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С ТАР ОСАЧIБ IP СЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВ НА АДN{II]I С ТРАЦIЯ

РАЙОННА КОМIСIЯ З ПИТЛНЬ ТЕХНОГЕННО_
ЕкологIчноi ьвзпЕки r нАдзвичдйних ситуАцIй

вул. Лева Галицького,40, м. Старий Самбiр, Львiвськаобл. В2000, тел. (03238) 21-169,

факс (03238) 21-195. [l-пail: iЦ ццфl!r.цсt. [(од Ci lPll()Y 040_56.1] l

II р о 0-() к о JI лЪ36
tloзlltlct)IoBot о з;rсi.tlнltя p:rliotlttoT KolriciT з пи,гань I,exllOI,ell]|o-eltoltol,i.llioT

бсз ltcKll i ll:1_1зви.tаГr ltltx сиr,уаttiй

2l вересltя 2020 JloKr м. Старий Самбiр
в дист,анцiйному ретсимi, з

використання засоOlв
iнф ор м ачiйно-ко мугri кацi й н с,lго

зв'язку

Засiдання гlровiв голова районrrоi KoMicii з питань 'ГЕБ i НС, голова
райдержадмiнiстрацii НАЗАР Петро Володимирович.

Прuсуmнi.,Члени районноТ KoMicii (за окремим списком).
Запрошенi:
1. Ковальчук IBaH Григорович - гоJlовний iнопектор Старосамбiрського РВ I'Y

ДСНС Украiни у Львiвськiй областi.
2, Сеник Васи.гlь Васильович - начальник 27 державноТ по>tсех(но-ря,гувальноl'

частини Го;rовного управ"rriння I]CHC УкраТни у JIьвiвськiй областi

ПОРЯДЦОК /{ЕННИЙ:

1. Про встаtIовлеItIlя piBHiB епiдемiчtlоi небезпеки поширення госr,роТ

респiраторноi хвороби COVID-19, спричиrrеноi KopollaBipycoM SARS-CoV-2.
2. fIро розгляд заяви жительки смт FIижанковичi Катинськоi Оксани

Ярославiвноi.
3. Про розгляд заяви жительки м.f(обромиля ЗагорбеllськоТ MapiT

степанiвrrи.

<r,Д ,, BepccIlrI

зАтRп рд}ку_ю
Голова Старосам бiрсьlсоi
ра й orl ttoT державIIоТ адмiнiсr,раlцiТ



СЛУХАJIИ:
1, fIро вста}lовлення piBHiB епiдемiчноI небезпеки поширеIlня гос"l.роТ

респiраторно[ хвороби COVID-l9, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2.

ВИСТУlIИJIИ:
1, Батючок Р.М. - перший заступник голови районноi KoMicii з питань тЕБ i нс

- перший заступник голови райдерrкадмiнiстрачii.

За результатами розгляду питання порядку денного засiдання районноi KoMiciI зпитань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй, вiдповiдно допротоколу позачергового засiдання обласноТ KoMicii з питань техногенно-екологiчноТ
безпеки i надзвичайних ситуацiй вiд l8,09.2020 Л936,-

ВИРl IIIИJIИ:
1.1. Ус,l,анови,l,и з 00.00 Io.tllll 2I.09.2020 <<Зе.tеltllii>>

Ilебезt lски J]OIlIl1|]clt}lЯ C()\,l t)- t 9 на l e1lll Ltllltl 1laiitltir,
1.2. Micb KtIrt. ce.I Il Ill l{ tl \I. ci,-l ьс ь Klt rl I,o. IoB:l)l :

1,2,1, []illltllзi_ittt) _tO dc1.1IIt)B.icI{(l] () aI_I\IilricTpa,гr,lBHiй r.сри,гсlрii' рiвгrяetIi_lclti,tlttll'}lr'il"111,1;11 jiL\-\!ji]-, l]iIII1 lIC\\lI_1bIIc _lOlpt,I!altItrl KapaIllиIiIrLl х обr,tс;ксtlt,.
l]}IJl]aLtCl]l1\ jitlCilI:it\iJO]t] ii.lбirlсli \1illiсгlliв \'r;раIrlи Bi;t22 ",,r,,,*,r 2020 рокr,Л! 64l.

