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ПРОТОКОЛ №  9 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

 

“ 13” травня  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. 
Присутні:  члени комісії у кількості - 15 чол., відсутні - 5 чол. (з поважних 

причин). 

Запрошені: 

Мартинишин М.В. – директор ринку Бережанського РайСТ; 

Гребнєва Т.В.  – директор промислового ринку ПрАТ «-Меркурій-». 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про внесення змін до рішення оперативного штабу з організації 

профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання занесення та 

поширення коронавірусної інфекції (Протокол №2 від 16.03.2020 року) на 

території Бережанської міської територіальної громади. 
 

СЛУХАЛИ:  

Андрій Гудзиляк – начальник управління Держпродспоживслужби в 

Бережанському районі доповів про дотримання протиепідемічних вимог на 

території агропродовольчого ринку Бережанського РайСТ та поінформував, що 

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.05.2020 № 343 "Зміни, що 

вносяться до актів Кабінету Міністрів України" передбачено ряд послаблень 

карантинних заходів та запропонував проєкт рішення з даного питання. 

 

Василь Вридник – доповів про епідеміологічну ситуацію на території 

Бережанської міської територіальної громади та заходи, які проводяться КНП 

«Бережанська ЦРЛ» Бережанської районної ради по боротьбі та недопущенню 

поширення коронавірусної хвороби COVID-19 та підримав проект рішення.  
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Володимир Музичка – поінформував, про те що заклади культури 

Бережанської міської ради на даний час не готові до роботи в умовах карантину 

із дотриманням усіх протиепідемічних заходів та зачитав проект рішення. 
Голосували: 

За – «ОДНОГОЛОСНО» 

Проти- 0 

Утримався- 0 

 

Заслухавши доповіді з цього питання КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

            1. Інформацію про внесення змін до рішення оперативного штабу з 

організації профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання 

занесення короновірусної інфекції (далі – Оперативний штаб)  на території 

Бережанської міської територіальної громади прийняти до відома і визнати 

такою, що потребує прийняття відповідних заходів реагування. 

2. З метою запобігання поширенню випадків гострої респіраторної 

хвороби, враховуючи те, що на всій території України до 22.05.2020 продовжено 

надзвичайну ситуацію медико-біологічного характеру та відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.2020 № 343 "Зміни, що 

вносяться до актів Кабінету Міністрів України": Продовжити карантинні 

заходи щодо запобігання поширенню випадків гострої респіраторної хвороби 

СОVID-19, які були прийняті на засіданнях Оперативного штабу (протокол № 

2від 16.03.2020 року), міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій (протокол № 3 від 22.03.2020 року),  

Термін: до 22.05.2020 
3. Дозволити з 14.05.2020 року : 
- торгівлю засобами зв’язку та телекомунікацій, в тому числі мобільними 

телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими товарами, що 
відтворюють та передають інформацію. 

- торгівлю засобами гігієни. 

- провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності 
фінансових установ. 

- господарську діяльність ломбардам, компаніям з надання споживчих 
кредитів, представництвам компаній з онлайн-кредитування 

 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.2020 № 

343 "Зміни, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України": 

 

4. Дозволити з 14.05.2020: 

- відвідування парків, скверів, лісопаркових зон відпочинку; 

- відвідування спортивних майданчиків на вулиці для проведення 

індивідуальних та групових занять (не більше 10 осіб); 

- індивідуальні тренувальні заняття на відкритих майданчиках (біг, хода, 

їзда на велосипеді, за умови забезпечення учасників засобами індивідуального 

захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі 

виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів; 

- торгівлю в магазинах, товарами промислової групи за умови забезпечення 



персоналу (зокрема захист обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами 

індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому 

числі виготовленими самостійно, перебування у приміщенні не більше одного 

відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а також дотримання інших 

санітарних та протиепідемічних заходів; 

- роботу закладів побутового обслуговування населення (перукарень, 

салонів красоти, спа-салонів, фітнес-центрів, косметологічних салонів, 

манікюрних салонів, масажних салонів) за умови забезпечення персоналу 

(зокрема захист обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами індивідуального 

захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі 

виготовленими самостійно, перебування у приміщенні не більше одного 

відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а також дотримання інших 

санітарних та протиепідемічних заходів; 

- діяльність роботи даних закладів суб'єктів господарювання здійснювати 

на підставі вимог Головного державного санітарного лікаря України щодо 

організації протиепідемічних заходів при роботі закладів та протоколів міської 

комісії. 

