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СЛУХАЛИ:
1. Про пщведення шдсумюв роботи KoMicii за 2018

погодження
Плану роботи регюнальноУ комкш з питань техногенно-еколопчноУ безпеки
та надзвичайних ситуацш на 2019 piK
Доповщач:

p iK ,

директор /Департаменту з питань цившьного захисту
населения Запор1зько1 облдержадмшютращ 1
Володимир Шлея

У минулому 2018 рощ проведено 16 засщань репонально!' K O M icii з
питань ТЕБ та НС, з них чергових засщань - 6, позачергових - 10. На засщаннях
розглянуто 59 питань.
Вщиовщно до Плану роботи Комюп на 2018 piK на чергових засщаннях
були розглянут1 питания щодо попередження надзвичайних ситуацш
техногенного та природного характеру в литий та осшньо-зимовий перюди,
запоб1гання загибе л i людей на водних об'ектах, стану саштарноеп1дем1олопчного благополуччя населения, протипожежних заход1в та iHmi
питания забезпечення безпеки життед1яльност1 населения область
У 2018 рощ було розглянуто yci питания, яю було включено до Плану
роботи KoMicii' на 2018 рис.
В1дпов1дно до Типового положения про репональну та м1сцеву KOMiciio з
питань ТЕБ та НС, затвердженого постановою Кабшету MiHicTpiB Укра'ши в1д
17.06.2015 № 409, Положения про репональну комюио, затвердженого
розпорядженням голови облдержадмшютращ 1 вщ 26.01.2016 № 16, р1шення
KoMicii", прийнят1 у межах и повноважень, е обов’язковими для виконання.
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Контроль за виконанням pimeHb KoMicii показуе, що визначеними
виконавцями р1шення KoMicii виконувалися в межах компетешщ та вщповщно
до чинного законодавства.
Секретар1атом KoMicii' контроль за виконанням pinieHb KoMicii'
здшснювався постшно. Оргашзовано та забезпечено отримання зв1тноТ
шформацп вщ виконавщв. Голов1 KoMicii’ постшно надавалася шформащя про
стан виконання протокольних р 1шень KoMicii.
На розгляд та погодження KoMicii надаеться План роботи репонально 1
KOMicii' з питань техногенно-еколопчно1 безпеки та надзвичайних ситуацш на
2019 piK. До Плану включено 16 питань вщповщно до пропозицш члешв
KoMicii'.

За результатами розгляду,
КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:
1. Роботу KoMicii’ за 2018 piK визнати зад о в ш ьн о ю .
2. Погодити План роботи регюнально1 комюп з питань техногенноеколопчноУ безпеки та надзвичайних ситуацш на 2019 p iK .
PimeHHH KoMicii' прийнято в1дкритим голосуванням одноголосно.
Пропозицп члешв KoMicii' врахован1.
2. П р о в и д ш е н н я кош т1в з р е зе р в н о го ф онду о б л асн о го бю дж ету на
nepiHoneproBi (невщ кладн1) заходи щ одо зап об1ганн я в н н н к н е н н ю
н а д з в и ч а й н и х с и т у ац ш (п р и д б а н н я п а л ь н о -м а с т и л ь н и х матер1ал1в)

Допов1дач:

начальник управл1ння орган1зацп заход!в цив1льного
захисту ГУ ДСНС Украши у Запор1зькш област1
О л е к с ш Д у н а ев

3 початку 2018 року шдроздшами ГУ ДСНС Укра'ши у Запор13ьк1й
област1 здшснено 8339 ви1зд1в для л1кв1дацп надзвичайних подш, з них 5579
для л1кв1дац1'1 пожеж, у тому числ1 2669 пожеж в природних екосистемах на
загальнш площ1 1034,28 га, що виникли на територп область
Вщбулося зб1льшення кшькост1 вшзд1в для проведения po6iT по
очищению територп в1д вибухонебезпечних предмет1в, а саме: з початку 2018
року шдроздши ГУ ДСНС Укра'ши у Запор1зькш област1 залучались 320 раз1в
для знешкодження вибухонебезпечних иредмет1в.
При цьому шдроздшами ГУ ДСНС Укра'ши у Запор1зькш област1 при
л1квщаци надзвичайних подш врятовано 2551 людину, з них 190 дггей, та не
допущено розвитку вищезазначених подш до р1вня надзвичайних ситуацш.
Проте це призвело до вичерпання запасу пально-мастильних матер1агпв та
ставить пщ загрозу своечасне та яюсне виконання завдань за призначенням ГУ
ДСНС Укра'ши у Запор1зькш облаеп у осшньо-зимовий перюд 2018/2019 роюв.
3 метою забезпечення оперативного реагування та попередження
виникнення надзвичайних ситуацш, а також враховуючи важкий стан i3
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забезпеченням аваршно-рятувальних пщ роздш в ГУ ДСНС Украши у
3anopi3bKifi област1 пально-мастильними матер1алами, ГУ ДСНС Укра'ши у
Запор1зькш облаем для забезпечення реагування на надзвичайш ситуацп в
зимовий перюд 2019 року просить розглянути можливють видшення з
резервного фонду обласного бюджету коптив для закушвл1 пально-мастильних
MaTepiauiB для ГУ ДСНС Украши у Запор1зькш област1 у кшькостк
бензин А-92 - 1900 лггр1в;
дизельне пальне - 4500 л1тр1в.
За результатами розгляду,
КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:
1. Прийняти до вщома шформащю доповщача.
2. Попередньо визначити, що ситуашя в облает! може призвеети до
надзвичайно 1 ситуацп репонального р1вня та вщповщае п.п. 1 п. 5 постанови
Кабшету MiHicTpiB Укра'ши вщ 24.03.2004 № 368 «Про затвердження Порядку

