
КЕРІВНИК РОБІТ 

З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ 

НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ 

В МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ ПОШИРЕННЯМ 

КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19) 
___________________________________________________________________________ 

 

                  РОЗПОРЯДЖЕННЯ            
29  квітня 2020 року                                                                                   № 8                                                                                             

 

 

Про впорядкування діяльності 

ринків міста на період карантину 

 

 

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від                       
11 березня 2020 року № 211 “Про запобігання поширенню на території 

України гострої   респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2” (із змінами внесеними 29.04.2020 року), з 
урахуванням  постанови Головного державного санітарного лікаря України від 

27 квітня 2020 року № 14 “Щодо протидії поширенню COVID-19 в місцях 

торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих ринках”  

 
1. Скасувати пункт 2  розпорядження Керівника робіт з ліквідації 

наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру 

місті Кропивницькому, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби 
(COVID-19) від 15 квітня 2020 року № 4 “Про роботу ринків”. 

 

2. Власникам ринків та суб’єктам господарювання, які здійснюють 

діяльність на агропродовольчих ринках, в тому числі які  здійснюють продаж  
засобів зв’язку та телекомунікацій, товарів, матеріалів та інструментів 

необхідних для проведення аварійно-відновлювальних робіт на інженерних 

комунікаціях міста, організувати роботу  у відповідності до вимог постанови 
Головного державного санітарного лікаря України від 27 квітня 2020 року               

№ 14 «Щодо протидії поширенню COVID-19 в місцях торгівлі харчовими 

продуктами на агропродовольчих ринках», а саме:  

допуск працівників та відвідувачів на територію ринку виключно за 
наявності вдягнутої медичної маски (респіратора) та проходження 

безконтактного температурного скринінгу; 

наявність на кожному вході (в’їзді) на територію ринку диспенсерів з 
антисептиком; 

кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку, не 

більше одного на 10 кв. м торговельної площі; 
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відстань між робочими місцями продавців – не менше трьох метрів, 

місця торгівлі мають бути обладнані захисними екранами між продавцями та 

покупцями (з плівки або пластику); 
проведення дезінфекції контактних поверхонь кожні три години, 

прибирання та дезінфекція всіх приміщень, включаючи стаціонарні 

торговельні місця в кінці кожного робочого дня; 

відсутність неконтрольованої (стихійної) торгівлі на прилеглій до ринку 
території; 

постійне інформування відвідувачів щодо встановлених обмежень, яких 

необхідно дотримуватися; 
дотримання та оперативне усунення порушень вимог щодо 

профілактичних заходів протидії поширення COVID-19. 

 

3. Контроль за виконанням вимог даного розпорядження покласти на 
Кропивницьке міське управління ГУ Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області та Кропивницький ВП ГУНП в Кіровоградській 

області.  
       

 

 

Керівник робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації                                          Олександр МОСІН 


