
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 22 лютого  2018 р.                   м. Бережани                                         № 47-р 

 

Про проведення зйомок епізодів художнього 

фільму «Червоний. Без лінії фронту» 

 

Розглянувши звернення  ГО «Тернопільська  Кінокомісія»  від 19.02.2018 

року №30, керуючись ст.12, ст.42 Закону  України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,   з метою організації м. Бережани проведення 

зйомки фільму «Червоний. Без лінію фронту»: 
 

 

1. Надати дозвіл ГО «Тернопільська  Кінокомісія» (організатор заходу),   

продюсерському центру ТОВ «ІнсайтМедіа» спільно з Одеською 

кіностудією і ГО «Тернопільська кінокомісія» на проведення в м. 

Бережани  з 22 по 25 лютого 2018 року зйомок епізодів художнього фільму 

«Червоний. Без лінії фронту», у зв’язку з чим погодити: 

1.1. з 09.00 по. 19.00 год. 22 лютого 2018 року: 

- заїзд та розташування технологічного транспорту на пл. Ринок  

1.2. з 08.00 по 18.00 год. 23 лютого 2018 року: 

- заїзд та розташування технологічного транспорту на вул. Площа 

Ринок; 

- здійснення репетиції з акторами на пл. Ринок з західної та південної 

сторони Ратуші. 

1.3. з 06.00 по 18.00 год. 24 лютого 2018 року: 

- заїзд та розташування технологічного транспорту на пл. Ринок  

- здійснення зйомок на пл. Ринок з західної сторони та південної 

сторони Ратуші. 

- перекриття та очищення від транспорту пл. Ринок західна, південна 

північна сторони Ратуші – на весь час зйомок з 06.00 до 18.00 год. 

-  перекриття та очищення від транспорту наступних ділянок вулиць 

(на час роботи камери у проміжку від 06.00 до 18.00 (з можливістю 

пропуску транспорту у час, коли не проводиться зйомка): провулок 

Л. Горохівського, вул. Руська від Бережанської гімназії ім. Богдана 

Лепкого до вул. Лепких (перетину з вул. Шевченка), вул. Лепких 



від перехрестя з вул. Шевченко до перехрестя з вул. Вірменська, 

вул. Чорновола від пл. Ринок до вул. Банкова. 

1.4. з 06.00 по 18.00 год. 25 лютого 2018 року: 

- заїзд та розташування технологічного транспорту на пл. Ринок 

- здійснення зйомок на пл. Ринок з західної сторони та південної 

сторони Ратуші. 

- перекриття та очищення від транспорту пл. Ринок західна, південна 

північна сторони Ратуші – на весь час зйомок з 06.00 до 18.00 год. 

-  перекриття та очищення від транспорту наступних ділянок вулиць 

(на час роботи камери у проміжку від 06.00 до 18.00 (з можливістю 

пропуску транспорту у час, коли не проводиться зйомка): провулок 

Л. Горохівського, вул. Руська від Бережанської гімназії ім. Богдана 

Лепкого до вул. Лепких (перетину з вул. Шевченка), вул. Лепких 

від перехрестя з вул. Шевченко до перехрестя з вул. Вірменська, 

вул. Чорновола від пл. Ринок до вул. Банкова. 

2. Продюсерському центру ТОВ «ІнсайтМедіа» спільно з Одеською 

кіностудією і ГО «Тернопільська кінокомісія» клопотати перед 

Бережанським відділом ГУНП в Тернопільській області про: 

2.1. Надання допомоги у дотриманні громадського порядку під час 

проведення заходу. 

2.1. Призупинення, обмеження руху та очищення від транспорту на час 

зйомок 24-25 лютого 2018 року, а саме: 

- перекриття та очищення від транспорту пл. Ринок західна, південна 

північна сторони Ратуші – на весь час зйомок з 06.00 до 18.00 год. 

-  перекриття та очищення від транспорту наступних ділянок вулиць 

(на час роботи камери у проміжку від 06.00 до 18.00 (з можливістю 

пропуску транспорту у час, коли не проводиться зйомка): провулок 

Л. Горохівського, вул. Руська від Бережанської гімназії ім. Богдана 

Лепкого до вул. Лепких (перетину з вул. Шевченка), вул. Лепких 

від перехрестя з вул. Шевченко до перехрестя з вул. Вірменська, 

вул. Чорновола від пл. Ринок до вул. Банкова. 

3. Продюсерському центру ТОВ «ІнсайтМедіа» спільно з Одеською 

кіностудією і ГО «Тернопільська кінокомісія» забезпечити: 

3.1. Дотримання санітарних, звукових норм та правил пожежної безпеки 

норм під час проведення заходу. 

3.2. Надання невідкладної медичної допомоги під час проведення заходу.  

4. Відповідальність за пожежну безпеку, стан технічного обладнання, 

збереження дорожнього та тротуарного покриття, фонтанів, ліхтарів, 

зелених насаджень, громадський порядок і безпеку громадян під час 

проведення заходу покласти на організатора заходу. 

 

 

  Міський голова                                В.Я.МУЗИЧКА 

        Гончар П.В. 


