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ПРОТОКОЛ №  20 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

 

  “09”  вересня  2020 року                                                                      м. Бережани   

 

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

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 - 18 чол., відсутні – 3 чол. (з поважних 

причин). 

Запрошені: 

Михайло Мартинишин – директор ринку Бережанського РайСТ; 

Ігор Ольшанський – завідувач відділу охорони, реставрації та експлуатації 

памяток Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани; 

Марія Бойко  - заступник міського голови; 

        Приватні підприємці. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про стан епідемічної ситуації на території Бережанської міської 

територіальної громади. 

Доповідач: Василь Вридник – директор КНП «Бережанська ЦРЛ» 

Бережанської районної ради; Любов Когут - лікар-епідеміолог Бережанського 

відділення Козівського відділу Тернопільського обласного лабораторного 

центру Міністерства охорони здоров’я України. 

 

2. Про звернення директора Державного історико-архітектурного 

заповідника у м. Бережани Василя Зорика щодо аварійного стану будівлі 
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Ратуші – пам’ятки національного значення охоронний № 638 м. Бережани, 

пл. Ринок, 1. 

Доповідач: Ігор Ольшанський – завідувач відділу охорони, реставрації 

та експлуатації пам’яток Державного історико-архітектурного заповідника у м. 

Бережани. 

 

3. Про виділення паливно-мастильних матеріалів з матеріального 

резерву міської ради для проведення земельних робіт з рекультивації 

земельної ділянки та ліквідації пожежі твердих побутових відходів в 

урочищі «Бізятин» Нараївської сільської об’єднаної територіальної 

громади. 

Доповідач: Петро Адамович – перший заступник міського голови. 

4. Про затвердження уточненого переліку потенційно-небезпечних 

об’єктів, що знаходяться на території Бережанської міської територіальної 

громади. 

Доповідач: Тарас Калакура – начальник Бережанського районного відділу 

Управління ДСНС України в Тернопільській області. 

 

1.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 (текст доповіді додається). 
 

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. 

 

В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 
1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Відновити роботу промислового ринку ПрАТ «-Меркурій-» по вул. 

Тернопільська, 19, а також дозволити роботу ринку Бережанського Рай СТ  

12.09.2020 року та магазинів, які здійснюють торгівлю вживаними речами 

(секонд-хенд) на території Бережанської міської територіальної громади за 

умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки. Визначити 

відповідальними за дотримання протиепідемічних заходів адміністрації ринків в 

особі директорів : Т. Гребнєва та М. Мартинишин (відповідно). 



3. Рекомендувати Бережанському відділу поліції ГУ НП в Тернопільській 

області спільно з Бережанською міською радою вжити заходів щодо припинення 

діяльності стихійного ринку по вул. Січових Стрільців. 

4. Рекомендувати місцевій комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій при Бережанській РДА розглянути питання щодо  

відновлення здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 

автомобільним транспортом у приміських та міжміських маршрутах. 

Голосували: 

«За» - 14 чол;              «Проти» - 0 чол;           «Утрималося» - 4 чол. 
 

2.СЛУХАЛИ:  

 

Ігор Ольшанський – який поінформував, що Ратуша  є візитною карткою 

архітектурного ареалу міста, але упродовж останніх 20 років на  будівлі 

відбуваються масштабні руйнування. Відбуваються прогресуючі деформації 

ґрунтової основи в результаті чого появляються наскрізні тріщини на висоту 

об’єкта. У квітні 2011 року Заповідник зафіксував аварійний стан кутової 

частини стіни північно-східного крила будівлі, значне просідання мощення 

вхідної західної  арки у двір ратуші, та передав акт на розгляд комісії  з питань 

техногенно-екологічної безпеки Бережанській міській раді. 

У грудні 2019 року в приміщенні коридору Бережанського краєзнавчого 

музею, який орендує приміщення на другому поверсі, у вікні, яке виходить 

назовні в північно-західному куті внутрішнього двору, обвалився над проймою 

нижній ряд кладки лучкової перемички із повнотілої керамічної цегли. 

