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торгiвельне,i
Суб'сктам господарювання, що здiйснюють
":9,_l:::_:::,:,l,","u"""
населенпя'забезпечитиконтрользазабезпеч"п""'п.р.о"-утавiдвiдувачiвзасобами
дистанцii,
ino"uioy-"noao au*,cтy та дотриманням соuiальноi
торгiвлi та пiдприсмств,сФри послуг
KoMicii з провелевня реЙд-обстеrкень об'сктiв
дотримання саfllтарних та

посилити монiторинг стану справ цодо
протиепiдемiчних норм ва час дii карантину,

7.

Бахмутського вiддiлу полiцii Гу
костянтинiвському вiддiленню полiцii (KoiiHueBa) продов)кити здiйсненЕя
;;;i"ii Йовецькiй областi
Ж,;;;;
,u ,pu""nop,nn" ,1::_б:: jil,,:jiй""""
перевiрок автомобtп"п"* n"p,""ll"niu
санiтарних та протиепiдемiчних
перевезення пасажирlв, Iцодо дотримання
час дii карантину,
TepMiH: на час lii карантинвих обмежень
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собою,
Контроль за виконанням рiшення зчtлишаю за
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