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БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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Розпорядження 

 № 16                                                                                    від 05.06.2020 р. 

     

Про вжиття заходів  на території  

м. Бердичева для запобігання  

поширенню коронавірусної   

хвороби COVID-19 щодо виконання   

постанови Кабінету Міністрів України  

від 20.05.2020 №392. 

 

     На виконання законів України: «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», постанов  Кабінету Міністрів України:  від 11.03.2020 №211 

«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» 

(зі змінами),  керуючись вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 

20.05.2020 №392  щодо послаблення протиепідемічних заходів при умові  їх 

відповідності визначеним ознакам, враховуючі протокольне рішення 

обласної комісії з питань ТЕБ та НС від 05.06.2020 № 21 «Про вжиття заходів 

на території області для запобігання поширенню коронавірусної хвороби 

COVID-19»: 

1. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження керівника       

робіт    з      ліквідації     наслідків    НС від 03.06.2020 №15  «Про виконання 

постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 435 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 20.05.2020 

№392». 

2. Начальнику  штабу з ліквідації наслідків НС Онофрійчуку С.П. 

спрямувати роботу штабу та вжити організаційних заходів щодо   виконання  

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та 

населенням міста заходів згідно з вимогами  постанови  Кабінету Міністрів 

України  від 20.05.2020 №392.  

3. Враховуючи показники епідемічної ситуації в області  та вимоги 

протокольного рішення обласної комісії з питань ТЕБ та НС від 05.06.2020 

№21 «Про вжиття заходів на території області для запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби COVID-19», тимчасово не запроваджувати 

послаблення протиепідемічних заходів на території  міста, визначених 

постановою постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року 
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№ 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних 

заходів» (зі змінами від 03 червня 2020 року № 435), зокрема:  

з 5 червня: діяльність закладів харчування, зокрема приймання 

відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів, 

зокрема дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між місцями для 

сидіння за сусідніми столами та розміщення не більше ніж чотирьох клієнтів 

за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років), за умови, що 

суб’єкт господарювання, який провадить таку діяльність, є оператором ринку 

харчових продуктів відповідно до Закону України “Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, та за умови 

забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (зокрема захист 

обличчя, очей, рук) і використання відвідувачами, крім часу приймання їжі, 

респіраторів або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно; 

особам, які досягли 60-річного віку, не дотримуватися зобов’язання щодо 

самоізоляції відповідно до абзацу шостого пункту 6 цієї постанови;  

з 10 червня: діяльність закладів культури, зокрема з прийманням 

відвідувачів за рішенням власника (органу управління), у тому числі 

культурних заходів, за умови перебування не більше однієї особи на 5 кв. 

метрах площі приміщення, де проводиться захід; діяльність закладів, що 

надають послуги з розміщення, крім дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку.  

4. Проведення релігійних заходів, богослужінь дозволити за умов 

дотримання карантинних вимог. Термін – до стабілізації епідемічної ситуації 

в області. 

5. Начальнику Бердичівського районного управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Житомирській обл.   Бикову В.М. (за 

згодою) разом з   відділом з питань торговельного обслуговування та якості 

надання послуг (Бородій В.Є.)  здійснити перевірку роботи ринків та 

магазинів щодо дотримання карантинних заходів. Термін – невідкладно. 

6. Начальнику Бердичівського  відділу поліції  ГУНП України   в 

Житомирській області Мельничуку О.Б. (за згодою)  забезпечити контроль за 

дотриманням карантинних заходів в м. Бердичеві. Термін – на період дії 

карантину . 

7. Начальнику відділу охорони здоров'я виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради Остапюк В.В. надати інформацію керівнику робіт 

з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації про показники ознак епідемічної 

ситуації в місті, спричиненої розповсюдженням коронавірусної інфекції 

COVID-19. Термін – до 12.06.2020. 

 8. Начальнику відділу інформаційних технологій Маю М.Л. 

забезпечити інформування населення щодо тимчасового скасування 

послаблення карантинних заходів на території області, а також необхідності 

продовження виконання вимог із запобігання поширенню гострої 



респіраторної хвороби COVID-19  шляхом  оприлюднення на офіційному 

вебсайті міста. Термін – на період дії карантину. 

9. Інформувати штаб з ліквідації наслідків НС про виконання через 

відділ з питань НС та ЦЗН. 

10.  Контроль покласти  на    начальника штабу з ліквідації наслідків 

НС Онофрійчука С.П.     

 

 

    Керівник робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації                                                            Р.В. Левицький 

 

      

 
 

 

 


