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ПРОТОКОЛ № 3 

позачергового засідання районної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 
м. Луцьк                                                                                     24  лютого 2021 року 

 
Головував: Голова районної державної адміністрації, голова районної комісії  з                
                    питань  техногенно-екологічної  безпеки  та надзвичайних  ситуацій                       
                   Кец  Володимир  Олександрович 
Присутні:  члени районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій.  
 
Порядок денний: 

 
Про продовження дії карантину на території району з метою 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та виконання вимог постанови 
кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 104. 
 
СЛУХАЛИ:   

Голову Луцької районної державної адміністрації - Володимира КЕЦА. 
  
Заслухавши інформацію, з урахуванням її обговорення та враховуючи 

постанову Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 104 та 
рішення Регіональної комісії від 22 лютого 2021 року № 5,  

ВИРІШИЛИ: 
 
1. Внести до рішення районної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 18 грудня 2020 року № 23 такі зміни: 
 
1) у пункті 1 цифри і слова «28 лютого 2021 року» замінити цифрами і 

словами «30 квітня 2021 року»; 
 
2) вважати таким, що втратив чинність, пункт 2. 
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2. З 24 лютого 2021 р. на території району встановити  “жовтий” рівень 
епідемічної небезпеки  поширення COVID-19 та запровадити обмежувальні 
заходи, передбачені пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від         
17 лютого 2021 року № 104 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету 
Міністрів України» та внести зміни до пункту 2 рішення районної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 16 жовтня      
2020 року № 22 замінивши слова «помаранчева зона» на «жовтий рівень». 

 
  
 
 
Голова райдержадміністрації, 
голова районної комісії з питань 
ТЕБ та НС                                                                                         Володимир КЕЦ 
 
 
Секретар  комісії                                                                            Микола МІРЧУК 
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