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ПРОТОКОЛ№ 3 
позачергового засщання регюнальноУ KOMicii  

з питань техногенно-еколопчшн безпеки та надзвичайних ситуащй

28.02.2019

ГОЛОВУВАВ:

ПРИСУТН1:

м. Запор1жжя

заступник голови регюнальноТ KOMicii з питань ТЕБ та 
НС, заступник голови облдержадмшютрацп 
В. Скоблжов за дорученням голови регюнальнш комюп 
з питань ТЕБ та НС, голови облдержадмшютрацп 
К. Бриль

персональний склад члешв KoMicii, 
запрошен!

СЛУХАЛИ:

1. Про першочергов1 (невщкладш) заходи щодо запоб!гання 
виникненню надзвичайноУ ситуацп, яка пов’язана з руйнуванням 
самопливного колектору по Мелггопольському шоссе та аваршним станом 
нашрного трубопроводу вщ камер rac iH H H  КНС-8 вул. Промислова до 
очисних споруд каналпацн, розташованих на територй' м. Бердянськ

Доповщач: заступник Бердянського MicbKoro голови
Григорш Горячов

В шч з 27 на 28 с1чня 2019 року, навпроти Святомикола1вського храму, 
сталася авар1я на самопливному канал1зацшному колектор1 з обвалом 
верхнього склешння трубопроводу. Зазначений об’ект е головним мюьким 
канал1зац1йним колектором, який транспортуе до 80 % стоюв усього м1ста. 
Внаслщок цих подш порушена робота Bciei канал 1зацшно1 системи 
м. Бердянськ.

Колектор виконаний i3 зал1зобетонних труб i введений в експлуатащю у 
2002 рощ. За попередшми даними встановлено, що авар1я сталася внаслщок 
газово1 корозп його верхнього склеп1ння (загалом з 27 с1чня в1дбулося 
обрушення колектору на 9 д1лянках). Таким чином, внаслщок ситуацп, що 
склалася, порушено нормальш умови життед1яльност1 населения мюта на 
тривалий час.

При негативному розвитку под1й icHye загроза виникнення надзвичайноУ 
ситуацИ’ репонального р1вня зпдно з вимогами постанови Каб1нету MmicTpiB



Укра'ши вщ 24.03.2004 № 368 "Про затвердження Порядку класифшацп 
надзвичайних ситуацш за i'x р1внями", тобто порушено нормальш умови 
життед!яльност1 вщ 1 тис. до 10 тис. oci6 на тривалий час (бшыне як на 3 доби), 
а збитки перевищили 5 тис. лпшмальних po3MipiB заробпяо? плати.

3 метою запобнання виникненню еколопчноУ катастрофи i недопущения 
розливу стоюв територ1ею Mi ста та в акватори Азовського моря, для 
забезпечення безперебшного вщведення MicbKHX стоюв необхщно виконати 
аваршно-вщновлювальш заходи на трубопровод! д1ам. 1000 мм i протяжнютю 
1117 п.м. Варт1сть заход1в по виконанню вщновлювальних робгг становить, 
opieHTOBHO, 37524,042 тис. грн.

04.02.2019 бущвельним експертом 1 категорп ТОВ "СТРОЙ-1НВЕСТ" 
Давидюком С.Б. був проведений зовшшнш огляд самопливного колектору по 
Мел1топольському шоссе, нашрного трубопроводу вщ камер гасшня КНС-8 
вул. Промислова, до очисних споруд канашзацп протяжшстю 3973 п.м. та 
складений вщповщний акт. Це обстеження пщтвердило факт того, що 
вищезазначеш самопливний колектор та нашрний трубопровщ знаходяться в 
авар1йному сташ та на них у будь-який момент може статися чергова авар!я.

Варт1сть авар1йно-в1дновлювальних роб1т на цш д1лянц1 нап1рного 
трубопроводу становить, ор1ентовно, 55 130,258 тис. грн.

Станом на 26.02.2019, КП "Бердянськводоканал" БердянськоТ MicbKoi 
ради виконано монтаж тимчасового вузла перекачки сток1в по нашрному 
трубопроводу д1ам. 325 мм та довжиною, ор1ентовно, 1000 м. Для усунення 
аварп були зад1ян1 8 од. техшки, 4 авар1йн1 бригади в склад1 35 oci6.

