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Про запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 

Відповідно до  Кодексу цивільного захисту України, враховуючи 

поширення на території  України гострої респіраторної хвороби COVID-19 

спричиненої  коронавірусом  SARS-CoV-2, з метою недопущення  погіршання 

епідемічної ситуації під час поховання померлих осіб від коронавірусної 

хвороби (COVID-19), на виконання розпорядження керівника робіт з ліквідації 

наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру 

державного рівня, доручення міського голови та враховуючи випадки не 

дотримання заходів карантинних обмежень торгівельними мережами міста 

Чернігова вирішив: 

      1. 08.04.2020 з керівниками (уповноваженими представниками) великих 

торгівельних мереж міста провести службову нараду. 

      2. Для участі у нараді запросити керівників наступних торгівельних мереж: 

      - ТОВ «АТБ Маркет», ТОВ «Альянс–маркет», ТОВ «Сільпо-Фуд», ТОВ 

«Фудком», ТОВ» Торнадо РЕ», ТОВ «Еко-маркет»,  ТОВ «Велика кишеня»,  

Метро Кеш енд кери 

       

      За результатами проведеної наради ВИМАГАЮ: 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ 

НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 



 

    1. Керівникам торгівельних мереж міста не залежно від підпорядкування та 

форми власності: 

    - суворо дотримуватися вимог законодавства України, керівників робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації всіх рівнів стосовно карантинних 

обмежень; 

    - при вході до магазину на видному місці повинні бути встановлені засоби 

для дезінфекції рук відвідувачів;  

    - вивісити оголошення з рекомендацією зранку відвідувати магазини тільки 

людям похилого віку, а людям молодшого віку в цей час (за можливості) 

утриматися й завітати пізніше – після 10.00 год;  

    - усі поверхні в магазинах повинні оброблятися дезінфекційними засобами 

кілька разів на день, а ввечері, по завершенню робочого дня, виконувати більш 

ґрунтовне прибирання; 

    - Забезпечити робітників магазинів міста Чернігова засобами індивідуального 

захисту ( маски, рукавички, захисні окуляри); 

    - Охоронці слідкуватимуть за кількістю відвідувачів (до магазину 

запускатимуть з розрахунку один відвідувач на 10 м
2 
 площі торгівельного залу) 

з дотриманням дистанції між ними не менш, як 1,5 метра.  

     - Біля касових зон  встановити спеціальні позначки; 

     -  Уся продукція повинна бути пакетована; 

     - Постійно здійснювати  доведення інформації щодо правил санітарно -

гігієнічних норм по запобіганню захворювання на COVID-19. 

      

      2.****************      - в ході здійснення заходів з додержання 

громадського порядку та виконання обмежувальних правил карантину, 

звертати увагу щодо дотримання зазначених заходів торгівельними мережами.  

        

       3. Узагальнену інформацію про виявленні порушення  надавати до штабу з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації через відділ з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення міської ради  

      4. Прес-службі міської ради (Чусь Н. М.) розмістити дане розпорядження на 

сайті міської ради та оприлюднити у ЗМІ міста. 

      

      5. Нагадую, що відповідно до ст. 75 Кодексу цивільного захисту України 

Розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації є 

обов’язковими всіма суб’єктами які беруть участь у ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, а також громадянами і суб’єктами господарювання, 

розташованими у зоні надзвичайної ситуації. 

 

 

Заступник міського голови – 

керівник робіт з ліквідації  наслідків 

надзвичайної ситуації                                А. ЧЕРНЕНКО 


