
ПРОТОКОЛ №3 

засідання комісії Корюківської міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки  

і надзвичайних ситуацій 

29.03.2021 р.          м. Корюківка 

    

Комісія у складі: 

Ахмедов Р.Р.  – міський голова, голова комісії. 

Биков О.М. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

заступник голови комісії. 

Члени комісії: 

Савченко О.М. – перший заступник міського голови; 

Галущенко С.В. – заступник начальника КП «Корюківкаводоканал»; 

Жоголко А.О. – начальник Корюківської ЖЕК; 

Селюк А.М. – начальник КП «Благоустрій»; 

Ващенко І.О. – начальник юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого апарату 

Корюківської міської ради.  

 

Присутні:  

Кузюра О.П. – завідувач Корюківським міськрайонним відділом ДУ «Чернігівський 

обласний лабораторний центр МОЗ України» 

Аухімік А.В. – начальник Корюківського районного управління 

Держпродспоживслужби у Чернігівській області;  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про заходи щодо запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції на 

території населених пунктів Корюківської міської територіальної громади. 

 

По першому питанню порядку денного: 

 

СЛУХАЛИ:  
Ахмедова Р.Р., який повідомив, що відповідно до постанови КМУ 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), протоколу позачергового 

засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій від 27 березня 2021 року №15 та з метою дотримання санітарно-епідеміологічних 

норм та карантинних обмежень необхідно вжити заходів щодо запобігання розповсюдженню 

коронавірусної інфекції на території населених пунктів Корюківської міської територіальної 

громади. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 

1. Керуючись ст. 11, 30 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», ст. 32, 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановити 

додаткові обмеження на території населених пунктів Корюківської міської територіальної 

громади, а саме заборонити: 

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: 

А) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують товарами на 

торговельних площах, в тому числі на ринках (повсякденних, періодичних), 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; 

Б) торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень; 

В) 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 засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів 

особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом; 

Г) виконання робіт із збирання і заготівлі відходів; 

Ґ) 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, 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; 

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. 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. 

2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради забезпечити оприлюднення даного 

протоколу на офіційному веб-сайті Корюківської міської ради. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

 



За –7 

Проти – 0 

Утримались - 0 

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено комісії Корюківської міської ради з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. 

 

Голова комісії                                                                                 Р.АХМЕДОВ 

 

Заступник голови комісії: О.БИКОВ 

      

Члени комісії:                                                                                 О. САВЧЕНКО 

 

С. ГАЛУЩЕНКО 

 

А. ЖОГОЛКО 

 

                                                                                                          А.СЕЛЮК 

 

І.ВАЩЕНКО 


