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ГОЛОВУВАВ: голова KoMicii, мiський голова - Сенкевич О.Ф.
IIРИСУТНI: члени KoMicii (за списком).
3дlрQrrIFШ: за окремим списком.

порядок дЕFIF{IеI

I. IIfоdо ценmршлiзованоt уmшtiзацii засобiв iHduBidyultbHozo зжuсmу на
mер umopii мiсmа Мuколаева.

/{оповtдачt: Управлlннll з питанъ tlu
ffержпродспоживслужби у МиколаТвськiй областi.

нс цзн ммр, гу,Щоповiдачi: Управлiння

На сьогоднiшнiй час MicTo мас потенцiйно iнфiкованi компонентио якi
потрапляютъ у вiдходи домогосподарств одноразовi маски, серветки,
предмети користування i гiгiсни тимчасово iзольованих |ромадян, якi
перебувають на самоiзоляцii в домашнiх умовах та засоби iндивiдуztльного
захисту пiдприемств, установ та органiзацiй сфери обслуговування.

За iнформацiею МОЗ засоби вважаються
зараженими не менше обробленнi

що використовують засоби iндивiдуального захисту (ЗIЗ),
непроiнформованi про правила та рекомендацiТ ВООЗ щодо
поводження з ЗIЗ. Вони просто викидають iх у звичайнi

для збору побутових вiдходiв що створюе загрозу зараження

iндивiдуального захисту
2-х дiб якщо вони непотенцiйно

деззасобами.
Люди,

найчастiше
подЕtльшого
контейнери
працiвникiв що зайнятi у сферi поводження з вiдходами.



У зв'язку
фтизiопульмонологiчний
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КНП кМиколаТвський регiональний
центр)> Миколаiвсъкоi MicbKoT . ради

MicTa пiдписали договори на утилiзачiю

тим що
медичний

втратив лiцензiю yci медичнi заклади
ЗIЗ з УКРЕКОПРОМ м. Одесса.

у MicTi Миколаевi iснують 2 органiзацiт якi мають технiчнi можливостi

та потужностi, а також вiдповiднi лiцензii для утилiзацiT засобiв

iндивiдуалъного захисту :

тоВ <<Юг-спецсервис) м. Миколаiв вул. Чка_пова 32lЗ тел. 051'2-47,77,

87 яка сгlецiалiзуеться на утилiзацii клiнiчних та подiбних iM вiдходах.

миколаiъське пiдприемство Кп ммр <<щентр захисту тварин) яке

спецiалiзуеться на утилiзацii органiчних вiдходiв.

Обговоривши iнформацiю з даного гIитання,

KOMICШ ВИРIIIIИJIА:
lилiзацii засобiв1" визначити тов <<юг_спецсервис)) пiдприемством з у]

iндивiдуального захисту (маски, респiратори, рукавички, захисний одяг,

паперовi рушники) яке мае технiчнi можливостi та лiцензiю на проведеннrI

утилiзацiT на територii MicTa Миколаева.
TepMiH: з |6.07.2020 на час дii карантину

2. Рекомендувати керiвникам пiдприсмств ycix форм власностi заключити

договори на утилiзацiю ЗIЗ з органiзацiею яка мае лiцензiю (перелiк додасться).
TepMiH: на час дii карантину

з. ,ЩепартамеЕту жкГ ммР забезпечити проведення дезiнфекцii
контейнерних майданчикiв, смiттсвих контейнерiв для зберiгання побутових

вiдходiв, смiттепроводiв.
TepMiH: на час дii карhнтину

4. кП <Обрiй-ЩtП), кп ммР <Миколаiвкомунтранс), тоВ <<Валаю>:

4.I. Забезпечити щоденну дезiнфекцiю транспортних засобiв на яких

здiйснюетъся вивезення пооутових вlдходlв, 1нiрормацш() lrp() викUнаrtt 5а'!(JлYL Lo

кiлъкостi TexHiki що обробJIяеться надавати до управлiння з питань Нс та цзн
побутових вiдходiв, iнформацiю про виконанi заходизд11исню€тъся

ммР що BiBTopKa до 15-00 на електронну адресу ns@mkrada.gov.ua.
4 .2. Забезпечити працiвникiв засобами iндивiдуалъного захисту.

