
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

08.06.2022                       Стрий                         106

Про порядок організації радіаційного 
та хімічного захисту населення і 
території Стрийської територіальної 
громади

На виконання п./п. 20 п. 4 ст. 42 закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 15 Закону України «Про правовий режим 
воєнного стану» у відповідності до вимог ст. 19, 35 Кодексу цивільного захисту 
України, Положення про єдину державну систему цивільного захисту, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року № 
11 (зі змінами), наказу Міністерства внутрішніх справ України від 27 листопада 
2019 року № 986 «Про затвердження методики спостережень щодо оцінки 
радіаційної та хімічної обстановки» та розпорядження голови Стрийської 
районної військової адміністрації від 24.05.2022 року № 9 «Про порядок 
організації в районі радіаційного та хімічного захисту населення і територій» з 
метою забезпечення радіаційного і хімічного захисту населення і території  
Стрийської територіальної громади від надзвичайних ситуацій та в зв’язку із 
змінами у складі міської мережі спостереження і лабораторного контролю, 
постів радіаційного та хімічного спостереження:

1.Затвердити:

1.1. Перелік номерних постів радіаційного та хімічного спостереження 
обласної постійно діючої мережі спостереження і лабораторного контролю, 
згідно з додатком 1.

1.2. Перелік установ міської мережі спостереження та лабораторного 
контролю за забрудненням навколишнього природного середовища 
радіоактивними, хімічними та бактеріологічними (біологічними) речовинами, 
згідно з додатком 2.

2. Керівникам підприємств і організацій, яким підвідомчі установи 
лабораторного контролю та пости радіаційного та хімічного спостереження, що 
входять до складу місцевої мережі спостереження і лабораторного контролю, 
забезпечити їх постійну готовність до виконання завдань за призначенням та 
сприяти удосконаленню їх матеріальної бази.



3. Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення, оборонної і мобілізаційної роботи виконавчого комітету міської 
ради (Є.Харик), Стрийському районному управлінню ГУ ДСНС у Львівській 
області (А.П’ясецький), навчально-консультаційному пункту в місті Стрию 
НМЦ ЦЗ та БЖД Львівської області (Д.Наливайко) надавати допомогу 
керівникам підприємств і організацій у підготовці фахівців та здійснювати 
постійний контроль за готовністю установ лабораторного контролю та постів 
РХС до виконання визначених їм завдань за призначенням.

4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови 
від 14.01.2022 року № 7 «Про порядок організації радіаційного і хімічного 
захисту населення і території  Стрийської територіальної громади».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника міського голови М. Дмитришина.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 8 червня 2022 р № 106

ПЕРЕЛІК
номерних постів радіаційного і хімічного спостереження обласної постійно 

діючої мережі спостереження і лабораторного контролю

№ 
з/п

Найменування підприємства, установи, організації, на якому 
створено пост РХС

Номер поста (згідно 
загальнообласної 
нумерації)

Примітка

1 Стрийський міжрайонний відділ ДУ „Львівський обласний 
центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України“

ПРХС № 13

2 Карпатська гідрометеорологічна обсерваторія ПРХС № 19

Керуюча справами міськвиконкому Оксана ЗАТВАРНИЦЬКА



Додаток  2
до розпорядження міського голови
від 8 червня 2022 р № 106

ПЕРЕЛІК
установ Стрийської місцевої мережі спостереження і лабораторного 
контролю за забрудненням навколишнього природного середовища 

радіоактивними, хімічними та бактеріологічними (біологічними) 
речовинами

№ 
з/п

Найменування 
лабораторії

Відомча належність 
лабораторії, контактний 
телефон

Місце 
розташування

Зона 
обслуговуванн
я

1 Міжрайонна 
лабораторія

Стрийський районний 
відділ ДУ „Львівський 
обласний центр контролю 
та профілактики хвороб 
Міністерства охорони 
здоров’я України“, 7-07-46

м. Стрий, вул. 
Крушельницької, 1

Територія
Стрийської 
територіальної 
громади

2 Карпатська 
гідрометеорологічна 
обсерваторія

Львівський регіональний 
центр з гідрометеорології
4-32-57, 4-34-62

м. Стрий, вул. 
Метеорологічна, 5

Територія
Стрийської 
територіальної 
громади

Керуюча справами міськвиконкому Оксана ЗАТВАРНИЦЬКА


