ЗАТВЕРДЖУЮ
I олова ооласно1
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ПРОТОКОЛ № 11
позачергового засщання регюнальноУ KOMicii
з питань техногенно-еколопчно! безпеки та надзвичайних ситуацш
19.09.2018

м. Запор1жжя

ГОЛОВУВАВ:

перший заступник голови регюнально!' ком ки з питань
ТЕБ та НС, заступник голови облдержадмшютраци
В. Скоблшов за дорученням голови регюнальноУ K O M icii
з питань ТЕБ та НС, голови облдержадмшютращУ
К.Бриль

ПРИСУТН1:

персональний склад члешв KoMicii,
запрошен!

СЛУХАЛИ:
1. Про nepuioneproBi (неввдкладш) заходи щодо запоб1гання
виникненню надзвичайноТ ситуащ *1 техногенного характеру на Головнш
канал1зацшнш насоснш станщУ, яка розташована за адресою: 3anopi3bKa
область, Васил 1вський район, смт Степнопрськ, вул. Сухожвашвська, 8а
Доповщач:

голова ВасшпвськоУ районноУ державно!' адмшютращУ
Валерш Кошеленко

Васшпвська районна державна адмшютращя шформуе про те, що
обладнання та комушкаци ГоловноУ канал1зацшноУ насосноУ станци (дал1 ГКНС), яка розташована за адресою: Запор1зька область, Васишвський район,
смт Степнопрськ, вул. Сухо1вашвська, 8а, знаходяться в аваршному сташ та
терм1ново потребують проведения каштального ремонту.
Фах1вцями КП «Облводоканал» Запор1зькоУ обласноУ ради виконано
обстеження машинного залу, де
розташоваш розподшьч1 трубопроводи,
зап1рна арматура, насосш агрегата. Висновки обстеження негативнь
Вщкладення у термшовому розгляд1 даного питания мож ,- викликати дуже
серйозш наслщки, пов’язаш з еколопчною небезпекою для територп, на якш
розташована ГКНС.
В1ропднють пориву, руйнащУ розподшьчих сталевих трубопровод1в з
подальшим затоплениям стоками машинного залу дуже велика, кр]м того
насосне обладнання неодноразово виходило з ладу з об’ективних причин
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ф13ичного та довготривалого експлуатацшного зносу. Насосне обладнання

шдлягае замшь Але, у зв’язку з тим, що питания замши насосного обладнання
напряму пов’язане з замшою нап1рного колектору, сьогодш розглядати його не
доцшьно.
На даний час розробляеться проект на покращення водовщведення та
бущвництво локальних очисних споруд для смт Степнопрськ, але слщ
зауважити, що його розробка тривае, а подальше буд1вництво вщбудеться у
невизначений термш. За час оч1кування неодноразово може виникнути аваршна
ситуащя на ГКНС, яка призведе до вщсутноси водовщведення та
водопостачання. Як наслщок - нормальна життед1яльнють смт Степнопрськ
буде парагйзована.
Це, у свою чергу, повнютю зупинить роботу ГКНС з перекачки стоюв на
очисн1 споруди у с. В. Криниця. Водовщведення в смт Степнопрськ буде
припинено. Внаслщок цього, без питноУ води залишаться 5000 мешканщв
селища, 7 дев’яти поверхових, 14 п ’яти поверхових, 9 двоповерхових будинюв,
300 двор1в приватного сектору, 2 дошкшыи навчальш заклади, загальноосв!тня
школа, амбулатор1я та mini сощально-важлив1 об’екти.
»
KpiM того, авар!я
природного середовища.

