
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник голови ЗапорiзькоТ
обласноТ державноТ адмiнiстрачiТ, перший
заступник голови регiональноТ KoMiciT з

ногенно-екологiчнот безпеки та
ситуацiй ЗапорiзькоТ областi

Володимир ШУСТОВ

202l року

л
позачергового засiдання регiональноТ KoMiciT з питань техногенно-екологiчноТ

безпеки та надзвичайних ситуацiй ЗапорiзькоТ областi
(в режимi онлайн-засiдання)

вiд 25.03 .202| м. Запорiжжя }г9 8

Го"rlовуючий: гlерший заступник голови ЗапорiзькоТ обласноТ державноТ
адмiнiстрачiТ, перший заступник голови регiональноТ KoMiciT з питань
техногенно-екологiчноТ безпеки та надзвичайних ситуачiй ЗапорiзькоТ областi
Володимир ШУСТОВ.

Секретар: Микола ПУСЬ.
Присутнi: члени регiональноТ KoMiciT з питань техногенно-екологiчноТ

безпеки ,га надзвичайних ситуаuiй ЗапорiзькоТ областi (далi регiональна
комiсiя ТЕБ та НС), запрошенi.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

l. Про епiлемiчний стан на територii Запорiзькоi областi.
Доповidач: засmупнLtк zенерально?о duрекmора - завidувач вiddiлу,

doc.l i dже н ня б i o.1 о: i чнLlх фа к m ор i в !ержа BHol' ус mановu к За пор iзькutt облас Httit

lаборсtlllорt llll't I let t пtр МОЗ YKpai} tu> O.1eKcaHdp МД ШДК,

2. Про викоtlаIl}lя заходiв щодо запобiгаllня поширеннlо гостроi

ресII iра,горноi х вороби COVI D- I 9, сп ри ч и HeHoi KopoнaBipycoM SARS-CoV-2.
Що ttовidач i:
засll1упнllк zенера.цьноzо dupeKmopa - завidувач вiddiлу dослid,ження

бiоltоziчнчх факmорiв !ержавноi' усmановu к Запорiзькutt обласнuй
,чабораплорнutt L|енmр МОЗ YKpal'Hu> Олексанdр МДШАК;

засlпупнllк zо.гlовLl Ме.цiплопольськоl' райdержаdмiнiсmрацi| IrtHa КОГУТ;
z о.ц о ва П o.,to z i вс ъкоl' р а it d е рлса d.v i н i с m pat 1 il' Д р mу р К Р У П С Ъ К И Й ;

Ко.ч rttrt-Зорянс bKttti се_гluLl|нuй zоltова I zop ГНДТУША,,

W
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duрекmор lепарmаменmу соъliалъноzо захuсmу населення Запорiзько|
об.цасноl' dер,жавноl' ad.u iH icmpatlii' Свimлана ДБlУРДХМАНОВД.

3. Про пiлсумки роботи органiв управлiння з питань цивiльного
захисту у 2020 роui та визначення основних завдань на 202l piK.

lоповidачi:
в.о. duрекmора lепарtпа.|,tенm), з пumань ъluвiльноzо захuсmу насе"lення

З а п о р i з ъ к o| о (l.,t а с н o| d е р лс а в н oi' а dм i н i с m ра t 
1 i i' Д н dp i й Б УЛ Д В I Н О В ;

перttшй засll1чпнчк нача-rlьнllка Го",lовноzо управ.цiння ДСНС YKpal'Hu у
Запорiзъкiti об.пасm i Волоd Ltлl uр МДТРОСОВ.

4. Про видiлення пально-мастильних матерiалiв з регiонального
матерiал ьtIого резерву.

lоповidач: в.о. dttpeKtl,topa flепарtпа|lенmу з пLlmань ъlъtвiльноzо захuсmу
н(]се.7еltня Зсtпсlрiзъксl| oб.lacttoi' dep)K,aтHo| ad.viHicmpatlii Анdрiй БУЛДВIНОВ.

5. Про попередження негативllих llаслiдкiв, пов'язаних з припиненням
електропостачilttllя lla обОсктах соlцiальноi сфери областi.

lоповidач: duрекmор flепарmа.иенmу промuoryовосmi mа розвumку
iнфрасmрукll1урLt Запсlрiзъкоi' об"ryаснсll' dержавноi' аd,uiнiсmрацit'
Марuна БДРДНОВСЪКА.

