
С ТАРО САМБIРСЬКА РДЙОШrД ДЕРЖАВ НА АД4IНIС ТРАIЦЯ
РАЙОННА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО_

ЕКОЛОГIЧНОi ВВЗПЕКИ I НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ
вул. Лева Га.гrицького, 40, м. Старий Самбiр, JЪвiвська обл. 82000, тел. (0З238) 2l-|69,

факс (0З2З8)21-|95, E-mail: sts-ns@ukr.net, Код сдрпоу 04056411

нАзАр

позачергового засiдання районноi koMicii з питань техногенно-екологiчноi
безпеки i надзвичайних сиryацiй

7 липня 2020 року м. Старий Самбiр
в дистанцiйному режимi, з
використання засобiв
iнформацiйно-комунiкацiйного
зв'язку

засiдацня провiв голова районноI koMicii з питань тЕБ i нс, голова
райдержадмiнiстрацii НАзАр Петро Володимирович.

Пршсуmнi.. Члени районноТ KoMicii (за окремим списком).

Запрошенi:
l. ПетриК Микола Орестович заступник голови райдержадмiнiстрацii,

керiвник штабу з лiквiдацii наслiдкiв на територii Старосамбiрсiкого району,.д"по-
бiологiчноi надзвичайнот сиryацii природного характеру.

2. Костюк BiKTop Iванович - начЕLльник дiльницi J\Ъ3 Самбiрського у11равлiнняводного господарства.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
1. Про стан забезпечення санiтарно-епiдемiологiчного благополуччя

населення, запобiгання поширенню гостроI респiраторнот хвороби covlb_lg,
спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoV-2, та часткового послаблення
карантинних заходiв на територii району.

2. Про вжиття невiдкладних заходiв iз лiквiдацiт наслiдкiв надзвичайноi
сиryацil природного характеру на територii району.
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СЛУХАЛИ:
1. ПРО СТан забезпечення санiтарно-епiдемiологiчного благополуччя

населення, запобiгання поширенню гостроi респiраторноi хвороби CovID_19,
спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoV-2, та часткового послаблення
карантинних заходiв на територii району.

ВиСТУПИЛИ:
1. Батючок Р.М. - п ший засryпник голови райдержадмiнiстрацii, перший

застуIIник голови районноi koMiciT з питань техногенно-екологiчноi безпеки i
надзвичайних сиryацiй.

2. Петрик М.О. - заступник голови райдержадмiнiстрацii, керiвник штабу з
лiквiдацiт наслiдкiв на територiт Старосамбiрського району медико-бiологiчнот
надзвичайноi ситуацii природного характеру,

За результатами розгляду питаннlI порядку денного позачергового засiдання
районноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних сиryацiй,
вiдповiдно до протоколу позачергового засiдання обласноТ KoMicii з питань
техногенно-екологiчноТ безпеки i надзвичайних сиryацiй вiд 06.07.2о20 N9,29,-

ВИРIШИЛИ:
1.1. Враховуючи рiшення позачергового засiданшI обласнот koMicii з питань

техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних сиryацiй частково послабити
карантиннi заходи на територii району, дозволивши з 07.07.2020:

1.1.1. Роботу готелiв, закладiв громадського харчування, закладiв фiзичноi
культурИ i спортУ, спортивних залiв та фiтнес-центрiв за умови дотриманнrI
протиепiдемiчних заходiв та вiдповiдних рекомендацiй Головного Щержавного
санiтарного лiкаря УкраiЪи.

|.|.2. Проведення релiгiйних заходiв за умови забезпеченнrI на одIry особу не
менше нiж 5 кв. MeTpiB площi будiвлi або територiт (якщо захiд проводиться на
вiдкритому повiтрi), де проводиться захiд, з дотримання фiзичноi дистанцii мiж
учасниками не менше нiж 1,5 метра.

