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ПРОТОКОЛ №  14 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 
 

“ 30” 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 - 16 чол., відсутні – 5 чол. (з 

поважних причин). 

Запрошені: 

Мартинишин М.В. – директор ринку Бережанського РайСТ. 

Приватні підприємці ринку Бережанського РайСТ. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про впорядкування роботи ринку Бережанського Рай СТ  та стан 

дотримання протиепідемічних заходів. 

Доповідач: Андрій Гудзиляк - начальник управління 

Держпродспоживслужби в Бережанському районі. 

 

1.СЛУХАЛИ: 

Андрій Гудзиляк – повідомив, що відповідно до постанови КМУ № 211 

від 11.03.2020 року з змінами та доповненнями від 29.04.2020 року № 313, 

доручення Прем’єр-міністра України від 27.04.2020 року «Щодо забезпечення 

функціонування агропродовольчих ринків під час карантину», Постановою 

Головного санітарного лікаря України «Щодо протидії поширенню 

коронавірусної хвороби COVID-19 в місцях торгівлі харчовими продуктами на 

агропродовольчих ринках» №34 від 06.06.2020 року спеціалістами 

Бережанського районного управління Головного управління 
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Держпродспоживслужби в Тернопільській області здійснюється постійний 

моніториг, в тому числі в складі групи, затвердженої рішенням Бережанської 

міської комісії з питань ТЕБ та НС Протоколу № 7 від 30.04.2020 р., з змінами 

(протокол № 10 від 15.05.2020 року) та позапланові перевірки визначені 

наказами Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській 

області. 

За період роботи ринку Бережанського Рай СТ (вул. Збіжева, 3/7, м. 

Бережани, Тернопільська обл., 47501, код згідно з ЄДРПОУ - 21142520) 

виявлялись порушення вимог Постанови Головного санітарного лікаря України 

№14 від 27.04.2020 року з змінами (№34 від 06.06.2020 року). Найбільш 

частими та основними порушеннями є недотримання соціальної дистанції між 

покупцями (відвідувачами) на ринку та продавцями, відсутність вдягнутих 

масок, велике скупчення людей в чергах при вході в ринок, наявність 

неконтрольованої торгівлі харчовими продуктами (текст доповіді додається). 

 

Тарас Калакура – порекомендував дирекції ринку Бережанського Рай 

СТ посилити контроль за дотриманням протиепідемічних вимог на території 

агропромислового ринку, а саме контроль за дотриманням соціальної дистанції 

між покупцями (відвідувачами) та продавцями на ринку. 

 

Василь Вридник - наголосив на необхідності контролю за дотриманнням 

протиепідемічних вимог з боку самих продавців на ринку Бережанського Рай 

СТ. 

Володимир Музичка – запропонував внести зміни в проєкт рішення 

комісії та зачитав проєкт рішення із внесеними змінами. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 
1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Дирекції ринку Бережанського Рай СТ забезпечити недопущення 

порушень вимог Постанови Головного санітарного лікаря України №34 від 

06.06.2020 року « Тимчасові рекомендації щодо протиепідемічних заходів з 

торгівлі на ринках на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)». 

Термін виконання - негайно 

 

3. Дирекції ринку Бережанського Рай СТ визначити межі користування 

території та оформити документально для здійснення контролю за 

дотриманням агропродовольчим ринком протиепідемічних вимог та 

забезпечення умов, при яких може працювати ринок, визначених Постановою 

Головного санітарного лікаря України «Щодо протидії поширенню 

коронавірусної хвороби СОVID-19 в місцях торгівлі харчовими продуктами на 

агропродовольчих ринках» №34 від 06.06.2020 року, Постанови КМУ № 392 від 

20.05.2020 р. із змінами (постанова КМУ № 435 від 3.06.2020 р., постанови 

КМУ № 500 від 17.06.2020 року). 



4. Керуючись п.1.2 рішення сесії Бережанської міської ради № 1657 від 16 

березня 2020 року, постановою Кабінету Міністрів України № 211 від 11 

березня 2020 року «Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19» зі змінами та доповненнями від 20 травня 2020 року 

№ 392 та від 17 червня 2020 року № 500 заборонити ФОП Драбику М.М., 

власнику продуктового магазину розміщеного за адресою - вул. Міцкевича, 3/1, 

здійснювати реалізацію продукції на столах розміщених під магазином 

(виносна, лоткова торгівля) до завершення карантину та оформлення 

відповідних дозвільних документів на виносну торгівлю. 

Термін виконання - негайно 

 

 

 

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 

 

 
 


