ПРОТОКОЛ № 2
позачергового засщання регионально? K O M icii
з питань техногенно-еколопчноУ безпеки та надзвичайних ситуацш
06.02.2019
ГОЛОВУВАВ:

м. Запор1жжя
перший заступник голови регионально! KOM icii з питань
ТЕБ та НС, заступник голови обвдержадмшютрацп
А. Антонов за дорученням голови репональноТ KOMicii' з
питань ТЕБ та НС, голови облдержадмшктрацп
К. Бриль
У засщанш приймав участь
облдержадмшютраци О. Бабанш

ПРИСУТН1:

заступник

голови

персональний склад члешв KoMicii,
запрошен!

СЛУХАЛИ:
1. Про першочергов1 (невщкладш) заходи щодо запоб1гання
виникненню надзвичайно? ситуащ 1 на територи м. Бердянськ, яка
пов'язана з руйнуванням самопливного колектору по Мелггопольському
шосе
Доповщач:

заступник Бердянського мюького голови
Григорш Горячов

На теперш нш час у бшыносй мшрорайошв м. Бердянськ склалася
надзвичайно важка ситуащя, пов’язана з авар1ею на головному мюькому
канагйзацшному колектор1 Д=1 ООО мм по Мелггопольському шосе. В шч з 27 на
28 ач н я 2019 року, навпроти СвятомиколаУвського храму сталася авар!я з
обвалом верхнього склешння зашзобетонного канал1зацшного трубопроводу в
4-х мюцях. Зазначений об’ект е головним мюьким колектором, який
транспортуе до 80% стоюв усього мюта. Внаслщок цих подш порушена робота
Bciei' канал 1зацшно 1 системи м. Бердянськ.
Колектор виконаний i3 затзобетонних труб i введений в експлуатащю в
2002 рощ. За попередньою ощнкою експерт1в встановлено, що авар1я сталася
внаслщок газово‘1 Kopo3ii' верхнього склешння зал1зобетонного канал1зацшного
трубопроводу.
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Загалом у перюд з 27 спчня по 04 лютого 2019 року вщбулося обрушения
колектору на 9 дшянках.
Через вщсутнють умов транспортування стоюв, для зменшення юлькосп
скиду спчних вод припинено водопостачання окремих райошв Mi ста, а саме:
напрна частина, «Л1ски», центральна частина, «Слобщка», «Колошя»,
«Курорт», «Коса». 3 21-00 год. 27.01.2019 без neHTpanisoBaHC^o водопостачання
знаходилося 60 % населения мюта (близько 69 тис. oci6). Для них оргашзовано
централ1зований шдв1з води силами виконавчого ком1тету, вшськових частин,
пщприемств та пщприемщв мюта. Допомогу в постачанш водою котелень №№
22, 7 та КУ «Бердянський гер1атричний пансюнат» ЗОР надавали фах 1вщ
Бердянського МРУ ГУ ДСНС Украши в Запор1зьюй область Водопостачання
було вщновлено о 18-00 год. 01 лютого 2019 року.
03 лютого 2019 року о 19-00 год. т е л я чергового обвалу колектору було
припинено водопостачання мшрорайошв «Колошя», «Макорти», «Слобщка»,
«Коса» i частини центрального мшрорайону (вщ пр. Азовський до пр. Схщний,
вщ вул. Консульсько!' до вул. Горького). Без водопостачання залишилося 30 %
населения мюта (близько 35 тис. oci6).
Таким чином, внаслщок аваршноТ ситуацп на колектор1 порушено
нормальн1 умови життед1яльносй населения м1ста на тривалий час.
