
ПРОТОКОЛ №  2 
позачергового засщания репональноУ KOMicii 

з питань техногенно-еколопчноУ безпеки та надзвичайних ситуацш

0 2 .0 3 .2 0 1 8  м. Запор1жжя

ГОЛОВУВАВ: перший заступник голови репонально1 KOMiciT з
питань ТЕБ та НС, заступник голови 
облдержадмш ютраци Скоблжов В.В. за дорученням 
голови регюнальноУ комюп з питань ТЕБ та НС, голови 
обласно1 державно '1 адмшютрацй- Бриль K.I.

ПРИСУТН1: персональний склад члешв KoMicii,
запрошен!

СЛУХАЛИ:

1. Про кризову ситуащю в газотранспортнш  галуз1 УкраУни

У зв’язку 3i зменшенням газу в енергопостачальнш  систем! Украши 
Урядом оголошена кризова ситуащя надзвичайного р1вня в газопостачальнш 
сфер1 та введено ряд обмежень щодо використання газу в промисловост1 та 
бюджетнш сфер!

Доповщач: директор Департаменту промисловоеп та розвитку
шфраструктури облдержадмiHicrpauiT 
Антонов Андрш Миколайович

Головний шженер Запор1зького лш ш ного виробничого 
Сшвдоповщачк управлш ня мапстральних газопровод1в 

Бондаренко Вадим Григорович

директор Департаменту осв1ти i науки 
Озерова Тетяна Ярослав1вна

За результатами доповщ 1 та з урахуванням обговорення

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Прийняти до уваги ш формащ ю доповщ ача та сшвдоповщач1в про 
понижения тиску газу в единш енергопостачальнш  систем! Украши та введения 
ряду обмежень щодо використання газу в промисловосп та бюджетнш  сферг

2. ПАТ «Запор1жгаз» (Mi3iKy О.В.), Департаментам: промисловост1 та 
розвитку ш фраструктури (Антонову А.М .), житлово-комунального 
господарства та буд1вництва (Кабанову Д.1.) облдержадмшютрацй', головам 
районних державних адмшютрацш , об'еднаних територ1альних громад та 
мюьким головам м1ст обласного значения до 12:00 год. 03 березня 2018 року 
опрацювати з найбшыними споживачами газу на територп област1 питания 
щодо обмеження споживання газу на 10% щоденно шдприемствами та 
установами.

Термш  виконання: негайно



3. Рекомендувати Департаменту ocBira i науки облдержадмшютрашУ 
(Озеровш Т.Я.) вжити заход1в:

У pa3i понижения температурного режиму в закладах осв1ти до 
мш1мально допустимих норм робота системи опалення та попрш ення погодних 
умов призупинити роботу заклад1в осв1ти (загальноУ середньоУ, позашюльноУ, 
професшноУ (професшно-техшчноУ) та вищоУ осв1ти), яю використовують газ 
для опалення. У закладах осв1ти, яю використовують альтернативш види 
палива, роботу заклад1в осв1ти не припиняти.

Термш  виконання: негайно

4. Головам районних державних адмшютрацп, об’еднаних територ1альних 
громад та мюыш м головам MicT обласного значения оирацювати питания:

4.1. У раз1 понижения температурного режиму в закладах o c B i r a  до 
мЫ м ально допустимих норм роботи системи опалення та попрш ення погодних 
умов призупинити роботу заклад1в осв1ти (загальноУ середньоГ, позашюльноУ, 
професшноУ (професшно-техшчноУ) та вищоУ осв1ти), яю використовують газ 
для опалення. У закладах осв1ти, яю використовують альтернативш види 
палива, роботу заклад1в o c b i t h  не припиняти.

4.2. Понижения температурного режиму в закладах осв1ти до мЫ м ально 
допустимих норм роботи системи опалення в закладах осв1ти, яю 
використовують газ для опалення.

4.3. Забезпечити постачання альтернативних вид!в палива на котельш, яю 
використовують альтернативне паливо, в максимально можливих об’емах на 
цей перюд.

4.4. Розглянути питания щодо понижения температурного режиму у 
пщприемствах, установах та закладах, а також зменшити юльюсть пращ вниюв 
на робочих мюцях на 03 березня 2018 року.

Термш  виконання: негайно

5. ПАТ «Запор1жжяобленерго» (Лисенко О.О.) на перю д понижения тиску 
газу у газотранспортнш  систем! забезпечити сталу роботу систем 
енергопостачання область

Термш  виконання: постшно

6. Департаменту шформацшноУ д1яльност1 та комуш кацш  з
громадськ1стю облдержадмшютрашУ (Ш иш инаш вш  JI.P.) через засоби масовоГ 
шформащУ довести рекомендацп населению з проханням зменшити споживання 
газу запропоноваш  «Нафтогаз УкраУни», яю розм щ еш  на Ух сайтг

Терм1н виконання: негайно
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7. Головам районных державных адмшю трацш, об'еднаних 
територ1альних громад та мюьким головам мют обласного значения, 
кер1вникам Департамент!в: осв1ти i науки, житлово-комунального господарства 
та буд1вництва об л д ержад м i н i стращ 1, кер1вникам ПАТ «Запор1жгаз» 
ПАТ «Запор1жжяобленерго», Заиор1зького лш ш ного виробничого уиравлшня 
мапстральних газопровод!в забезпечити щоденне до 9-00 години у перюд з 03 
по 07 березня (включно) 2018 року шформування Департаменту промисловост1 
та розвитку ш фраструктури облдержадмшютрацп щодо проведених заход1в з 
обмеження споживання газу.

8. Директору департаменту промисловост1 та розвитку 
шфраструктури Антонову А.М. щоденно до 10-00 години у перюд з 03 по 07 
березня (включно) 2018 року шформувати Департамент нафтогазового 
комплексу М ш енерговугш ля (Люшченку О.П.)

9. Контроль за виконанням цього р ш ен н я покласти на заступника 
голови обласно! державно! адмшютрацп Скоблжова В.В.

Перший заступник 
голови KoMicii' -  
заступник голови облдержадмшютрацп / ^

Секретар KoMicii

В.В. Скоблжов 

G.A. Соломахш