З пи,гання ПЕРШОГО порядкч денного:
,,Про епiдемiчllий стан на територii Запорiзькоi областi>>

ДОПОВIlАВ: засmупнu.ж ?енеральноzо dupeKmopa - завidувач вiddiлу
dослidження бiо,цоziчнuх факmорiв flержавноl' усmановu кЗапорiзькuй обласнuй

"lаборап,tорнttй lteHmp МОЗ YKpai'Huy Олексанdр МАЦIАК.

ВиРlШИЛИ:

l. Прийняти до уваги iнформацiю доповiдача.

Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.

З питаrlllя Дl)УГОГО порядкч денногtl:
..про викоtlаllllя заходiв щодо запобiгання поширенню гостроi

респ i paTopHoi
SAltS-CoV-2>

ДОПОВIДДЛИ:
засmупнLtк zенера"гlьноzо duрекmора - завidувач вiddiлу dослid,ження

бiоltоziчнLlх факmорiв lер,жавноi' усmановu кЗапорiзькuГt обласнutt
,пабораmсlрнъtti l_teHmp МОЗ Украi'нu> Олексанdр МДШДК;

засlпупнltк zо"цовLl Мелimопольськоl'райdержаd.uiнiсmршlil' IHHa КОГУТ,,
zо.rl о ва П oltoz i вс ъкоl' райdержаdлl iH ic mраъlil' др mу р КРУП С ъ КИ Й,
Kcl.tt ъttlt-Зсlряt t с ькчГt се.тLlLt|нъtti zo-1oBa lzop Г Н ДТУШ Д,,

хвороби COVID-19, спричиненоI KopoнaBipycoM
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duрекmор lепарmа.ценпlу соъуiальноzо
о бл а с н o| d е р ж а в н o| а d,ц,t i н ic mраъ1 ii' С в i mл а н а

ВИРIШИЛИZ

захuсmу насе,цення Запорiзъко|
ДБДУРЛХМДНОВД.

l. Прийняти до уваги iнформацiю доповiдача.

2. Структурним пiлроздiлам облдержадм i н icTpa чii,
райлержадмiнiстрацiям, виконавчим органам сiльських, селишlних,
мiських р?дl територiальним органам MillicTepcTB, iнших центральних
()ргаlliв викоIlавчоi влади, суб'сктам господарюва1I1lя, незалежно вiл форми
вJIаснос,гi, в межах комгrе,геrrцiТ забезпечити безумовне виконання вимог,
визначених законами УкраТни, актами Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, особливо,
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09.1 2.2020 ЛЬ 1236 ,,Про
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепiдемiчних
заходiв з метою запобiгання поширенню на територiТ УкраТни гостроТ
pecrl iра,горноТ хвороби COVID- l 9' сприч иненоТ KopoнaBipycoM SARS-CoV-2>
(зi змi}tами, зокреN4а, вI-tесе}tими постаtlовою Кабiнету MiHicTpiB Украillи вiд
22.03.202l ЛЬ 230,,Про внесення змiн до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 9 грудня 2020 р. J\Ъ |2З6>>) (далi - Постанова), протокольними рiшеннями
регiональноТ комiсiй з питань ТЕБ та НС щодо запобiгання поширенню на
територiТ УкраТни гостроТ респiраторноТ хвороби COVID- l9.

Tep.ltiH вuконання: но перiоd каронmuну

З. Щержавlliй ycTaHoBi <<Запорiзький обласний лабораторний Щентр
МОЗ Украiни>>:

1 ) постiйно здiйснюва,ги монir,оринг стану справ щодо поширення гостроТ

респiраторноТ хвороби COVID-l9, спричиненоТ KopoнaBipycoM SARS-CoV-2
(далi - COVID- l9), у розрiзi кожного окремого району та кожноТ окремоТ
територiальноТ громали, зокрема, наявностi таких ознак:

кiлькiсть виявлених нових випадкiв COVID- l9 протягом
днiв на територiТ окремоТ територiальноТ громади перевищус 70;

кiлькiсть виявлених нових випадкiв COVID- 19 протягом
днiв перевищус кiлькiсть випадкiв за аналогiчний перiод на
вiдсоткiв;

