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БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

виконавчий комитет 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

П Р О Т О К О Л № 19 

засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 

 від 26.06.2020 р.             

Головував: перший заступник   голови комісії Онофрійчук С.П. 

Присутні: Левицький Р.В., Рейко В.Є., Мельничук О.Б., Кравчук М.А.,   

Єйсмонт М.М.,  Бабікова Л.М. , Хорошун Н.І.,  Котик П.В., Геденач О.Г., Биков 

В.М., Запаринюк О.І., Бородій В.Є., Остапюк В.В., Рябушко В.М. 
(Персональну роботу з іншими членами комісії проведено на віддаленому  

доступі із застосуванням електронних комунікацій та телекомунікаційного зв’язку).  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Про часткове послаблення протиепідемічних заходів на території 

м.Бердичева, які пов’язані з  коронавірусом (COVID-19) 

Відповідно до Закону України “Про захист населення від інфекційних 

хвороб”, Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення", Кодексу цивільного захисту України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року No 211 “Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами), постанови Кабінету 

Міністрів України від 20 травня 2020 року No 392 “Про встановлення карантину 

з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами від 17 

червня 2020 р. No 500), протокольного рішення обласної комісії з питань ТЕБ та 

НС від 25.06.2020 №25 «Про часткове послаблення протиепідемічних заходів на 

території області»,  в м. Бердичеві продовжується виконання заходів з ліквідації 

надзвичайної ситуації, пов’язаної із запобіганням поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19.  

Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на 

території області на підставі рішення обласної комісії з питань техногенно- 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням 

головного державного санітарного лікаря області, з урахуванням оцінки 

епідемічної ситуації та наявності у регіоні ознак для посилення 

протиепідемічних заходів відповідно до відомостей, опублікованих на 

офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я.   

Станом на 25.06.2020 року ознаки епідемічної ситуації в області 

становлять:  

- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для 

госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 – 3,05%;  

- середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та 

імуноферментного аналізу – 36,71;  



- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – 8,82%;  

- показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 – 8,39%.  

Враховуючи виступи  членів комісії, з метою ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації  медико-біологічного характеру,  комісія з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

ВИРІШИЛА:  

1. Дозволити часткове послаблення протиепідемічних заходів на території 

м. Бердичева, які пов’язані з  коронавірусом (COVID-19), а саме:  

- відновлення роботи закладів громадського харчування, ресторанного 

бізнесу, кафе тощо, торговельно-розважальних центів (крім дитячих 

розважальних зон, майданчиків та кімнат) з обмеженням часу роботи закладів до 

22 години з дотриманням вимог постанов Головного санітарного лікаря України 

від 09.05.2020 № 18 та від 02.06.2020 № 32;  

- відновлення роботи закладів з розміщення (готелі, хостели) з 

дотриманням вимог постанов Головного санітарного лікаря України від 

06.06.2020 №36 та від 16.05.2020 № 22;  

- проведення спортивних заходів без глядачів (за участю більше однієї 

особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території, якщо захід проводиться на 

відкритому повітрі,  за умови  дотримання фізичної дистанції між учасниками не 

менше ніж 1,5 метра, відновлення роботи закладів фізичної культури і спорту, 

спортивних залів, фітнес- центрів, закладів культури з дотриманням вимог 

постанов Головного санітарного лікаря України від 26.05.2020 № 28 та від 

06.06.2020 № 35 (відповідальний  - організатор заходу). 

Термін – на період дії карантину. 

2.  Дозволити  відновлення роботи закладів охорони здоров’я, які надають 

амбулаторно поліклінічну допомогу населенню, при умові дотримання всіх 

протиепідемічних заходів.  

Термін – на період дії карантину.  

3. Начальнику відділу інформаційних технологій Маю М.Л. забезпечити 

інформування населення щодо часткового послаблення карантинних заходів на 

території області та міста, а також необхідності продовження виконання вимог із 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19,  шляхом  

оприлюднення на офіційному веб-сайті міста. Термін – на період дії карантину. 

4. Керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити щоденний 

моніторинг епідемічної ситуації щодо виконання протиепідемічних заходів.  

5. Начальнику Бердичівського  відділу поліції  ГУНП України   в 

Житомирській області Мельничуку О.Б. (за згодою)  забезпечити контроль за 

дотриманням карантинних заходів.  

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників 

міського голови за розподілом обов’язків.  

 

В.о. голови комісії ТЕБ та НС,  

перший заступник голови комісії                                      С.П. Онофрійчук 

 

Протокол вів  начальник відділу з  
 
питань НС та ЦЗН                            Рябушко В.М. 


