
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

від 27.03.2020_№ __180рг_ 
м. Покровськ 

  

 

Про посилення заходів з попередження  

розповсюдження захворювання на гостру  

респіраторну інфекцію, спричинену  

коронавірусом COVID-19 

 

 

Враховуючи лист голови Донецької обласної державної адміністрації 

Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Кириленко П.О. від 

25.03.2020 № 0.1/16-1801/4-20, у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів 

України від 25.03.2020 №239 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів 

України», керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України від 21.05.1997р. № 280/97-

ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

  

 1. Заборонити  до  24 квітня 2020 року  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, крім: 

1.1. торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими 

засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, 

кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, засобами 

зв’язку за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального 

захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; 

1.2. провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної 

практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з 

технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного 

обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту 

комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового 

зв’язку за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального 

захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; 

1.3. торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського 

харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення 

відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримання 

відповідних санітарних та протиепідемічних заходів. 



  

 2. Робота суб’єктів господарювання, яка передбачає торгівлю пестицидами та 

агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, може здійснюватися у окремих 

торгівельних приміщеннях, які мають окремий вхід та торгівельну площу, також  за 

умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, до 

особливого розпорядження міського голови та скасування обмежувальних заходів. 

 3. Робота суб’єктів господарювання, яка передбачає діяльність автозаправних 

комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних  

засобів повинна здійснюватися з застосуванням дезінфікуючих засобів автомобілів. 

  

  4.Суб’єктам господарювання у сфері роздрібної торгівля продуктами 

харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами 

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

діяльності  до 24 квітня 2020 року встановити режим роботи з розрахунку один 

відвідувач на 10 кв.м. площі торговельного (операційного) залу за умови дотримання 

дистанції між ними не менш як 1,5 метра із встановленням спеціальних позначок. 

 

 5.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 В.І. (ринок динасового заводу) 

 

 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.Розпорядження міського голови від  16.03.2020 № 156 рг, від 18.03.2020 

№160 рг, від 20.03.2020 №167 рг визнати такими, що втратили чинність. 

 

8. Контроль щодо виконання цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

В.п.міського голови       І.Сущенко 