1.2. Штабу з лiквiдацii наслiдкiв на територii Старосамбiрського району
МеДИКО-бiОЛОГiЧНОi надзвичайноi ситуацii природЕого характеру (М.Петрикj,
спiльно з Старосамбiрським мiжрайонним вiддiлом лабораторншх дослiдже"i ДУ<dIоЩ моЗ Украiни> (С.Брезецька) та Старосамбiрським районним
управлiнням гУ Щержпродспоживслужби у Львiвськiй областi (Б.Венцик)
органiзувати проведеннrI кожних три днi аналiзу епiдемiчноi ситуацiТ на територii'
райошу та iнформувати керiвництво районнот koMicii з питань техногенно-екологiчнот
безпеки i надзвичайних сиryацiй та керiвника робiт з лiквiдацii наслiдкiв медико-
бiологiчноi надзвичайноi ситуацii природного характеру для прийняття рiшення
щодо можJIивого посилення (або послаблення) протиепiдемiчних заходiв на територii
раЙону.

TepMiH виконання: постiйно, на весь
час дii карантину або до особливого
розпорядження

L.3. Старосамбiрському вiддiлення полiцii Самбiрського вiддiлу полiцii ГУ
нП У ЛьвiвськiЙ областi (С.Захарчик), Старосамбiрському районному
управлiнню гУ Щержпродспоживслужби у Львiвськiй областi (Б.Венцик)
посилити контролюючi заходи щодо дотриманшI протиепiдемiчних заходiв пiд час

7



I

роботи готелiв, закJIадiв |ромадського харчування, закJIадiв фiзичноi культури i
спорту, спортивних залiв та фiтнес-центрiв, проведенrrя релiгiйних заходiв.

TepMiH виконання: постiйЕо, на весь
час дii карантину або до особливого

розпорядження
1.4. Штабу з лiквiдацii наслiдкiв на територii Старосамбiрського райопу

медико-бiологiчнОi надзвичайноi сиryацii природного характеру (М.Петрик):
1.4.1. Забезпечити координацiю дiй вiдповiдних служб та органiв з метою

забезпечення коЕтролю за дотриманням протиепiдемiчних заходiв на територii

району, в тому числi в частинi роботи закладiв |ромадського харчування, закладiв

фiзичнот культури i спорry, спортивних залiв та фiтнес-центрiв, пiд час проведення

релiгiйних заходiв.
TepMiH виконапня: постiйно, на весь
час дii карантину або до особливого

розпорядження
|.4.2. Органiзувати проведення перевiрок закладiв дошкiльноi освiти щодо

дотриманшI протиепiдемiчних заходiв, вiдповiдно до рекомендацiй Головного

щержавного санiтарного лiкаря Украiни, та готовностi до функцiонування в умовах
,.upu"r"rry. Про результати lrроведеноi роботи iнформувати Штаб з лiквiдацii на

територiт Львiвськот областi медико-бiологiчноi надзвичайноi сиryацiт природного

характеру регiонального рiвтrя.
TepMiH виконання: до 13.07.2020

1.5. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника голови

райдержадмiнiстрацii Петрика М. О.

СЛУХАЛИ:
2. Про вжиття невiдкладних заходiв iз лiквiдацii наслiдкiв надзвичаЙнОi

ситуацii природного характеру на територii району.

ВисТУПИЛИz
1. Назар П.В. - голова райдержадмiнiстрацiТ.
2. Батючок Р.М. - перший заступник голови райдержадмiнiстрацiI, першиЙ

застуtIник голови районноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi беЗпеКИ i
надзвичайних сиryацiй.

З. Лоштин I.Б. начальник Старосамбiрського РВ ГУ ДСНС Украiни У
львiвськiй областi.

4. Костюк BiKTop Iванович - начаJIьник дiльницi Ns3 Самбiрського управлiнrrя
водного господарства.