класифшацп надзвичайних ситуацш техногенного та природного характеру за и
р1внями».
Вщповщно до Державного класифшатора надзвичайних ситуац1й
ДК 019-2010, вищезазначена надзвичайна ситуац1я може бути вщнесена до коду
20335 «НС, пов’язана 3i сн1говими заметами (повне припинення руху
транспорту на шляхах) або до коду 20336 (НС, пов’язана з сильною
хуртовиною (за швидкоей в1тру 15 м/с i бшыпе, тривал1стю 12 годин i бшьше) i
вщповщати ознакам надзвичайних ситуац1й, що вказаш у п. 2.12 «Попршення
життезабезпечення людей внаслщок припинення руху автомобшьного
транспорту на автомоб1льних дорогах державного значс шя через вплив
небезпечного природного явища (сильний сшгопад, сильна ожеледь, сильна
хуртовина,
cHiroBi
замети
тощо)»
та
2.13
«Попршення життезабезпечення людей внаслщок
припинення руху
автомобшьного транспорту на обласних автомобшьних дорогах мюцевого
значения через вплив небезпечного природного явища (сильний сшгопад,
сильна ожеледь, сильна хуртовина, CHiroBi замети тощо) (за неможливост1
об’Узду мюця noflii 1ншими дорогами)» наказу МВС Украши вщ 06.08.2018
№ 658 «Про затвердження Класифжацшних ознак надзвичайних ситуац1й».
3. Погодитись з видшенням з резервного фонду обласного бюджету
к о п т в у po3Mipi 199,0 тис. грн Департаменту з питань цившьного захисту
населения облдержадм1н1страцп на першочергов1 (невщкладн1) заходи щодо
запоб!гання виникненню надзвичайно ‘1 ситуац1\' природного характеру в
Запор1зьюй област1 в 2019 poni (на проведения в електроннш систем! публ1чних
закупieeль «Prozorro» прозороГ допорогово ‘1 процедури закушвл1 1900 л1тр1в
бензин} марки А-92 та 4500 л1тр1в дизельного пального (за талонами) для
подальшоУ передач! з балансу Департаменту з питань цившьного захисту
населения облдержадмшктращУ на баланс ГУ ДСНС Укра’ш и у Запор1зькш
обласп).
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4. Рекомендувати ГУ ДСНС УкраУни у Запор1зькш област1 шдготувати
вщповщш документи, що шдтверджують необхщнють видшення к о и т в з
резервного фонду обласного бюджету, вщповщно до постанови Кабшету
MiHicTpiB УкраУни вщ 29.03.2003 № 415 «Про затвердження Порядку
використання к о и т в резервного фонду бюджету» та розпорядження голови
облдержадмшютращУ вщ 29.03.2010 № 85 «Про затвердження Регламенту
використання к о п т в резервного фонду обласного бюджету», наказу МВС
УкраУни вщ 04.09.2014 № 905 «Про затвердження «Вимог до перелшу та змюту
докуменив для надання експертного висновку про р1вень надзвичайноУ
ситуащУ», пройти узгодження в департаментах з питань цившьного захисту
населения, фш анив, капитального буд1вництва облдержадмшютращУ та надати
Ух для подальшого опрацювання до Департаменту економ1чного розвитку i
торпвл1 облдержадмшютращУ.
Терм1н виконання - термшово

5. Рекомендувати ГУ ДСНС УкраУни у Запор1зькш облает!:
1) шдготувати проект повщомлення (форма НС-1) щодо загрози
виникнення надзвичайних ситуацш природного характеоу в Запор1зькш
областц
TepMiH виконання - термшово

