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ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 70 к.303 тел. 626-672 е-таіі: пз@сНегпі§іу-гасіа.§оу.иа

№ На №

Протокол № 10
засідання міської комісії з питань техногенно — екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій
«22» квітня 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:
Хрустицький В.А. -  директор комунального підприємства «Муніципальна 
варта» міської ради.
Миколаєнко Р.С. -  начальник юридичного відділу міської ради.
Стремецька Л.М. -  В.о Генерального директора КОМУНАЛЬНЕ 
НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ 
№1 "ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
Кухар В.В. -  Генеральний директор КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2 "
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
Янголь В.І. - Генеральний директор КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 3 "
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
Керівники ринків та супермаркетів м. Чернігова.

СЛУХАЛИ: Про обмежувальні протиепідемічні заходи на території м.
Чернігова пов’язані з поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-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 СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8- 
СоУ-2» зі змінами та у зв’язку з ростом у місті кількості осіб що потребують 
госпіталізації до медичних закладів запропонував розглянути питання щодо 
карантинних заходів з метою запобігання розповсюдженню корона вірусної 
інфекції в м. Чернігові.

ВИСТУПИВ:
Малець О.О. - заступник начальника управління охорони здоров’я 

Чернігівської міської ради.
Довела до членів комісії та запрошених на засідання комісії статистику 

захворюваності мешканців міста на СОУГО-19.

Годун Г.В. -  начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій га 
цивільного захисту населення міської ради.

Проінформував, що Кабінет Міністрів України продовжив режим 
надзвичайної ситуації, тобто загальний карантин у країні, до ЗО червня. Місто 
Чернігів знаходиться у червоній епідемічній зоні. Нагадав які епідемічні заходи 
передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки, а саме заборони:

1.1. приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 
діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім 
діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної 
доставки замовлень та замовлень на винос і закладів громадського харчування в 
аеропортах;

1.2. приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, крім 
приймання відвідувачів у закладах, визначених у підпункті 1.4. цього пункту;

1.3. приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
1.4. приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:
приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують товарами 

на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для торгівлі 
продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами 
медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами 
зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними 
препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження 
доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених 
суб’єктів господарювання;

торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень;
провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності 

фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, 
діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, 
ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон 
харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних
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засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого 
вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом;

виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;
провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг. Приймання 

відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з надання 
телекомунікаційних послуг, здійснюється за попереднім записом;

1.5. 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;

1.6. приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, 
крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови 
дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

1.7. 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 заходів та здійснення обов’язкового щоденного 
контролю за станом здоров’я учасників, заходів з оцінювання якості освіти;

1.8. робота закладів громадського харчування та місць для харчування в 
готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з 
харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

1.9. діяльність ринків, крім продовольчих;
1.10. відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її 

здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів 
освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, а також осіб, які 
беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти;

1.11. проведення державними та комунальними закладами охорони 
здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім:

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та 
пологів;

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, 
новонародженим;

надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів 
охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними 
захворюваннями;

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;



проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо 
внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або 
здоров’я людей;

1.12. перебування на територіях загального користування без вдягнутих 
засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що 
закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.

Пропонував: керівникам ринків та супермаркетів м. Чернігова суворо 
контролювати протиепідемічні заходи, а саме: носіння відвідувачами захисних 
масок, дотримання відвідувачами соціальної дистанції. Надавати інформацію 
відвідувачам через гучномовці про необхідне виконання протиепідемічних 
заходів.

Михед В.М. -  Начальник Чернігівського міського управління 
Головного Управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області.

Проінформувала присутніх про проведені перевірки протиепідемічних 
заходів у м. Чернігові. Особу увагу приділила на невиконання протиепідемічні 
заходів, а саме:

У місцях загального користувальна (вулиці, сквери, парки та інше) 
мешканці міста (гості міста) не одягають захисні маски, не 
дотримуються соціальної дистанції;
Робота в офісах проводиться при присутності всіх робітників 
(дистанційна робота не впроваджена).

Заслухавши доповідача та виступаючих комісія вирішила:

1. Інформацію взяти до уваги.

2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій міста 
Чернігова, незалежно від форм власності, проводити роботу підлеглих в офісах 
у дистанційній формі.

3. Керівникам ринків та супермаркетів м. Чернігова:
Суворо контролювати протиепідемічні заходи, а саме: носіння 

відвідувачами захисних масок, дотримання відвідувачами соціальної 
дистанції. Надавати інформацію відвідувачам через гучномовці про необхідне 
виконання протиепідемічних заходів.

4. Управлінню патрульної поліції Департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України (Думич А. А.), Чернігівському районному 
управлінню поліції ГУНГ1 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.
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5. Управлінню культури та туризму Чернігівської міської ради ( Шевчук 
О.І.), Управлінню патрульної поліції Департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України (Думич А. А.), Чернігівському районному 
управлінню поліції ГУНП 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.):

Спільно з представниками релігійних громад відпрацювати спільний 
алгоритм під час Пасхальних богослужінь і забезпечити:
а) максимальне обмеження перебування вірян у храмах під час здійснення 
богослужінь;
б) проведення максимальної кількості богослужінь у святкові дні поза межами 
храму, із використання аудіовізуальних засобів;
в) перебування всіх громадян у храмі та біля храму в засобах індивідуального 
захисту;

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

офіційний веб-сайт Чернігівської міської ради.

Голова комісії

Секретар комісії

О. АТРОЩЕНКО
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