2) у разi наявностi вищезазначених ознак та встановленнi на територiТ
областi <<помаранtiевого)) рiвlrя епiдемiчноТ небезпеки негайно iнформувати
керiвництво облдержадмiнiстрачiТ (через !,епартамент охорони здоров'я
облдержадмiнiстрацiТ), вiдповiднi райлержадмiнiстраuiТ та виконавчi органи
сi;rьських, селиIцних, мiських рад, в яких наявнi вищезазначенi оЗнаки, з

наданням пропозицiй щодо прийняття рiшення мiсцевими комiсiями з питань
техt{огенно-екологiчноТ безгlеки та I-Iадзвичайних ситуаuiй щодо встановлення

додаткових обмежувальних протиепiдемiчних заходiв.
Tep.ltiH вLlконання: н0 перiоd коронmuну

ocTaHHix семи

ocTaHHix семи
50 та бiльше
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4. Райлержадмiнiстрацiям' виконавч Им органам сiльських, селищних,
мiських рад:

утворити м iсцевi koMiciT з питань техногенно-екологiчнот безпеки та
надзвичай них ситуаuiй ;

TepMiH вl/конання: неzайно
у разi наявностi в межах вiдповiднот територiальнот громади ознак,

визначених в пп. l п.3 цього питання, приймати рiшення на мiсцевих комiсiях з
питань техногенно-екологiчнот безпеки та надзвичайних ситуацiй щодо
встановлення додаткових обмежув€UIьних протиеПiдемiчних заходiв, зокрема,
заборони проведення Bcix масових (розважаJIьних, спортивних, соцiальних,
рекламних r,a iнших) заходiв' kpiM офiцiйних спортивних заходiв, включених до
единого каJIен;iарного планУ фiзкультурно-оздоровчих та спортивних заходiв
укратни, ,га матчiв командних iгрових Видiв спорту професiйних спортивних
клубiв без глядачiв за умови дотримання учасниками таких заходiв вiдповiдних
санiтарних i протиепiдемiчних заходiв та здiйснення обов'язкового щоденного
контролю за станом здоров'я учасникiв, заходiв з оцiнювання якостi освiти;

Тер,ъliн вuконання: но перiоd каронmuну
про прийняr,тя piLtlel-tl-tя щодо запровадження на вiдповiднiй територiТ

додаткових обмежувальних протиепiдемiчних заходiв iнформувати
облдержадмiнiстрацiю (налати копiю протоколу засiдання мiсцевот koMiciT з
питань тЕБ та нС до !епартаменту з питань цивiльного захисту населення
облдержадм i н i cTparriT;.

Tep.+ti tt вllконання : нeza йно

5. У зв'язку з погiршенням епiдемiчного стану, пов'язаного з COVID-l9:
l ) Мелiтопольськiй, Пологiвськiй райлержадмiнiстрачii:
забезпечити проведення засiдання мiсцевих комiсiй з питань ТЕБ iHc, на

яких розгJIянути питання Щодо встановлення додаткових обмежувальних
протиепiдемiчних заходiв на територiт районiв в цiлому або в окремих
територiальних громадах, якi входять до складу районiв;

ТермiH вuконання: Hezaйно
ПРО ПРИЙня'гтя рiшення проiнформува,ги обллержадмiнiстрацiю (налати

копiю протоколу засiдання мiсцевоТ KoMiciT з питань ТЕБ та НС до
lепарТаментУ з питаНь цИвiльноГо захиСту населеннЯ облдеРжадМiнiстраЧiТ);

Тер.п,t i н вLtконання : Heza йно

2) вик0IlавчиМ оргаllам Комиш-Зорянськiй селищноi ради,
Семен iвськоI сiл ьськоТ рали:

забезпечи,ги проведення позачергового засiлання Мiсцевих комiсiй з питань
тЕБ та нС З метою прийняття рiшень щодо встановлення в межах
територiал ьн их громад додаткових обмежувал ьних протиеп iдемiчних заходi в;

Tep"vt iH вLtконання: Heza йно
облдержадмiнiстрацiю та

протоколу засiдання мiсцевоТ

про при й няття рiшен ня
вiдповiдLrу райдерж?дмi н iстрацiю

проiнформувати
(надати копiю



5

KoMicii з пиl,ань ТЕБ та НС до !епартаменту з питань цивiльного захисту
населен ня облдержадм iнiстрацiТ).

