
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КОМІСІЯ 

       з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
 

ПРОТОКОЛ № 14 
27 квітня 2021 року                                                                                 м.Шепетівка 
 
Головував                                                - Ігор ЯЛОХА 
Присутні члени комісії                      - 14 осіб; 
Запрошені                                                - 5 осіб  
 
І. Про заходи з запобігання поширенню на території Шепетівської міської 

територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

Комісія вирішила: 

1. Суб’єктам господарювання, розташованих на непродовольчих  ринках здійснювати 
діяльність з дотриманням наступних вимог: 
1.1. Вхід відвідувачів на територію, лише в захисній масці (у тому числі виготовленої 
самостійно) або в респіраторі та після проведення безконтактного температурного 
скринінгу. 
1.2. На вході в ринок встановити станцію дезінфекції рук. 
1.3. Працівники та продавці  мають використовувати захисні маски та гумові рукавички, 
мають дотримуватися правил особистої гігієни. 
1.4. Працівники з ознаками ГРЗ до роботи не допускаються (зобов’язані самоізолюватись 
вдома). 
1.5. Проводити дезінфекцію приміщень, торгівельного обладнання, ручок вхідних дверей, 
тощо, із застосуванням миючих і дезінфікуючих засобів. 
1.6. Рекомендовано безготівкову оплату. 
1.7. Адміністрації ринку розмістити в доступних місцях вимоги до роботи ринку, довести 
до відома працівників, визначити відповідальну особу за проведенням заходів щодо  
недопущення розповсюдження на ринку респіраторної інфекції COVID-19. 
1.8. Контроль за дотриманням вимог та оперативне усунення порушень покласти на 
адміністрацію ринку. 
1.9. Дане рішення набирає чинності з дня його опублікування.  
                                                                                                       Термін: на період карантину 

 
2. Керівникам непродовольчих ринків забезпечити доступ підприємців до робочих місць 
та відвідувачів для забезпечення виконання п.1 даного протокольного рішення. 
                                                                                                      Термін: на період карантину 

 
3. Дозволити суб’єктам господарювання закладів торгівлі, приймання відвідувачів з 
розрахунку не більше однієї особи на 10 кв. метрів торгової площі. 
                                                                                                      Термін: на період карантину 

 
4. Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям максимально перейти на 
дистанційну форму роботи, окрім підприємств критичної інфраструктури.  
                                                                                                       Термін: на період карантину 
 
5. Обмежити на території Шепетівської міської територіальної громади прийом громадян 
структурними підрозділами, виконавчими органами та комунальними підприємствами 
міської ради, крім надання невідкладних послуг населенню. 



                                                                                                       Термін: на період карантину 
6. Дозволити діяльність закладів громадського харчування лише в частині роботи на виніс 
та діяльність літніх майданчиків за встановленим протоколом згідно додатку. 

Термін: на період карантину 
 

7. Перевізникам суворо дотримуватись Постанови головного державного санітарного 
лікаря України від 21.05.2020 року №23 Про затвердження Тимчасових рекомендацій 
щодо організації протиепідемічних заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів на 
період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). 
 

II. Про погодження розширення існуючої лісопросіки на ПЛ-35 кВ «Водоканал-

Кліментовичі» 

Виступив: Гунчук О.В. 
        Службою високовольтних ліній 35-110 кВ АТ «Хмельницькобленерго» проводився 
огляд ПЛ-3 кВ «Водоканал-Кліментовичі». Під час огляду виявлено, що велика кількість 
дерев росте в охоронній зоні ПЛ, гілля дерев значно наблизились о проводів і тим самим 
несуть загрозу життю людей, пошкодженню електричного обладнання та знеструмлення 
споживачів, а саме: ПС 35/10 «Кліментовичі», де знаходиться Шепетівська виправна 
колонія № 98, ПС 35/10 «Рудня», ПС 35/10 «Кар’єр», ПС 35/10 «купино». 
         Під час погіршення погодних умов (шквального вітру) можливі аварійні випадки 
падіння на проводи ЛП дерев, що призведе до відключення лінії електропередач та 
знеструмлення великої кількості споживачів. На сьогоднішній день найгірша ситуація на 
двоколовій ділянці ПЛ, що живить ПС 35/10 «Кліментовичі», тому що у разі 
пошкодження на цій ділянці ПЛ підстанція повністю залишиться без електропостачання. 
Найменші перебої електроенергії в спецзакладах позбавлять адміністрацію можливість 
контролювати ситуацію в режимних зонах, що може призвести до непоправних наслідків: 
тюремних бунтів, спроб масових втеч, насильства. 
         Тому,  для проведення у відповідність вимогам «Правил охорони електричних 
мереж», Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон 
енергетичних об’єктів», просимо Вам узгодити розширення існуючої лісопросіки на ПЛ-
35 кВ «Водоканал-Кліментовичі», яка проходить по землях міської ради м. Шепетівка. 
У разі відмови погодження цих робіт Департамент високовольтних електричних мереж 
АТ «Хмельницькобленерго» не може гарантувати надійне та безперебійне живлення 
споживачів, які заживлені від ПС 35/10 кВ «Кліментовичі». 

