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ПРОТОКОЛ №  13 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 
 

“ 19” червня  2020 року                                                                          м. Бережани 

 

Головує: Володимир Музичка – міський голова м. Бережани, голова 

міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій. 

Секретар комісії: Сергій Малий – спеціаліст І категорії з питань 

цивільного захисту відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи міської ради. 

Присутні:  члени комісії у кількості - 15 чол., відсутні – 6 чол. (з поважних 

причин). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про епідемічну ситуацію на території Бережанської МТГ в умовах 

послаблення протиепідемічних заходів та стан дотримання карантину. 

Доповідачі: Василь Вридник – директор КНП «Бережанська ЦРЛ» 

Бережанської районної ради; 

Андрій Гудзиляк - начальник управління Держпродспоживслужби в 

Бережанському районі. 

 

2. Про проведення футбольного матчу на стадіоні комунального 

підприємства «Спортресурс» Бережанської міської ради. 

Доповідач: Петро Адамович – перший заступник міського голови. 

 

 

1.СЛУХАЛИ: 

Василь Вридник – охарактеризував епідеміологічну ситуацію на 

території Бережанської міської територіальної громади та заходи, які 

 

http://www.berezhanymrada.gov.ua/


проводяться КНП «Бережанська ЦРЛ» Бережанської районної ради по боротьбі 

та недопущенню поширення коронавірусної хвороби COVID-19. 

Андрій Гудзиляк - поінформував про стан дотримання 

протиепідемічних вимог на території ринку Бережанського РайСТ, 

промислового ринку ПрАТ «-Меркурій-» та в магазинах суб’єктів 

господарювання на території Бережанської міської ради. Наголосив на 

обов’язковому використанні захисних масок у приміщеннях. Також 

запропонував поновити роботу робочої групи для контролю за дотриманням 

протиепідемічних вимог на ринку Бережанського РайСТ, на промисловому 

ринку ПрАТ «-Меркурій-», а також контролю за діяльністю Бережанської 

автостанції, установ та організацій, суб’єктів господарювання, робота яких 

пов’язана з наданням послуг населенню (перевезення пасажирів, заклади 

громадського харчування, перукарні та салони краси, фітнес клуби, спортивні 

заклади, заклади культури, банки, АЗС, СТО, заклади роздрібної та гуртової 

торгівлі продовольчими та не продовольчими товарами, навчальних закладів). 

Володимир Музичка – підтримав пропозицію начальника управління 

Держпродспоживслужби в Бережанському районі та зачитав проект рішення. 

 

 

Голосували: 

За – «15»,  Проти – «0»,  Утримались – «0». 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію про стан епідемічної ситуації, спричиненої гострою 

респіраторною хворобою COVID-19 взяти до відома. 

2. Відновити роботу робочої групи для контролю за дотриманням 

протиепідемічних вимог на ринку Бережанського РайСТ, на промисловому 

ринку ПрАТ «-Меркурій-», а також контролю за діяльністю Бережанської 

автостанції, установ та організацій, суб’єктів господарювання, робота яких 

пов’язана з наданням послуг населенню (перевезення пасажирів, заклади 

громадського харчування, перукарні та салони краси, фітнес клуби, спортивні 

заклади, заклади культури, банки, АЗС, СТО, заклади роздрібної та гуртової 

торгівлі продовольчими та не продовольчими товарами, навчальних закладів). 

 

2.СЛУХАЛИ: 

2. Про проведення футбольного матчу на стадіоні міського 

комунального підприємства «Спортресурс» Бережанської міської ради. 



Доповідач: Павло Адамович – поінформував, що футбольні матчі можуть 

проводитись лише за умови забезпечення адміністрацією стадіону 

протиепідемічних заходів передбачених постановою Головного державного 

санітарного лікаря України № 27 від 26 травня 2020 року «Про затвердження 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час 

проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних 

клубів в умовах карантину з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2». 

Володимир Музичка – поінформував про те, що адміністрація стадіону 

готова до проведення футбольного матчу із забезпеченням протиепідемічних 

вимог передбачених постановою Головного державного санітарного лікаря 

України № 27 від 26 травня 2020 року. 

Голосували: 

За – «14»,  Проти – «0»,  Утримались – «1»( О.С. Тиманський). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 
2. Дозволити проведення футбольних матчів на стадіоні  по вул. Івана 

Франка, 8 в м. Бережани, який знаходиться на балансі бережанського міського 

комунального підприємства «Спортресурс» Бережанської міської ради із 
дотриманням протиепідемічних заходів передбачених постановою Головного 
державного санітарного лікаря України № 27 від 26 травня 2020 року«Про 
затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів під час проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних 
футбольних клубів в умовах карантину з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2». 

 

 

 

Міський голова м. Бережани,  

голова міської комісії з питань  

техногенно – екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуації                                              Володимир МУЗИЧКА 

 

Спеціаліст І категорії з питань 

цивільного захисту відділу з питань 

цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами, 

та мобілізаційної роботи, секретар комісії                              Сергій МАЛИЙ 


