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засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій 

                                                                                                   від 27.10.2020 р.    

   Головував : міський голова, голова комісії Мазур В.К.  

  Присутні : Онофрійчук С.П., Левицький Р.В., Адаменко В.В., Рейко В.Є., 

Рябушко В.М.,  Гединач О.Г., Анучін К.І.,  Строкотюк Л.В., Кравчук М.А.,  

Биков В.М., Мельничук О.Б., Бедрань Л.М., Панасюк А.В., Зозуля П.В., 

Бабікова Л.М., Хорошун Н.І., Плісак І.В., Мартищенко С.М., Лужко Н.М., 

Остапюк В.В., Зварич О.Б.  

  Роботу з іншими членами комісії проведено на відддаленому доступі,  

із застосуванням електронних комунікацій та телекомунікаційному звязку.  

  
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 

            Про встановлення рівня протиепідемічної небезпеки поширення  

коронавірусної  хвороби COVID-19 в м. Бердичеві «червоний» 

На виконання законів України: «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», постанов  Кабінету Міністрів України:  від 11.03.2020 №211 «Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (зі 

змінами) та від 22.07.2020 №641  «Про встановлення карантину та 

запровадження протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

COV-2» щодо встановлення рівня протиепідемічної небезпеки поширення 

COVID-19,  враховуючи вимоги протокольних  рішень   позачергового 

засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС від 23.10.2020 № 39 та  

позачергового засідання  обласної комісії з питань ТЕБ та НС від 23.10.2020 

№39, заслухавши  інформацію міського голови Мазура В.К. про  виконання 

протиепідемічних заходів в м. Бердичеві під час  карантину, які пов’язані з  

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)  та пропозиції членів комісії,  

комісія з питань ТЕБ та НС  

 

ВИРІШИЛА:  

 

 



1. Інформацію    міського голови Мазура В.К. про виконання 

протиепідемічних заходів в умовах карантину на території міста, пов’язаних з 

виникненням коронавірусної  хвороби    COVID-19,  взяти до відома. 

2. Зобов’язати керівників органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування,  підприємств, установ, організацій та закладів усіх форм 

власності та підпорядкування: 

2.1. Забезпечити виконання протиепідемічних заходів встановленого 

рівня  протиепідемічної небезпеки поширення  коронавірусної  хвороби 

COVID-19 в м. Бердичеві «червоний» (враховуючи протиепідемічні обмеження, 

передбачені для “зеленого”, “жовтого” та “помаранчевого” рівня епідемічної 

небезпеки), з обмеженнями, що передбачені  протокольними рішеннями 

Державної та регіональної  комісій з питань ТЕБ та НС від 23.10.2020 року 

№39, заборонивши:  

- відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім учнів 

(вихованців) спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови 

дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та 

здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів 

(вихованців);  

- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері культури;  

- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім 

випадків приймання відвідувачів із забезпеченням наповненості не більш як на 

50 відсотків    посадкових місць у приміщенні закладу та літніх майданчиках  і 

1-2 осіб за окремим столом;  

- приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;  

- приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;  

- відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг 

установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, 

особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне 

перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено 

(кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-

психологічної допомоги, соціального патрулювання.  

На вході до передбачених цим пунктом закладів, місць проведення 

заходу, де встановлено обмеження щодо максимальної кількості осіб залежно 

від площі, розміщуються інформаційні матеріали із зазначенням можливої 

максимальної кількості відвідувачів. Організатор заходу, власник закладу, який 

приймає відвідувачів, зобов’язаний контролювати їх кількість та обмежити 

доступ у разі перевищення допустимої кількості відвідувачів. 

Не вводити заборону на:  

1) Регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, 

залізничним транспортом  за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час 

таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для 

сидіння і виключно за маршрутами руху, крім перевезення:  

- легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в 

яких не більше п'яти осіб без урахування осіб віком до 14 років.  



2) Службовими та/або орендованими автомобільними транспортними 

засобами підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та 

пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах 

кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які 

поінформовано не менше ніж за два дні органи Національної поліції.  

3) Посадку пасажирів у транспорт приміського, міжміського, 

внутрішньообласного та міжобласного сполучення. 

4) Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

свою діяльність у сфері спорту, а саме: КУ «Міський плавальний басейн» та 

фітнес центри (клуби), які здійснюють приймання відвідувачів на умовах не 

більше однієї особи на 10 м2  приміщення. 

5) Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, з  

прийманням  відвідувачів на умовах не більше однієї особи на 10 м2 

торговельної зали або приміщення  для обслуговування населення. 

6) Провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної 

практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, 

діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, 

технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з 

ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку,        

об’єктів поштового зв’язку. 

Термін виконання до завершення дії встановленого рівня епідемічної 

небезпеки «червоний». 

2.2. Продовжити роботу та вжити організаційних заходів для   посилення  

інформаційної роботи серед населення щодо важливості дотримання та 

виконання протиепідемічних заходів встановленого  в  м. Бердичеві  рівня 

протиепідемічної небезпеки «червоний», з урахуванням вимог комунікаційного 

плану щодо проведення інформаційної кампанії серед населення м. Бердичева, 

пов’язаний з подоланням коронавірусної хвороби    COVID-19, який 

затверджено протокольним рішенням міської комісії з питань ТЕБ та НС від 

26.08.2020 №26 та вжити заходів щодо недопущення стихійної торгівлі на 

території міста, звернувши особливу увагу на   вул. Маложитомирську,          

вул. Миру та  вул. 30-річчя Перемоги, що прилеглі до  території                        

ПО «Бердичівський міський кооперативний ринок». 

3. Зобов’язати керівників ринків дотримуватися вимог щодо 

виконання профілактичних заходів протидії поширення COVID-19 та    на 

протязі 2 календарних робочих днів на тиждень проводити дезінфекцію 

контактних поверхонь, прибирання та дезінфекція всіх приміщень, включаючи 

стаціонарні торговельні місця, з припиненням торговельної діяльності у 

наступні дні : 

- ПО «Бердичівський міський кооперативний ринок» - понеділок, 

п’ятниця; 

- ТОВ «Північний ринок», ТОВ «Бердичів» ринок «Привокзальний» 

та ринок «Червона гора» - понеділок, четвер.  

4. Зобов’язати  керівників міських закладів охорони здоров’я 

забезпечити неухильне дотримання вимог протоколів лікування хворих на 



гостру респіраторну хворобу    COVID-19  щодо забезпечення розгортання 

додаткової кількості ліжок для пацієнтів, хворих на  COVID-19, на базі 

визначених закладів охорони здоров’я  усіх форм власності, які розташовані в 

межах міста і які спроможні надавати відповідну лікарську допомогу. 

(Відповідальний – відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради ). 

5. Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради сумісно з КНП «Бердичівська міська лікарня» терміново 

підготувати звернення до голови Житомирської ОДА та  управління  охорони 

здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації про залучення КНП 

«Центральна районна лікарня Бердичівського району» Бердичівської районної 

ради  для надання екстреної медичної допомоги, транспортування, 

госпіталізації   та    догляду за пацієнтами з підозрою чи підтвердженим  

COVID-19. 

6. Бердичівському районному управлінню Головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській обл. (Биков В.М.), Бердичівському 

відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській обл. 

( Мельничук О.Б.) посилити контроль за виконанням рішень органів виконавчої 

влади, виконавчого комітету Бердичівської міської ради, міської комісії з 

питань ТЕБ та НС і розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків НС, 

спричиненої розповсюдженням коронавірусної інфекції COVID-19, щодо 

дотримання населенням міста карантинних, протиепідемічних заходів і 

недопущення поширення коронавірусної інфекції.  З цією метою   відновити 

роботу  мобільних груп контролю у складі представників  Бердичівського 

районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в 

Житомирській обл.,   виконавчого комітету Бердичівської міської ради та  

Бердичівського відділу поліції ГУНП України в Житомирській обл., а  КНП  

«Бердичівська міська лікарня» Бердичівської міської ради  забезпечити 

мобільні групи засобами індивідуального захисту. 

7. Координацію  дій щодо виконання цього рішення покласти на штаб 

з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (Левицький Р.В.). 

8. Начальнику відділу інформаційних технологій Маю М.Л. 

забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті міста  цього рішення. 
                                                                        

Голова комісії                                   В.К. Мазур 

  

Заступник голови комісії                                             С.П.Онофрійчук 

  

 

 