'l-epш.rirr BIlKoHaIlHrI lloc.liйlto.
на tsесЬ час :tii KaptltITиIt}, аiбсl лtl
особ;rи Bo1-o роз1 IоряjI}Itеt]l;я

1,2,2,Забсзгtечrtти lIровеjlенtrЯ lIIирокого iнфорлlt,ваlltlя -,1u 
роз'ясIl}оIза:tьttо'i

робо,гlr ccpcjl Ilасе"|lенFlя райоrrу Lцодо всlановIIених каlрilн.гинтIих обп,tс;ttеttь Ilaадluilriс граl,иl]Irili -гери.горii' i обоrl'rl:]коt]оl.о l.х ло.гр1.1пtанI{rl.
'J-ep ,rilr BIJKOI{aI{Hrl - tlclc,tiiittcl.
на вссь час ;til' KllpaH.r rttlt, абсl,iцtl
tlсобll иtзоI,о розI lоря. 1rlicI Itlrl

1.3. Контроль за виконанням рiшення KoMicii локласти
голови Райдеряtадмiнiстрацii Бат.ючка Р,М,

СJIУХАЛИ:
2. Про розгляд заяви жиI.ельки смт

Ярославiвноi.
нижаrlковичi Катинськот Оксани

\r'
PlBC}ll, Clt1.lCr\lt'l tttll'

FIа IIершого застуIlника

ВИСТУПИЛИ:
1. Батючок Р.Р.
2. Ковальчук

УкраТни у Львiвськiй

- перший заступник голови
I.Г. головний iнспектор
областi,

райдержадмiнiстрацii.
Старосамбiрського РВ ГУ l(CHC



ВИРIIIIИJIИ:
2,|. Поjlатлl на розr,"пrlД чорl,ово)'сесiТ CTapocal,tбipc1,ltoT paliollгloi pa.tlI

ttpottoзlrllittl llp() tЗИJi",lеttttя гr.,taтepia,ubHo)' ,1otltlMtoI-и з резсрI]IJ()] о Q;tlH,l1_r, paiiolrrlor.tl
бtо;t;tiеrr В c\/.v-|i з000 (t,рlи r,исячi) l-ривеrlь iI(l,IT,eлbrti clt,tT, Ilижztгlltс,llзи.ri J{a,t.l.iHcbKiii
OKcatli Ярос;rавiвlli tta tзi,trtоВ"lенlIrI rOCIIOllapCbr<o)' бl,itiB,li. ltKa б\,ilаr зrtиIl(сttLt Ili,,ц .tatc

lto;lte;tti l7 :lro l,tlгo 2020 рок),.
2.2. l{оrr,г;)о-ilь за ви}iоFIаIIняп,t рriшtеrтня заJtIlIшаIо за собоltl,

СJlУХд.lИ:
3. IIро I)о]t,.lя.( }аяв}l ,дiIITe"rlbK[t пr./{обромиля Заl,орбеllськоТ MapiT

CTellalliBttll.

ВtlС'Г}'III1- III:
]. Iiатrочсlк Р.Р. 1Tcl]1III1ii ;.tc-r\ п|]l]к ]0.Iol]I1 Ра}-IJеРiIiа;цrlilliс.граlliТ.
2. Ков:r.tьчr,к I.I,. г (),It]}]t1l]й lttCtt.'K ttlp С гltрtlсапtбiрськtll,о PI] l 

,У 
ll(]tI(]

УrtраТни 1, JIl,BiBcblti ii об,lастi

За рсзt,;tь,l,а гzll\,Ill розI _1я.t\ гlIlган,,д 111l]]}J_[]r\ .1gццоl о зltci_{altltlt 1litйottHtli' ttoцrici[ з
пl1,IatIb ,гexlIol-cIttIO-eKoJIol i,lнtli'бс'.]llСlilI i н.t.lзtзtI,{аiirIrlх ctlLr attiil -

ВИРlllIИ jlИ:
3.1. I Io;tlrтlr IJa |]()зl,"r]я/l IiCPIOBt)i' ccciT Старосашrбiрськоi' paiicltltroT рад1.1

ltрсlгтозt,lltiЮ прО виjliлетtttЯ r,taTepizt-lbHtll' fоrtоtlогII З резсрв}lого фонду pur-r.,r,r,,,.u
бlО.];КеТr' В cl'.tti l5000 (lt'я,гttадцять тIlсrIч ) I prtBeHb ;ки,гельtli *i.ru fiоброми.чя
ЗаtорбсгIсьrriГt MapiT С,r,епаttiвнi. на вi.tнов-tегtt,tя жит"rtовоl-о будигrку,. яtttиij бl,tз
зttlIцеultlYt пiJ час ltolte;lti 15 вересlrя 202l) poKl.

3.2. KoilTpo,Ib за }]иконаI{няlчt pillteHlIя за-lIIlIlаю за собокl.

Перший застуIIник голови районноТ
KoMiciI з rIиTaIlb Т'ЕБ i НС *- перший
застуtltlик I,оJtови райдсржалмiнiстраrli чок

Секретар KoMicii с.лЕсик