Одночасно відпала штукатурка та розкрилася тріщина шириною 2-3 сантиметри 

між стіною та горищним перекриттям протяжністю більше 5 метрів. В тілі 

зруйнованої перемички кінець дерев’яної балки нависає над приміщенням і 

утримується за рахунок суцільної конструкції дощатого настилу стелі.  Є загроза 

обрушення наступної лучкової цегляної перемички. Стеля в коридорі провисла в 

окремих місцях до 15 см, є загроза обрушення конструкції стелі. Зовнішня стіна 

від внутрішнього двору має значні відхилення від вертикальної осі – від 15 до 25 

см, наявні наскрізні косі тріщини в кутах вікон.  

Відхилення від вертикальної осі спричинене просіданням двоповерхової 

добудови до південної сторони фасаду зі сторони внутрішнього дворику. В цих 

добудовах один із входів в приміщення Бережанського міського музею книги. В 

приміщеннях музею книги на першому поверсі також появилася тріщина в стінах 

та склепінчастому перекритті. На горищі виявлено, що дерев’яні конструктивні 

елементи даху в місці примикання прибудови до стіни Ратуші розірвані у 

з’єднаннях і відійшли на 20-25 см від основних конструкцій даху разом зі стіною. 

Причиною динамічних процесів є аварійна двоповерхова прибудова у північній 

частині внутрішнього дворику, яка просідає і тягне стіну коридору. Основа під 

фундаментами прибудови є перезволоженою та не може забезпечити несучу 

здатність, що призводить до просідання. В стінах прибудови наявні наскрізні 

тріщини і є загроза повного обрушення. Фактичний рівень придатності 

технічного стану несучих конструкцій у північній частині будівлі Ратуша для 

забезпечення механічного опору та стійкості не відповідає нормативним 

вимогам. У відповідності до ДСТУ-Н Б.В.1.2-18:2016  приміщення краєзнавчого 



музею можливо віднести   до класу «3»  – частково не придатне до нормальної 

експлуатації, тому частина цих приміщень закрита.  

На цей час в найгіршому стані знаходиться цоколь будівлі, кам’яна кладка 

цоколя спучилася, окремі кам’яні блоки повипадали, утворилися наскрізні 

тріщини стін будівлі, особливо в північно-східному куті тріщина шириною 

приблизно 3 см по всій висоті двоповерхової споруди, створює загрозу обвалу 

цього кута будівлі, а головне є загрозою травмування людей. 

Відбуваються постійні обвали карнизів по периметру будівлі через 

аварійний стан металевої покрівлі та відсутність відведення дощових вод, що 

призводить також до перезволоження фундаментів та їх просідання. 

Об’єми робіт по ліквідації аварійного стану пам’ятки є масштабними і їх 

ліквідація без надання коштів із державного бюджету є неможливою. З метою 

збереження пам’ятки і запобігання виникненню надзвичайної ситуації, прошу 

звернутися до Тернопільської облдержадміністрації та Державної служби з 

питань надзвичайних ситуацій щодо виділення коштів із державного бюджету 

для фінансування запобігання лавиноподібному розвитку руйнувань та 

локалізації аварійних ділянок будівлі Ратуші (текст доповіді додається). 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Визнати теперішній стан будівлі Ратуші, пам’ятки національного 

значення охорон. № 638 м. Бережани, пл. Ринок, 1 – частково не придатним до 

використання. 

3. Звернутися до Тернопільської облдержадміністрації про виділення 

коштів із державного бюджету для фінансування запобігання лавиноподібному 

розвитку руйнувань та локалізації аварійних ділянок будівлі Ратуші. 
 

Голосували: 

«За» - 18 чол;              «Проти» - 0 чол;           «Утрималося» - 0 чол. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету та 

паливно-мастильних матеріалів з матеріального резерву міської ради для 

проведення земельних робіт з рекультивації земельної ділянки та ліквідації 

пожежі твердих побутових відходів в урочищі «Бізятин» Нараївської 

сільської об’єднаної територіальної громади. 
Доповідав: Петро Адамович – перший заступник міського голови, який 

запропонував виділити з матеріального резерву міської ради 500 літрів 

дизельного палива та 100 літрів бензину А-92, а також 19,9 тис. грн. з резервного 

фонду приватному підприємцю Бернатовичу О.Б для попередження виникнення 

надзвичайної ситуації пов’язаної із займанням та горінням твердих побутових 

відходів на земельній ділянці в урочищі Бізятин Нараївської сільської об’єднаної 

територіальної громади. 