TepMiH влtконання: неzайно

6.,I[,епартаменту охороtlи зДоров'я обллерясалмiнiстрачii спiльно з:l) райлержалмiнiстрачiями, виконавчими органам сiльських,
селищtlих, мiських рад вжити заходiв щодо активiзацii вакцинацii громадян
проти COVID-l9 та здiйснення монiторингу за показниками щеплення;

TepMiH вuконання; на перiоd
провеdення вакцuнацii

2) виконавчим KoMiTeToM Запорiзькоi MicbKo[ ради:
опрацювати питання та надати пропозиuiт щодо визначення мiсць

обсервачiТ (зокрема, Тх найближчого розмiщення до аеропорту м. Запорiжжя) та
порядку здiйснення транспортування осiб до мiсць обсервацiт;

Терлt iH в1,1конання; 02,04.202 l
вжити заходiв щодо збiльшення лiжкового фонду у закладах охорони

здоров'я м. Запорiжжя, визначених для лiкування хворих на COVID-I9, з
урахуванням забезпечення його киснем на piBHi не менше 80 ой.

Терм iH влlконання: 09.04, 202 l
7. !,епартаменту освiти i науки обллержалмiнiстрачii опрацювати

питання захворюваностi здобувачiв освiти та персонaulу закладiв освiти на
CO_VID- l9, виробити пропозицiТ щодо органiзацii освiтнього процесу та режиму
роботи закладiв.

ТермiH BuKoHaHня: 0l,04.202 I

8, .щ,епартаменту iшформачiйноi дiяльнос,гi та комунiкаuiй з
громадськiстю облдержадмiнiстрачii', Райдержадмiнiстрацiям, виконавчим
органам сiльських, селищtlих, мiських рад за участю регiональних та
мiсцевих засобiв масовот iнформачiт, у тому числi приватнот форми власностi
(за зголою), зокрема, у соцiальних мережах, забезпечити проведення:

l ) iнформацiйно-роз'яснtовальнот роботи щодо:
п опуJI я р и зачiт вакци нацiт населен ня вiд KopoHaBipycHoT хвороби

COVID- l9;
профiлакти ки захворIовання

протиеп iдем iчних заходiв;

2) висвiтлення рiшень державнот, регiональнот та мiсцевих комiсiй з питань
техногенно-екологiчноТ безпеки та надзвичайних ситуаuiй;

з ) iнформування про дотримання громадянами встановлених caHiTapHo-
епiдемiчних вимог в умовах карантин}, зокрема дотримання режиму носiння
захисних масок, соцiальноi дистанцii тощо;

4) тематичНих медiа-захолiв (брифiнгiв, прес-конференцiй, KoMeHTapiB для
засобiв масовот iнформачiт) Щодо необхiдностi дотримuпп, протиепiдемiчних

на COVID- l9 та дотримання
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вимог iз залученням експертiв, представникiв зацiкавлених iнститутiв
громадянського суспiльства, у тому числi молодiжних громадських органiзацiй,
лiдерiв /lyмok, мiжнародних органiзацiй; пiдтримання взасмодiт мiж
представниками iнститутiв громадянського суспiльства, лiдерами громадськоТ
думки з метою за-пучення Тх до проведення iнформацiйноТ кампанiТ щодо
важливостi дотримання протиепiдемiчних заходiв;

Tep.ttiH вLlконання: но nepiod каронmuну

9. Департамеllту соцiального захисту населення обллержадмiнiстрачiТ,
ЩепартамеtIту освiти i llауки облдержадмiнiстрачiТ, Управлiнню молодi,
фiзичноТ культури ,r,a спорту обллержадмilliстрацii, Службi у справах дiтей
обллержадмilliс,грацii вжити заходiв щодо скасування проведення оголошених
процедур закупiвлi путiвок до дитячих закладiв оздоровлення та вiдпочинку за
кошти обласного бюджету до полiпшення епiдемiчноТ ситуаuiТ в регiонi
вiдповiдно до вимог чинного закоFIодавства.

Tep"lt i н BLl кона н ня : невidtc,tctd н о

Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.

