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Резолюція  
засідання за «круглим столом» на тему «Запобігання розповсюдженню 

коронавірусу шляхом знезараження повітря в громадських місцях» 
 

3 грудня 2020 року в облдержадміністрації відбулось засідання за «круглим 

столом» на тему: «Запобігання розповсюдженню коронавірусу шляхом 

знезараження повітря в громадських місцях». Захід було організовано і проведено 

Комітетом з питань формування і реалізації державної політики Громадської ради 

при Чернігівській ОДА. 

У засідання взяли участь представники ДУ «Чернігівський обласний 

лабораторний центр МОЗ України», Управління охорони здоров’я ОДА, 

ГУ «Держпродспоживслужби», Управління освіти і науки ОДА, Управління освіти 

Чернігівської міської ради, КП «Чернігівське тролейбусне управління», ПрАТ 

«Чернігівмедтехніка», ППВТЦ «Медтехсервіс» (м. Чернігів), ТОВ «АЕРЕКС» 

(м. Київ), ТОВ «Бактосфера», ЧП ТОВ «Віола Медтехніка», громадські експерти і 

активісти, члени Громадської ради при Чернігівській ОДА.  

Учасники засідання прийшли до одностайного висновку про доцільність і 

нагальну необхідність забезпечення надійного знезараження повітря в 

публічних місцях шляхом повсюдного застосування ультрафіолетових 

бактерицидних рециркуляторів повітря вітчизняного виробництва, сертифікованих і 

рекомендованих до експлуатації  в Україні  насамперед в поліклінічних закладах 

охорони здоров’я, в закладах освіти (школах, дитячих садочках), та закладах 

культури і спорт, громадському транспорті і т. д. 

Учасники круглого столу підтримали пропозиції: 

Рекомендувати Чернігівській обласній державній адміністрації: 

1. Створити робочу групу у складі представників Управління охорони 

здоров’я облдержадміністрації, ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр 

МОЗ України», Департаменту культури і туризму, національностей та релігій 

облдержадміністрації, Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, 

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Департаменту енергоефективності, 

транспорту, зв'язку та житлово-комунального господарства  облдержадміністрації, 

зацікавлених представників Громадської ради при облдержадміністрації та доручити 

їй в найкоротші строки підготувати проєкт обласної програми запобігання 

розповсюдженню повітряно-крапельних інфекцій шляхом знезараження повітря в 

громадських місцях на 2021-2022 роки та внести його на розгляд обласної ради. 



2. Рекомендувати керівникам і власникам закладів освіти, культури, спорту, 

громадського харчування, засобів громадського транспорту, підприємствам з надання 

послуг, торгівлі і т. п. всіх форм власності  з метою запобігання розповсюдженню 

повітряно-крапельних інфекцій шляхом  знезараження повітря в громадських місцях 

використовувати ультрафіолетові бактерицидні рециркулятори повітря вітчизняного 

виробництва, сертифіковані і рекомендовані до експлуатації  в Україні; 

Рекомендувати Громадській раді при облдержадміністрації: 

1. Запропонувати Міністерству охорони здоров’я України в стислі строки 

розробити і оприлюднити рекомендаційний лист стосовно запобігання 

розповсюдженню повітряно-крапельних інфекцій шляхом  знезараження повітря в 

громадських місцях. 

2. Звернутися до Чернігівської міської ради з пропозицією розробити міську 

програму запобігання розповсюдженню повітряно-крапельних інфекцій шляхом 

знезараження повітря в громадських місцях на 2021-2022 роки. 
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з питань формування і реалізації  

державної політики Громадської ради  
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