4.3. Провести iнструктаж з працiвниками щодо дотримання карантинних

вимог.
TepMiH: на час дii карантину

5. гу Щержпродспоживслужби у Миколаiвськiй областi:

5.1 Розробити рекомендацiт для населення щодо поводженнrI з

використаними засобами iндивiдуального захисту, враховуючи рекомендацii
МоЗ та ВооЗ.

5.2. Провести санiтарно-освiтню роботу серед населення,



з

5.З. Забезпечити поширення рекомендацiй для населення через засоби
масовоi iнформацii.

TepMiH: |7.07.2020

II. Il{odo забезпечення робоmu ЦНАП в каранmuннuй перiоd.
,Щоповiдачi:,Щепартамент з наданюI адмiнiстративних послуг

.Щепартаментом з надання адмiнiстративних послуг забезпечено виконання
вимог Постанови Головного держаного санiтарного лiкаря УкраТни J\Ъ lб вiд
09.05.2020 п. 3 якою передбачено прийом вiдвiдувачiв за попереднiм записом.
Враховуючи що, до 40О/о вiдвiдувачiв якi здiйснили попереднiй онлайн-запис в
електронноТ черги не прибувають за отриманням послуг створюються
незруrностi в роботi закладу що веде до соцiальноi напруженостi серед
населення та виникнення черги бiльш як на 14 робочих днiв.

Обговоривши iнформацiю з даного питання,

KOMICШ ВИРIШIИIIА

1. ,,Щепартаменту з ЕаданшI адмiнiстративних послуг:
1.1. Органiзувати роботу електронноТ черги з можливiстю запису

суб'сктами звернення на прийом до спецiалiстiв в pe€LltbнoMy часi у примiщеннi
департаменту - поточна черга, за умови дотримання Тимчасових рекомендацiй '

щодо органiзацiТ протиепiдемiчних заходiв при здiйсненнi дозволених видiв
дiяльностi, якi передбачають приймання вiдвiдувачiв в офiсних примiщеннях на
перiод карантину у зв'язку з поширеннrIм KopoHaBipycHoi хвороби (COVID-19),
затверджених постановою Головного державного санiтарного лiкаря Украiни
вiд 09.05.2020 JYs 16.

1.2. Щовести до населення змiни в органiзацiТ роботи центру з надання
адмiнiстративних rтослуг.

TepMiH: з |6.07.2020

III. Конmроль за сво€часнuл, вatконаннял, прuйняmuж коtпiсiею рiшень
зqлuлцаю за собою.

Вiдповiдальний секретар комiсiI Артем СУСШК



Перелiк пiдприсмств
якi надають послуги по утилiзацii

засобiв iндивiдуального захисту

1. Екологiчнi переробнi технологii м. КиiЪ О67-|9З-з5-15, 0800-750_178;
2. чП <ЮРЕко>> ЧерноВицкаЯ обл., г. Кицмань, ул. Кутузова,29 тел.063_1з5_9 5-2l; о95-
1З7-2I-57;
3. ооо (DSL2010>> м. КиiЪ вул. Щеревообробна 11 блок 2 тел.+380б720 0323З;
4. УКРЕКОПРОМ М. Одеса, вул.Комiтетська, 14а; Тел.: +38 (048)7|4-s6-67,+з8(044)
227 -84-83;
5. УКРРЕСУРСИ 2OI1M. Киiв вул. Щеревообробна, Зв, оф. 1З, тел. +З80 (б7) 515_50-45;
6. Екологiчнi iнвестицii м. КиiЪ, вул. Верхнiй Вал 4-А, офiс з15-д. тел 044 209 бЗ 96;
067 223 18 32;
7. Альфа екологiя м.КиiЪ, вул. Пушкiнська, 38-А; 097 296 З9З7; обз 724 0213}lb
8. ЮГ-СшЦСЕРВИС м. МиколаiЪ вул. ЧкаловаЗ2lЗ 05|2-47-77-87;
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