може

привести

до

забруднення

навколишнього

На першочергов1 невщкладш заходи i3 запоб1гання виникненню
надзвичайноУ ситуащУ на ГКНС у смт Степнопрськ необхщно, ор1ентовно,
330.0 тис. грн.
КП «Облводоканал» Запор13ькоУ обласноУ ради не е ба^ансоутримувачем
майна та не може проводите каштальний ремонт ГКНС, а у районному та
мюцевому бюджетах необхщноУ кшькос™ кош пв на проведения даних роб1т
немае. В той же час, КП «Облводоканал» Запор1зькоУ обласноУ ради е
виконавцем послуг з централ13ованого водопостачання та водовщведення на
TepHTopii смт Степнопрськ Васшпвського району Запор1зькоУ область
3 метою запоб1гання виникнення надзвичайноУ ситуацш на територп
смт Степнопрськ та враховуючи обмежешсть к о п т в районного бюджету
Васшпвська райдержадмшктращя просить сприяння у вир1шеш питания про
видшення к о ы тв з резервного фонду обласного бюджету, ор1ентовно, у po3Mipi
330.0 тис. грн. на виконання першочергових (невщкладних) заход1в щодо
запоб1гання виникнення надзвичайноУ ситуащУ на Головной канал 1зацшнш
насоснш станщУ, яка розташована за адресою: Запор1зька область, Васшпвський
район, смт Степнопрськ, вул. Сухо1вашвська, 8а та недопущения припинення
водопостачання у селищ! мюького типу.
За результатами розгляду,
КОМ1С1Я ВИРПИИЛА:
1. Прийняти до уваги шформащю доповщача.
2. Визначити, що аваршна ситуащя, яка склалася на Головнш
канал1защйнш насоснш станщУ, яка розташована за адресою: Запор1зька
область, Васшпвський район, смт Степнопрськ, вул. Сухо1вашвська, 8а, може

3

призвести до надзвичайноУ ситуащУ мюцевого р1вня та вщповщае п.п. 2 п. 6
постанови Кабшету MiHicTpiB УкраУни вщ 24.03.2004
№ 368 «Про
затвердження Порядку класифшаци надзвичайних ситуацш техногенного та
природного характеру за и р1внями».
Вщповщно до Державного класифшатора надзвичайних ситуацш
ДК 019-2010, вищезазначена ситуащя може бути вщнесена до коду 10810 «НС
унаслщок аварн’ в канамзацшних системах i3 скиданням забруднювальних
речовин» i вщповщае 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 обсяз 1 понад 100 куб. м. за годину,
загальний обсяг скиду понад 500 куб. м.» наказу Мшютерства надзвичайних
ситуацш УкраУни вщ 12.12.2012 № 1400 «Про затвердження Класифшацшних
ознак надзвичайних ситуацш».
3. Рекомендувати Головному управлшню ДСНС УкраУни у Запор1зькш
обласй пщготувати повщомлення (форма НС-1) щодо загрози виникнення
надзвичайноУ ситуац1У на Головнш канал1зацшнш насосн1й станщУ, яка
розташована за адресою: Запор1зька область, Васшпвський район,
смт Степнопрськ, вул. Сухо1вашвська, 8а.
TepMiH виконання - термшово

4. Погодитись з видшенням з резервного фонду обласного бюджету,
ор1ентовно, 330,0 тис. грн. Департаменту житлово-комунального господарства
та
буд1вництва облдержадмшютращУ на виконання
першочергових
(нев1дкладних) заход1в щодо запоб1гання виникненню надзвичайноУ ситуащУ на
Головн1й канал 1зац1йн1й насосн1й станщУ, яка розташована за адресою:
Запор1зька
область,
Васил1вський
район,
смт
Степнопрськ,
вул.
Сухо1вашвська, 8а. Одержувач к о п т в - КП «Облводоканал» Запор1зькоУ
обласно'У ради.
5. Голов1 ВасшпвськоУ райдержадм1н1страц1У спшьно з Департаментом
житлово-комунального господарства та бущвництва облдержадм1н1страцй'
пщготувати обгрунтовуючу кошторисну документац1ю в1дповщно до
постанови Каб1нету MiHicTpiB УкраУни вщ 29.03.2002 № 415 "Про затвердження
Порядку використання к о п т в резервного фонду бюджету", розпорядження
голови облдержадмшютращУ вщ 29.03.2010 № 85 "Про затвердження
Регламенту використання к о п т в резервного фонду обласного бюджету" та
наказу ДСНС УкраУни вщ 04.09.2014 № 905 "Про затвердження "Вимог до
перелшу та змюту документ1в для надання експертного висновку про р1вень
надзвичайноУ ситуащУ техногенного та природного характеру", пройти
узгодження в департаментах з питань цившьного захисту населения,
кап 1тального бущвництва та фшанЫв облдержадм1н1страц1У, та надати Ух для
подалыпого опрацювання до Департаменту економ1чного розвитку i торпвл1
облдержадм1н1стращУ.
Терм1н виконання - термшово

