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ПРОТОКОЛ №  2 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

 

  “11” березня  2021 року                                                                      м. Бережани   

 

Головує:  Ростислав БОРТНИК – 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, мобілізаційної роботи. 

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

причин). 

Запрошені: 

Любов Когут - лікар-епідеміолог Бережанського відділення Козівського 

відділу Тернопільського обласного лабораторного центру Міністерства охорони 

здоров’я України; 

Віктор Цапок - директор районного комунального некомерційного 

підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги» Бережанської районної ради; 

Галина Михальчук – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Бережанської міської ради; 

Володимир Кустов – інженер з охорони і захисту лісу ДП «Бережанське 

лісомисливське господарство»;  

Андрій Шаламай – інженер зі збуту ДП   «Бережанирайагроліс». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про стан епідемічної ситуації спричиненої гострою респiраторною 

хворобою COVID-19 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 центральна  міська лікарня Бережанської міської ради»; Віктор 
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Цапок - директор КНП «Центр первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги Бережанської міської ради. 

 

 
 

2. Про стан виконання заходів з підготовки міських органів 

управління цивільного захисту, до дій при загрозі та виникненні 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу, повені та 

паводків у 2021 році. 

Доповідачі: Сергій Кисельов – начальник відділу з питань цивільного 

захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами,  мобілізаційної  

роботи; Остап Голова – начальник Бережанської дільниці регіонального офісу 

водних ресурсів у Тернопільській області. 

 

3. Про заходи щодо забезпечення протидії масовим пожежам лісів, 

торфовищ та сільгоспугідь. 
Доповідачі: Іван Панас – в.о. начальника районного відділу управління 

ДСНС  України в Тернопільській області; Володимир Кустов – інженер з 

охорони і захисту лісу ДП «Бережанське лісомисливське господарство»; Андрій 

Шаламай – інженер зі збуту ДП   «Бережанирайагроліс». 

 

4. Проведення навчання населення правилам пожежної безпеки на 

території МТГ та вжиття заходів запобігання пожежам в населених пунктах 

та загибелі людей на них. 

Доповідач: Іван Панас – в.о. начальника районного відділу управління 

ДСНС  України в Тернопільській області. 

 

5. Про стан та заходи щодо забезпечення пожежної та техногенної 

безепеки у культових спорудах. 

Доповідач: Іван Панас – в.о. начальника районного відділу управління 

ДСНС  України в Тернопільській області. 
 

6. Про стан утримання джерел протипожежного водопостачання та 

організацію облаштування природних водоймищ під’їздами з твердим 

покриттям, пірсами для забору води. 

Доповідач: Іван Панас – в.о. начальника 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; 

Василь Вридник – директор комунального некомерційного підприємства 
«Бережанська центральна міська лікарня Бережанської міської ради», повідомив 
про кількість хворих, які перебувають у лікарні, завантаженість ліжок, роботу 
закладів охорони здоров’я під час лікування хворих на коронавірусну хворобу 
COVID-19, а також повідомив про хід вакцинації медичних працівників. 

Віктор Цапок - директор комунального некомерцiйного пiдприємства 

«Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 

Бережанської міської ради охарактеризував стан епiдемiчної ситуації, показники 

захворюваностi, лабораторно пiдтвердженi випадки захворюваностi на гостру 

респiраторну хворобу COVID-19; 
Ростислав Бортник – міський голова м. Бережани підвів підсумок та 

звернув увагу на необхідності проведення роз'яснювальної роботи серед 
населення громади щодо доцільності проведення вакцинації проти COVID-19. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію про стан епідемічної ситуації, спричиненої гострою 

респіраторною хворобою COVID-19 на території Бережанської міської 

територіальної громади взяти до відома. 

