
 

УКРАЇНА 

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО – ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

47500 Тернопільська обл. м. Бережани, вул..Банкова 3, тел. (03548) факс 2-14-37 e-mail: mrada@ber.te.ua 

 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Міський голова м. Бережани  

____________Володимир МУЗИЧКА 

“___”_______________     2020 року 

 

ПРОТОКОЛ  №  5 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

 

“ 13 ” квітня  2020 року                                                                         м. Бережани 

 

Головує: Петро АДАМОВИЧ – перший заступник міського голови                        

м. Бережани, перший заступник голови міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Секретар: Сергій МАЛИЙ – спеціаліст І категорії з питань цивільного 

захисту населення, відділу з питань цивільного захисту населення взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи. 

 

Присутні:  члени комісії у кількості - 15 чол., відсутні - 6 чол. (з поважних 

причин). 

 

Запрошені: 

Ковальчук Андрій Ярославович – директор ТзОВ "Компанія "ЕКО-

ІНВЕСТ". 
 

 

СЛУХАЛИ 

 

 Про виділення паливно-мастильних матеріалів з матеріального 

резерву міської ради для проведення земельних робіт з рекультивації 

земельної ділянки та ліквідації пожежі твердих побутових відходів в 

урочищі «Бізятин» Курянівської сільської ради Бережанського району. 

 

Доповідав: Адамович П.П. – перший заступник міського голови, який 

довів до відома комісії про те, що рішенням сесії міської ради від 05 жовтня 2017 
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року № 728 «Про затвердження проекту договору про спільну діяльність» міська 

рада підписала з Кур’янівською сільською радою договір про співпрацю для 

досягнення спільної мети щодо приведення діючого несанкціонованого 

сміттєзвалища в урочищі «Бізятин» поблизу с. Павлів Кур’янівської сільської 

ради за межами населеного пункту до вимог чинного законодавства України 

зокрема проведення рекультивації сміттєзвалища з подальшою паспортизацією. 

Адамович П.П. запропонував виділити з матеріального резерву міської ради 

485 літрів дизельного палива та 20 літрів бензину АІ-92 ТзОВ "Компанія "ЕКО-

ІНВЕСТ" для попередження виникнення надзвичайної ситуації пов’язаної із 

займанням та горінням твердих побутових відходів на земельній ділянці в 

урочищі Бізятин Кур’янівської сільської ради Бережанського району. 

 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Калакура Т.М. - начальник районного відділу Управління ДСНС України 

в області, запропонував присутнім членам комісії підтримати пропозиції щодо 

виділення паливно-мастильних матеріалів ТзОВ "Компанія "ЕКО-ІНВЕСТ" для 

попередження виникнення надзвичайної ситуації пов’язаної із займанням та 

горінням твердих побутових відходів на земельній ділянці в урочищі Бізятин 

Кур’янівської сільської ради Бережанського району, та  проведення земельних 

робіт по ліквідації пожежі твердих побутових відходів та рекультивації вказаної 

земельної ділянки. 

.В результаті обговорення з метою запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій природного характеру КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 
         

1. Інформацію першого заступника міського голови Адамовича П.П. 

прийняти до відома. 

2. Фінансово-економічному відділу міської ради розглянути дане рішення 

комісії та підготувати на розгляд на черговому засіданні виконавчого комітету 

міської ради проект рішення щодо виділення з матеріального резерву міської 

ради 485 літрів дизельного палива ТзОВ "Компанія "ЕКО-ІНВЕСТ" для 

попередження виникнення надзвичайної ситуації пов’язаної із займанням та 

горінням твердих побутових відходів на земельній ділянці в урочищі Бізятин 

Кур’янівської сільської ради Бережанського району, та  проведення земельних 

робіт по ліквідації пожежі твердих побутових відходів та рекультивації вказаної 

земельної ділянки. 

3. Юридичному відділу міської ради підготувати проект договору з ТзОВ 

"Компанія "ЕКО-ІНВЕСТ"  щодо виконання  земельних робіт по ліквідації 

пожежі твердих побутових відходів та рекультивації земельної ділянки в 

урочищі Бізятин Кур’янівської сільської ради (біля с. Павлів). 

4. ТзОВ "Компанія "ЕКО-ІНВЕСТ": 



1) здійснити земельні роботи, а саме рекультивацію земельної ділянки в 

урочищі Бізятин Кур’янівської сільської ради (біля с. Павлів). 

2) по закінченню земельних робіт по ліквідації пожежі твердих побутових 

відходів та рекультивації земельної ділянки в урочищі Бізятин Кур’янівської 

сільської ради  надати у міську раду звіт про використання паливно-мастильних 

матеріалів (485 літрів дизельного палива). 

5. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної  роботи здійснити контроль за 

цільовим використанням паливно-мастильних матеріалів та поданням звітності 

ТзОВ "Компанія "ЕКО-ІНВЕСТ" в міську раду. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Петра Адамовича. 
 

 

 

 

 

Перший заступник міського  

голова м. Бережани, перший 

заступник голови міської комісії  

з питань техногенно – екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій                                                             Петро АДАМОВИЧ 

 

 

Спеціаліст І категорії з питань 

цивільного захисту відділу з питань 

цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами, 

та мобілізаційної роботи, секретар комісії                                        Сергій МАЛИЙ 
 


