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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Міський голова м. Бережани  

____________Володимир МУЗИЧКА 

“___”_______________     2020 року 

 

 

ПРОТОКОЛ №  4 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 

 

“ 8 ” квітня 2020 року                                                                     м. Бережани 

 

 

Головує: Петро Адамович – перший заступник міського голови 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. 

Запрошені: Мартинишин М.В. – директор ринку Бережанського РайСТ; 

Ширін М.М. – лікар-епідеміолог Бережанського міськрайонного 

лабораторного відділення Козівського міжрайонного відділу ДУ 

«Тернопільський ОЛЦ МОЗ України»; 

 

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

причин). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

 

1. Про вжиття необхідних додаткових заходів для відвернення загрози 

та забезпечення безпеки і здоров’я громадян й запобігання поширенню на 

території Бережанської МТГ коронавірусної хвороби COVID-19. 

Вридник В.Р. – директор КНП «Бережанська ЦРЛ» Бережанської районної 

ради 



 

2. Про розгляд звернення директора ринку Бережанського РайСТ 

Мартинишина Михайла Васильовича. 

Доповідає: Мартинишин М.В. – директор ринку Бережанського РайСТ; 

Гудзиляк А.М. - начальник Бережанського районного управління 

Держпродспоживслужби в  області. 

 

 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Вридник В.Р. – директор КНП «Бережанська ЦРЛ» Бережанської районної 

ради розповів про ситуацію стану поширення гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 натериторії Бережанської 

МТГ. 

 

 

З метою виконання пункту 2 рішення регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській 

обласній державній адміністрації (протокол №13 від 3 квітня 2020 року)  

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

1. Спеціалізованим службам цивільного захисту, керівникам підприємств, 

установ та організацій незалежно від форм власності та господарювання 

забезпечити неухильне виконання вимог визначених постановою Кабінету 

Міністрів Українивід 11 березня 2020року №o 211„Про запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2” (із змінами, внесеними постановою Кабінету 

Міністрів України від 2 квітня 2020р. №255) відповідно до вимог Закону України 

„Про захист населення від інфекційних хвороб”. 

 Термін виконання: Терміново 

2. Запровадити на території Бережанської МТГ відповідно до законодавства 

додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи на період карантину, зокрема 

щодо пересування та перебування громадян в громадських місцях у період 

вихідних і святкових днів (з00год. Суботи до 6год. Першого робочого дня після 

вихідних (святкових) днів, починаючи з13год.00хв. 4 квітня 2020 року) 

Термін виконання: Терміново 

 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 

Гудзиляк А.М. - начальник Бережанського районного управління 

Держпродспоживслужби в  області довів, що незважаючи на Постанову 



Головного державного санітарного лікаря України від 30 березня 2020 року №5 

щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в місцях 

торгівлі, необхідно вжити усіх заходів щодо недопущення початку 

функціонування агропромислових ринків (довідка додається).  

 

Вридник В.Р. – директор КНП «Бережанська ЦРЛ» Бережанської районної 

ради.підтримав пропозицію начальника Бережанського районного управління 

Держпродспоживслужби в  області щодо недопущення початку функціонування 

агропромислових ринків у зв’язку з неможливістю дотримання усіх 

протиепідемічних заходів на ринку. 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

1. Заяву директора ринку Бережанського Рай СТ Мартинишина М.В. взяти 

до відома. 

2. Керуючись вимогами постанови КМУ від 11.03.2020 року №211 з змінами 

(постанова КМУ від 2.04.2020 року № 255), Постанови Головного державного 

санітарного лікаря України від 30 березня 2020 року №5 «Щодо протидії 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в місцях торгівлі» відмовити 

директору ринку Бережанського Рай СТ Мартинишину М.В. у скасуванні 

чинності протоколу міська комісія з питань техногенно – екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій №3 від 22 березня 2020 року  в частині припинення 

торгівлі на продовольчому ринку Бережанського Рай СТ по вул. Збіжева, 3/7 у 

зв’язку з фізичною та економічною неможливістю дирекцією ринку дотримання 

усіх  протиепідемічних заходів, визначених вище згаданими нормативними 

документами та тим, що місто має достатню кількість продуктових магазинів і 

ринок не є єдиною торгівельною точкою в населеному пункті, що може 

викликати незручності та обмеження в покупці продовольчих товарів. 

 

 

Перший заступник 

міського голови м. Бережани,  

перший заступник голови  

міської комісії з питань  

техногенно – екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуації                                                      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 