2. Взяти до уваги інформацію про те, що відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину 

та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Пункт 1 із змінами, внесеними згідно 

з Постановою КМУ № 104 від 17.02.2021) на території України продовжено дію 

карантину до 30 квітня 2021 року та у відповідності до Пункту 2 в редакції 

Постанови КМУ № 104 від 17.02.2021року на території Тернопільської області 

встановлено «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки відповідно до якого 

забороняється: 
1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському 

транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів 

або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 

самостійно; 

2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, 

підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про 

взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні; 

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації; 

4) перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства 

(крім іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території 

України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового 

захисту, працівників дипломатичних представництв та консульських установ 

іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, 

акредитованих в Україні, та членів їх сімей, водіїв та членів екіпажу вантажних 

транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні, нерегулярні та 

маятникові перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, 

членів поїзних і локомотивних бригад, військовослужбовців (підрозділів) 
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збройних сил держав - членів НАТО та держав - учасниць програми НАТО 

“Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів 

Збройних Сил) без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що 

виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною 

страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні 

відносини із страховою компанією - партнером на території України (асистанс), 

покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк 

перебування в Україні; 

5) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, 

релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) 

заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території 

(якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад 50 

відсотків місць у кожному окремому залі, крім заходів, необхідних для 

забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, проведення кваліфікаційного іспиту на право на зайняття 

нотаріальною діяльністю, тестування на знання законодавства у сфері державної 

реєстрації осіб, які мають намір виконувати функції державного реєстратора, 

проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного 

плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів 

командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів із глядачами з 

наповненістю споруд, приміщень не більш як 50 відсотків місць та за умови 

дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і 

протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за 

станом здоров’я учасників. Організатор заходу є відповідальним за нанесення 

горизонтальної розмітки або інших засобів дистанціонування для дотримання 

між особами фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра у разі проведення заходу 

із розміщенням осіб стоячи; 

6) приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та 

приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з 

наповненістю кінозалів або залів понад 50 відсотків місць (розміщення 

здійснюється з дотриманням шахового порядку розміщення, зокрема для груп із 

двох осіб) у кожному окремому кінозалі або залі; 

7) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 

автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських 

автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай, 

тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, 

внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж 

кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою 

транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на такий 

транспортний засіб. 

Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами 

індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та 

здійснює контроль за використанням пасажирами під час перевезення засобів 

індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що 

закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно; 

8) проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), 

діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, 
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закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля, у тому 

числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій 

тощо; 

9) робота після 24-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання 

послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, 

кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського 

харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос; 

10) розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані 

меншій, ніж 2 метри за сусідніми столиками та більш як чотири особи за одним 

столом (без урахування дітей віком до 18 років), за умови, що відвідувачі 

заходять до закладу і пересуваються по ньому з вдягненими засобами 

індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, що 

закривають ніс та рот, у тому числі виготовленими самостійно (крім часу сидіння 

за столом для приймання їжі та/або напоїв); 

11) діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у 

яких: 

не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між 

клієнтами не менш як 1,5 метра; 

не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема 

захисними масками або респіраторами, та не здійснюється належний контроль 

за їх використанням; 

обслуговуються покупці без одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема 

захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі 

виготовлених самостійно, за винятком обслуговування за межами будівлі 

суб’єкта господарювання (через вікна видачі, тераси тощо); 

не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального 

захисту в окремі контейнери (урни); 

12) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, 

санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги, 

реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю; 

13) відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на 

самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 

перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти; 

14) проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) 

за участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності 

глядачів (відвідувачів); 

15) проведення державними та комунальними 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 та пульмонологічними захворюваннями; 

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах; 

надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я національного 

рівня, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, за умови 

дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; 



проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо 

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

здоров’я людей; 

16) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують 

можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10 

кв. метрів загальної площі приміщення; 

17) відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів 

тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно 

перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім осіб, 

які надають правову допомогу особам, які перебувають в таких пунктах; 

18) відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів 

сім’ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше 

ніж один раз на тиждень) установ і закладів соціального захисту, в яких 

тимчасово або постійно проживають (перебувають) громадяни похилого віку, 

ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними 

або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні послуги 

сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах, крім установ 

і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово). 

