Щодо діяльності Держпродспоживслужби з питань дотримання
агропродовольчими ринками вимог протиепідемічних заходів,
встановлених постановою Головного державного санітарного лікаря
України від 27 квітня 2020 року № 14
станом на 14.05.2020
Станом на 14 травня 2020 року працівниками Держпродспоживслужби
здійснено 748 перевірок агропродовольчих ринків. Відновили свою діяльність
– 748 ринків, не готовими до відкриття та закрились самостійно з ініціативи
суб’єкта господарювання– 6, зокрема 1 - у Львівській області, 2 - в
Тернопільській та 3- у м. Києві.Через неналежну підготовку до роботи в
умовах карантину 3 агропродовольчих ринки у Харківській області закрито за
рішенням органів місцевої влади.
Основними порушення на агроринках станом на 14 травня 2020 року
стали: відсутність реєстрації агропродовольчого ринку, як оператору ринку
харчових продуктів (по 2 - у Дніпропетровській, Запорізькій областях, 1- у
Харківській
області);
у
36
випадках
зафіксовано
порушення
масковогорежиму(працівників, продавців
та
відвідувачів на території
ринків);у 10 випадках – на вході (в’їзді) на територію агропродовольчого
ринку були відсутні диспенсери з антисептиком);недотримується відстань
між робочими місцями продавців (складало менше 3 метрів). У меншій мірі не забезпечується постійне інформування відвідувачів щодо встановлених
обмежень; проведення дезінфекції контактних поверхонь кожні 3 години,
прибирання та дезінфекція всіх приміщень. Окрім того, ліквідовано 8
стихійних ринків на прилеглій до агропродовольчого ринку території
(Дніпропетровська, Кіровоградська, Хмельницька, Чернігівська області).
За виявлені недоліки та порушення встановлених санітарних вимог
територіальними органами Держпродспоживслужби 14.05.2020 винесено 69
приписів (пропозицій), найбільше із них у Дніпропетровській - 9, у Львівській
-14, у Харківській - 9, у Херсонській - 6. Складено 7 протоколів. Для вжиття
відповідних заходів
інформувались органи місцевої влади та органи
національної поліції.
За період з 01.05.2020 по 14.05.2020 за результатами здійснених
заходів державного нагляду (контролю) за порушеннявимог щодо
протиепідемічних заходів, встановлених постановою Головного державного
санітарного
лікаря
України,
територіальними
органамиДержпродспоживслужбинадано
842
приписи
(пропозиції),
складено62адміністративних протоколи.
Також, за зазначений період після перевірок працівниками
Держпродспоживслужби перед відкриттям агроринків 270 ринків закривались
самостійно за невиконання встановлених санітарних вимог.
У 379 випадках щодо виявлених порушень інформувались органи
місцевої влади та у 382 випадках поінформовано органи Національної
поліціїдля вжиття відповідних заходів.
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Інформація щодо заходів, які здійснюються Держпродспоживслужбоюз
даного питання оприлюднюється на офіційному сайті та її територіальних
органів.
В Україні з 11 травня розпочався перший етап послаблення карантинних
обмежень, відновлюють роботу перукарні та салони краси, літні майданчики в
закладах громадського харчування та стоматологічні кабінети.
Кабінет Міністрів ухвалив зміни до постанови №211 від 11 березня 2020
року, які дозволяють поновити роботу непродовольчих ринків. Відповідне
рішення було ухвалене на позачерговому засіданні уряду в четвер, 14 травня,
За
повідомленням
пресслужби
КМУ
непродовольчі
ринки
працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за
принципом роботи продовольчих магазинів.
За словами Міністра охорони здоров’я Максима Степанова, ці зміни
дозволять повне торговельне обслуговування населення.
Рішення набуде чинності після опублікування.

