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Володимир ШУСТОВ
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ПРОТОКОЛ
позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області 
(в режимі онлайн-засідання)

від 21.04.2022 м. Запоріжжя № 8

Головуючий: перший заступник голови Запорізької обласної державної 
адміністрації, перший заступник голови регіональної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області 
Володимир ШУСТОВ.

Секретар: Дмитро СНІГУРОВ.
Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області (далі - регіональна 
комісія з питань ТЕБ та НС), запрошені.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про виділення матеріальних цінностей з регіонального 
матеріального резерву.

З питання ПЕРШОГО порядку денного:
«Про виділення матеріальних цінностей з регіонального матеріального 
резерву»

ДОПОВІДАВ: директор Департаменту з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації Андрій БУЛАВІНОВ. *
ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти до уваги інформацію доповідача.
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2. Відповідно до листів Пологівської районної військової адміністрації 
від 19.04.2022 № 62-РВА «Щодо виділення паливо-мастильних матеріалів» та 
від 20.04.2022 № 69-РВА «Про надання палива» погодитись з виділенням 
пально-мастильних матеріалів з регіонального матеріального резерву для 
забезпечення безперебійного енергозабезпечення закладів охорони здоров’я та 
сталого функціонування об’єктів критичної інфраструктури, а саме для:

виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради: дизельного 
пального у кількості 4 000 (тисячу) літрів, бензину марки А-92 1 000 (тисячу) 
літрів

виконавчого комітету Оріхівської міської ради: дизельного пального у 
кількості 4 000 (чотири тисячі) літрів, бензину марки А-92 4 000 (чотири тисячі) 
літрів.

3. Відповідно до листа Головного управління ДСНС у Запорізькій 
області від 29.03.2022 № 5301-1299/5307 «Про передачу протигазів» 
погодитись з виділенням протигазів з фільтруючою коробкою від бойових 
отруйних речовин з регіонального матеріального резерву Головному 
управлінню ДСНС у Запорізькій області для підвищення рівня захищеності 
пожежно-рятувальних підрозділів Головного управління ДСНС у Запорізькій 
області, які будуть залучатись до проведення робіт в зоні хімічного зараження у 
кількості 100 (ста) штук.

4. Директору Департаменту з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації підготувати проекти розпорядження голови 
облдержадміністрації про виділення з регіонального матеріального резерву з 
подальшою передачею на баланс:

1) пально-мастильних матеріалів для:
виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради - дизельного пального у 

кількості 4 000 (тисячу) літрів, бензину марки А-92 1 000 (тисячу) літрів;
виконавчого комітету Оріхівської міської ради - дизельного пального у 

кількості 4 000 (чотири тисячі) літрів, бензину марки А-92 4 000 (чотири тисячі) 
літрів.

2) протигазів з фільтруючою коробкою від бойових отруйних речовин 
Головному управлінню ДСНС у Запорізькій області у кількості 100 (ста) штук.

Термін виконання: до 27.04.2022

Рішення Комісії прийнято одноголосно.

*
Секретар комісії Дмитро СНІГУРОВ