3. КНП «Бережанська центральна  міська лікарня Бережанської міської 

ради та КНП «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 

Бережанської міської ради проводити роз’яснювальну роботу серед населення 

територіальних громад щодо доцільності проведення вакцинації проти COVID-

19. 
 

2.СЛУХАЛИ:  

Сергій Кисельов - ознайомив присутніх про стан виконання заходів з 

підготовки органів управління цивільного захисту області, місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до дій при загрозі та 

виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу, повені 

та паводків у 2021 році та доповів про повеневу ситуацію на території 

Бережанської МТГ. 

Остап Голова – доповів про роботу Бережанської дільниці Регіонального 

офісу водних ресурсів у Тернопільській області  з питань безпечного пропуску 

повені та паводків, забезпечення готовності до роботи аварійних бригад, 

створення необхідного аварійного запасу будівельних та сипучих матеріалів, 

пально-мастильних матеріалів. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.  Інформацію виступаючих взяти до відома. 

 2. Міським спеціалізованим службам цивільного захисту: 

- забезпечити організацію подальшого виконання Плану дій органів 

управління цивільного захисту Бережанської міської територіальної громади з 

підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2021 році; 

- забезпечити реагування на всі випадки підтоплень із залученням 

необхідних сил і засобів для рятування людей, надання допомоги постраждалим, 



недопущення зростання масштабів надзвичайних ситуацій і мінімізації збитків 

від них у період пропуску паводків; 

- здійснювати постійний моніторинг за станом річок, водовідвідних каналів, 

водосховищ. У разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій вживати заходів 

щодо їх попередження, а при виникненні надзвичайних ситуацій – щодо 

ліквідації їх наслідків.                                                                                                           

3. Бережанській дільниці РОВР в Тернопільській області спільно з відділом 

з питань цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами,  

мобілізаційної роботи продовжувати здійснювати постійний моніторинг за  

гідрологічним і льодовим режимом річок під час формування та проходження 

водопілля, а у разі подальшого збільшення водності, оперативно коригувати 

режими роботи водосховищ та водогосподарських систем з урахуванням 

прогнозу водності.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на відділом з питань 

цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами. 

 

3.СЛУХАЛИ:  

Іван Панас – проінформував про виниклі протягом минулого року пожежі 

в екосистемах, розкрив основні причини їх виникнення, доповів про здійснювані 

заходи щодо підготовки та забезпечення протидії масовим пожежам в природних 

екосистемах громади у пожежонебезпечний весняно-літній період 2021 року. 

Запропонував затвердити План заходів з протидії пожежам у лісових масивах, 

природних заповідниках, на торфовищах, сільгоспугіддях, інших земельних 

ділянках у весняно-літній період 2021 року на території Бережанської МТГ та 

запропонував виділити 7 ДПРЧ Управління ДСНС України у Тернопільській 

області паливо-мастильні матеріали, у кількості 1000 літрів бензину А-92 для 

протидії масовим пожежам лісів, торфовищ, сільгоспугідь та проведення рейдів 

на території громади (текст доповіді додається до протоколу). 

Володимир Кустов – доповів про загальний стан лісового фонду та про 

заходи, які здійснює підприємством по недопущенню і попередженню лісових 

пожеж, а також про основні сили та засоби ДП «Бережанське лісомисливське 

господарство», які можуть бути задіяні до гасіння та ліквідації пожеж в лісах 

(текст доповіді додається до протоколу). 

Андрій Шаламай – доповів про стан земель лісового фонду та про заходи, 

які здійснюються підприємством по недопущенню і попередженню лісових 

пожеж, також поінформував про те, що найбільшу загрозу становлять хвойні 

ліси, якізнаходяться поблизу населених пунктів(текст доповіді додається до 

протоколу). 

