
                     
УКРАЇНА                  

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ         
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА  РАДА       

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
                                ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ                                                              
                                                 

    П Р О Т О К О Л   № 9        
 

 
13 серпня  2021 року                                                           м. Мукачево 
 
 
Головує:  Барчій Е.В. – перший заступник голови комісії  з питань ТЕБ та НС, 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської 
міської ради. 

Присутні:    члени комісії (згідно списку) 
                                         

С Л У Х А Л И: 
 

        Оголошення порядку денного позачергового засідання комісії: 
Щодо аварійного стану переїздів на залізничних коліях міста Мукачева. 
Доповідав: Барчій Е.В. – перший заступник голови комісії  з питань ТЕБ та 

НС, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
Мукачівської міської ради. 

Відповідно до численних звернень громадян до Мукачівської міської ради 
щодо аварійного стану залізничних переїздів, відповідно до Акту обстеження 
залізничних переїздів від 12.08.2021 року, з метою забезпечення безпеки життя і 
здоров’я громадян, безпеки учасників дорожнього руху та попередження 
виникнення надзвичайних ситуацій, відповідно до ст.30 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, статей 7,11 Закону України “Про 
залізничний транспорт”, ст. 19 ч.2 Кодексу Цивільного захисту  України”, 
комісія вирішила:  

 Регіональній філії “Львівська залізниця” АТ “Українська залізниця” 

1. Забезпечити проведення робіт з ремонту залізничних переїздів для 
безпечного перетину транспортних засобів та інших учасників дорожнього руху 
через залізничні колії на території міста Мукачева по вулицях: Верховинська, 
Франка Івана, Духновича Олександра. В разі невиконання вищевказаних робіт, 
буде порушено питання до АТ “Укрзалізниця” щодо закриття даних переїздів 
через залізничні колії. 

        Термін: до 01.10.2021 року 



         ТзОВ “Корпорація “Західна Нафтова Група - Карпати” 
    2. Забезпечити проведення робіт з ремонту  під’їзних  колій, які 
використовуються підприємством ТзОВ “Корпорація “Західна Нафтова Група - 
Карпати” для транспортного обслуговування та перетинають вул.Крилова Івана. 

                                                       Термін: до 01.10.2021 року                                             
 
 

 Відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної 
роботи Мукачівської міської ради 

3. Довести дане рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій Мукачівської міської ради до виконавців 

 
 
 
         

Голосували:    “______„ – Одноголосно 
 

Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів, 
перший заступник голови комісії  з питань  
ТЕБ та НС Мукачівської міської ради                                             Е.БАРЧІЙ                              
                          
Головний спеціаліст відділу з питань  надзвичайних 
ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи 
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