2) надавати зв1ти Департаменту з питань цившьного захисту населения
облдержадмшютращУ про використання отриманих пально-мастильних
матер1ал1в.
TepMiH виконання - щомюяця
до 10 числа

6. Департаменту економ1чного розвитку i торпвл1 облдержадмшютращУ
на пщстав1 п.п. 2, 3 цього рш ення та поданих обгрунтовуючих документе
шдготувати проект розпорядження голови облдержадмшютращУ про видшення
к о н т в i3 резервного фонду обласного бюджету у po3Mipi 199,0 тис. грн
Департаменту з питань цившьного захисту населения облдержадмшютращУ для
ГУ ДСНС УкраУни у Запор1зькш обласп на першочергов1 (невщкладш) заходи
щодо запоб1гання виникненню надзвичайноУ ситуащУ природного характеру в
Запор1зькш обласп в 2019 рощ (на проведения в електроннш систем! публ1чних
закушвель «Prozorro» прозороУ допороговоУ процедури закушвл]' 1900 л1тр1в
бензину марки А-92 та 4500 лпр1в дизельного пального (за талонами) для
подальшоУ передач! з балансу Департаменту з питань цившьного захисту
населения облдержадмшютращУ на баланс ГУ ДСНС УкраУни у Запор1зькш
обласп).
Термш виконання - у триденний термш
гпеля надання пакету документа

Рш ення KoMicii прийнято вщкритим голосуванням одноголосно.
ПропозищУ члешв KoMicii врахованг
3. П р о перш очергов1 (н е в щ к л а д ш ) заходи Ццодо запоб1гання
в и н и к н е н н ю надзвичайноУ с и ту ац н тех н о ген н о го т а п р и р о д н о го х а р а к т е р у
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на

е л е к т р и ч н и х м ереж ах 0,4-150
T ep H T op iY З а п о р в ь к ш област1

Доповщач:

кВ

ПАТ

« Зап ор1ж ж яоб л ен ер го »

