
 
УКРАЇНА 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА  МІСЬКА   РАДА 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
                            ТА  НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ                                               

                                                                                  
                                 П Р О Т О К О Л   № 8 
         

03 квітня  2020 року                                                                           м. Мукачево 
 
Головує:                             Міський голова, голова комісії ТЕБтаНС 

Балога А.В. 
 
Присутні:       члени комісії (згідно списку) 
                                         

С Л У Х А Л И: 
  

 1.   Оголошення порядку денного засідання комісії. 
2. Інформація про проведення карантинних та протиепідемічних заходів 

на території Мукачівської міської ОТГ відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від  11.03.2020 року №211 “Про запобігання поширенню на 
території України коронавірусу  COVID-19” (зі змінами). 

Доповідав: Балога А.В. – голова комісії ТЕБ та НС, Мукачівський міський 
голова.  

3. Інформація про  епідеміологічну ситуацію на території Мукачівської 
міської ОТГ, у зв’язку із поширенням короновірусної хвороби COVID-19. 

Доповдала: Мандзич Л.І. - начальнк відділу охорони здоров’я. 
 

          Заслухавши інформацію доповідачів, комісія вирішила: 
 

 
  З метою запобігання поширенню на території  Мукачівської  міської 
об’єднаної територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від постанови Кабінету Міністрів України від  11.03.2020 
року №211 “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу  
COVID-19” (зі змінами): 

 
 1.  Внести  зміни у  п.п. 2.2 пункту 2  протоколу комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Мукачівської міської 
ради (протокол № 7 від 27.03.2020 року) та доповнити такими абзацами, крім : 
 



 
     -       Спеціалізованих жіночих та чоловічих перукарень (виключно для стрижки, 

без додаткових косметологічних, манікюрних та інших послуг) за умови 
забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, а також 
дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, в тому числі, 
але не виключно за умови одночасного знаходження у приміщенні для надання 
цих послуг у засобах індивідуального захисту із розрахунку один відвідувач на 
10 кв.м. за попереднім записом. 

 
 -   Автомийок; суб’єктів господарювання, які надають клінінгові послуги та 

послуги хімчистки; спеціалізованих магазинів з продажу агротехніки та 
автозапчастин; спеціалізованих магазинів з продажу будівельних матеріалів та  
сантехніки; спеціалізованих магазинів по реалізації спецодягу; спеціалізованих 
магазинів з реалізації ритуальної атрибутики за умови забезпечення 
відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримання 
відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, в тому числі, але не 
виключно за умови одночасного перебування у приміщенні відвідувачів 
(споживачів) у засобах індивідуального захисту із розрахунку один відвідувач 
(споживач) на 10 кв.м. площі відповідного доступного торгівельного 
(операційного) залу, дотримання дистанції між ними не менше як 1,5 м із 
встановленням спеціальних позначок.        

 
       Термін: з 03.04.2020 року до   
                 прийняття окремого рішення 
 
        
       Керівникам підприємств, установ та 
       організацій, суб’єктам    
       підприємницької діяльності  
       Мукачівської міської ОТГ 
        незалежно від форми власності та  
       підпорядкування 
 
 2. З метою посилення карантинних заходів, відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України  від 11.03.2020 року  №211 (зі змінами),  
заборонити: 

 
– перебування осіб в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора; 

– переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової 
необхідності та супроводу дітей; 

– перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу 
повнолітніх; 



 

– відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних 
зон, крім  вигулу  домашніх  тварин  однією особою та у випадку службової 
необхідності. 

        Термін: з 03.04.2020 року до  
                 прийняття окремого рішення 

Голосували:    “ЗА „ – Одноголосно. 
 
 
 
 
 
Мукачівський міський голова,  
голова комісії ТЕБ та НС              Балога А.В. 
               
                                                        
Головний спеціаліст відділу з питань   
надзвичайних ситуацій,  
мобілізаційної та оборонної роботи, 


	ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

