
ЗАТВЕРДЖУЮ

ПРОТОКОЛ№ 4 
чергового засщання регюнальноУ KOMicii 

з питань техногенно-еколопчноУ безпеки та надзвичайних ситуащй

22.03.2019 м. Запор1жжя

ГОЛОВУВАВ: перший заступник голови регионально! KOMicii' з питань
ТЕБ та НС, заступник голови облдержадмшютраци 
А. Антонов за дорученням голови регюнальноУ KOMicii з 
питань ТЕБ та НС, голови облдержадмшютраци 
К. Бриль

ПРИСУТН1: персональний склад члеш в KoMicii,
запрошен!

СЛУХАЛИ:

1 Я ■ •  • •  •  ___ • • •. Про результата проведения техн1чно1 швентаризаци та стан 
готовност1 до використання за призначенням захисних споруд цивильного 
захисту в Запорвькш област1

Доповщач: заступник директора Департаменту -  начальник
управлшня планування та з питань запоб1гання 
надзвичайних ситуацш i оргашзацшноУ роботи 
Департаменту з питань цившьного захисту населения 
ЗапоризькоУ облдержадмшютращУ 
Андрш Булавшов

Сшвдоповщач: начальник управлшня оргашзащУ заход1в цившьного
захисту ГУ ДСНС Украши у Запор1зькш област1 
Олексш Дунаев

Для укриття населения в обласп icHye фонд захисних споруд цившьного 
захисту (дал1 -  ЗС ЦЗ). На тепершнш час на облшу перебувае 674 захисш 
споруди цившьного захисту, у тому числк 327 сховищ i 347 протирад1ацшних 
укригпв (дал1 -  ПРУ).

3 метою контролю наявност1 та встановлення фактичного техшчного 
стану ЗС ЦЗ, як об’екйв нерухомого майна, уточнения державного облжу ЗС 
ЦЗ на територн Запор1зькоУ облает! та у зв’язку з тим, що залишаеться 
непрошвентаризованими в обласп 42 % ЗС ЦЗ, головою облдержадмшютраци
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видано розпорядження вщ 19.02.2019 № 96 «Про проведения у 2019 рощ 
техшчноУ швентаризащУ захисних споруд цившьного захисту».

Слщ зазначити, що одними i3 основних завдань облает на 2019 piK, яю 
було визначено на щор1чному 36opi кер1вного складу цившьного захисту щодо 
шдведення пщеумюв роботи оргашв управлшня з питань цившьного захисту у 
2018 рощ та визначення основних завдань на 2019 pin, е:

приведения у готовшеть до використання за призначенням ЗС ЦЗ; 
оргашзащя утримання ЗС ЦЗ, облшу фонду захисних споруд вщповщно 

до Наказу МВС вщ 09.07.2018 № 579 «Про затвердження Вимог з питань 
використання та облшу фонду захисних споруд цившьного захисту»;

оргашзащя на територц району (мюта) проведения техшчноУ 
швентаризащУ ecix ЗС ЦЗ, незалежно вщ форм власноеп;

зняття з облшу ЗС ЦЗ, яю зруйноваш, затоплен! та яю неможливо 
вщновити та використовувати за призначенням згщно з Вимогами щодо 
визначення критерйв неможливост! подалыпого утримання та ексштуатащУ ЗС 
ЦЗ, оформления докуменпв, що пщтверджують таку неможливють, 
затвердженими Наказом МВС УкраУни вщ 09.07.2018 № 579;

зняття з облшу ЗС ЦЗ, яю неправом1рно поставлен! на обл1к вщповщно до 
рекомендащй, наданих в лиси ДСНС вщ 23.04.2018 № 16-5712/162 «Про 
захисш споруди цившьного захисту»;

створення фонду ЗС ЦЗ району (мюта) з урахуванням необхщност1 
укриття 100 % населения згщно 3i статтею 32 Кодексу цившьного захисту 
УкраУни.

Головам райдержадмшютращй, м1ським головам м1ст обласного значения 
необхщно протягом цього року вжити невщкладних заход1в по виконанню Bcix 
цих завдань та затвердити протягом II кварталу 2019 року в установленому 
порядку, за результатами техшчноУ швентаризацй' ЗС ЦЗ, комплексы заходи 
щодо вщновлення функц1онування таких ЗС ЦЗ та Ух доукомплектування 
необхщним майном, насамперед - засобами цившьного захисту.

Станом на 20.03.2019 в облаей прошвентаризовано 390 ЗС ЦЗ, що 
становить 58 % вщ загальноУ кшькоеп (202 сховища та 188 ПРУ), з них 140 
(92 %) -  комунальноУ форми власност1 (34 сховища, 106 ПРУ), 192 (77,73%) -  
державноУ форми власност1 (129 сховищ, 63 ПРУ) та 58 (21,25%) -  приватноУ 
форми власноеп (39 сховищ, 19 ПРУ).

Протягом I кварталу 2019 року в област1 прошвентаризовано 6 ПРУ 
комунальноУ форми власност1 (4 ПРУ у Чершпвському райош, 2 ПРУ у 
Запор1зькому район1).