При негативному розвитку подш icHye загроза виникнення надзвичайно ‘1
CMTyanii' репонального р1вня зпдно з вимогами постанови КМУ вщ 24.03.2004
№ 368 «Про затвердження Порядку класифшацп надзвичайних ситуац1й за i‘x
ровнями», тобто порушено нормальн1 умови життед!яльност1 в1д 1 тис. до 10
тис. oci6 на тривалий час (бшыпе як на 3 доби), а збитки перевищили 5 тис.
мЫ мальних розм1р1в зароб1тно1 плати (ор1ентовно збитки понад 21 885,0 тис.
грн).
Код надзвичайно 1 ситуац1'1 зпдно з класифшатором надзвичайних
ситуац 1Й ДК 019:2010, який затверджений наказом Держспоживстандарту
Украши № 457 вщ 11.10.2010:
10810 — НС унаслщок aeapii в канал1зацшнш систем! i3 скиданням
забруднювальних речовин.
Класиф1кащйш ознаки зпдно наказу МВС вщ 06.08.2018 № 658:
п. . 1.69. Скидання неочищених чи недостатньо очищеклх ст1чних вод на
територ 11 населеного пункту або у водш об'екти в обсяз1 понад 100 м за годину,
загальний обсяг скиду понад 500 м .
3 метою запоб 1гання виникненню еколог 1чно 1 катастрофи i недопущения
розливу сток1в територ1ею мюта та акваторп Азовського моря, для забезпечення
безпереб1йного вщведення м1ських стоюв aBapii необх1дно виконати авар1йновщновлювальш заходи на трубопровод! Д=1000 мм i протяжн1стю 1117 м
погонних.
Станом на 05.02.2019 КП «Бердянськводоканап» Бердянсько!' M icbK oi ради
виконано монтаж тимчасового вузла перекачки стоюв по нашрному
трубопроводу Д =325 мм довжиною ор1ентовно 1000 м. Для усунення аварп
зад1ян1 8 од. техшки, 4 авар1йн! бригади в склад1 35 o c i6 . KpiM того, в роботах
зад 1яна техшка ПрАТ «АК «КиТвводоканал» та пщприемств Miста ТОВ «СП
АЗМОЛ-Б1П1» та ПрАТ «Бердянський райагропостач».
о
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На лшвщацпо аварп витрачено 1 345,0 тис. грн., у тому числ1
991,869 тис. грн. - на придбання труби Д=1000 мм та довжиною 72 пм, на
електроенергпо, паливо та m ini матер1али. Для подалыних po6iT власних к о п т в
у шдприемства немае.
Потреба у коштах на вщновлення головного канагйзацшного колектору
складае ор1ентовно 110 000,0 тис. грн. На виконання першочергових
(невщкладних) заход1в необхщно 40 635,0 тис. грн., з яких 5 000,0 тис. грн. - на
влаштування тимчасовоУ станцн перекачки ст1чних вод, 35 635,00 тис. грн. - на
вщновлення пошкоджено ‘1 дшянки аваршного колектора протяжшстю 1117 м
погонних.
На виконання роб1т з лшвщацп аварй' з мюького бюджету вже видшено
300 тис. грн. та прийнято р1шення щодо видшення з резервного фонду
M icb K o ro бюджету м.Бердянськ 1500,0 тис. грн.
Потреба у додаткових коштах становить 38835,0 тис. грн.
Враховуючи викладене, виконавчий комггет Бердянсько 1 мюькоУ ради
звертаеться з проханням
розглянути питания щодо видшення к о п т в з
резервного фонду обласного бюджету в обсяз1 1000,0 тис. грн. та клопотання
перед центральними органами виконавчоТ влади щодо видшення к о п т в з
резервного фонду державного бюджету в обсяз1 37835,0 тис. грн. на виконання
