
ПРОТОКОЛ №3 

Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки  

і надзвичайних ситуацій  

 

19 березня 2020 року                                                                                 м. Хорол 

 

Голова комісії: Керекелиця В.М. – в.о. міського голови. 

Заступник: Місніченко В.О. – заступник міського голови, 

Секретар: Гайдай В.В. – начальник відділу виконкому міської ради,  

Члени комісії: Тарабан М.О., Ткаленко С.Ф., Булатов С.В., Захарова Т.В., 

Шестаков Є.П., Бурлака Г.М., Кавалер Л.І. 

Запрошені: Гловацький Р.М., Галкін В.В., Оробченко Є.В., Шишка В.С. 

 

Порядок денний:  

1. Про виконання протокольного рішення міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 17.03.2020 року. 

2. Щодо запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

СЛУХАЛИ: Керекелицю В.М. – в.о.міського голови 

Гловацького Р.М. – голова Хорольської районної державної адміністрації. 

Ткаленка С.Ф. – начальник відділу державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства Хорольського районного управління Головного 

управління Держпродспоживслужби України в Полтавській області.   

Бурлаку Г.М. – начальник Хорольського районного управління Головного 

управління Держпродспоживслужби України в Полтавській області.    

Булатова С.В. –  начальник КП «Комунсервіс». 

Шишку В.С. – начальник Хорольської Райспоживспілки. 

Кавалер Л.І. – завідувач, лікар епідеміолог Хорольського МВП ЛД ДУ 

Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України. 

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року 

№211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-

19», Постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 року №215 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. 

№ 211», доручення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області від 13.03.2020 №3/2020, 

протоколу засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій Хорольського району Полтавської області  від 



16.03.2020 року № 5 та з метою недопущення поширенню та території міста 

коронавірусу COVID-19. 

 

ВИРІШИЛИ:  

По 1 питанню: 

1. КП «Комунсервіс» терміново забезпечити дезінфекцію водогону в 

мікрорайоні  ХСШ № 3 по вул. Миргородська. 

2. КП «Комунсервіс», в разі виникнення аварійних ситуацій на 

водопровідній мережі міста (пориви), ліквідацію проводити в терміновому 

порядку з інформуванням мешканців міста про ситуацію, що склалася та 

здійснювати дезінфекцію. 

3. Міській раді направити на адресу фізичної особи-підприємця, надавача 

послуг з пасажирських перевезень по місту Кобцю В.В. та власникам 

транспортних засобів таксі, листи з роз’ясненням щодо проведення  дезінфекції 

транспортних засобів.  

По 2 питанню: 

1. Відповідно до протоколу місцевої комісії з питань техногенно- 

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Хорольського району №7 від 

19.03.2020 року призупинити роботу центрального ринку  в місті Хорол по 

вулиці Шевченка, 34 з 21.03.2020 року до особливого розпорядження. 

2. Суб’єкти господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері 

роздрібної торгівлі живими квітами, посівним і насіннєвим матеріалом  та 

ритуальними товарами перейти на дистанційний вид торгівлі до особливого 

розпорядження. 

3. Торгівлю засобами гігієни (в разі здійснення змішаної торгівлі) 

проводити тільки в підприємствах роздрібної торгівлі продуктами харчування. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

 

Голова міської комісії ТЕБ і НС                                В.М.Керекелиця 

 

Секретар міської комісії ТЕБ і НС                             В.В.Гайдай 

 

 

 

 

 


