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ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 70 к.ЗОЗ тел. 626-472 e-mail: ns@chemigiv-rada.gov.ua

№ На№

Протокол № 6
засідання міської комісії з питань техногенно -  екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій
«2» квітня 2021 р. м. Чернігів

ГОЛОВУВАВ: Атрошенко В.А. -  міський голова-голова комісії.
ПРИСУТНІ: члени комісії за списком у кількості 13 чол.
ЗАІ [РОШЕНІ: Білогура В.О. -  начальник управління освіти міської ради. 
Хрустицький В.А. -  директор комунального підприємства «Муніципальна 
варта» міської ради.
Миколаєнко Р.С. -  начальник юридичного відділу міської ради.

СЛУХАЛИ: Про додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи на території 
м. Чернігова пов’язані з поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО- 
19, спричиненої коронавірусом БАІІБ-СоУ-І.

ДОПОВІДАВ: Атрошенко В.А. -  міський голова -  голова комісії.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року 

№1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом БАЯБ-СоУ- 
2» зі змінами, враховуючи рішення позачергового засідання обласної комісії з 
питань техногенно -  екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 
25.03.2021р. №12 та у зв’язку з ростом у місті кількості осіб що потребують 
госпіталізації до медичних закладів запропонував розглянути питання щодо 
посилення карантинних заходів з метою запобігання розповсюдженню корона 
вірусної інфекції в м. Чернігові.

Заслухавши доповідача комісія вирішила:
1. Інформацію взяти до уваги.
2. Додатково до заходів передбачених для червоного рівня епідемічної 

безпеки посилити протиепідемічні заходи та ЗАБОРОНИТИ на території міста 
Чернігова у період з 00:00 годин 5 квітня 2021 року :
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2.1. Відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її 
здобувачами, крім закладів дошкільної освіти;

2.2 Заборонити відвідування міського цвинтаря у вихідні дні, як місця 
великого скупчення людей;

2.3 Заборонити роботу закладів харчування, які продають каву та інші напої 
«З ВІКНА» , як місця великого скупчення людей;

2.4 Заборонити роботу кінотеатрів.
3. Начальнику Управління транспорту, транспортної інфраструктури та 

зв’язку ЧМР ( Рижий О. М) винести на Виконавчий комітет ЧМР питання щодо 
зупинки громадського транспорту та переведення його у спеціальний режим 
(перевезення мешканців міста у громадському транспорті по спеціальним
пропускам).

4. Управлінню патрульної поліції Департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України (Думич А. А.), Чернігівському відділу поліції 
ГУНГІ України в Чернігівській області (Калита О. В.), військовій частині 3082 
Північного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії 
України (Савчук А. С.), комунальному підприємству «Муніципальна варта» 
міської ради (Хрустицький В. А), Чернігівському міському управлінню 
Головного Управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області 
(Михед В. М.), в межах компетенції, забезпечити контроль за дотриманням 
суб’єктами господарювання та населенням вищезазначених обмежень на 
території м. Чернігова.

4. Прес-службі міської ради (Чусь ІЧ. М.).
Забезпечити доведення цього рішення до громадськості міста через 

офіційний веб-сайт Чернігівської міської ради.
5. Визнати такими,що втратили чинність з 5.03.2021

ГІ.З протоколу №38 засідання міської комісії з питань ТЕБ на НС від 27.10.2020р 
ГІ.4 протоколу №41 засідання міської комісії з питань ТЕБ на НС від 13.11,2020р

Термін виконання —  негайно.

Голова комісії 

Секретар комісії

В. АТРОШЕНКО 

Г. ГОДУН
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