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Вих. № 184/22.03
Від «22» березня 2021 року

.

Кабінет Міністрів України
01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

До мене, як до народного депутата України та Секретаря Комітету 
Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, звернулись 
представники бізнесу, що здійснюють господарську діяльність щодо 
надання послуг із прання, хімічного чищення, прасування тощо всіх видів 
одягу (у т.ч. хутряного) та текстильних виробів, які здійснюються із 
використанням механічного устаткування, вручну або в пральнях-автоматах 
як для населення, так і для промислових або торговельних підприємств з 
метою сприяння у рамках повноважень їх діяльності під час вжиття заходів 
із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої короновірусом SARS-CoV-2. 

Із наведеного звернення вбачається, що з 20 березня 2021 року до 09 
квітня 2021 року забороняється на території міста Києва діяльність цих 
підприємців. 

Однак, відповідно до особливостей господарської діяльності цих 
суб’єктів підприємництва вони можуть забезпечити необхідні заходи 
захисту від розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої короновірусом SARS-CoV-2. Площа приміщення в яких 
здійснюється діяльність становить понад 100 квадратних метрів і на цій 
площі працює в середньому 5 осіб, яких можливо забезпечити всіма 
необхідними засобами особистого захисту. Щодо клієнтів, яким надаються 
відповідні послуги, то вони контактують безпосередньо лише з однією 
особою - менеджером по прийманню замовлення, який також забезпечений 
всіма необхідними засобами особистого захисту.

Також, представники цього бізнесу зауважують, що їх діяльність 
безпосередньо може бути корисною під час боротьби із поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-
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2 із врахуванням тих фактів, що вони здійснюють термічну та інші види 
оброблення одягу та інших речей, що дозволить захисту осіб від бактерій, 
що спричиняють гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої 
короновірусом SARS-CoV-2.

 Відповідно до статті 16 Закону України «Про статус народного 
депутата України» мені надано право на депутатське звернення.

Депутатське звернення – викладена в письмовій формі пропозиція 
народного депутата, звернена до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, 
установ і організацій, об’єднань громадян здійснити певні дії, дати офіційне 
роз’яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції.

Враховуючи викладене, прошу в рамках повноважень розглянути 
можливість відновлення роботи зазначених суб’єктів підприємницької 
діяльності на території торгівельно-розважальних центрів із дотриманням 
всіх заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2. 

Про результат розгляду звернення прошу повідомити у порядку та 
строки передбачені законом, та з направлення відповіді на електронну 
пошту kabachenko@rada.gov.ua .

З Повагою,

Народний депутат України,
Секретар Комітету Верховної Ради України
з питань антикорупційної політики В.В. Кабаченко
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