
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від    травня 2020 року №  

 
м. Олександрія 

 
Про доповнення до рішення виконавчого  
комітету від 30 квітня 2020 року № 240  
«Про роботу закладів, що надають перукарські, 
манікюрні, косметичні послуги та послуги  
візажу на території м. Олександрії» 
 

Відповідно до ст. ст. 21, 30, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п. 31 постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання 
поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (зі змінами), п.16 постанови 
Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, 
виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним 
медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок», 
розглянувши звернення  підприємців, які надають перукарські та косметичні  послуги від 
05.05.2020 та з метою впорядкування побутового обслуговування населення та запобігання 
поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, на 
території м. Олександрії 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Доповнити перелік закладів, які можуть здійснювати діяльність за умови 

дотримання відповідного санітарного та протиепідемічного режиму, забезпечення 
дезінфекції, механічного очищення та стерилізації інструментів; дезінфекції та поточного 
прибирання поверхонь та приміщень, затверджений рішенням виконавчого комітету від      
30 квітня 2020 року № 240 «Про роботу закладів, що надають перукарські, манікюрні, 
косметичні послуги та послуги візажу на території м. Олександрії», згідно з додатком. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Гриценка С.П.  
 
 
 
Міський голова  Степан ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 
до рішення виконавчого комітету  
від       травня 2020 року №  

 
Доповнення до переліку закладів,  

які можуть здійснювати діяльність за умови дотримання відповідного санітарного та 
протиепідемічного режиму, забезпечення дезінфекції, механічного очищення та стерилізації 

інструментів; дезінфекції та поточного прибирання поверхонь та приміщень 
  

№ 
з/п Назва закладу Адреса 

розташування П.І.Б. керівника 

1 2 3 4 
1. Перукарня «Зебра» просп. Соборний, 67 Масльоха Катерина Ігорівна 

 
2. Перукарня «Зебра» вул. Григорія Усика, 

37 
Масльоха Катерина Ігорівна 

3. Перукарня «Студія 
волосся» 

вул. Дніпровська, 4 Бойко Марина Вікторівна 

4. Академія краси Олени 
Пономаренко  

вул. Григорія Усика, 
41  

Пономаренко Олена 
Миколаївна 

5. Перукарня «Барбершоп 
«Мамонт» 

вул. Братська, 30 Гурбанов Сергій Атович 

6. Перукарня «Чубчик» вул. Ярмаркова, 
57/19 

Ванштель Римма Валеріївна 

7. Салон краси «PUDRA» Вул. Братська. 63 Сальнікова Ганна Іллівна 
 

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 


