
                
 

         
УКРАЇНА

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  Р І Ш Е Н Н Я

24 березня  2020 року          м. Чернігів  №  138

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету міської ради 
від 19 березня 2020 року № 136
«Про зупинення роботи міського 
пасажирського транспорту» 

Відповідно до статті 30 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 11 березня 
2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України 
коронавірусу COVID – 19» зі змінами, внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 березня 2020 року № 215, виконавчий комітет 
Чернігівської міської ради вирішив:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської 
ради від 19 березня 2020 року № 136 «Про зупинення роботи міського 
пасажирського транспорту» та викласти пункт 1 в наступній редакції:

«1. Зупинити на території міста Чернігова роботу міського 
автомобільного та електричного пасажирського транспорту з 00 год. 01 хв.           
21 березня до 23 год. 59 хв. 22 березня 2020 року та з 23 год. 59 хв.                        
26 березня 2020 року до закінчення карантину».

2. Починаючи з 00 год. 01 хв. 27 березня 2020 року і до закінчення 
карантину, перевезення здійснювати у режимі регулярних спеціальних 
перевезень з 06 год. 00 хв. до 09 год. 00 хв. та з 16 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. 
за маршрутами, затвердженими управлінням транспорту, транспортної  
інфраструктури та  зв’язку  Чернігівської  міської  ради  (Рижий О. М.).

3. Комунальному підприємству «Чернігівське тролейбусне управління» 
Чернігівської міської ради (Ємець Р.Р.), перевізникам незалежно від 
організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють 
перевезення пасажирів у режимі регулярних спеціальних перевезень, 
здійснювати перевезення згідно тарифів, встановлених для надання послуг з 
перевезення пасажирів міським електричним та автомобільним транспортом 
та за наявності у пасажира тимчасового посвідчення.

4. Перевізникам, які будуть здійснювати перевезення пасажирів у 
режимі регулярних спеціальних перевезень, забезпечити погодження 



паспортів маршрутів (схем маршрутів) з Управлінням патрульної поліції в 
Чернігівській області Департаменту патрульної поліції (Думич А. А.).

5. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття.
6. Прес-службі міської ради (Чусь Н. М.), комунальному підприємству 

«ТРА «Новий Чернігів» міської ради (Капустян О. І.) оприлюднити текст 
цього рішення на офіційному сайті Чернігівської міської ради та у засобах 
масової інформації міста. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Черненка А. В. 

Міський голова                                                                       В. АТРОШЕНКО

Секретар міської ради                                                            Н. ХОЛЬЧЕНКОВА
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