Загальна потреба у коштах на вщновлення канал1зац1йних колектор1в у 
MicTi складае ор1ентовно 136262,015 тис. грн.

На першочергов1 (нев1дкладн1) заходи на вик^нання авар1йно- 
в1дновлювальних роб1т ор1ентовно необхщно 92654,3 тис. грн.

На виконання авар1йно-вщновлюваних роб1т на канал1зац1йному 
колектор1 по Мел1топольському шосе з резервного фонду Mi ста видшено кошти 
у cyMi 1500,0 тис. грн. та через мюьку програму "Питна вода на 2019 рш" кошти 
у cy M i 300,0 тис. грн. На позачерговому засщанш репональноУ KO M icii з питань 
техногенно-еколопчно1 безпеки та надзвичайних ситуацш в1д 06.02.2019 
Протокол № 2 було прийнято ршення погодитися з видшенням 1000,0 тис. грн 
на першочергов1 (нев1дкладн1) заходи щодо запобнання виникненню 
надзвичайно1 ситуацп, яка пов'язана з руйнуванням самопливного колектору по 
Мел1топольському шосе у м. Бердянськ.

На виконання першочергових (невщкладних) заход1в з л1кв1дацп 
авар1йно1 CHTyanii на канал1зацшному колектор1 необхщно ще додатково, 
OpieHTOBHO, 89 854,300 тис. грн.

У pa3i неотримання к о п т в , необхщних для виконання заход1в з 
вщновлення канал1зацшного колектору, у м. Бердянськ з наближенням 
весняно-л1тнього пер1оду (пщвшцення температури пов1тря), можливе 
виникнення еколопчно1 катастрофи та зрив курортного сезону, що 
пщвищить соц1альну напругу серед населения.

Враховуючи вищевикладене, виконавчий ком1тет Бердянсько1 MicbKoi 
ради звертаеться i3 проханням клопотати перед центральними органами 
виконавчо‘1 влади щодо видшення к о п т в  з резервного фонду державного



бюджету в обсяз1 89 854,300 тис. грн. на виконання невщкладних 
(першочергових) po6iT i3 запобшання виникненню надзвичайно'1 ситуацй* 
репонального р1вня на територп м. Бердянськ, яка пов'язана з руйнуванням 
самопливного колектору по Мел1топольському шосе та аваршним станом 
HanipHoro трубопроводу вщ камер гасшня КНС-8 вул. Промнслова до очисних 
споруд канал1зацп, розташованнх на територп м. Бердянськ.

За результатами розгляду,

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Прийняти до вщома шформащю доповщача.

2. Попередньо визначити, що ситуащя, яка пов'язана з руйнуванням 
самопливного колектору по Мел1топольському шосе та аваршним станом 
HanipHoro трубопроводу вщ камер гасшня КНС-8 вул. Промислова до очисних 
споруд канашзаци, розташованнх на територп м. Бердянськ, може призвести до 
надзвичайно‘1 ситуацп репонального р1вня та вщповщае п.п. 2 п. 5 постанови 
Кабшету MiHicTpiB Украши вщ 24.03.2004 № 368 «Про затвердження Порядку 
класифжацп надзвичайних ситуацш техногенного та природного характеру за и 
р1внями».

Вщповщно до Державного класифшатора надзвичайних ситуацш 
ДК 019-2010, вищезазначена надзвичайна ситуащя може бути вщнесена до коду 
10810 «НС унаслщок aBapii' в канагпзацшнш систем! i3 скиданням 
забруднювальних речовин» i вщповщае ознакам надзвичайних ситуац1й, 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 Укра'ши вщ 
06.08.2018 № 658 «Про затвердження Класифжацшних ознак надзвичайних 
ситуацш».