Ростислав Бортник – наголосив на необхідності подання обґрунтованої 

інформації щодо необхідності виділення вказаної кількості паливно-мастильних 

матеріалів. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 



1. Затвердити План заходів з протидії пожежам у лісових масивах, 

природних заповідниках, на торфовищах, сільгоспугіддях, інших земельних 

ділянках у весняно-літній період 2021 року на території Бережанської МТГ. 

2. ДП «Бережанське лісомисливське господарство» та Бережанському 

районному державному агропромисловому підприємству 

«Бережанирайагроліс»: 

- забезпечити виконання комплексних заходів щодо протипожежного 

захисту лісів, лісопаркових зон, торфовищ та сільгоспугідь протягом 

пожежонебезпечного періоду 2021 року;         

- створити резерв пально-мастильних матеріалів для забезпечення гасіння 

затяжних пожеж; 

- встановити дієвий контроль за потенційно пожежонебезпечними 

ділянками місцевості та забезпечити своєчасне інформування підрозділів 

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Тернопільській області; 

- вжити заходів щодо своєчасного залучення сил і засобів для гасіння пожеж 

в лісах на початкових стадіях, не допускати їх переростання у великі лісові 

пожежі; 

- забезпечити виконання інженерних заходів по створенню запасів води на 

випадок гасіння пожеж у лісових масивах області; 

- створити мінералізовані смуги, системи протипожежних бар’єрів, каналів 

і забезпечити їх поновлення; 

- відремонтувати дороги протипожежного призначення, пожежні 

водоймища, вжити невідкладних інших інженерно-технічних заходів до 

забезпечення належного рівня пожежної безпеки в лісах, на торф’яниках і 

сільгоспугіддях. Особливу увагу звернути на влаштування протипожежних смуг 

навколо населених пунктів, розміщених у лісових масивах та підтримання їх в 

належному стані впродовж усього пожежонебезпечного періоду;                                                                

3. Відділу поліції №1 (м. Бережани) РУП ГУ Національної поліції в 
Тернопільській області) – вживати заходів щодо розкриття злочинів, 

пов’язаних з підпалами в природних екосистемах та забезпечити проведення 

слідчих дій щодо виявлення та притягнення винних до відповідальності. 

4. Бережанському районному відділу управління ДСНС України у 

Тернопільській області спільно з відділом з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи та 
забезпечити інформування населення про стан пожежної небезпеки в природних 

екосистемах та прогнозу погоди через засоби масової інформації; 

5. Бережанському районному відділу управління ДСНС України у 

Тернопільській області надати обґрунтовану інформацію щодо необхідності 

виділення вказаної кількості паливно-мастильних матеріалів. 

4.СЛУХАЛИ:  

Іван Панас – доповів про стан проведення навчання населення правилам 

пожежної безпеки та вжиття заходів щодо запобігання пожежам в населених 

пунктах та загибелі людей на них (текст доповіді додається до протоколу). 

 

ВИРІШИЛИ: 



1. Підвищити рівень пожежної безпеки населених пунктів Бережанської 

МТГ, для чого Бережанському районному відділу управління ДСНС України у 

Тернопільській області спільно з відділом з питань цивільного захисту населення 

взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи та відділом  

житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури міської 

ради підготувати проект розпорядження міського голови, яким: 

1) передбачити створення рейдових груп перевірки житла самотніх осіб 

похилого віку, інвалідів, багатодітних та неблагополучних сімей і громадян, які 

потребують соціальної підтримки, до складу яких залучити представників 

депутатського корпусу, Національної поліції, фахівців Управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області, 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг), охорони здоров’я, газового господарства, районних електричних мереж; 

2) затвердити план заходів щодо покращення протипожежного стану 

житлового фонду на території Бережанської МТГ. 