За результатами розгляду питанIuI порядку денного позачергового засiдання

районноi KoMiciT з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситУацiЙ, -

ВИРIШИЛИ:
2.|. Зважаючи на сиryацiю, яка скJIалася на територii району внаслiдОК

проходження 3 липнlI 2020 року грозового фронrу, який супроводжувався ЗначниМ

випаданIuIм опадiв у виглядi дощу та формуванням дощового паводку, погiршеННЯ

внаслiдок цього умов життедiяльностi '7'72 осlб протягом бiльше нiж 3 Доби, ВИЗНаТИ

як надзвичайну сиryацiю природного характеру об'ектового рiвня.
2.2. Затвердити експертний висновок щодо визначенIш рiвня надзвичайноТ

сиryацii, яка скJIаJIася на територii району, згiдно з додатком 1.
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2.3. Княжпiльському (О.Сива), Стар'вському (М.Потiчний), Тернавському
(Я.Стебельський), Терлiвському (М.Рудавський) сiльським головам, керiвникам
пiдприемств, установ, органiзацiй району ycix форм власностi та
господарювання забезпечити виконання заходiв передбачених <<Планом дiй
управлiнь, вiддiлiв, служб, виконкомiв мiських, селищних, сiльських рад, об'ектiв
господарюваннrI з пiдготовки до проtryску льодоходу, повенi та дощових rrаводкiв на
piKax району у 2020 роцi>.

2.4. Старосамбiрському мiжрайонному вiддiлу лабораторних дослИжень ЩУ
<ЛОЛЦ МОЗ Украiни>> (С.Брезецька), районному управлiпню головного
управлiння Щержпродспоживс.lryжби у Львiвськiй областi (Б.Венцик) за наслiдками
надзвичайноi ситуацiТ у потерпiлих населених пунктах:

2.4.1,. Продовжити здiйсненнrl контролю за дотриманнrIм санiтарно-гiгiснiчних
норм та проведенням протиепiдемiологiчних заходiв.

2.4.2. Що 10 липня 2020 року забезпечити проведення дезiнфекцii джерел
водопостачаннrI та лабораторнi дослiдження питноТ води.

2.5. Старосамбiрському РВ ГУ ДСНС Украiни в Львiвськiй областi
(I.Лоштин) продовжити вiдкачку води з пiдвалiв житлових будинкiв, госrrодарських
споруд, джерел децентрrlлiзованого водопостачання в постраждалих населенID(
tryнктах району.

2.б. Фiлii <<Старосамбiрський райавтодор>) (В.Гривнак):
2.6.|. Продовжшги роботи з розчистки пiдмостових русел, водопрогryскних труб,

кюветiв.
2.6.2. Скласти вiдповiднi акти щодо завданих збиткiв автодорожньому

господарству райоIry та приступити до вiдновлювilльних робiт на пошкоджених
об'екгах.

2.7. Вiддiлу з питань оборонноi роботи, цивiльного захисту та взаемодii з
правоохоронними органами райдержадмiнiстрацii (А.Яворський):

2.7.1. Вести аналiз розвитку обстановки, що скJIадаеться на територii району та
забезпечIтги координацiю дiй органiв управлiння та сил ЩЗ вiдповiдно до <Плану
реаryваннJI Старосамбiрськоi районноi ланки територiальноТ пiдсистеми еДС ЦЗ
Львiвськоi областi>.

2.7.2. Iнформувати голову райдержадмiнiстрацii та обласну комiсiю з питань
ТЕБ i НС про хiд лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноi ситуацiТ щоденно щодо
встановленого порядку.

2.7.3. Узагальнити збитки i обсяги руйнувань у приватному ceKTopi i по галузях
економiки та спiльно з членами районного Штабу з лiквiдацii надзвичайноi сиryацii
розробити необхiднi KepiBHi документи для органiзацii аварiйних робiт, скJIасти План-
графiк першочергових аварiйно-вiдновпювальних робiт з вiдновлення територiальноI
iнфраструктури (дорiг, MocTiB, об' eKTiB енергетики, тощо).

2.8. Районним засобам масовоi iнформацii здiйснювати постiйне iнформування
населення про виникнення надзвичайноi сиryацii та HruIBHy обстановку.

2.9. Загальне керiвництво з лiквiдацiT НС покласти на Штаб з лiквiдацii НС
природцого характеру (Р.Батючок). Роботи проводити цiлодобово до повного ix
завершеншI.