3. У зв’язку 3i зм1ною ситуацп на самопливному колектор1 по 
Мел1топольському шосе та аваршним станом HanipHoro трубопроводу вщ 
камер гасшня КНС-8 вул. Промислова до очисних споруд канашзащ!, 
розташованнх на територп м. Бердянськ:

1) вважати такими, що втратили чиннють абзац 3 пп. 1 п. 4 та пп. 2 п. 6 
питания 1 Протоколу № 2 вщ 06.02.2019 позачергового засщання регюнальноУ 
KOMicii з питань техногенно-еколопчно1 безпеки та надзвичайних ситуацш;

2) у пп. 2 п. 4 питания 1 Протоколу № 2 вщ 06.02.2019 позачергового 
засщання репонально1 KOMicii з питань техногенно-еколопчноТ безпеки та 
надзвичайних ситуацш слова «з резервних фоцщв державного та обласного 
бюджете» зам1нити на слова «з резервного фонду обласного бюджету».

4. Рекомендувати виконавчому ком1тету Бердянсько'1 MicbKoi ради 
шдготувати BianoeijHi документа, що пщтверджують необхщшсть видшення 
кош"пв у po3Mipi 89854,3 тис. грн. на здшснення першочергових (нев1дкладних) 
заход1в шоло запобнання виникненню надзвичайно'1 ситуацп, яка пов'язана з 
р\ йнуванням самопливного колектору по Мел1топольському тчосе та авар1йним
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станом нап1рного трубопроводу вщ камер гасшня КНС-8 вул. Промислова до 
очисних споруд канал1заци, розташованих на територп м. Бердянськ, з 
резервного фонду державного бюджету вщповщно до постанови Кабшету 
MiHicTpiB Украши вщ 29.03.2003 № 415 «Про затвердження Порядку 
використання к о п тв  резервного фонду бюджету», наказу МВС Украши вщ 
04.09.2014 № 905 «Про затвердження Вимог до перелжу та змюту документ!в 
для надання експертного висновку про р1вень надзвичайно’1 ситуаци» та 
узгодити вищезаначеш документа в структурних шдроздшах 
облдержадмшютращУ (департаментах з питань цившьного захисту населения,
фшажлв, каштального буд1вництва, економ1чного розвитку i торпвл1).

Терм1н виконання -  терм!ново

5. Рекомендувати ГУ ДСНС Укра’ши у Запор1зькш облает! пщготувати 
проект повщомлення (форма НС-1) щодо загрози виникнення надзвичайно1 
CHTyanii' регюнального р1вня, яка пов'язана з руйнуванням самопливного 
колектору по Мелшшольському шосе та авар1йним станом нап1рного 
трубопроводу вщ камер гас1ння КНС-8 вул. Промислова до очисних споруд 
канал1заци, розташованих на територп м. Бердянськ.

Термш виконання -  тер\пново

6. Департаменту економ1чного розвитку i торпвл1 облдержадмшютрацп 
п1сля отримання в1д виконавчого комггету Бердянсько1 м1сько\‘ ради 
обгрунтовуючих докуменйв, як1 зазначен1 у п. 4 цього ршення:

1) п1дготувати проект листа-звернення до Кабшету MiHierpiB Украши 
щодо видшення кошт1в з резервного фонду державного бюджету у po3Mipi 
89854,3 тис. грн. на першочергов1 (невщкладн1) заходи щодо запоб1гання 
виникненню надзвичайно'1 ситуаци, яка пов'язана з руйнуванням самопливного 
колектору по Мел1топольському шосе та аваршним станом нашрного 
трубопроводу вщ камер гас1ння КНС-8 вул. Промислова до очисних споруд 
канал1зацй‘, розташованих на територп м. Бердянськ;

Термш виконання -  негайно теля  отримання 
обгрунтовуючих документов

2) епшьно з департаментами фшашлв, з питань цившьного захисту 
населения, кап!тального буд1виицтва, житлово-комунального господарства та 
буд1вництва облдержадм1н1страц1‘1 вщповщно до повноважень, перев1рити \х на 
в1дпов1дн1сть вимогам чинного законодавства та направити до ДСНС Украши, 
Мшрегюну, Мшекономрозвитку, М1нф1ну.

Терм1н виконання -  упродовж 10 дшв п1сля 
отримання обгрунтовуючих документ1в

Р1шення KoMicii прийнято вщкритим голосуванням одноголосно.
Пропозиц11 члешв KoMicii врахован1.

Заступник голови KoMicii', 
заступник голови облдержадм1н1страц11

Секретар KoMicii
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B. СКОБЛ1КОВ

C. СОЛОМАХШ


