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Протокол № 17 

засідання міської комісії з питань техногенно – екологічної  

безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

« 12 »  травня 2020 року                                м. Чернігів 

ГОЛОВУВАВ:  Черненко А.В. – заступник міського голови – перший 

заступник голови комісії. 

ПРИСУТНІ: члени комісії за списком 14 чол. 

ЗАПРОШЕНІ:  

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

Хрустицький В.І. – директор комунального підприємства «Муніципальна 

варта» міської ради. 

Представники профспілкової організації працівників ринків м. Чернігова. 

СЛУХАЛИ: Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID – 

19 в місцях торгівлі непродовольчими  товарами на ринках міста 

Чернігова.  

ДОПОВІДАВ:  Черненко А.В. – заступник міського голови – перший заступник  

голови  комісії.         

ВИСТУПИЛИ:  

Михед В.М. – начальник Чернігівського міського управління Головного 

управління  Держпродспоживслужби в Чернігівській області. 

Годун Г.В. – начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення міської ради. 

       Заслухавши доповідача та виступаючих комісія вирішила: 

        1.  Інформацію  взяти до уваги. 

        2. Враховуючи рекомендації обласної комісії з питань техногенно – 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 12.05.2020 (протокол №18), 

чисельні звернення підприємців,  дозволити роботу об’єктів  торгівлі 

непродовольчими  товарами на ринках міста Чернігова за умови виконання їх 

власниками Тимчасових рекомендацій з організації протиепідемічних заходів 

при торгівлі продовольчими (окрім ринків) та непродовольчими товарами на 

період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID – 19 

(далі Тимчасові рекомендації) затверджених постановою Головного державного 
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санітарного лікаря України від 09.05.2020 №17, актів Кабінету Міністрів 

України щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID – 19. 

                                                                                     На час дії карантину.  

3. Керівникам ринків м. Чернігова. 

          Надавати дозвіл на роботу об’єктів торгівлі непродовольчими товарами 

на ринках диференційовано, по кожному об’єкту окремо, після перевірки 

результатів виконання їх власниками Тимчасових рекомендацій. 

          Забезпечити на території ринків безумовне виконання заходів з протидії 

поширенню коронавірусної хвороби COVID – 19, що визначені актами 

Кабінету Міністрів України та постановами Головного санітарного лікаря 

України. 

                                                                                      На час дії карантину. 

          4. Контроль за дотриманням Тимчасових рекомендацій, актів Кабінету 

Міністрів України, постанов Головного санітарного лікаря України  щодо 

попередження поширенню коронавірусної хвороби COVID – 19 власниками 

об’єктів  торгівлі непродовольчими  товарами на ринках міста  покласти на 

керівників та адміністрації відповідних ринків.                   

         5. Управлінню економічного розвитку міста міської ради (Ярещенко В.П.). 

         Довести рішення комісії щодо дозволу на роботу об’єктів  торгівлі 

непродовольчими  товарами на ринках міста  до керівників та адміністрацій 

ринків.                                                                                                    

                                                                                                               13.05.2020.                                                

         6. Прес – службі міської ради (Чусь Н.М.). 

         Забезпечити доведення рішення комісії  до місцевих засобів масової 

інформації та оприлюднення на сайті міської ради. 

 

                           Голосували: «За» - 13; «утримались» - 1. 

     

Перший заступник голови комісії                    А. ЧЕРНЕНКО 

 

 

Секретар комісії                                                    С. ГОРОДНИК 
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