
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 02 квітня 2020 року                           м. Біла Церква                                                   № 175 

 

Про встановлення тимчасових заборон  

у місті Біла Церква 

 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Указу Президента України 

від 13 березня 2020 року № 87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України» від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної 

безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», 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» (зі змінами), на виконання 

рішення позачергового засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 березня 2020 року (протокол № 6), враховуючи 

Рекомендації щодо проведення профілактичних заходів з недопущення поширення випадків 

COVID-19 на підприємствах та в установах, з метою попередження розповсюдження 

захворюваності гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Тимчасово заборонити у місті Біла Церква до прийняття окремого рішення 

виконавчого комітету міської ради:  

1.1. роботу кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і 

розважальних закладів; 

1.2. роботу дитячих розважальних центрів та клубів, майданчиків, у тому числі 

спортивних секцій; 

1.3. роботу готелів, хостелів, фітнес-клубів, тренажерних залів, спортивних 

комплексів, СПА-центрів, центрів краси, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, тату-

салонів, саун, басейнів, спортивних та гральних майданчиків, стадіонів; 

1.4. відвідування зоопарків, парків атракціонів; 

1.5. роботу торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної 

діяльності; 

1.6. роботу будівельних, продуктових, оптово-роздрібних ринків та інших ринків; 

1.7. роботу барів, клубів, кафе, дискотек, пабів, магазинів-кафетеріїв, ресторанів та 

інших закладів громадського харчування, зокрема, в тому числі на автомобільних заправних 

станціях та станціях з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;  

1.8. роботу засобів пересувної мережі, а саме: автомагазинів, автокафе, лавок-

автопричепів, візків, спеціального технологічного обладнання (низькотемпературні лотки-

прилавки), розносок, лотків, столиків тощо; 

1.9. роботу пунктів некапітальної забудови, а саме кіосків, ларі, ларків, палаток, 

павільйонів для сезонного продажу товарів, торговельних автоматів, окрім павільйонів та 
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кіосків, що здійснюють роздрібну торгівлю виключно продуктами харчування, такими як: 

хліб, хлібобулочні вироби, ковбасні вироби, напівфабрикати, молочна продукція, борошно, 

крупи, макаронні вироби, овочі та фрукти, риба та риботовари за умови забезпечення 

відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних 

санітарних та протиепідемічних заходів; 

1.10. роботу магазинів (крамниць), окрім тих, що здійснюють роздрібну торгівлю 

виключно продуктами харчування, за умови забезпечення відповідного персоналу засобами 

індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних 

заходів; 

1.11. роботу інших суб’єктів, робота яких передбачає приймання відвідувачів окрім:  
1.11.1. магазинів робота яких спеціалізується на торгівлі виключно засобами гігієни, 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення, предметами ритуальної 

належності, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням 

і садивним матеріалом, за умови забезпечення відповідного персоналу засобами 

індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних 

заходів; 

1.11.2. провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, 

ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного 

обслуговування та ремонту транспортних засобів, об’єктів поштового зв’язку, за умови 

забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримання 

відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; 

1.12. реалізацію в торгових закладах (об’єктах торгівлі) реалізацію їжі швидкого 

приготування та продаж алкогольних, безалкогольних та будь-яких інших напоїв на розлив, 

окрім питної води; 

1.13. відвідування з метою відпочинку та розваг парків, скверів, спортивних та 

гральних майданчиків (в тому числі на прибудинкових територіях), стадіонів, зон 

відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, інших рекреаційних зон та місць для 

активного відпочинку, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової 

необхідності; 

1.14. перебування осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх в 

громадських місцях, на вулицях, площах, дворах, за виключенням приватних помешкань 

громадян; 

1.15. переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової 

необхідності та супроводу дітей; 

1.16. перебування без вдягнутої маски чи респіратора в громадських місцях на 

вулицях, площах, дворах, за виключенням приватних помешкань громадян. 

1.17. проведення в багатоповерхових будинках ремонтних, будівельних та інших 

робіт,  що супроводжуються шумом. 

