
 
 

               УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ    ОБЛАСТІ 

виконавчий  комітет 

 РІШЕННЯ             
  від 08.05.2020 № 94 

м. Бердичів 

 
Про  зміни щодо виконання 

протиепідемічних заходів в 

умовах продовження карантину  

                                

На виконання Кодексу цивільного захисту України, ст.ст.29,30 Закону 

України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), на виконання рішення 

виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 02.04.2020 №60 «Про 

внесення змін до рішень виконавчого комітету від 18.03.2020 №51 та від 

20.03.2020 №59», керуючись пп. 2 п. «б» ч.1 ст.38, ст.40 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", виконком міської ради    

     

ВИРІШИВ: 

1. Продовжити дію карантину на території м. Бердичева до 22 травня 

2020 року відповідно до постанови   Кабінету   Міністрів      України     від  

04.05.2020 №343 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів 

України». 

 2. Дозволити з 11.05.2020 відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 04.05.  2020 №343: 

2.1. Проведення заходів, необхідних для забезпечення роботи органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, індивідуальних 

тренувальних занять (біг, хода, їзда на велосипеді, рух на активних візках 

спортсменів з інвалідністю), навчально-тренувальних зборів спортсменів 

національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, 

національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю за умови 

дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів та 

використання учасниками засобів індивідуального захисту. 

2.2. Відвідування парків, скверів, зон  відпочинку, лісопаркових та 

прибережних зон, спортивних та дитячих майданчиків на вулиці з 

дотриманням протиепідемічних заходів та соціального дистанціювання. 



2.3. Роботу суб’єктів господарювання, які здійснюють торговельне 

(виключно в магазинах, зокрема магазинах, що розташовані у торговельно-

розважальних центрах) і побутове обслуговування населення за умови 

дотримання  санітарних та протиепідемічних заходів, а також забезпечення 

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

індивідуального захисту та організації соціального дистанціювання - 

перебування у приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів 

торговельної площі. 

2.4. Діяльність з надання послуг 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), діяльність з надання зазначених послуг із здійсненням 

адресної доставки замовлень та замовлень на винос за умови, що суб’єкт 

господарювання, який здійснює 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, а також дотримання відповідних 

санітарних та протиепідемічних заходів; режим роботи літніх майданчиків в 

період карантину з 10.00 до 22.00. 

Приготування та реалізацію кави ( в тому числі з кавових апаратів), чаю 

та інших напоїв в об’єктах роздрібної торгівлі суб’єктами господарювання, 

які є операторами ринку харчових продуктів, за умови здійснення торгівлі на 

винос, без споживання, і не допущення скупчення покупців у місці торгівлі 

та біля об’єкта продажу. 

2.5. Діяльність підприємств, установ, організацій, які забезпечують 

проведення навчально-тренувального процесу спортсменів національних 

збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів 

спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, спортсменів командних ігрових 

видів спорту професійних спортивних клубів, за умови користування 

особами засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або 

захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування в 

приміщенні не більш як однієї особи на 10 кв. метрів площі, а також 

дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів. 

2.6. Діяльність музеїв без безпосереднього прийому відвідувачів за 

умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, 

наявності засобів індивідуального захисту, дотримання соціального 

дистанціювання.  

2.7. Діяльність 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. 

2.8. Здійснення журналістами та іншими працівниками засобів масової 

інформації телевізійної зйомки, виробництва телевізійного продукту, іншої 

журналістської діяльності, зокрема на вулицях населених пунктів, у 

приміщеннях підприємств, установ, організацій, органів державної влади 

тощо, за умови обмеження кількості осіб, задіяних для виробництва 

телевізійного продукту в одному місці, не більше 50 осіб, 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. 

2.9. Роботу суб’єктів господарювання, пов’язану 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 50 осіб, 

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. 

2.10. Проведення у міському Палаці культури імені Шабельника О.А., в 

інших культурно-мистецьких закладах, організаціях репетицій, тренувань, 

інших заходів, які не передбачають одночасного зібрання великої кількості 

осіб (до 50 осіб), без глядачів за умови дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів, наявності засобів індивідуального захисту з 

дотриманням соціальної дистанції.  

 2.11. Діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів, надання 

стоматологічної допомоги з дотриманням вимог соціального дистанціювання 

та виконання санітарних і протиепідемічних заходів. 

 

3. Керівникам підприємств, установ та організацій, суб’єктам 

господарювання  здійснювати діяльність згідно з прийнятими змінами до 

законодавчих актів України та  вимог протиепідемічних заходів, 

затверджених головним державним санітарним лікарем України. 



 

4. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Бердичівської міської 

ради від 02.04.2020 №60 «Про внесення змін до рішень виконавчого комітету 

від 18.03.2020 №51 та від 20.03.2020 №59» таким чином: у пункті 17 після 

слів « …реалізація споживачам також у фасованому вигляді» доповнити 

словами « …, крім фруктів та овочів». 

5. Рішення виконавчого комітету від 02.04.2020 №60 «Про внесення змін 

до рішень виконавчого комітету від 18.03.2020 №51 та від 20.03.2020 №59» 

діє в частині, яка не суперечить цьому рішенню. 
 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників 

міського голови згідно з розподілом обов’язків. 

 

  

Міський голова     Мазур В. К. 

 

 
 


