
У К Р А Ї Н А  
ПЕРЕЯСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
08400, м. Переяслав, вул. Б.Хмельницького, 27/25, тел.5-25-03, 5-45-70

Засідання комісії проведено в online-режимі з використанням групи ТЕБ та НС в 
програмі Viber з ознайомленням та погодженням членів комісії даного протоколу

П Р О Т О К О Л  №21
позачергового засідання комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

01 липня 2020 року м. Переяслав 1 6 — год.

Головував: міський голова Костін Т.В.
Секретар: начальник відділу з питань НС та ЦЗН виконкому міської ради
Жарко В.П.
Присутні: Гуща М.В., Гриценко А.М., Жарко Ю.М., Кузьменчук Л.В.,
Ковальський O.A., Лисенко С.О., Мисник В.О., Скидан М.В., Спасик Т.Т., 
Сущук, Т.В., Поліщук Н.В., Роман О.І., Устич Н.М.

Запрошені: Житченко Н.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про протиепідемічний стан на території міста Переяслав Київської 

області, пов’язаний із гострою респіраторною хворобою COVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

Доповідає : Костін Т.В. та Кузьменчук Л.В.

2. Про призупинення роботи м’ясного павільйону СТ «Даринок». 
Доповідає : Костін Т.В.

І. СЛУХАЛИ : міського голову Костіна Т.В., який повідомив присутнім, 
про те, що за даними Київського обласного лабораторного центру, в області 
1 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2610 випадків захворювання 
на коронавірус (у т.ч. 218 дітей та 477 медпрацівників (за весь період). Нових 
випадків за останню добу -  25.

З них на стаціонарному лікуванні -  289, на самоізоляції -  2321.



Одужали 1356 осіб (у т.ч. 115 дітей).
За час пандемії померло -  50 осіб.
За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного 

центру надійшло 6009 підозр на СОУШ-19. За останню добу отримано 56 
повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 9836 контактними особами. 
СЛУХАЛИ : директора КНП «Переяслав-Хмельницька центральна 

районна лікарня» Переяслав-Хмельницької районної ради, сільських рад 
Переяслав-Хмельницького району та Переяславської міської ради 
Кузьменчук Л.В., яка повідомила членам комісії та запрошеним про те, що 
станом на 01.07.2020 року:
Всього на стаціонарному лікуванні в лікарні 61 особа
Підтверджених лабораторною експертизою хворих на СОУГО-2019 - 25 осіб 
Проведено експрес тестів -  5
Подано біологічних матеріалів на ПЛР-тестування -  35 
Одужало хворих на коронавірусну інфекцію - 49 осіб 
З них: з Переяслава -8  осіб 
З Переяслав-Хмельницького району -3  особи 
З інших районів -  38 осіб 
Померло від коронавірусної інфекції -  4 особи 
З них: з Переяслава -  0 осіб 
З Переяслав-Хмельницького району -  0 осіб 
З інших районів -  4 особи

ВИРІШИЛА:
1.1. Інформацію взяти до відома та виконання.

Переяслав-Хмельницький ВИ ГУ ИП у 
Київській області

1.2. Посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів при 
здійсненні регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень у міському, 
приміському сполученні.

Термін: постійно, на період дії
карантину

Переяслав-Хмельницькому ВИ ГУ НП 
у Київській області

Переяслав-Хмельницькому районному 
управлінню ГУ
Держпродспоживслужби у Київській 
області

Відділу підприємництва та споживчого 
ринку виконавчого комітету 
Переяславської міської ради



1.3. Встановити контроль щодо безумовного виконання суб’єктами 
господарювання обмежувальних протиепідемічних заходів під час погіршення 
протиепідемічної ситуації на території міста Переяслав Київської області.

Інформацію про проведену роботу та виявлені порушення надавати 
секретарю комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій виконавчого комітету Переяславської міської ради через відділ з 
питань НС та ЦЗН виконавчого комітету Переяславської міської ради 
(електронна адреса nsphm@ukr.net) .

Термін: постійно, на період дії
карантину

КНП Переяслав-Хмельницької 
районної ради «Переяслав- 
Хмельницький центр первинної 
медико-санітарної допомоги»

КНП «Переяслав-Хмельницька 
центральна районна лікарня» 
Переяслав-Хмельницької районної 
ради, сільських рад Переяслав- 
Хмельницького району та 
Переяславської міської ради

Відділу з питань НС та ЦЗН 
виконавчого комітету Переяславської 
міської ради

1.4. Проводити щоденний моніторинг протиепідемічної ситуації на 
території міста Переяслава Київської області та у разі невідповідності 
епідемічної ситуації в місті Переяславі Київської області ознакам для 
послаблення протиепідемічних заходів протягом трьох днів поспіль 
ініціювати позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Переяславської міської 
ради для прийняття рішення про скасування (обмеження) послаблення деяких 
протиепідемічних заходів, виходячи з результатів оцінки поточної епідемічної 
ситуації в місті Переяслав Київської області.