2. Керівникам підприємств, закладів, установ та організацій незалежно від форми 

власності та підпорядкування: 

2.1. забезпечити надання відпусток, зокрема, але не виключно терміном 14 

календарних днів працівникам, які, зокрема, але не виключно повернулись/повертаються з 

країн де зареєстровані випадки COVID-19, особам пенсійного віку, особам схильним до 

інфікування вірусом у зв’язку з наявними хронічними захворюваннями (захворюваннями 

серцево-судинної системи, легеневими хворобами та цукровим діабетом) та особам, які є в 

зоні ризику (вагітні жінки, особи з ослабленим імунітетом), з урахуванням встановлених 

обмежень та з метою самоізоляції; 

2.2. не допускати працівників, які мають ознаки респіраторних захворювань до роботи 

та обслуговування громадян; 

2.3. передбачити можливості дистанційної роботи та/або компенсації працівникам, які 

вимушені залишитися вдома в умовах самоізоляції при виникненні симптомів респіраторних 

хвороб та підвищеної температури; 
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2.4. мінімізувати кількість працівників, які контактують з клієнтами/відвідувачами; 

2.5. запровадити там, де це можливо дистанційне консультування/надання послуг 

та/або надання послуг за принципом «єдиного вікна»; 

2.6. забезпечити та контролювати постійну наявність рідкого мила, одноразових 

паперових рушників, спиртовмісних антисептичних засобів як для персоналу, так і для 

відвідувачів/клієнтів; 

2.7. постійно забезпечувати персонал відповідними засобами індивідуального захисту, 

а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів. 

3. Власникам та персоналу торговельних закладів, банків, поштових відділень та 

інших закладів: 

3.1. заборонити допуск відвідувачів в приміщення без засобів індивідуального 

захисту, зокрема, респіраторів або масок; 

3.2. забезпечити доступ відвідувачів до приміщень з розрахунку 1 особа на 10 

квадратних метрів. 

3.3. забезпечити за допомогою розмітки в касовій зоні та у разі необхідності на вході 

між людьми в черзі відстань 1.5 метри, а також встановлення рукавичок одноразового 

використання та дезінфекторів для обробки рук; 

3.4. посилити щоденне проведення заходів з режиму поточної дезінфекції приміщень,  

продуктових кошиків, візків. 

4. Обмеження зазначені в пункті 1 цього рішення не поширюються на заклади 

громадського харчування у випадку прийняття ними онлайн замовлень їжі, за умови її 

адресної доставки та забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального 

захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.  

5. Заборонити на території міста Біла Церква проведення всіх масових (культурних, 

розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере 

участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування тощо. 

6. Попередити керівників підприємств, закладів, установ, організацій незалежно від 

форми власності та підпорядкування, а також інших суб'єктів підприємницької діяльності 

про персональну відповідальність за невиконання цього рішення згідно з чинним 

законодавством України. 

7. Доручити відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю 

Білоцерківської міської ради та керівникам виконавчих органів Білоцерківської міської ради 

забезпечити широке анонсування та висвітлення інформації про прийняте рішення. 

8. Визнати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 10 березня 2020 року № 119 «Про заходи запобігання 

поширення деяких інфекційних захворювань». 

9. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 16 березня 2020 року № 153 «Про тимчасове зупинення 

роботи об’єктів загального користування розташованих у місті Біла Церква, з метою 

попередження розповсюдженню захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, 

спричинену коронавірусом COVID-19». 

10. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 25 березня 2020 року № 163 «Про вжиття у місті Біла 

Церква додаткових заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-

19». 

11. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 25 березня 2020 року № 164 «Про внесення змін в рішення 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 16 березня 2020 року № 153 «Про 

тимчасове зупинення роботи об’єктів загального користування розташованих у місті Біла 

Церква, з метою попередження розповсюдженню захворюваності на гостру респіраторну 

інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19»». 
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12. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови та 

керуючого справами виконавчого комітету міської ради згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 


