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ПРОТОКОЛ №  18 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

 

“28”  серпня  2020 року                                                                           м. Бережани   

 

Головує:  Петро АДАМОВИЧ – перший заступник міського голови  м. 

Бережани, перший заступник голови міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Секретар: Сергій МАЛИЙ – спеціаліст І категорії з питань цивільного 

захисту населення, відділу з питань цивільного захисту населення взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи. 

 

Присутні:  члени комісії у кількості - 16 чол., відсутні – 5 чол. (з поважних 

причин). 

Запрошені: 

Когут Л.Я. - лікар-епідеміолог Бережанського відділення Козівського відділу 

Тернопільського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я 

України. 

Мартинишин М.В. – директор ринку Бережанського РайСТ. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 Про стан епідемічної ситуації на території Бережанської міської 

територіальної громади. 

Доповідачі: Любов Когут - лікар-епідеміолог Бережанського відділення 

Козівського відділу Тернопільського обласного лабораторного центру 

Міністерства охорони здоров’я України; Василь Вридник – директор КНП 

«Бережанська ЦРЛ» Бережанської районної ради; Гудзиляк А.М. - начальник 

управління Держпродспоживслужби в Бережанському районі; Віктор Цапок - 

директор районного комунального некомерційного підприємства «Бережанський 

центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної 

ради. 
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СЛУХАЛИ:  

Любов Когут - лікар-епідеміолог Бережанського відділення Козівського 

відділу Тернопільського обласного лабораторного центру Міністерства охорони 

здоров’я України, поінформувала про стан  епідемічної ситуації  на території 

Бережанської міської територіальної громади, показники захворюваності, 

лабораторно підтверджені випадки захворюваності на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19. 
 

 

Василь Вридник – директор КНП «Бережанська ЦРЛ» Бережанської 

районної ради, охарактеризував стан епідемічної ситуації  на території 

Бережанської міської територіальної громади, повідомив про кількість хворих, які 

перебувають у районній лікарні, завантаженість ліжок, вікову структуру хворих 

та наголосив на необхідності запровадження більш жорстких карантинних 

обмежень для недопущення поширення коронавірусної хвороби COVID-19. 

 

Віктор Цапок - директор районного комунального некомерційного 

підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги» Бережанської районної ради, інформував про роботу закладу, 

захворюваність серед медичного персоналу первинної медицини та 

протиепідемічні заходи, які передбачені для відповідного рівня епідемічної 

небезпеки. Також наголосив на необхідності запровадження більш жорстких 

карантинних обмежень для недопущення поширення коронавірусної хвороби 

COVID-19. 
 

Андрій Гудзиляк - начальник управління Держпродспоживслужби в 

Бережанському районі, доповів про здійснення управлінням контролю за 

дотриманням протиепідемічних заходів та території Бережанської міської 

територіальної громади та на території ринку Бережанського РайСТ. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Продовжити дію адаптивного карантину на території Бережанської 

міської територіальної громади до 31 жовтня 2020 року. 

2. Взяти до уваги, що на підставі оцінки епідемічних показників 

протокольним рішенням позачергового засідання Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 27 серпня 2020 року 

№ 26 на території Бережанської міської територіальної громади та на території 

Бережанського району встановлено „червоний” рівень епідемічної небезпеки. 

3. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 

року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на 

період карантину на території Бережанської міської територіальної громади: 

- керуватися рішенням Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо встановленого «червоного» 

рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19; 



- забезпечити виконання протиепідемічних заходів, які передбачені для 

рівня епідемічної небезпеки «зелений», «жовтий», «помаранчевий» та 

«червоний» під час яких забороняються: 

1) проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, 

соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше ніж 100 

осіб та більше однієї особи на 20 кв. метрів площі будівлі або території (якщо 

захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід;  

2) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів;  

3) роботу розважальних закладів (нічних клубів), а також суб’єктів 

господарювання з надання послуг громадського харчування з організацією 

дозвілля або без нього, крім діяльності з надання послуг громадського харчування 

із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;  

4) проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з 

госпіталізації, крім:  

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та 

пологів;  

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, 

новонародженим;  

надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони 

здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;  

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах; 

проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо 

внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або 

здоров’я людей.  

Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням 

планових заходів з госпіталізації, підлягають обов’язковому тестуванню на 

COVID-19 відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров’я;  

5) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів;  

6) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 

автомобільним у міському та приміському маршрутах, крім перевезення: 

-легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких не 

більше п’яти осіб без урахування осіб віком до 14 років; 

-службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами 

підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та пасажирів під 

час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць 

для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше 

ніж за два дні органи Національної поліції; 

7) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сферах культури, закладів громадського харчування (ресторанів, 

кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної 

діяльності, торговельного і побутового обслуговування населення, крім: 

-торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими 

засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, 

кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом; 



-провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної 

практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, 

діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, 

технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з 

ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів 

поштового зв’язку; 

- діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням 

адресної доставки замовлень; 

8) відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг 

установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, 

особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне 

перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено 

(кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-

психологічної допомоги, соціального патрулювання. 

