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Вiдповiдно до Закоrту Украiни Ёро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>>, з

i метоЮ упорядкУваннЯ робiТ з виявленням, знешкодженнrI та знищення

вибухонЬб"i.r""*rИх предметiв (ВНП), у вiдпОвiдностi до накurзу МНС' УкраТни

вiд 20.09.2010 J\b791 <ПрО затвердження iнструкцii з органiзацiТ та проведення

робiт з розмiнування мiсцевостi на територiт Укратни ,т пiдроздiлами та

ЪпецiалiЗоuurr"r" пiдприемствами МнС>), для визначення порядку взаемодiЁ,пiд

час виконання робiт з виявлення, знешкодження та знищення

вибухонебезпечних предмётiв та з м*rою запобiгання травмування i загибелi

l лющеЙ вiд вибухонебезпечних гlредметЬ:
1. КомандирУ вlч А-462З (В.Палаryта) визначиТи мiсце для знищення

внП територiю колишнього авiацiйного полiгону в/ч А,|52З (8-ма мiшень).

2. Затвердити <карту-схему мiсця знищення вибухонебезпечних

предметiв, виявлених на територiТ КамЪнка-Бузького району з маршрутом руху

, 
дЬ ,i"ця знищення ВНП> згiдно . додuF*о*.

З. Пiдтвердження i встановлення факту виявлення вибухОнебезпечниХ

предметiв, ""пъrrur"' 
заявок про виrIвлення вибухонебезпечних предметiв

покJIасти на Кам'янка-Бузъкий РВ гу дсНС Украiни у Львiвськiй областi та

2-й СпеЦiальниЙ ЩентР Швидкого Реагування (СIЦIrр) дсНС Украiни.

4. Головам мiсцеВих рад, *.pi""n}.aM пiдпРиемств, установ та органiзацiй

району:

4.|. При виявленi вибухонебезпечних гtредметiв, що з€шишилисЯ на

територiт, неiайно повiдомити чергового радiотелефонiста t8 дргtч гу дснс
УкраТнИ у ЛьвiвсЬкiй облаСтi пО телефонУ (101), з метою забезпеченнrI виiзду

оперативноi групи рв гу дснс Укрýни у Лъвiвсъкiй областi i встановлення"

, факту виявлення ВНП.
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4.з- Сприяти пiротехнiчному пiдроздiлу у забезпеченi п€UIиво-
мастильними матерiалами, заsfu^rенн1 у разi потреби iнженернот технiки
(eKcKaBaTopiB, aBToKpaHiB). .li

5. НачалъникУ Кам'янка-Бузького вП гУ нП УкраiЪи у Львiвськiй
областi (I.пiдлужний) при пiдтвердженi факту виявлення вибlхонебезпечних
предметiв забезпе чити цiлодобову охорону.
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району, покластИ на начаЛъника Кам'янка-Бузького рв гУ дснС Украiни уЛъвiвськiй областi I.Ifiолковського.

7. Визначити таким, що втратило чиннiсть розпорядження голови
Кам'янка-БузькоТ районнот, державноТ qдмiнiстрацiт вiд 27 .а S.zot l Jф208.
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8. Контроль за виконанням розпорядженнrI заJIишаю за собою.

Перший засryпцик
райдержадмiнiстра А.с. Вашкiвський
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