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ПРОТОКОЛ №  9 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

  “06” вересня 2021 року                                                                     м. Бережани   

 

Головує:  Ростислав БОРТНИК – міський голова  м. Бережани, голова 

міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій. 

       Секретар: Сергій МАЛИЙ – спеціаліст 1-ї категорії відділу з питань 

цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами, 

мобілізаційної роботи  міської ради.                                   

Присутні:  члени комісії у кількості - 18 чол., відсутні – 7 чол. (з поважних 

причин). 

Запрошені: 

Любов Когут - лікар-епідеміолог Козівського відділу Тернопільського 

міськміжрайонного відділу ДУ " Тернопільський обласний центр контролю та 

профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України". 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про розгляд звернення гр. Николишина О.В., який під час 

проведення земляних робіт викопав 200 л. ємність з невідомою речовиною, 

яка виділяла їдкий, агресивний запах. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Володимир Урдейчук – поінформував про те, що до міської ради 

звернувся громадянин Николишин О.В., який в ході земляних робіт біля свого 

будинку за адресою вул. Богдана Хмельницького, 52Л, кв.3 м. Бережани викопав 

ємність (200 літрів) із невідомою речовиною, яка виділяла їдкий, агресивний 

запах та проханням вжити заходів по утилізації даної речовини. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Тарас Калакура – запропонував проєкт рішення з даного питання. 

 
В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 
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1. 7 ДПРЧ 2 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Тернопільській 

області вжити заходів щодо герметизації ємності для забезпечення її безпечного 

транспортування до місця тимчасового зберігання. 

2. Бережанському МКП "Господар", 7 ДПРЧ 2 ДПРЗ Головного управління 

ДСНС України у Тернопільській області здійснити перевезення ємності з 

невідомою речовиною за межі м. Бережани. 

3. Ємність з невідомою речовиною перевезти у район за межами житлової 

забудови для тимчасового зберігання. 

4. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами, мобілізаційної роботи: 

- звернутися до ДУ " Тернопільський обласний центр контролю та 

профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України" щодо визначення 

складу невідомої речовини; 

- в подальшому після отримання результатів дослідження вирішити питання 

утилізації ємності з невідомою речовиною. 
 

 

 

Міський голова м. Бережани,  

голова міської комісії з питань  

техногенно – екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуації                                                   Ростислав БОРТНИК  

 

 

Секретар комісії, спеціаліст І категорії 

з питань цивільного захисту населення 

відділу з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами,  

мобілізаційної роботи                                                                     Сергій МАЛИЙ 
 


