
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО  ГОЛОВИ

 від 7 жовтня 2021 року               м. Стрий           №211         

Про снігоочищення залізничної станції 
„Стрий“ у зимовий період 2021 – 2022 року 

Відповідно до ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, 
на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25.06.2021 
року № 550/0/5-21 „Про снігоочищення залізничних станцій у зимовий період 2021 – 
2022 року“ та з метою забезпечення в зимовий період 2021 – 2022 року 
безперебійного руху залізничного транспорту в межах територіальної громади у 
випадку виникнення надзвичайних ситуацій та некласифікованих подій, пов’язаних з 
сильними снігопадами:

1. Керівникам підприємств, установ та організацій для аварійного очищення 
залізничної станції „Стрий“ у випадку снігових заметів бути готовими виділити, на 
умовах укладених угод, людей і техніку (із забезпеченням паливно-мастильними 
матеріалами) згідно з додатком.

2. Начальнику дистанції колії станції „Стрий“ Р. Адамовичу за погодженням із 
станцією „Стрий“ в термін до 1 листопада 2021 року укласти угоди з підприємствами, 
установами та організаціями, вказаних в додатку до розпорядження, про виділення 
людей і техніки для проведення снігоочисних робіт у випадку снігових заметів.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 
голови М. Журавчака.

Міський   голова                                                                       Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток до розпорядження

Розрахунок потреби в кількості людей та техніки для проведення снігоочищення
дистанції колії по станції „Стрий“ на зимовий період 2021/2022 року.

Необхідна кількість№ 
з/п Назва підприємства, установи, організації людей (чол.) техніки (од.)
1 Державне підприємство „Стрийський вагоноремонтний 

завод“
45 5

2 ТОВ „Діскавері – Бурове обладнання України“ 25 3
3 Державне підприємство „Стрийський комбінат 

хлібопродуктів № 1“
20 2

4 Філія ПАТ „Державна продовольча зернова корпорація 
України“ Стрийський комбінат хлібопродуктів № 2

20 2

5 ПАТ „Швейна фабрика „Стрітекс“ 20 -
6 ТзОВ „Екран“ 20 2
7 ТзОВ „Стрийське АТП“ 20 -
8 ПАТ „Хлібокомбінат“ 10 -
9 ПАТ БМФ „Стрийбуд“ 10 2

Керуюча справами міськвиконкому Оксана ЗАТВАРНИЦЬКА