Голосували: 

«За» - 16 чол;            «Проти» - 0 чол.;   «Утрималося» - 0 чол. 

4. Запровадити дистанційну форму навчання в закладах середньої та вищої 

освіти з 01.09.2020 року терміном на 14 діб. 

Голосували: 

«За» - 16 чол;            «Проти» - 0 чол.;   «Утрималося» - 0 чол. 

5. Дозволити роботу закладів дошкільної освіти з умовою розміщення до 10 

дітей в групі та визначити відповідальними за дотриманням протиепідемічних 

вимог директорів дошкільних навчальних закладів. У випадку підтвердження 

захворюваності на COVID-19 декількох працівників ЗДО чи дітей заклад 

дошкільної освіти призупиняє роботу. 

Голосували: 

«За» - 15 чол;            «Проти» - 1(Горяний С.В.);   «Утрималося» - 0 чол. 

  

        6. Тимчасово призупинити роботу: 

- промислового ринку ПрАТ «Меркурій»; 

- непродовольчого ринку по вул. Січових Стрільців (секонд-хенд), а також 

магазинів, які здійснюють торгівлю вживаними речами (секонд-хенд) на території 

Бережанської міської територіальної громади. 

 

Голосували: 

«За» - 15 чол;            «Проти» - 1(Вридник В.Р.);                        

«Утрималося» - 0 чол. 

 

7. Заборонити з 30.08.2020 року проведення спортивних змагань (виступів) 

та масових культурних заходів на території Бережанської МТГ, а проведення 

масових релігійних заходів заборонити з 1.09.2020 року. 



 

8. Ринку Бережанського Рай СТ здійснювати роботу  суворо дотримуючись 

протиепідемічних вимог передбачених Постановою Головного санітарного лікаря 

України №34 від 06.06.2020 року та визначити відповідального за дотримання 

протиепідемічних заходів директора ринку Бережанського Рай СТ Мартинишина 

М.В. 

 

Голосували: 

«За» - 14 чол;            «Проти» - 2(Вридник В.Р., Горяний С.В.);   

«Утрималося» - 0 чол. 

 

 

9. Суб’єктам господарювання, які здійснюють торгівлю на території 

Бережанської міської ради реалізовувати продукцію виключно в межах магазинів, 

торгових павільйонів. 

  

10. Комунальному некомерційному підприємству «Бережанська центральна 

районна комунальна лікарня» Бережанської районної ради рекомендувати 

збільшити ліжкофонд для можливого прийому хворих на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 за рахунок 

травматологічних ліжок хірургічного відділення, гінекологічного відділення, 

терапевтичних ліжок терапевтичного відділення. 

 

11. Територіальному центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Бережанської міської ради - вжити додаткових заходів до 

виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, які одиноко 

проживають, серед осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які 

перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід. 

 

12. Бережанському відділу поліції ГУ Національної поліції України у 

Тернопільській області, управлінню Держпродспоживслужби у Бережанському 

районі в межах компетенції посилити контроль за дотриманням громадянами, 

підприємствами, установами та організаціями (різних форм власності) 

протиепідемічних заходів визначених постановою Кабінету Міністрів України від 

22 липня 2020 р. № 641 „Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 для 

відповідного рівня епідемічної небезпеки. 

 

13. Робочій групі 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) активізувати роботу із забезпечення безумовного 



виконання протиепідемічних заходів відповідно до вищевказаної постанови 

Кабінету Міністрів України, передбачені для „червоного” рівня епідемічної 

небезпеки, який визначено протокольним рішенням позачергово засідання 

Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій від 27 серпня 2020 року № 26. Про результати проведеної роботи 

щоденно інформувати міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Бережанської міської ради. 

 

14. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи спільно з комунальним 

некомерційним підприємством «Бережанська центральна районна комунальна 

лікарня» Бережанської районної ради, районним комунальним некомерційним 

підприємством «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги» Бережанської районної ради, Бережанським відділенням Козівського 

відділу ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України»: 

- забезпечити інформування населення щодо визначення Державною 

комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19, 

(„помаранчевий”) на території області або окремої адміністративно-

територіальної одиниці; 

- проводити інформаційну та роз’яснювальну роботу серед населення щодо 

виконання протиепідемічних заходів, які передбачені для відповідного рівня 

епідемічної небезпеки. 

 

Голосували: 

«За» - 16 чол;              «Проти» - 0 чол;           «Утрималося» - 0 чол. 

 

 

 

Перший заступник міського  

голова м. Бережани, перший 

заступник голови міської комісії  

з питань техногенно – екологічної  

безпеки та надзвичайних ситуацій                                       Петро АДАМОВИЧ 

 

 

Спеціаліст І категорії з питань 

цивільного захисту відділу з питань 

цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами, 

та мобілізаційної роботи, секретар комісії                                 Сергій МАЛИЙ 
 


