
                                                                            

      
    

                ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

УЖГОРОДСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

КОМІСІЯ  З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

вул.Загорська, 10, м.Ужгород, 88017, тел.: 61-29-17, 61-29-32 факс, 

web-caйт: www.uzh-rda.gov.ua, e-mail:uzh-rda@carpathia.gov.ua, код ЄДРПОУ 0405384 

 

     ПРОТОКОЛ №6  

               зас ідання коміс і ї  

18.05.2021                                                                                                         м. Ужгород 
 

Головувала  – в.о. голови Ужгородської райдержадміністрації МАЦКО Х.К. 

Присутні: згідно списку 

Запрошені:  
 Шебела Олександр Михайлович – інженер ВТК Служби автомобільних доріг у 

Закарпатській області 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:      

          І. Про видалення небезпечних дерев на території лісового фонду 

Порошківського лісництва автодороги Т-07-12 Перечин-Свалява на Оленівському 

перевалі (лист ДП «Перечинське лісове господарство» 11.05.2021 №186). 

 II. Про вирішення питання з проведення робіт по освітленню автодороги 

Великий Березний – Чорноголова – Дубриничі шляхом видалення аварійно-

небезпечних дерев (лист ДП «Великоберезнянське лісове господарство» 17.05.2021 

№242). 

 ІІІ. Про   стан   епідемічної ситуації  по захворюваності на коронавірусну 

хворобу COVID-19 на території Ужгородського району. 
  

Слухали: 

 Шебелу Олександра Михайловича – інженера ВТК Служби автомобільних 

доріг у Закарпатській області, який поінформував, що в рамках програми 

Президента України «Велике будівництво» Службою автомобільних доріг у 

Закарпатській області проводиться поточний середній ремонт автодороги 

державного значення Т-07-12 Перечин – Сваляви км 30+580 – км 39+927, під час 

якого окремі дерева унеможливлюють влаштування водопропускних штучних 

споруд на зазначеній ділянці дороги. 

 

Кірик Миколу Ярославовича – т.в.о. головного лісничого ДП 

«Великоберезнянське лісове господарство», який вніс пропозицію щодо вирішення 

питань з проведення робіт по освітленню автодороги Великий Березний – 

Чорноголова – Дубриничі шляхом видалення  аварійно-небезпечних дерев (лист ДП 

«Великоберезнянське лісове господарство» 17.05.2021 №242). 

 

Шинкаренко Ларису Федорівну - головного лікаря комунального 

некомерційного підприємства „Ужгородський районний центр первинної медико-

http://www.uzh-rda.gov.ua/


санітарної допомоги Ужгородської районної ради”, яка доповіла про стан 

епідемічної ситуації по захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 на 

території Ужгородського району. 

 

 І. Про видалення небезпечних дерев на території лісового фонду 

Порошківського лісництва автодороги Т-07-12 Перечин-Свалява на 

Оленівському перевалі (лист ДП «Перечинське лісове господарство» 11.05.2021 

№186)______________________________________________________________ 

 

Заслухавши інформацію із питання порядку денного, відповідно до Кодексу 

цивільного захисту України, Державних будівельних норм (ДБН В.2.3-4:2015), 

розглянувши лист ДП „Перечинське лісове господарство” 11.05.2021 №186, з метою 

запобігання виникненню аварійних ситуацій, з урахуванням обговорення, комісія 

вирішила: 

1. Інформацію виступаючих прийняти до відома. 

2. Дерева, які знаходяться на території лісового фонду Порошківського 

лісництва автодороги Т-07-12 Перечин-Свалява на Оленівському перевалі  є 

небезпечними і такими, що підлягають видаленню відповідно до Державних 

будівельних норм (ДБН В.2.3-4:2015). 

3. ДП  „Перечинське лісове господарство” вжити відповідних та необхідних 

заходів щодо видалення небезпечних дерев на території лісового фонду 

Порошківського лісництва автодороги Т-07-12 Перечин-Свалява на Оленівському 

перевалі  відповідно до Державних будівельних норм (ДБН В.2.3-4:2015). 

4. Контроль за виконанням рішення із питання порядку денного  покласти на 

ДП „Перечинське лісове господарство”. 

 

ЗА                    –_18_ 

ПРОТИ            – 0_ 

УТРИМАВСЯ – 0_ 

 

II. Про вирішення питання з проведення робіт по освітленню автодороги 

Великий Березний – Чорноголова – Дубриничі шляхом видалення аварійно-

небезпечних дерев (лист ДП «Великоберезнянське лісове господарство» 

17.05.2021 №242)_____________________________________________________ 

(Кірик М. Я.) 

 

Заслухавши інформацію із питання порядку денного, відповідно до Кодексу 

цивільного захисту України, Державних будівельних норм (ДБН В.2.3-4:2015), 

розглянувши лист ДП «Великоберезнянське лісове господарство» 17.05.2021 №242, 

з метою запобігання виникненню аварійних ситуацій, з урахуванням обговорення, 

комісія вирішила: 

2. Інформацію виступаючих прийняти до відома. 

2. Дерева, які знаходяться на території лісового фонду ДП 

«Великоберезнянське лісове господарство» уздовж автомобільної дороги  Великий 

Березний – Чорноголова – Дубриничі  є аварійно-небезпечними і такими, що 

підлягають видаленню відповідно до Державних будівельних норм (ДБН В.2.3-

4:2015). 

 



 

3. ДП  „Великоберезнянське лісове господарство” вжити відповідних та 

необхідних заходів щодо видалення аварійно-небезпечних дерев на території 

лісового фонду Великоберезнянського лісництва уздовж автомобільної дороги 

Великий Березний – Чорноголова – Дубриничі відповідно до Державних 

будівельних норм (ДБН В.2.3-4:2015). 

4. Контроль за виконанням рішення із питання порядку денного  покласти на 

ДП „Великоберезнянське лісове господарство”. 

 

ЗА                    –_18_ 

ПРОТИ            – 0_ 

УТРИМАВСЯ – 0_ 

 

 

ІІІ. Про   стан   епідемічної ситуації  по захворюваності на коронавірусну 

хворобу COVID-19 на території Ужгородського району____________________ 

(Шинкаренок Л.Ф.) 

 

 Заслухавши інформацію із питання порядку денного, відповідно до  постанови 

Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року  

№ 1236 „Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних   заходів,   з   метою запобігання поширенню   на території 

України гострої  респіраторної  хвороби   COVID-19,   спричиненої    коронавірусом   

SARS-CoV-2,  листа  Міністерства   охорони   здоров’я   України    від  22.03.2021  

№26-04/8736/2-21, протоколу комісії ТЕБ та НС 12.04.2021 №5, з урахуванням 

обговорення, комісія вирішила: 

 1. Інформацію виступаючих взяти до відома.  

 2. Продовжити, на території району карантинні обмеження відповідно до 

протоколу комісії ТЕБ та НС 12.04.2021 №5. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення, у межах компетенції, покласти на 

відповідальних виконавців відповідно до  протоколу комісії ТЕБ та НС 12.04.2021 

№5. 

 

ЗА                    –_18_ 

ПРОТИ            – 0_ 

УТРИМАВСЯ – 0_ 

 

 

В.о. голови державної  адміністрації           Христина МАЦКО 

 

Протокол вів 

Головний спеціаліст відділу цивільного 

захисту райдержадміністрації         Віталій СМАКОВСЬКИЙ 
 

 


