
 
 

                                                        УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ПЕРЕЩЕПИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
НОВОМОСКОВСЬКОГО  району   ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  області 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Перещепинського міського голови 
  

03.04.2020                                                                                                № 67/1 

 

Про внесення змін до розпорядження міського голови 

від 26.03.2020 № 60 «Про режим роботи суб’єктів  

господарювання у період дії карантину  

на території Перещепинської міської ради» 

 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

«Про захист населення від інфекційних хвороб», постановою Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2020 № 211 “Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами, внесеними постановами Кабінету 

Міністрів України від 16.03.2020 № 215, від 20.03. 2020 № 242, від 25.03.2020  

№ 239, від 29.03.2020 № 241, від 02.04.2020 № 255), з метою запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусу на території Перещепинської міської 

ОТГ: 

 

  

 

1. Внести зміни до пункту 1 розпорядження міського голови від 

26.03.2020 № 60 «Про режим роботи суб’єктів господарювання у період дії 

карантину на території Перещепинської міської ради», виклавши його в новій 

редакції: 

«1. Суб’єктам господарювання, що знаходяться на території 

Перещепинської міської ОТГ, з 26 березня 2020 року по 24 квітня 2020 року, 

на період дії карантину, запровадити  режим роботи з розрахунку один 

відвідувач на 10 кв. метрів площі торгівельного (операційного) залу, за умови 

дотримання дистанції між ними не менш як 1,5 метра із встановленням 



спеціальних позначок, а також дотримання інших санітарних та 

протиепідемічних заходів, а саме: 

1) у сфері торгівлі:  

- продуктами харчування,  

- пальним,  

- деталями та приладдям для транспортних засобів та 

сільськогосподарської техніки,  

- засобами гігієни, 

-  лікарськими засобами та виробами медичного призначення, 

- технічними та іншими засобами реабілітації, 

- ветеринарними препаратами, 

- кормами,  

- пестицидами та агрохімікатами,  

- насінням і садивним матеріалом, 

- добовим молодняком свійської птиці, 

- засобами зв’язку та телекомунікацій, в тому числі мобільними 

телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими 

товарами, що відтворюють та передають інформацію, 

в спеціалізованих магазинах, які обов’язково повинні мати прямі 

контракти з операторами зв’язку, 

за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та 

відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або 

захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування 

в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної 

площі, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів; 

2) провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності 

фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних 

цінностей, а також медичної практики, діяльності з виготовлення технічних 

та інших засобів реабілітації, ветеринарної практики, діяльності 

автозаправних комплексів, діяльності з продажу, надання в оренду, 

технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, періодичних 

випробувань автотранспортних засобів на предмет дорожньої безпеки, 

сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання, технічного 

обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності 

з підключення споживачів до Інтернету, поповнення рахунків мобільного 

зв’язку, сплати комунальних послуг та послуг доступу до Інтернету, ремонту 

офісної та комп’ютерної техніки, устаткування, приладдя, побутових виробів 

і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку, кваліфікованих 

надавачів електронних довірчих послуг,  



за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та 

відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або 

захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також 

дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; 

3) торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського 

харчування із застосуванням адресної доставки замовлень, 

за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та 

відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або 

захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також 

дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів. 

2. Спеціалісту 1 категорії з питань програмування та комп’ютерних 

технологій міської ради ДЄМЄНЄВУ М.В. забезпечити оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Перещепинської міської ради. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

ПОГОРІЛУ Н.С. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова         В.І. САВЄЛЬЄВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


