки, спеціальне технологічне 

обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики, 

тощо). 

 

8. Заборонити функціонування на період карантину будь яких об’єктів, які 

здійснюють ресторанні послуги та послуги громадського харчування і продаж 

побутових товарів (окрім випадків онлайн замовлень). 

 

9. Суб’єктам господарювання, які здійснюють роздрібну та оптову торгівлю 

продовольчими товарами на території м. Запоріжжя: 

- не допускати скупчення (тимчасового перебування) покупців в тамбурах 

магазинів, супермаркетів; 

- на період карантину забезпечити обмежувальні заходи у розрахункових вузлах 

(міста касирів-контролерів) з розмежуванням покупців на відстані 1-1,5 метрів; 

- визначитись з питання щодо пропускної спроможності по кожному магазину 

окремо, так як кожен магазин має різну торговельну площу. Врахувати 

роз’яснення облдержадміністрації, що в об’єктах роздрібної торгівлі одночасний 

доступ громадян може бути із розрахунку забезпечення вільного простору 5 кв 

м на 1 особу. 

- тимчасово припинити обіг нефасованих харчових продуктів (хлібобулочні, 

кондитерські, цукор, крупи, чай, горіхи, сухофрукті, кулінарна продукція) 

шляхом самообслуговування без індивідуального пакування. 

 

10. Керівникам торговельних мереж та крупним магазинам: 

10.1. Надавати до департаменту надання адміністративних послуг та розвитку 

підприємництва Запорізької міської ради щоденно до 12.00 ціни на основні 

продукти харчування за формою, яка надіслана на електронну адресу кожній 

мережі (18 найменувань продуктів харчування). 

10.2. Відпрацювати питання щодо дотримання гігієнічних вимог у приміщеннях 

магазинів, постійного прибирання територій біля магазинів, забезпечення 

персоналу гігієнічними засобами. 

 

11. Начальнику управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку 

міської ради для забезпечення перевезення працівників підприємств, установ та 

закладів, які забезпечують життєдіяльність міста, опрацювати порядок 
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перевезення з профільними заступниками міського голови та 

надати пропозиції голові комісії до 16:00 24.03.2020. 

 

Рішення прийнято членами Комісії одноголосно. 

 

 

Перший заступник голови Комісії В.Г. Еделєв  

 

 

Секретар Комісії М.В. Будаєв 

 

 

Директор департаменту  

правового забезпечення 

Запорізької міської ради В.М. Зломинога 
 


