
  

УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

виконавчий комітет 

 

            РІШЕННЯ  

від     23.06.2020  № 134 
м. Бердичів 

 

Про  продовження карантину  

  

На виконання постанов 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), від  17.06.2020 № 500 «Про внесення змін до деяких актів 

Кабінету Міністрів України», враховуючи протокольне рішення 

позачергового засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС від  

13.06.2020 №10, протокольне рішення  позачергового засідання обласної 

комісії з    питань  техногенно-екологічної   безпеки  та   надзвичайних    

ситуацій  від 19.06.2020 № 22 «Про  посилення контролю за дотриманням 

протиепідемічних заходів на території області у зв’язку із поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)», керуючись пп. 2 п. «б» ч.1 ст.38, ст.40 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Продовжити дію карантину на території м. Бердичева до 31 

липня 2020 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  

17.06.2020 № 500 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів 

України». 

2.  Тимчасово, на період дії карантинних обмежень, внести зміни до 

графіка роботи  органів місцевого самоврядування, встановивши: 

2.1. Графік роботи структурних підрозділів виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради з понеділка  по п’ятницю – з 08.00 до 17.00 

(обідня перерва: з 13.00 до 14.00 ). 

2.2. Гнучкий графік роботи центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Бердичівської міської ради   (за попереднім записом 

відвідувачів) до 19.00 з понеділка по п’ятницю ( обідня перерва: з 13.00 до 

14.00).  

3. Заборонити на період дії карантину проведення масових 

(культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних 

та інших) заходів з кількістю учасників більше ніж 10 осіб. 

 



   4. З метою підтримки суб’єктів господарювання, які здійснюють 

діяльність у сфері ресторанного господарства, враховуючи постанову 

Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 № 500 «Про внесення змін до 

деяких актів Кабінету Міністрів України», протокольне рішення від 

19.06.2020 №22 позачергового засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС: 

4.1.Дозволити на період карантину уповноваженому органу  - міському 

комунальному підприємству «Бердичівкомунсервіс»,  визначеному  

рішенням виконавчого комітету  від 15.05.2017 № 181, укладати договори 

пайової участі протягом 1 (Одного) робочого дня за заявою суб’єкта 

господарювання на розміщення літніх майданчиків, до якої додаються 

наступні документи: 

 виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців; 

 копія статуту (для юридичних осіб); 

 копія довідки про включення до ЄДРПОУ; 

 схема розташування літнього майданчика, розроблена проектною 

організацією та погоджена (протягом одного робочого дня) управлінням 

містобудування, архітектури та земельних відносин виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради;  

 копія договору про вивезення та утилізацію твердих побутових 

відходів; 

 копія паспорта фізичної особи-підприємця або уповноваженої 

особи на підписання Договору про пайову участь; 

 копія картки (довідки) ідентифікаційного номера фізичної особи-

підприємця або уповноваженої особи на підписання Договору про пайову 

участь; 

 копії документів, що посвідчують право власності на будівлю або 

приміщення стаціонарного (капітального) закладу ресторанного господарства 

та договір оренди приміщення (за наявності); 

 письмова згода власника (користувача) земельної ділянки у разі 

розміщення майданчика на земельній ділянці, що знаходиться у власності 

(користуванні) третіх осіб; 

 письмова згода власників (балансоутримувачів) сусідніх 

приміщень, у разі збільшення лінійних розмірів майданчика поза межі фасаду 

стаціонарного закладу. 

5. Суб’єктам господарювання у сфері ресторанного господарства 

провадити діяльність на відкритих літніх майданчиках в умовах карантину,  

дотримуючись вимог постанов Головного державного санітарного лікаря 

України від 09.05.2020 № 18 та від 02.06.2020 № 32. 



6. Контроль за розміщенням літніх майданчиків відповідно до 

погодженої схеми, яка є невід’ємною частиною договору, покладається на 

уповноважений орган – МКП «Бердичівкомунсервіс». 

7. Рекомендувати суб’єктам господарювання, які здійснюють 

обслуговування та/або надають послуги населенню,  на період дії карантину 

внести (у разі необхідності) зміни до режимів їх роботи з метою 

встановлення початку роботи о 9.00, 10.00 чи більш пізній годині.  

8. Бердичівському управлінню Держпродспоживслужби у 

Житомирській області (Биков В.М.) разом з Бердичівським ВП ГУНП в 

Житомирській області (Мельничук О.Б.) відповідно до протокольного 

рішення позачергового засідання Державної комісії України з питань ТЕБ та 

НС від  13.06.2020 №10  та  позачергового засідання обласної комісії з    

питань  техногенно-екологічної   безпеки  та   надзвичайних    ситуацій  від 

19.06.2020 № 22 посилити державний нагляд (контроль) за дотриманням 

санітарного законодавства, у тому числі постанов Головного державного 

санітарного лікаря України. 

9.   Рішення виконавчого комітету Бердичівської міської ради:  від 

27.05.2020 №107 «Про продовження карантину та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів в м. Бердичеві», від 16.06.2020 №118 «Про 

внесення змін до рішення виконавчого комітету від 27.05.2020 №107» діють 

в частині, яка не суперечить цьому рішенню. 

10. Відділу      інформаційних      технологій      виконавчого      

комітету (Маю М.Л. ) оприлюднити це рішення на офіційному сайті 

Бердичівської міської ради. 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників 

міського голови згідно з розподілом обов’язків.  

 

 В.о. міського голови       Р.В.Левицький  
 