З питаrlня ТРЕТЬОГО порядкч денного:
..Про пiлсумки роботи органiв управлiнllя з питань цивiльного захисту

у 2020 poui та визначення основних завдань на 202l piK>

ДОПОВIДДЛИ:
в.о. duрекmора lепарmаменmу з пumань ъluвiльноzо захuсmу насе"цення

З ап ор iз ъ к o| о б",l а с н o| d е рж а в н oi' а d.u i н ic пl р at 1 ii' Д н dp i й Б УЛ А В I Н О В ;
перlttъtti засll1упнLtк началънлlка Гоlовноzо управлiння ДСНС YKpai'Hu у

Запорiзькiй облас,пl i Волоd tlM uр МДТРОСО В.

ВИРIШИЛИ:

l. Прийняти до вiдома iнформацiю доповiдача.

2. Щепартаменту з питань цивiльного захисту населення
облдержадмiнiстрацiТ направити ло райдержадмiнiстрацiй, виконавчих органiв
сiльських, селищних, мiських рад матерiали пiдбиття пiлсумкiв роботи органiв

управлiння з tIитань цивiльного захисту у 2020 роui та ocHoBHi завдання на
2020l piK.

Tep,vtiH вtlконання: do 0L04,202I

Рirrlення KoMiciT п рийнято одноголосно.

З llитання LI ЕТВЕРТОГО порядкч ленного:
uПр,l видiлеIlня пальlIо-мастильIlих матерiалiв регiональIlого



]

матерiального резерву)>
ДОПОВIДДВ: в.о. duрекmора !епарmаиенmу з пumань tluвiльноzо захuсmу

н а с е,гl е н н я З ап о р i з ъко| о бла с н o| d ерж а в н o| а d"ц,l i н i с m рш fi| Д н d Р i й Б УЛ Д В I Н О В.

ВИРIШИЛИ:

l. Прийгtяти до вiдома iнформацiю доповiдача.

2. Вiдповiдно до листа Запорiзького обласного управлiння лiсового Та

мисливського господарства вiд l8.03 .202l Jф 01-08/356 кЩОДО ВИДiЛеННЯ ПМIVI

з регiонального матерiального резерву)) та взявши до уваГИ РИЗИКИ ВИНИКНеННЯ

надзвичайних ситуашiй техногенного та природного характеру (загорянь Та

пожеж у лiсових насадженнях областi), погодитись з видiленНяМ ПаЛЬнО-

мастильних матерiалiв з регiонального матерiального резерву державнИМ
лiсогосподарським пiдприсмствам ЗапорiзькоТ областi для ЗаПОбiГаННЯ Та

оперативного реагування у разi виникнення надзвичайних ситУаuiй
техногенного та гIриродного характеру (загорянь та пожеж У лiсових
насадженI-Iях областi) протягом пожежонебезпечного перiолУ 202l РОКУ У
кiлькостi 3000 (три тисячi) лiтрiв дизельного пального та 2000 (двi тисячi)
лiтрiв бензину марки А92, а саме:

ДП <<Берлянське лiсове господарство)) у кiлькостi 600 (шiстсот) лiтрiв

дизельного пального та 400 (чотириста) лiтрiв бензину марки А92;

ДП <<Запорiзьке лiсомисливське господарство)) у кiлькостi 600 (шiстсОт)

лiт,рiв дизеJIьного пального та 400 (чотириста) лiтрiв бензину марки А92;

ДП <<Кам'янсько-Щнiпровське лiсове господарство) у кiлькостi
600 (шiстсот) лi,грiв дизельного пального та 400 (чотириста) лiтрiв бензину

*'О-iЁlа"r,"гiвське 
лiсомисливське господарство)) у кiлькостi 600 (шiстсот)

лiтрiв дизельFIого паJIьFIого та 400 (чотириста) лiтрiв бензину марки А92;

ЛП ((Ме.lliтопольське лiсове господарство> у кiлькостi 600 (шiстсот) лiтрiв

дизельного пального та 400 (чотириста) лiтрiв бензину марки А92.