5. Дозволити з 14.05.2020: 

- торгівлю квітами на винос. 

- діяльність закладів громадського харчування на відкритих (літніх) 

майданчиках просто неба за умови забезпечення дотримання відстані не менш як 

1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більш 

як двох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років), 

діяльності з надання зазначених послуг із здійсненням адресної доставки 

замовлень та замовлень на винос за умови, що суб’єкт господарювання, який 

проводить таку діяльність, є оператором ринку харчових продуктів відповідно 

до Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів”, та за умови забезпечення персоналу засобами 

індивідуального захисту (зокрема захист обличчя, очей, рук) і перебування 

відвідувачів, крім часу приймання їжі, у засобах індивідуального захисту, 

зокрема респіраторах або захисних масках, у тому числі виготовлених 

самостійно. 

Діяльність літніх майданчиків здійснювати відповідно до вимог Головного 

державного санітарного лікаря України щодо організації протиепідемічних 

заходів при роботі закладів. 

- роботу підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації, 

зокрема точок продажу преси, друкарень, редакцій, логістичних підприємств у 

сфері доставки паперу та друкованих видань, а також телерадіоорганізацій, 

афілійованих з ними організацій, які забезпечують їх повноцінне 

функціонування, зокрема виробництво контенту, а також інших суб’єктів у сфері 

масової інформації, які забезпечують роботу засобів масової інформації та 

доставку контенту до телеглядача (провайдерів програмної послуги, операторів 

телекомунікацій, що забезпечують розповсюдження сигналу телебачення та 

радіомовлення), інших виробників аудіовізуального контенту. 

- здійснення журналістами та іншими працівниками засобів масової 

інформації телевізійної зйомки, виробництва телевізійного продукту, іншої 
журналістської діяльності, зокрема на вулицях міста, у приміщеннях підприємств, 



установ, організацій, органів державної влади тощо, за умови обмеження кількості 

осіб, задіяних для виробництва телевізійного продукту в одному місці, не більше 10 
осіб, з врахуванням 1 людини на 10 кв. метрів, обмеження доступу до місця зйомки 

(знімального майданчика) сторонніх осіб та забезпечення усіх задіяних осіб 

засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, 
у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних 

санітарних та протиепідемічних заходів. 
- роботу суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом 

аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки на відкритому 

повітрі, у транспортних засобах, житлових будинках, спорудах, приміщеннях (у 
тому числі приміщеннях, призначених для зйомки аудіовізуальних творів (студії, 

павільйони), за умови обмеження кількості осіб, які здійснюють кіно- та 

відеозйомку в одному місці, не більше 10 осіб, з врахуванням 1 людини на 10 кв. 
метрів обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх 

осіб та забезпечення усього персоналу, залученого до виробництва аудіовізуального 
твору, засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними 

масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання інших 

санітарних та протиепідемічних заходів. 
- проведення у художніх (мистецьких) колективах за рішенням органів 

управління репетицій, тренувань та інших заходів, які не передбачають одночасного 
зібрання великої кількості осіб (до 50 осіб), без глядачів за умови забезпечення 

учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними 

масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних 
санітарних та протиепідемічних заходів з урахуванням можливості доїзду 

працівників до закладу. 

- діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів відповідно до 
протиепідемічних заходів, розроблених Головним державним санітарним лікарем 

України. 
6. Дозволити здійснювати вхід на ринок Бережанського РайСТ  через 

центральний вхід з 18.05.2020 року 

7. Розглянути на наступному засіданні міської комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки  та надзвичайних ситуацій питання щодо можливості 

відновлення роботи на промисловому ринку ПрАТ «-Меркурій-» по вул. 

Тернопільська 19, в м. Бережани з врахуванням динаміки захворюваності на 
коронавірусну інфекцію. 

Термін: після 22.05.2020 
 

 

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 