6. Департаменту економ1чного розвитку i торпвл 1 облдержадм1н1страц1У
на пщстав1 п.п. 2, 4 цього р1шення пщготувати проект розпорядження голови
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облдержадмшютращУ про видшення к о п т в i3 резервного фонду обласного
бюджету у po3Mipi, ор1ентовно,
330,0 тис. грн Департаменту житловокомунального господарства та бущвництва облдержадмшютрашУ (одержувач
кошт1в - КП «Облводоканал» Запор1зькоУ обласноУ ради) на виконання
першочергових (невщкладних) заход 1в щодо запобшання виникненню
надзвичайноУ ситуащУ на Головнш канагйзацшнш насоснш CTaHnii', яка
розташована за адресою: Запоргзька область, Васил1вський район,
смт Степнопрськ, вул. Сухо1вашвська, 8а.
Термш виконання - у триденний термш
т е л я надання пакету докуменпв

Рш ення KoMicii прийнято вщкритим голосуванням одностайно.
ПропозишУ члешв KoMicii' враховаш.
2. Про першочергов1 (невщкладш) заходи щодо запоб1гання
виникненню надзвичайно? ситуащУ техногенного та природного
характеру (аваршно-вщновлювальш роботи) на котельш Роз1всько¥
центрально! район ноУ лжарш, яка розташована за адресою: Запор1зька
область, Роз1вський район, смт Роз1вка, вул. Центральна, 122
Доповщач:

голова Роз1вськоУ районноУ державноУ адмшютрацп
Володимир Ревут

Роз1вська районна державна адшшстращя шформуе про те, що котельня
Роз1вськоУ центрально!' районноУ лжарш (дал! - Роз1вська ЦРЛ), яка
розташована за адресою: Запор1зька область, Роз1вський район, смт Роз1вка,
вул. Центральна, 122, знаходиться в аваршному стан! внаслщок зламу димовоУ
труби поривами шквального BiTpy 07.09.2018 понад 20 м/сек. та термшово
потребуе и вщновлення.
Районною KOMicieio проведено обстеження котельш та зроблено
висновок, що без термшовоУ замши димовоУ труби початок опалювапьного
сезону знаходиться шд загрозою. Вщкладання у термшовому розгляд1 даного
питания може викликати дуже серйозш наслщки, пов’язаш з сощальною
напругою на територй' району. Аваршна димова труба котельш Роз1вськоУ ЦРЛ
не шдлягае вщновленню i потребуе замши.
Внаслщок можливоУ надзвичайноУ ситуащУ, яка може виникнути у зв’язку
з руйнуванням димовоУ труби котельш Роз1вськоУ ЦРЛ, на тривапий час
(бшыпе, як на 3 доби) будуть порушеш нормальш умови життед1яльносп понад
1000 oci6, а збитки перевищать 0,5 тис. м 1шмальних розм1р1в заробшюУ плати.
На першочергов1 невщкладш заходи i3 запобшання виникненню
надзвичайноУ ситуащУ на котельш Роз1вськоУ ЦРЛ необхщно, ор1ентовно,
300,0 тис. грн.
У Роз1вськоУ ЦРЛ кошти на проведения даних робгг вщсутш, з резервного
фонду районного бюджету можливе видшення к о п т в у po3Mipi 19440 грн.
3 метою запобшання виникнення надзвичайноУ ситуацш на територй’
котельш Роз1вськоУ ЦРЛ та враховуючи обмежешсть к о п т в районного
бюджету Роз1вська райдержадмшютращя просить сприяиня у вирш еш питания
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про видшення к о п т в з резервного фонду обласного бюджету, ор!ентовно, у
po3Mipi 300,0 тис. грн. на виконання першочергових (невщкладних) заход1в
щодо запоб1гання виникнення надзвичайно '1 ситуацП' на котельш Роз1всько1
ЦРЛ.
За результатами розгляду,
КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:
1. Прийняти до уваги шформащю доповщача.
2. Визначити, що аваршна ситуащя, яка склалася на котельш Роз1вськоГ
центрально ‘1 районно *1 лшарш, яка розташована за адресою: Запор1зька область,
Роз1вський район, смт Роз1вка, вул. Центральна, 122, може призвести до
надзвичайноУ ситуащУ мюцевого piBHH та вщповщае п.п. 2 п. 6 постанови
Каб1нету M m icrpiB УкраУни вщ 24.03.2004 № 368 «Про затвердження Порядку
класифшацп надзвичайних ситуацш техногенного та природного характеру за н
р1внями».
Вщповщно до Державного класифшатора надзвичайних ситуацш
ДК 019-2010, вищезазначена ситуащя може бути вщнесена до коду 10820 «НС
унаслщок aBapii' в теплових мережах (системах гарячого водопостачання)
холодно!' пори року» i вщповщае ознакам надзвичайних ситуацш, що вказаш у
п. 1.73 «Припинення теплопостачання споживач1в за температури зовшшнього
пов1тря нижче 0°С в опалювальний перюд року через пошкодження
мапстральних теплових мереж або обладнання комунапьних та вщомчих
котелень» або п. 1.74 «Припинення теплопостачання споживач!в за
температури зовшшнього пов1тря вщ 0°С до +8°С в опалювальний перюд року
через пошкодження мапстральних теплових мереж або обладнання
комунальних та вщомчих котелень» наказу Мшютерства надзвичайних
ситуацш УкраУни вщ 12.12.2012 № 1400 «Про затвердження Класифжацшних
ознак надзвичайних ситуацш».
3. Рекомендувати Головному управлшню ДСНС Укра'ши у Запор1зькш
област1 шдготувати повщомлення (форма НС-1) щодо загрози виникнення
надзвичайно ‘1 ситуацп на котельш Роз1всько1 центрально!' районноУ лшарш, яка
розташована за адресою: Запор1зька область, Роз1вський район, смт Роз 1вка,
вул. Центральна, 122.
Термш виконання - термшово

