
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 30 квітня 2020 року                              м. Біла Церква                                            № 240 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 02 квітня 2020 року № 175 

«Про встановлення тимчасових заборон у місті Біла 

Церква» 

 

На виконання протоколу № 13 позачергового засідання Київської обласної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 30 квітня 2020 року, 

протоколу № 9 позачергового засідання комісії виконавчого комітету міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 30 квітня 2020 року, постанови 

Головного державного санітарного лікаря України від 27.04.2020 року № 14, постанови 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року № 313 «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211», відповідно до Закону України 

«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», статті 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

 

1. Підпункт 1.6. пункту 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 02 

квітня 2020 року № 175 «Про встановлення тимчасових заборон у місті Біла Церква» 

викласти в новій редакції: 

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

агропродовольчих ринків, які зареєстровані, як оператори ринку харчових продуктів 

відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів», за умови дотримання протиепідемічних вимог до діяльності 

агропродовольчих ринків, встановлених Головним державним санітарним лікарем України;». 

2. Підпункт 1.11. пункту 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 02 

квітня 2020 року № 175 «Про встановлення тимчасових заборон у місті Біла Церква» (зі 

змінами внесеними рішенням виконавчого комітету міської ради від 07 квітня 2020 року № 

191) викласти в новій редакції: 

«1.11. роботу інших суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання 

відвідувачів, крім:  

1.11.1. торгівлі виключно предметами ритуальної належності, деталями та приладдям 

для транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, засобами гігієни, лікарськими 

засобами та медичними виробами, технічними та іншими засобами реабілітації, 

ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним 

матеріалом, добовим молодняком свійської птиці, засобами зв’язку та телекомунікацій, в 

тому числі мобільними телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими 

товарами, що відтворюють та передають інформацію, за умови забезпечення персоналу 

(зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема 

респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування 
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в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а також 

дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів; 

1.11.2. провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових 

установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, а також медичної 

практики, діяльності з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, ветеринарної 

практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з продажу, надання в оренду, 

технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, періодичних випробувань 

автотранспортних засобів на предмет дорожньої безпеки, сертифікації транспортних засобів, 

їх частин та обладнання, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, 

діяльності з підключення споживачів до Інтернету, поповнення рахунків мобільного зв’язку, 

сплати комунальних послуг та послуг доступу до Інтернету, ремонту офісної та 

комп’ютерної техніки, устаткування, приладдя, побутових виробів і предметів особистого 

вжитку, надання послуг хімчистки, поштової та кур’єрської діяльності, будівельних робіт, 

робіт із збирання і заготівлі відходів, діяльності кваліфікованих надавачів електронних 

довірчих послуг за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та 

відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними 

масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних 

санітарних та протиепідемічних заходів;». 

3. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю міської ради 

забезпечити широке анонсування та висвітлення інформації про прийняте рішення. 

4. 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 


