
                  
 

      У К Р А Ї Н А 
       Коростенська міська рада Житомирської області 

    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

      Р І Ш Е Н Н Я 

Від 18.03. 2020р.  № 129       

 

 

 

 

 

         

            

 

           На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

16.03.2020р.№2015 «Про внесення  змін до постанови  Кабінету Міністрів 

України від 11 березня  2020 р. №211 «Про запобігання поширенню на 

території України  коронавірусу COVID-19», наказу Міністерства охорони  

здоров’я  України від 24.01.2020р. №185 «Про заходи  щодо недопущення  

занесення і поширення  на території України випадків захворювань, 

спричинених новим корона вірусом, виявленим в  м. Ухань ( провінція  Хубей , 

Китай)», Правил дорожнього руху, протоколу №6  позачергового засідання 

обласної комісії з питань техногенно - екологічної  безпеки та надзвичайних 

ситуацій від 18 березня 2020 року, керуючись п.2., п.4 ч. б  ст. 30, ст.40 , п.11 

ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Коростенської міської ради  
 

РІШАЄ:  

 

         1. Внести  зміни   до  рішення виконавчого комітету Коростенської 

міської ради від 17.03.2020р. №128 «Про посилення заходів  щодо  запобігання 

занесенню і поширенню на території міста  Коростеня  гострої респіраторної 

хвороби, спричиненої корона вірусом COVID- 19 та  внесення змін  до  рішення  

виконавчого комітету  Коростенської міської рад від 12.03.2020р. №126» в 

частині п.10 та  викласти його  в наступній  редакції:  

           Керівнику Коростенського кооперативного ринку (Ущапівський  Ю.В.), 

власнику торгівельного  привокзального майданчику (Лавринович В.Л.), 

власнику торгівельного майданчику  (Клевайчук О.В.) припинити  здійснення 

на  підпорядкованій території  торгівельну діяльність в повному обсязі до            

03  квітня 2020 року. 

Про  внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської 

міської ради  від 17.03.2020р. №128 «Про посилення заходів  щодо  

запобігання занесенню і поширенню на території міста  Коростеня  

гострої респіраторної хвороби, спричиненої корона вірусом COVID- 19 

та  внесення змін до рішення  виконавчого комітету  Коростенської 

міської рад від 12.03.2020р. №126» 

 



        2.З метою дотримання вимог  безпеки експлуатації  транспортних засобів, з 

урахуванням вимог санітарно - епідеміологічного стану  дозволити на території 

міста діяльність СТО та  автомийок. 

        3. З дотриманням вимог  санітарно - епідеміологічного стану  дозволити на 

території міста діяльність лазень з дотриманням вимог одночасного  

перебування  споживачів  послуг   не більше 10 ( десяти ) осіб. 
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