першочергових (невщкладних) po6iT i3 запобшання виникненню надзвичайноТ
CHTyanii', яка пов'язана з руйнуванням самопливного колектору по
Мелггопольському шосе у м. Бердянськ.
За результатами розгляду,
КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:
1. Прийняти до вщома шформацйо допов1дача.
2. Попередньо визначити, що ситуащя, яка пов'язана з руйнуванням
самопливного колектору по Мел1топольському шосе у м. Бердянськ, може
призвести до надзвичайно!' ситуащ 1 репонального р1вня та в1дповщае п.п. 2 п. 5
постанови Кабшету М1н1стр1в Украши в1д 24.03.2004 № 368 «Про затвердження
Порядку класифшацн надзвичайних ситуац1й техногенного та природного
характеру за п р1внями».
В1дповщно до Державного класиф1катора надзвичайних ситуацш
ДК 019-2010, вищезазначена надзвичайна ситуащя може бути вщнесена до коду
10810 «НС унаслщок aBapii в канашзацшнш систем! i3 скиданням
забруднювальних речовин» i в1дпов1дае ознакам надзвичайних ситуацш, що
вказаш у п. 1.69 «Скидання неочищених чи недостатньо очищених ст1чних вод
на територп населеного пункту або у водш об'екти в обсяз1 понад 100 м3 за
годину, загальний обсяг скиду понад 500 м3» наказу МВС Украши вщ
06.08.2018 № 658 «Про затвердження Класифшацшних ознак надзвичайних
ситуацш».
3. Погодитись з видшенням з резервного фонду обласного бюджету
кош пв у po 3 Mipi 1000,0 тис. грн Департаменту житлово-комунального
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господарства та бущвництва облдержадмшютрацп (головному розпоряднику
бюджетных коптив) для КП «Бердянськводоканал» Бердянсько 1 мюько\' ради
(одержувача бюджетных к о п т в ) на першочергов1 (невщкладш) заходи щодо
запобшання виникненню надзвичайно 1' ситуаци, яка пов'язана з руйнуванням
самопливного колектору по Мелпопольському шосе у м. Бердянськ.
4. Рекомендувати виконавчому комитету БердянськоУ мюько!* ради:
1) шдготувати вщповщш документа, що шдтверджують необхщнють
видшення кошт1в на здшснення першочергових (невщкладних) заход1в щодо
запоб1гання виникненню надзвичайно '1 ситуацй’, яка пов'язана з руйнуванням
самопливного колектору по Мелпопольському шосе у м. Бердянськ, з
резервного фонду:
обласного
бюджету вщповщно
до
розпорядження
голови
облдержадмшютрацп в щ 29.03.2010 № 85 «Про затвердження Регламенту
використання к о п т в резервного фонду обласного бюджету», наказу МВС
Украши вщ 04.09.2014 № 905 «Про затвердження Вимог до черелшу та 3MicTy
документ! в для надання експертного висновку про р1вень надзвичайно '1
ситуащУ»;
державного бюджету - вщповщно до постанови Кабшету MiHicTpiB
Украши вщ 29.03.2003 № 415 «Про затвердження Порядку використання
к о п т в резервного фонду бюджету», наказу МВС Украши в1д 04.09.2014 № 905
«Про затвердження Вимог до перелшу та змюту докуменпв для надання
експертного висновку про р1вень надзвичайно '1 ситуащ 1»,
TepMiH виконання - термшово