 

5.СЛУХАЛИ:  

 
Іван Панас – проінформував присутніх про стан та заходи щодо 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки у культових спорудах (текст 

доповіді додається до протоколу). 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Бережанському районному відділу управління ДСНС України у 

Тернопільській області спільно з відділом культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради організувати виконання керівниками культових 

споруд заходів щодо: 

- обов’язкового проведення огляду протипожежного стану приміщень де 

відбуваються святкування, напередодні та після завершення богослужінь; 

- проведення інструктажів з дотримання вимог пожежної та техногенної 

безпеки; 

- перевірки відповідальними особами культових споруд після закінчення 

богослужіння, щоб усі свічки та пристрої культового призначення, у яких 

використовується відкритий вогонь, були погашеними; 

- постійного утримування шляхів евакуації вільними та нічим не 

захаращеними. 

  2. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на відділ культури, 

туризму та релігій Бережанської міської ради. 

 

6.СЛУХАЛИ:  

Іван Панас – доповів про стан протипожежного водопостачання на 

території Бережанської МОТГ (текст доповіді додається до протоколу). 

 

ВИРІШИЛИ: 

http://berezhanymrada.gov.ua/index.php/struktura/viddil-zhkh-mistobuduvannia-arkhitektury
http://berezhanymrada.gov.ua/index.php/struktura/viddil-zhkh-mistobuduvannia-arkhitektury


 1. Інформацію тимчасово виконуючого обов'язки начальника 

Бережанського РВ Управління ДСНС України у Тернопільській області майора 

служби цивільного захисту Івана ПАНАСА взяти до відома. 

2. Фінансовому управління міської ради передбачити виділення коштів для 

фінансування пункту 11 «Комплексної програми розвитку цивільного захисту на 

2021-2025 роки» (обладнання водонапірних веж пристроями для забору води 

пожежними автомобілями, облаштування площадок з твердим покриттям та 

влаштування пірсів для забору води пожежним автомобілем в населених пунктах 

Бережанського МТГ де розташовані природні водойми, проведення ремонту 

водоймища в с. Підлісне). 

3. Відділу освіти, молоді та спорту бережанської міської передбачити 

кошти для проведення ремонту водоймищ в школах, а саме: с. Куропатники (ЗНЗ 

І-ІІІ ступенів ДНЗ), с. Посухів (ЗНЗ І ступеня ДНЗ) та несправного пожежного 

гідранта ПГ- №8 об’єктовий в Дитячому садочку “Ромашка” за адресою м. 

Бережани, вул. Мазепи, 5.  

4. БМКП "Добробут" провести ремонт несправних пожежних гідрантів на 

території міста Бережани, а саме:   

- ПГ - № 42 вул. Хатки, 100; 

- ПГ - № 36 вул. Хатки, 26; 

- ПГ - № 40 вул. Хатки, 84; 

- ПГ - № 44 вул. Лесі Українки ( газон біля огорожі МПП “Успіх”); 

- ПГ - № 16 вул. Братів Лепких (біля костелу); 

- ПГ - № 17 вул. Лепких, 7; 

- ПГ - № 18 вул. Лепких 20;  

- ПГ - № 19 вул. Шептицького, 40 (огорожа “Агрофуд”); 

- ПГ - № 23 пл. Ринок, 26; 

- ПГ - № 6 вул. Шевченка, 41; 

- ПГ - № 7 вул. Шевченка,51; 

- ПГ - № 26 вул. Тернопільська, 5 (БНТ); 

- ПГ - № 29 вул. Тернопільська, 12А. 

5. Керівникам ТзОВ “Кернер Україна”, ПП "АГРОСПЕЦГОСП +", МПП 

“Успіх” провести ремонт  несправних об’єктових пожежних гідрантів.  
 

 

Міський голова м. Бережани,  

голова міської комісії з питань  

техногенно – екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуації                                               Ростислав БОРТНИК  

 

Секретар комісії, спеціаліст І категорії 

з питань цивільного захисту населення 

відділу з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами,  

мобілізаційної роботи                                                               Сергій МАЛИЙ 
 


