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Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХVІІІ сесія  

(ІV засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 16 березня 2020 року         № 1657 

 

Про затвердження рішень оперативного штабу з організації 

профілактичних та протиепідеміологічних заходів щодо 

запобігання занесення та поширення коронавірусної інфекції 

на території Бережанської міської територіальної громади 

 

Розглянувши пропозиції оперативного штабу з організації 

профілактичних та протиепідеміологічних заходів щодо запобігання занесення 

та поширення коронавірусної інфекції на території Бережанської міської 

територіальної громади від 16.03.2020 року, з метою протидії поширенню 

коронавірусної інфекції COVID-19 та недопущення поширення інфекційних 

захворювань, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. З 17 березня 2020 року до стабілізації епідоміологічної ситуації визначеної 

постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на 

території України коронавірусу COVID-19» від 11 березня 2020 року №211:  

1.1. Тимчасово призупинити роботу суб’єктів господарювання діяльність 

яких передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів 

громадського харчування (ресторанів, кафе, тощо), торгівельно-

розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, 

фітнес-центрів, салонів краси, спортивних клубів, тощо. 

1.2. Заборонити: 

- торгівлю на непродовольчому ринку «Приозерний» по вул. 

Тернопільській, 19 (ПрАТ «-Меркурій-») та непродовольчому 

ринку по вул. Січових Стрільців, 46 (ТзОВ «Медобори») в м. 

Бережани; 

- вуличну та сезонну торгівлю на території Бережанської міської 

територіальної громади; 

- торгівлю в магазинах секонд-хенду; 
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- торгівлю нефасованими та не упакованими продуктами 

харчування. 

1.3. Зобов’язати суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівельну 

діяльність і не підпадають під тимчасову заборону, передбачену 

пунктом 1.2. даного рішення: 

- забезпечити генеральне прибирання всіх приміщень із 

застосуванням деззасобів; 

- забезпечити наявність на входах чи в холах антисептиків для рук; 

- забезпечити швидкий розрахунок покупців та недопущення 

скупчення більше ніж 5 осіб із дистанцією не ближче 1 метра; 

- передбачити перерви з метою проведення поточних прибирань та 

дезінфекції, провітрювань приміщень не менше, ніж кожні три 

години по 15-20 хв.; 

- забезпечити  виконання вимог маскового режиму. 

1.3. Адміністрації ринку Бережанського РайСТ забезпечити здійснення 

торгівлі виключно в межах торгових павільйонів та кіосків з суворим 

дотримання санітарних норм. 

1.4. Обмежити режим роботи магазинів до 22.00 год., в тому числі і 

цілодобових. 

2. Зобов`язати фінансово-економічний відділ Бережанської міської ради 

повідомити фізичних осіб-підприємців, які мають діючі договори оренди 

елементів благоустрою з метою здійснення торгівельної діяльності у 

вищевказаних місцях, про тимчасове призупинення нарахування платежів 

згідно договорів з 17.03.2020 року до стабілізації епідеміологічної ситуації. 

3. Бережанському відділу ГУ Національної поліції у Тернопільській області 

спільно з управлінням Держпродспоживслужби в Бережанському районі 

забезпечити в межах компетенції контроль за виконанням даного рішення. 

4. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Бережанської міської ради 

та довести до відома підприємців, які здійснюють таку торгівлю на 

зазначених в рішенні вулицях міста. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Володимира Музичку. 

 

 

Міський голова    Володимир МУЗИЧКА 