3. Щепарт,амеllт,У З ttитаllЬ цивiльllого захистУ населенllя
обллер}кпдмiнiс,граuii пiдготувати проскт розпорядження голови

обллержадмiнiстраuiТ про видiлення пально-масТИЛЬних МаТеРiаЛiВ З

регiонального матерiального резерву з подальшою передачею на баланс

державним л iсогосподарським пiдпри€мствам ЗапорiзькоТ областi для
запобiгання,га оперативного реагування у разi виникНеННя НаДЗВИЧаЙНИХ

ситуаЦiй техгtогеНногО та природного характеру (загорянь та пожеж у лiсових
насадженнях областi) протягом пожежонебезпечного перiолу 202l рокУ У

кiлькостi 3000 (три тисячi) лiтрiв дизельного пального та 2000 (двi тиСЯЧi)

лiтрiв бензину марки А92, а саме:

ДП <<БерляItське лiсове господарство) у кiлькостi 600 (шiстсот) лiтрiв

дизелLIIоI,о паJIьllоt,о ,га 400 (чотириста) л iтpiB бензину марки А92;

ДП <<Заllорiзьке _тtiсомислиt]ське господарство)) у кiлькостi 600 (шiстсОт)
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"lriтpiB лизеJlьFIоI,о IIzuIьного ,га 400 (чотириста) лiтрiв бензину марки А92;
ДП кКам'янсько-lнiпровське лiсове господарство) у кiлькостi

600 (шiстсот) лiтрiв дизельного пального та 400 (чотириста) лiтрiв бензину
марки А92;

ДП <По_ltогiвське л iсомисливське господарство) у кiлькостi 600 (шiстсот)
лiтрiв дизеJIьноI,о IlаJrьного та 400 (чотириста) лiт,рiв бензину марки А92;

ДП ..IИелiтопt)льське лiсове господарство)> у кiлькостi 600 (шiстсот) лiтрiв
дизельного пального та 400 (чотириста) лiтрiв бензину марки А92.

TepMiH вuконання: do 30.04.202l

4. ДП <БерляIIське лiсове господарство)>, ДП <<Запорiзьке

лiсомисливське господарство)>, ДП <<Кам'янсько-Днiпровське лiсове
господарство>), ДП <<Пологiвське лiсомисливське господарство>),

ДП <<Мелiтопольське лiсове господарство>) надавати звiти про використання
пально-мастильних матерiалiв до Запорiзького обласного управлiння лiсового
та м исли tsського t,осподарства.

TepMiH вuконання: u4омiсячно, do 5 чtлсло

мiсяця, носmупнuл, за звimнiлt

5. Заllорiзькому об"пасному управ.lliнню лiсового та мисливського
госпо/IарсI,ва надавати звiти IIро використання пально-мастильних матерiалiв
до ДепартамеtIту з питань цивiльного захисту населення облдержадмiнiстраrriТ.

Тер,ъliн вllконання: лцокворmOльно, do I0 чuсла
мiсяця, лцо носmуп0€ з0 звimноtм перiоdолt

Pi tlterl ltя KoMiciT п рийня,го одногоJlосно.

з питанtlя П'ятого порядкч леllного:
..Про IIопередження негативних наслiдкiв, lIов'язаних з

електропостача1l1lя 1la oСl'cкTax соцiальllоi сфери областi>>

ДОПОВIДАВ: dъtpeKtttop lепарпlа.uенmу про.ц,luс,цовосmi

iнфраспlру,кmурu Запорiзъкоl' обласноl' dержавноi'
Мчрttttu БАРАНОВСЪКА.

ВИРIШИЛИ:

l. Прийняти до вiдома iнформацiю доповiдача.

2. CrpyKTyptl и м п iл розл iл а пt обллержад м i ll i стра u iT,

райлержаllмiнiстраltiям, виконавчим органам сiльських, селищних,
мiських рад з метою належного функцiонування об'еKTiB соцiальноТ сфери:

вжи,ги заходiв щодо укладення пiдвiдомчими комунальними установами
та закладами договорiв про постачання електричноТ енергiТ;

припиненням

mа розвumку
аd.ц,tiн icпlpatlil'



гIро прове/]ену робо,гу
!епартамент I-Iромисловостi та

Рiulення KoMiciT

Секретар KoMiciT

9

Tep.tt i н вuконання : н eBidl<lt adH о
гrоiнформувати обллержадмiнiстрачiю (через

розвитку i нфраструктури облдержадмiнiстрацiТ).
Tep"MiH вlлконання: do 3L03.202l

микола Пусь