2) зазначеш у п.п. 4.1. рш ення документа, що шдтверджують
необхщнють видшення к о п т в з резервних фонд 1в державного та обласного
бюджет! в,
узгодити в структурних шдроздшах облдержадмшютраци
(департаментах з питань цившьного захисту населения, фшанслв, капитального
буд1вництва, економ1чного розвитку i торпвл!);
Терм1н виконання - термшово

3) вжити першочергових заход1в для забезпечення мш1мальних
нормальных умов життед1яльност! населения та з лшвщаци наслщюв aBapii на
самопливному колектор1 по Мелпопольському шосе у м. Бердянськ;
TepMiH виконання - негайно

4) забезпечити шформування населения м. Бердянськ про наслщки аварп
на самопливному колектор1 по Мелиопольському шоесе у м. Бердянськ та про
заходи, яю вживаються виконавчим компетом БердянськоУ мюько’г ради з
подолання и наслщюв.
Терм1н виконання - негайно,
дaлi - постшно до вир!шення ситуацн

5. Рекомендувати ГУ ДСНС Украши у Запор1зькш обласп шдготувати
проект повщомлення (форма НС-1) щодо загрози виникнення надзвичайно 1'
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ситуацп репонального р1вня, яка пов'язана з руйнуванням самопливного
колектору по Мел1топольському шосе у м. Бердянськ.
TepMiH виконання - термшово

6. Департаменту еконсншчного розвитку i торпвл1 облдержадмшютращ 1:
1) на пщстав! п.п. 2, 3 цього р1шення та поданих обгрунтовуючих
докуменпв щодо видшення кош ^в i3 резервного фонду обласного бюджету
шдготувати проект розпорядження голови облдержадмшютращУ про видшення
K oniTiB i3 резервного фонду обласного бюджету у p o 3 M ip i 1000,0 тис. грн
Департаменту
житлово-комунального
господарства
та
буд1вництва
облдержадмшютрацп (головному розпоряднику бюджетних к о п т в ) для КП
«Бердянськводоканал» БердянськоУ мюькоУ ради (одержувача бюджетних
к о н т в ) на першочергов1 (невщкладш) заходи щодо запобшання виникненню
надзвичайноУ ситуащУ, яка пов'язана з руйнуванням самопливного колектору по
Мел1топольському шосе у м. Бердянськ;
Терм1н виконання - у триденний терм in
шсля надання пакету документе

2) шсля отримання вщ виконавчого ком1тету БердянськоУ мюькоУ ради
обгрунтовуючих докуменпв, яю зазначеш у пп. 4.1 цього рш ення (стосовно
резервного фонду державного бюджету):
шдготувати проект листа-звернення до Кабшету MiHicTpie УкраУни щодо
видшення к о п т в з резервного фонду державного бюджету у p 03Mipi 37835,0
тис. грн. на nepinoneproBi (невщкладш) заходи щодо запобшання виникненню
надзвичайноУ ситуащУ, яка пов'язана з руйнуванням самопливного колектору по
Мелпопольському шосе у м. Бердянськ;
TepMiH виконання - термшово

спшьно з департаментами фш анав, з питань цившьного захисту
населения, каштального бущвництва, житлово-комунального господарства та
будщництва облдержадмшютращ'У вщповщно до повноважень, перев1рити i'x на
вщповщнють вимогам чинного законодавства та направити до ДСНС УкраУни,
MiHperioHy, Мшекономрозвитку, Мшфшу.
Термш виконання - упродовж 10 дшв шсля
отримання обгрунтовуючих документ! в

7. Обов’язки кер1вника p o 6 i T з лшвщащУ наслщюв надзвичайноУ ситуащУ
репонального р!вня у раз1 виникнення надзвичайноУ ситуащУ репонального
р1вня
у
Запор1зькш
обласп
покладено
на
заступника
голови
облдержадмшютрацп В.В. Скоблшова зпдно розпорядження голови
облдержадмшютращ'У вщ 12.12.2017 № 668 «Про призначення кер1вника p o 6 i T з
лшвщащ'У наслщюв надзвичайних ситуацш репонального р 1вня».
За необхщнютю В.В. Скоблкову прийняти р1шення про утворення штабу
з лшвщащУ наслщюв (або загрози виникнення) надзвичайноУ ситуащУ
репонального р1вня у pa3i загрози виникнення або виникнення надзвичайноУ
ситуацп репонального р1вня у Запор1зьюй облает! з включениям до нього
вщповщних фах1вщв за напрямками.
Терм1н виконання - термшово за необхщшетю
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Р1шення KoMicii прийнято вщкритим голосуванням одноголосно.
Пропозици члешв KoMicii' враховаш.

Перший заступник
голови KoMicii', заступник
голови облдержадмшютраци

А. АНТОНОВ

Секретар KoMicii*

е. соломАхш

