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Протокол № 5 

засідання міської комісії з питань техногенно – екологічної  

безпеки та надзвичайних ситуацій 

«25» березня 2021 р.                         м. Чернігів 

 

ГОЛОВУВАВ: Атрощенко О.А.  –   заступник міського голови – перший 

заступник голови комісії. 

ПРИСУТНІ:     члени комісії за списком у кількості 13 чол. 

ЗАПРОШЕНІ: Білогура В.О. – начальник управління освіти міської ради. 

Стецько О.М. – начальник відділу фізичної культури та спорту управління у 

справах сім ї, молоді та спорту міської ради. 

Хрустицький В.А. – директор комунального підприємства «Муніципальна 

варта» міської ради. 

Миколаєнко Р.С. – начальник юридичного відділу міської ради.  

CЛУХАЛИ:  Про додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи на території 

м. Чернігова пов’язані з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом   SARS-CoV-2. 

ДОПОВІДАВ: Атрощенко О.А. – заступник міського голови – перший заступник                                                       

голови 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 COVID-19, спричиненої коронавірусом   SARS-CoV-

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 

коронавірусної  інфекції в м. Чернігові.  

ВИСТУПИЛИ:  МАЛЕЦЬ О.О. – заступник начальника управління охорони 

здоров’я  міської ради. 

КОПІЯ 
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     Проінформувала про ріст захворюваності мешканців міста на коронавірусну 

інфекцію. 

           

Заслухавши доповідача та виступаючого комісія вирішила: 

         1. Інформацію взяти до уваги. 

         2. Додатково до заходів передбачених для помаранчевого рівня епідемічної 

безпеки посилити протиепідемічні заходи та ЗАБОРОНИТИ на території міста 

Чернігова у період з 00:00 годин  27 березня 2021 року до 24:00 години  11 

квітня 2021 року: 

        2.1.  Приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності. 

  2.2. Приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних 

масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-

культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом 

аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови 

обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та 

використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), залученим 

до виробництва аудіовізуального твору, засобів індивідуального захисту, 

зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі 

виготовлених самостійно. Діяльність суб’єктів господарювання, пов’язана з 

виробництвом аудіовізуальних творів, не є масовим заходом. 

 2.3. Приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів 

(за умови неможливості забезпечити 10 кв.м. площі приміщення на 1 особу), 

крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови 

дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів. 

 2.4. Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, 

рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до 

Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 

України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних 

клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних 

санітарних і протиепідемічних норм та здійснення обов’язкового щоденного 

контролю за станом здоров’я учасників, також заходів з оцінювання якості 

освіти. 

        2.5. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо) з 

22.00 до 7.00 наступної доби, крім діяльності з надання послуг громадського 

харчування із здійсненням адресної доставки замовлень, замовлень на винос. 

        2.6. Приймання відвідувачів в кінотеатрах, інших закладах культури з 

наповненістю кінозалів або залів понад 50% місць. 

        2.7. Відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її 

здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних 

закладів освіти (навчально – реабілітаційних центрів) та учнів 1 – 4 класів 

закладів загальної середньої освіти. 

        3. Управлінню патрульної поліції Департаменту патрульної поліції 

Національної поліції України (Думич А. А.), Чернігівському відділу поліції 

ГУНП України в Чернігівській області (Калита О. В.), військовій частині 3082 
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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 Н. М.). 

      Забезпечити доведення цього рішення до громадськості міста через 

офіційний веб-сайт Чернігівської міської ради. 

                                                                                     Термін виконання – негайно.  

       

Перший заступник голови комісії                                                 О. АТРОЩЕНКО 

 

Секретар комісії                                                                              С. ГОРОДНИК     

 

 

 

 

                Копія вірна:                                                                                     С. ГОРОДНИК   
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