4. Погодитись з видшенням з резервного фонду обласного бюджету,
ор1ентовно, 300,0 тис. грн. Департаменту житлово-комунального господарства
та
бущвництва облдержадмшютрацп
на
виконання
першочергових
(невщкладних) заход1в щодо запобшання виникненню надзвичайно '1 ситуацп
(аваршно-вщновлювальних роб!т) на котельш Роз1всько1 центрально!' районноТ
лжарш, яка розташована за адресою: Запор1зька область, Роз1вський район,
смт Роз1вка, вул. Центральна, 122.
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5.
Голов1 Роз1всько1 райдержадмшютращ 1 спшьно з Департаментом
житлово-комунального господарства та бущвництва облдержадмшютрацп
пщготувати обгрунтовуючу кошторисну документащю вщповщно до
постанови Кабшету MiHicTpiB Укршни вщ 29.03.2002 № 415 "Про
затвердження Порядку використання кошт!в резервного фонду бюджету",
розпорядження голови облдержадмшютращУ вщ 29.03.2010 № 85 "Про
затвердження Регламенту використання к о п т в резервного фонду обласного
бюджету" та наказу ДСНС УкраТни вщ 04.09.2014 № 905 "Про затвердження
"Вимог до перелшу та змюту документ1в для надання експертного висновку
про р 1вень надзвичайно ‘1 ситуацп техногенного та природного характеру",
пройти узгодження в департаментах з питань цившьного захисту населения,
каштального бущвництва та фшанс1в облдержадмшютрацп, та надати ix для
подальшого опрацювання до Департаменту економ1чного розвитку i торпвл1
облдержадмшютращь
Термш виконання - термшово

6.
Департаменту економ1чного розвитку i торпвл1 облдержадмшютрац
на шдстав1 п.п. 2, 4 цього р!шення пщготувати проект розпорядження голови
облдержадмшютрацп про видшення к о п т в i3 резервного фонду обласного
бюджету у po3Mipi, ор1ентовно,
300,0 тис. грн Департаменту житловокомунального господарства та буд1вництва облдержадмшютращТ на виконання
першочергових (невщкладних) заход1в щодо запобнання виникненню
надзвичайноУ ситуащУ (аваршно-вщновлювальних робгг) на котельш Роз1вськоУ
центрально ‘1 районноТ лшарш, яка розташована за адресою: Запор1зька область,
Роз1вський район, смт Роз1вка, вул. Центральна, 122.
Терм1н виконання - у триденний термш
шсля надання пакету документ! в

Р1шення KoMicii* прийнято вщкритим голосуванням одностайно.
Пропозицп члешв KoMicii враховаш.
о

Перший заступник
голови KoMicii’, заступник
голови облдержадмшютращ!

В. СКОБЛ1КОВ

Секретар KoMicii'

i