2.|0. Щля оперативного pearyBaнIul та ефективного проведенIuI першочергових
робiт за наслiдками надзвичайноi ситуацiТ 3 липня 2020 року рекомендувати головi
райдержадмiнiстр ацii :

2.10.1. Видiлити в необхiднiй кiлькостi паливо-мастильнi матерiали з районного
резерву матерiально-технiчних pecypciB для вiдкачки води з пiдтоплених



домогосподарств та проведення невiдкJIадних робiт з вiдновленшI об'ектiв
iнфраструктури району.

2.10.2. ВидiлIтги кошти з резервного фонду районного бюджету на закупiвлю
прrгноi води для постраждztлих мешканцiв сiл Лопушниця, Катино, Стар'ява.

2.10.3. Звернутися до ЛьвiвськоТ обласноi державноТ адмiнiстрацiТ щодо
видiлення пuLливо-мастильних матерiалiв з регiонального резерву матерiально-
технiчних pecypciB та коштiв з резервного фонду обласного бюджеry для проведеннrI
аварiйно-вiдновлЮвzшIьниХ робiТ на пошкОджениХ об'сктах iнфраструктури району.

2.1L. На черговому засiданнi районноi KoMiciT з питань тЕБ i НС розглянути
питанIUI щодо наданнrI матерiальноi допомоги цромадянам, домогосподарства яких
постраждашlиза наслiдками надзвичайних сиryацiй 22-24.06.2020 та 0з,07.2020.

2.12. Контроль за виконанIUIм даного рiшення покJIасти на rrершого заступника
голови райдержадмiнiстрацii Батючка Р.М.

Перший заступник голови районноi
KoMiciI з питань ТЕБ i НС - перший
заступник f олови райдержадмiнiстрацii тючок

Вiдповiдальний секретар в.дмитрук
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С ТАР ОС АМБ IP С ЬКА РАЙОННА ДЕРЯtАВ НА АДМIШ С ТРАЦUI

РАЙОННА КОМIСIЯ З ПИТАНЪ ТЕХНОГЕННО-
ЕкологIчноi ъвзпЕки I нАдзвичдйних ситуАцIй

вул. Лева Галицького, 40, м. Старий Самбiр, Львiвська обл. 82000, тел. (0З2З8)21-769,

факс (032З8) 2|-795, E-mail: sts-ns@ukr.net, Код еДРПОУ 04056411

Щодаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшенням районноТ KoMicii з питань
тЕБ i нс
(протокол J\Ъ29 вiд 07.07.2020)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
про ситуацiю, яка склалася на територii Старосамбiрського району внаслiдок

проходження 3 липня 2020 року грозового фронту, який супроводжувався
поривами BiTpy до 20 м/с, випаданням опадiв у виглядi дощУ, мiсцями значних

дощiв та формуванням дощового паводку.

районна комiсiя з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних
сиryацiй розгJuIнула матерiали наданi Княжпiльською, Стар'вською, Тернавською,
Терлiвською сiльськими радами щодо надацня класифiкацiйноТ оцiнки ситуацii, яка
скJIалася на територiТ Старосамбiрського району внаслiдок проходження 3 липIUI 2020
рокУ грозового фронту, якиiт супровоДжувався поривами BiTpy до 20 м/с, випаданIUIм
значних опадiв у виглядi дощу та формуваншIм дощового паводку внаслiдок чого
завдано значноi шкоди житловим будинкам, присадибним дiлянкам та дорогам у 4-х
сiльських радах району i повiдомляе наступне.

зазначена сиryацiя визначена як надзвичайна ситуацiя природного характеру.
PiBeHb надзвичайноТ сиryацii вiдповiдно до Порядку класифiкацii надзвичайних
ситуацiЙ за ik рiвrrями, затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд
24.0З.2004 Ns368, може бути визначений як надзвичайна сиryацiя природного
характеру об'ектового рiвня (код 20510: <Надзвичайна ситуацiя, пов'язана з високим
piBHeM водИ (водопiлля, паводки))); ознака 19: <Порушення нормirльних умов
життедiяльностi понад 50 осiб внаслiдок затопленIUI житлових булiвель 
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Перший заступник голови районноi
KoMicii з питань ТВБ i НС - перший
заступник голови райдержадмiнiстра БАтючок
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