на

техшчний директор ПАТ «Запор1жжяобленерго»
О лег Л исен ко

ПАТ «Запор1жжяобленерго» не в змоз1 повнощнно виконувати ремонтноекплуатацшне обслуговування електричних мереж 0,4-150 кВ, кр1м того,
вщсутня можливють повнощнноУ комплектащУ аваршного запасу обладнанням
та
матер1алами для виконання
аваршно-вщновлювальних роб1т в
електромережах ПАТ «Запор1жжобленерго».
Це ставить шд сумшв можливють яюсного та сталого забезпечення
електричною
енерпею
споживач!в
Запор1зькоУ
облает!.
Надшшсть
енергозабезпечення е питаниям нащональноУ безпеки i подальше загострення
ситуащУ, яка склалася в ПАТ «Запор1жжобленерго», може призвести до
масштабних та масових технолопчних порушень в електричних мережах,
руйнування обладнання, тривалого знеструмлення споживач1в, можливих
катастроф, надзвичайних ситуацш техногенного характеру, посилення
сощальноУ напруги в perioHi.
3 метою запоб1гання виникненню надзвичайноУ ситуацп, ПАТ
«Запор1жжобленерго» просить розглянути питания щодо можливост1 видшення
2000,0 тис. грн. на закушвлю необхщних матер1ал1в для проведения аваршновщновлювальних роб1т (кабельних муфт 0,4-10 кВ, проводу АС, стояюв 0,4-10
кВ, проводу С1П).
У статутному каштал1 ПАТ «Запор1жжобленерго» 60,247548% акцш
належить Держав1 УкраУна в oco6i органу управлшня об’ектами державноУ
власносп - Фонду державного майна УкраУни.
За результатами розгляду,
КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:
1. Прийняти до вщома шформащю доповщача.
2. Попередньо визначити, що ситуащя, яка може виникнути в
електричних мережах 0,4-150 кВ ПАТ «Запор1жжяобленерго» на територп
Запор1зькш обласп, може призвести до надзвичайноУ ситуащУ репонального
р 1вня та вщповщатиме п.п. 1 п. 5 постанови Кабшету MiHicTpiB УкраУни вщ
24.03.2004 № 368 «Про затвердження Порядку класифшащУ надзвичайних
ситуацш техногенного та природного характеру за и р1внями».
Вщповщно до Державного класифжатора надзвичайних ситуацш
ДК 019-2010, вищезазначена надзвичайна ситуащя може бути вщнесена до коду
10760 «НС унаслщок aBapii в електричних мережах» i вщповщатиме ознакам
надзвичайних ситуацш, що вказаш у п. 1.70 «Припинення електропостачання
населених пункпв АвтономноУ Республши Крим, облает! на добу i бшьше з
причини масового пошкодження електричних мереж напругою 6 кВ i вище»
або у п. 1.55 «Припинення енергопостачання з аваршних причин об’екив
шдприемств, установ та оргашзацш, повне вщключення яких вщ електричних
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мереж може призвести до негативних еколопчних та техногеттних наслщюв, що
створюють загрозу життю та здоров’ю людей» наказу МВС Укршни вщ
06.08.2018 № 658 «Про затвердження Класифшацшних ознак надзвичайних
ситуацш».
3. Погодитись з видшенням к о п т в з резервного фонду обласного
бюджету 2000,0 тис. грн., Департаменту з питань цившьного захисту населения
облдержадмшютращ 1 (головному розпоряднику бюджетних к о п т в ) для ПАТ
«Запор1жжяобленерго» (отримувача бюджетних к о п т в ) на безповоротнш
основ1 на першочергов1 (невщкладш) заходи щодо запоб1гання виникненню
надзвичайних ситуацш техногенного та природного характеру на електричних
мережах 0,4-150 кВ ПАТ «Запор1жжяобленерго», а саме на придбання
кабельних муфт 0,4-10 кВ, проводу АС, стояюв 0,4-10 кВ, проводу С1П.
4. Рекомендувати ПАТ «Запор1жжяобленерго» шдго гувати вщповщш
документа, що шдтверджують необхщшсть видшення KouiTiB з резервного
фонду обласного бюджету, вщповщно до постанови Кабшету M im crpiB
Укршни В1Д 29.03.2002 № 415 «Про затвердження Порядку використання
кошт1в
резервного
фонду
бюджету»
та
розпорядження
голови
облдержадмшютрацп вщ 29.03.2010 № 85 «Про затвердження Регламенту
використання к о п т в резервного фонду обласного бюджету», наказу МВС
УкраУни вщ 04.09.2014 № 905 «Про затвердження «Вимог до перелжу та змюту
документе для надання експертного висновку про р1вень надзвичайно ‘1
C H T y a n ii» , Konii документ1в зав1реш належним чином, яю засв1дчують те, що
корпоративн1 права держави у статутному фонд1 ПАТ «Запор!жжяобленерго»
становлять не менше 51 вщсотка, пройти узгодження в департаментах з питань
каштального
буд1вництва
цившьного
захисту
населения,
ф 1нанс 1в,
облдержадм 1н 1страц 1‘1 та надати i'x для подальшого эпрацювання до
Департаменту економ1чного розвитку i торпвл1 облдержадм1и1страц11.
Терм1н виконання - терм)'ново

5. Рекомендувати ГУ ДСНС Укра'ши у Запор1зькш област 1 п1дготувати
проект повщомлення (форма НС-1) щодо запоб1гання виникненню
надзвичайних ситуац1й техногенного та природного характеру на електричних
мережах 0,4-150 кВ ПАТ «Запор1жжяобленерго» на територн 3anopi3bKoi
област1.
Терм1н виконання - терм iново
6. Департаменту економ!чного розвитку i торпвл1 облдержадм5н1страц1Т
на пщстав1 п.п. 2, 3 цього рш ення та поданих обгрунтовуючих документ1в,
пщготувати проект розпорядження голови облдержадмшютрацп про видшення
кошт1в i3 резервного фонду обласного бюджету 2000,0 тис. грн., Департаменту
з питань цившьного захисту населения облдержадмшютрацп (головному
розпоряднику бюджетних к о п т в ) для ПАТ «Запор1жжяобленерго» (отримувача
бюджетних к о п т в ) на безповоротнш ochob I на першочергов1 (невщкладш)
заходи шодо запобнання виникненню надзвичайних ситуаций техногенного та
природного характеру на електричних мережах 0,4-150 кВ ПАТ

7

«Запор1жжяобленерго», а саме на придбання кабельних муфт 0,4-10 кВ,
проводу АС, стояюв 0,4-10 кВ, проводу С1П.
Термш виконання - у триденний термш
т е л я надання пакету документов

7. Рекомендувати Запор1зькому обласному центру з пдрометеорологй'
надати до ПАТ «Запор1жжяобленерго» довщку про пдрометеоролопчш умови
(юпматичну характеристику) на територп Запор1зько1 област1 впродовж
останн1х 5-ти роюв та прогнозш дан! на перюд с1чень-червень 2019 року.
Термш виконання - термшово

Рйпення KoMicii прийнято вщкритим голосуванням одноголосно.
Пропозищ! члешв KoMicii враховаш.

Перший заступник
голови KoM icii, заступник
голови облдержадмшютрацп

Секретар KoMicii