Термін: постійно на час дії адаптивного 
карантину.

II. СЛУХАЛИ: _міського голову Костіна Т.В., який повідомив 
присутнім, про те, на адресу міської ради надійшов лист Вих.№ 10-31.1.9/120-20 
від 01.07.2020 року в якому викладено наступне: «У зв’язку з погіршенням 
епідеміологічної ситуації в Україні, а саме в Київській області, яка увійшла в 
регіон, де посилюються заходи по боротьбі із коронавірусом, спеціалістами 
Переяслав-Хмельницького районного управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Київській області протягом 2-х місяців проводилась 
роз’яснювальна, моніторингова робота по дотриманню протиепізоотичних та
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протиепідемічних заходів в магазинах, закладах громадського харчування, на 
ринку.

При проведенні заходів було виявлено багато недоліків які в ході перевірки 
усувалися, складалися приписи, виносилися постанови про адміністративні 
стягнення.

На сьогоднішній день критична ситуація склалася на ринку СТ «Даринок», 
де адміністрація ринку та продавці, які торгують на ринку, ігнорують заходи які 
впливають на розповсюдження корона вірусу, а саме:

1. Допуск більшості працівників ринку здійснюються не за наявності 
вдягнутого респіратора або захисної маски у т.ч. виготовленій самостійно, та без 
проходження температурного скринінгу.

2. Допуск більшості відвідувачів та перебування на території ринку 
відбувається без вдягнутого респіратора або захисної маски і т.ч. виготовлення 
самостійно, та щоб були покриті ніс та рот.

3. Місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією 
активно діючої речовини понад 60% для ізопропілового та понад 70% для 
етилового спирту на кожному вході на ринок не організовано.

4. Обмеження контакту між працівниками торгівельних палаток та 
відвідувачами здійснюється без дотриманням соціальної дистанції 1,5 метри.

5. Постійне інформування відвідувачів ринку щодо встановлених обмежень 
яких необхідно дотримуватись належною мірою не проводиться.

6. Адміністрація ринку контроль за дотриманням зазначених вище вимог 
щодо профілактичних заходів протидії поширення коронавірусної хвороби 
СОУГО-19 повною мірою не забезпечує.

7. Додаткові контейнери для використаних засобів індивідуального захисту, 
паперових серветок в місцях загального користування
відсутні.

В м’ясному павільйоні більшість продавців та покупців масочного режиму 
не дотримуються, температурний скринінг не проходять, працівники/продавці 
м’ясного відділу працюють без перчаток, огляд покупцями сирого м’яса 
здійснюється без дотримання санітарно- ветеринарних норм, що може призвести 
до контамінації різноманітних збудників інфекційних хвороб м’ясних виробів, 
особливо в період карантинних обмежень.

Просимо Вас, зібрати комісію ТЕБ та НС залучивши голову СТ «Даринок» 
з метою розгляду пропозиції Переяслав-Хмельницького районного управління 
Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області призупинити 
роботу м’ясного павільйону СТ «Даринок» на 1 тиждень для усунення усіх вище 
зазначених недоліків».

ВИРІШИЛА:
2.1. Інформацію взяти до відома та виконання.
2.2. Призупинити роботу м’ясного павільйону СТ «Даринок» з 02.07.2020 

року по 09.07.2020 року (включно) для усунення недоліків встановлених 
спеціалістами Переяслав-Хмельницького районного управління Головного 
управління Держпродспоживслужби в Київській області.



Переяслав-Хмельницькому ВП ГУ НП 
у Київській області

Переяслав-Хмельницькому районному 
управлінню ГУ
Держпродспоживслужби у Київській 
області

Відділу підприємництва та споживчого 
ринку виконавчого комітету 
Переяславської міської ради

2.3. Забезпечити контроль за дотриманням вимог викладених у пункті 2.2. 
даного протоколу.

Термін: з 02.07.2020 року по 09.07.2020 
року

2.4. Провести повторну перевірку м ’ясного павільйону СТ «Даринок» на 
предмет усунення недоліків встановлених спеціалістами Переяслав- 
Хмельницького районного управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Київській області.

Термін : 09.07.2020 року

2.5. Проінформувати секретаря комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Переяславської міської 
ради через відділ з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету Переяславської 
міської ради (електронна адреса nsphm@ukr.net) про здійснені заходи 
керівництвом СТ «Даринок» по усуненню недоліків та порушень, 
встановлених спеціалістами Переяслав-Хмельницького районного управління 
Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.

Термін: 10.07.2020 року.

Відділ інформації та комп’ютерного 
забезпечення виконавчого комітету 
Переяславської міської ради

3. Оприлюднити даний протокол на офіційному сайті Переяславської 
міської ради.

Термін: негайно

Голова комісії з питань 
ТЕБ та НС

Секретар комісії

Тарас КОСТІН 

Віктор ЖАРКО
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