Комісія вирішила: 

1. Департаменту високовольтних електричних мереж АТ «Хмельницькобленерго»: 
- погодити розширення існуючої лісопросіки на ПЛ-35 кВ «Водоканал-Кліментовичі»; 
- ділову деревину і дрова отримані в результаті розчистки вивезти на територію КП 
«Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради».  
2. Директору КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської 
міської ради» оприбуткувати вказану деревину по факту. 
 
Заступник міського голови, 
заступник  голови комісії з питань ТЕБ та НС                                         Ігор ЯЛОХА 
 
Спеціаліст сектора з питань НС та ЦЗН, 
секретар комісії з питань ТЕБ та НС                                                         Віктор ГОРЮКОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 
до рішення комісії з питань ТЕБ і НС 
від 27 квітня 2021 року, протокол № 14  

 
Протокол 

дотримання карантинних вимог при функціонуванні закладів громадського харчування в 
режимі здійснення адресної доставки замовлень та обслуговування на виніс 

 
1. Визначити, що діяльність закладу громадського харчування відбувається виключно 
режимі здійснення адресної доставки замовлень та обслуговування на виніс, в тому числі 
в межах літнього майданчика. Контроль за дотриманням карантинних вимог здійснює 
керівник закладу. 
2. Вимоги до працівників, що забезпечують діяльність закладів громадського харчування 
виключно в межах літнього майданчика та обслуговування на виніс: 
2.1. Рекомендувати встановити для працівників позмінний, двотижневий графік роботи (2 
тижні через 2 тижні). 
2.2. Проведення замірів температури тіла до початку робочої зміни. Заміри фіксуються у 
журналі здоров’я. 
2.3. Працівники повинні працювати у захисних масках, рекомендовано одягати рукавички 
і дотримуватись правил їх користування, а також дотримуватись правил особистої гігієни. 
Змінювати маски потрібно кожних 2 години, або тоді коли вони стануть зволожені. 
2.4. Працівники з ознаками ГРВІ або інших респіраторних захворювань невідкладно 
відправити додому на карантин. 
3. Вимоги до закладу громадського харчування в межах літнього майданчика та 
обслуговування на виніс: 
3.1. Встановити, що відстань  між розташуванням столів повинна бути не менша ніж 1,5 м. 
3.2. Встановлення станції дезінфекції при вході на літній майданчик. 
3.3. Заборонено  використання  звичного паперового меню,  натомість  дозволено 
використання одноразових паперових меню або меню в електронному форматі. 
3.4. Отримання та видача замовлень повинно здійснюватися при дотриманні соціальної 
дистанції та мінімального контакту з відвідувачами. 
3.5. Перед відкриттям та після закриття літнього майданчика повинна проводитися повна 
дезінфекція. Кожних 6 годин повинно проводитися вологе прибирання літнього 
майданчика. 
3.6. Після кожного відвідувача повинно проводитися вологе прибирання і  дезінфекція 
місця розміщення відвідувача та відповідно продезінфіковане місце розміщення повинно 
буде промарковане (таблицею, наліпкою, тощо). 
3.7. При розрахунках рекомендовано забезпечувати для відвідувачів безготівкову оплату. 
3.8. Прибори, кондименти  до напоїв (цукор, мішалки, трубочки, тощо) видаються лише в 
індивідуальній упаковці. 
3.9. До кожного замовлення рекомендовано видавати вологі серветки та дезінфектори в 
індивідуальній упаковці. 
3.10. Кухня повинна проходити вологе прибирання та дезінфекцію кожних 3 години. 
3.11. Вимоги щодо діяльності закладу громадського харчування виключно в межах 
літнього майданчика мають бути розміщені на видному місці для відвідувачів. 
3.12. Кожен працівник закладу повинен бути ознайомлений з правилами закладу. 
3.13. Дозволено використання туалетів закладу. Туалетні кімнати повинні проходити 
дезінфекцію та вологе прибирання кожних 3 години. 
3.14. Відвідувачі при оформленні замовлення повинні бути в захисній масці  
 


