
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

від _20.03.2020__№ __167рг_ 
м. Покровськ 

  

 

Про посилення заходів з попередження  

розповсюдження захворювання на  

гостру респіраторну інфекцію, спричинену  

коронавірусом COVID-19   

 

 

 

З метою посилення заходів з попередження розповсюдження захворювання 

на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19, 

відповідно до ст.29 Закону України від 06.04.2020 №1645- III «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19», від 16 березня 2020 року № 215 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», 

враховуючи розпорядження Покровського міського голови від 11 березня 2020 

року №144рг «Про проведення профілактичних заходів щодо коронавірусу COVID-

19» та від 16.03.2020 №156 рг «Про тимчасове зупинення роботи об’єктів 

загального користування, розташованих у містах Покровськ, Родинське, смт 

Шевченко, з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру 

респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19», а також  протокол 

засідання тимчасової міської протиепідемічної комісії з питань запобігання 

занесенню і поширенню випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом 2019-nCoV від 20 березня 2020 року № 5, керуючись статтями 42, 

59, 73 Закону України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  

 

1.  З     00.01     21    березня    2020   року  міста   Покровська,    Родинське,  сел.  

Шевченко заборонити роботу на  ринках  всіх суб’єктів господарювання, які 

здійснюють торгівельну діяльність, крім роздрібної торгівлі продуктами 

харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного 

призначення, засобами зв’язку, провадження банківської та страхової діяльності у 

окремих торгівельних приміщеннях, які мають окремий вхід та торгівельну площу, 

та за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального 

захисту, до особливого розпорядження міського голови та скасування 

обмежувальних заходів: 

- ТОВ «Еліта» (центральний ринок); 



- ФОП Чабан В.П.(привокзальні торгові ряди); 

- ТОВ «Регіон» (ринок «Лазурний»); 

- ТОВ «Доріс» (ринок м.Родинське); 

- ФОП Підлісна (ринок динасового заводу) 

2. З 00.01 21 березня 2020 року заборонити роботу всіх суб’єктів 

господарювання, які здійснюють торгівельну діяльність виключно товарами для 

тварин, які розташовані у містах Покровську,  Родинське  та  смт. Шевченко. 

3.  З  00.01 21 березня 2020 року заборонити роботу мийок автотранспорту, 

які розташовані у містах Покровську, Родинське та смт Шевченко». 

4. Заборонити одночасне перебування громадян в торгівельних приміщеннях 

ТОВ «АТБ-МАРКЕТ», що розташовані у м.Покровську Донецької області з 

розрахунку до 15 осіб включно, у ТОВ «ЄКО-МАРКЕТ», що розташований у 

м.Покровську Донецької області до 30 осіб включно, інших суб’єктів 

господарювання, які здійснюють торгівельну діяльність, а саме роздрібну торгівлю 

продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами 

медичного призначення, засобами зв’язку, провадження банківської та страхової 

діяльності не більше 10 осіб.  

5. Пункт 1 розпорядження міського голови від 18.03.2020  №  160рг  «Про 

внесення змін   до    розпорядження     міського   голови від 16.03.2020 №156 рг» 

викласти у новій редакції: 

«2.  17 березня 2020 року з 00.01 тимчасово зупинити роботу суб’єктів 

господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів 

громадського харчування (ресторанів, кафе, тощо), торговельно розважальних 

центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, 

торговельного і побутового обслуговування населення, розташованих у містах 

Покровську, Родинське, смт Шевченко,  крім роздрібної  торгівлі продуктами 

харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами 

медичного призначення, засобами зв’язку, провадження банківської та страхової 

діяльності, а також торговельної діяльності і діяльності з надання послуг з 

громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень, здійсненої 

за допомогою засобів безконтактної комунікації (мобільний зв'язок, інтернет тощо) 

за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, 

до особливого розпорядження міського голови та скасування обмежувальних 

заходів. 

Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям забезпечити 

організацію позмінної роботи працівників, а за технічної можливості – також 

роботи в режимі реального часу через Інтернет». 

6. Доручити відділу з питань інформаційної та внутрішньої політики міської 

ради (Прозоров) забезпечити широке анонсування та висвітлення інформації про 

тимчасове зупинення роботи об’єктів загального користування, у містах 

Покровськ, Родинське, смт Шевченко, з метою попередження розповсюдження 

захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом 

COVID-19. 

7. Контроль щодо виконання цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

В.п.міського  голови        І.Сущенко 

 