 

ВИСТУПИЛИ:  



Володимир Музичка - запропонував присутнім членам комісії підтримати 

пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду та паливно-мастильних 

матеріалів приватному підприємцю Бернатовичу О.Б для попередження 

виникнення надзвичайної ситуації пов’язаної із займанням та горінням твердих 

побутових відходів на земельній ділянці в урочищі Бізятин Нараївської сільської 

об’єднаної територіальної громади та  проведення земельних робіт по ліквідації 

пожежі твердих побутових відходів та рекультивації вказаної земельної ділянки. 

 

З метою попередження виникнення надзвичайної ситуації пов’язаної із 

займанням та горінням твердих побутових відходів на земельній ділянці в 

урочищі Бізятин Нараївської сільської об’єднаної територіальної громади. 

         КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію першого заступника міського голови Адамовича П.П. 

прийняти до відома. 

2. Звернутися до виконавчого комітету міської ради щодо виділення з 

резервного фонду міської ради 19,9 тис. грн. та 100 літрів бензину А-92 та 500 

літрів дизпалива з матеріального резерву міської ради приватному підприємцю 

Бернатовичу О.Б, для завершення ліквідації пожежі твердих побутових відходів 

та проведення земельних робіт рекультивації вказаної земельної ділянки в 

повному об’ємі. 

2. Доручити фінансово-економічному відділу міської ради розглянути дане 

рішення комісії та підготувати подання щодо виділення з резервного фонду 

міського бюджету коштів в сумі 19900,00 грн. (дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот 

гривень), а також 100 літрів бензину А-92 та 500 літрів дизпалива фізичній особі 

– підприємцю Бернатовичу О.Б. на розгляд чергового засідання виконавчого 

комітету міської ради для завершення гасіння пожежі та для проведення 

земельних робіт з рекультивації вказаної земельної ділянки сміттєзвалища в 

повному об’ємі. 

2. Юридичному відділу міської ради підготувати проект договору з 

приватним підприємцем  Бернатовичем О. Б. щодо виконання  земельних робіт 

по ліквідації пожежі твердих побутових відходів та рекультивації земельної 

ділянки в урочищі Бізятин Нараївської сільської об’єднаної територіальної 

громади.                                

4. Приватному підприємцю  Бернатовичу О. Б: 

1) здійснити земельні роботи по ліквідації пожежі твердих побутових 

відходів та рекультивації земельної ділянки в урочищі Бізятин Нараївської 

сільської об’єднаної територіальної громади.  Під час виконання земельних робіт 

вжити всіх заходів щодо запобігання травмування людей; 

2) надати у міську раду звіт про використання  паливно-мастильних 

матеріалів (авто бензину А-92 - 100 літрів та дизпалива 500 літрів) та звіт про 

використання коштів резервного фонду (19,9 тис. грн.)                                             

5. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної  роботи (Костишин О.С.) спільно з 

відділом  фінансового обліку та фінансової звітності здійснити контроль за 



використанням паливно-мастильних матеріалів та поданням звітності в міську 

раду. 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Адамовича П.П. 

Голосували: 

«За» - 18 чол;              «Проти» - 0 чол;           «Утрималося» - 0 чол. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження уточненого переліку потенційно-небезпечних 

об’єктів, що знаходяться на території Бережанської міської територіальної 

громади. 

Доповідав: Тарас Калакура – начальник районного відділу управління 

ДСНС  України в Тернопільській області, який проінформував міську комісію 

про те, що у відповідності до пункту 13 Положення про паспортизацію 

потенційно небезпечних об’єктів, яке затверджене наказом МНС України від 

16.08.2005 № 140 та зареєстроване у Міністерстві юстиції України 01.09.2005 за 

№ 970/11250 перелік потенційно-небезпечних об’єктів району (міста) 

затверджується рішенням районної (міської) комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щорічно до 1 жовтня (текст 

доповіді додається). 

В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника Бережанського районного відділу Управління 

ДСНС України у Тернопільській області Калакури Т.М. взяти до відома. 

2 .  Затвердити перелік потенційно-небезпечних об'єктів, які розташовані на 

території Бережанської міської територіальної громади, який додається. 

 

 

 

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 