1нвентаризац1я комунальних ЗС ЦЗ завершена майже на веш територй' 
област1, але залишаються непрошвентаризованими 12 ЗС ЦЗ комунальноУ 
форми власност1: в м. Мел1тополь 1 ЗС ЦЗ; 

у Васшпвському райош -  1 ЗС ЦЗ; 
в Ор1х1вському райош -6  ЗС ЦЗ; 
в Полопвському райош -  1 ЗС ЦЗ; 
в Приморському райош -  2 ЗС ЦЗ; 
у Чершпвському райош -  1 ЗС ЦЗ.
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В облает! прошвентаризовано 192 (78 %) ЗС ЦЗ державно!' форми 
власност!, залишаеться непрошвентаризованими близько 53, з них: 

у м. Запор1жжя - 46, 
у К-Дншровському райош -  1, 
у Михайшвському райош -  2, 
у Полопвському райош -  3, 
у Запор1зькому район! -1.
Данш показники свщчать про недостатню роботу комюш з питань 

проведения техшчно!' швентаризацп захисних споруд цившьного захисту в 
OpixiBCbKOMy райош та м. Запор1жжь

Залишаеться проблемним питания щодо проведения техшчноТ 
швентаризащ! захисних споруд приватно!' форми власност1. В облает! на облжу 
знаходиться близько 276 ЗС ЦЗ приватно!' форми власност!, що становить 41% 
вщ заганьно!' кшькост! ЗС ЦЗ в облает!, з них прошвентаризовано 58, що 
складае 21% вщ кшькост! ЗС ЦЗ приватно!' форми власност!. Залишаються 
непрошвентаризованими близько 219 ЗС ЦЗ, а це 32,3 % вщ загально!' кшькост! 
ЗС ЦЗ в област1.

Районним та мюьким 1нвентаризац1йним ком1с1ям необхщно посилити 
роз’яснювальну роботу з балансоутримувачами захисних споруд державно'1 та 
приватно'1 форми власност!.

В област1 знято з облжу, за погодженням з ДСНС Украши, у I квартал! 
2019 року 5 захисних споруд цившьного захисту, з них: 2 у Бердянському 
райош (ПРУ №№ 29204, 29247), 3 ЗС ЦЗ в Гуляйпшьському райош (ГТРУ 
№№ 29824, 29844, 29843), як таю, що були поставлен! на облж з порушеннями. 
Документа на зняття з обл1ку вищезазначених ЗС ЦЗ було шдготовлено 
вщповщно до рекомендащй, наданих в лисп ДСНС Украши вщ 23.04.2018 
№ 16-5712/162.

На сьогодш в обласй залишаеться близько 78 (11,5 %) ЗС ЦЗ, техшчну 
швентаризащю яких провести неможливо (зруйнован1, затоплеш, обл1кован1 
помилково). Необхщно актив1зувати роботу в мштах та районах област1 щодо 
зняття IX  з облжу.

Станом на 01.01.2019 готовими до використання за призначенням 
визначено 79 захисних споруд (12 %), обмежено готовими -  434 (64 %), не 
готовими -  166 (24 %).

Вщповщно до вимог п. 27 ст. 19 Кодексу цившьного захисту Украши вщ 
02.10.2012 № 5403-VI та п. 12 Постанови Кабшету MiHicrpiB Укра'ши вщ 
10.03.2017 № 138 «Порядок створення, утримання фонду захисних споруд 
цившьного захисту та ведения його облжу» здшснення контролю за 
утриманням та станом готовносп захисних споруд цившьного захисту 
вщноситься до повноважень мюцевих державних адмЫстрацш, оргашв 
мюцевого самоврядування у сфер1 цившьного захисту та ДСНС Укра'ши.

Вщповщно до вимог наказу МВС Укра'ши вщ 09.07.2018 № 579 «Про 
затвердження Вимог щодо утримання та експлуатащ1 захисних споруд 
цившьного захисту», зареестрованого в Мш1стерств1 юстищТ Укра'ши вщ
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30.07.2018 за № 879/32331, оцшка стану готовносп захисних споруд 
здшснюеться щороку в таких випадках:

у раз1 проведения техшчноУ швентаризащУ захисноТ споруди як об’екта 
нерухомого майна;

у раз1 шдготовки пропозицш щодо подалыного використання захисноУ 
споруди;

тел я  пожеж, авар1й, катастроф та iHoinx надзвичайних ситуацш, що 
могли негативно вплинути на техшчний стан захисноТ споруди;

у раз1 зд1йснення ДСНС заход1в державного нагляду (контролю) за 
станом готовност1 захисних споруд вщповщно до Закону УкраУни «Про ochobhI 
засади державного нагляду (контролю) у сфер1 господарськоУ д1яльност»> 
(дал1 -  нагляд).

Але, ДСНС УкраУни не може здшснити оцшки стану готовност! 
захисних споруд, як1 не визначеш план-графшом здшснення заход!в 
державного нагляду (контролю) суб’екпв господарювання.

За результатами розгляду,

КОМ1СШ ВИР1ШИЛА:

1. Голов1 OpixiBCbKoi райдержадм1н1страц1'1 та рекомендувати голов! 
об’еднано1 OpixiBCbKoi територ1ально1 громади посилити роботу щодо 
проведения техшчноУ швентаризащУ ЗС ЦЗ комунальноУ форми власност1.

2. Головам райдержадм1н1страц1й:
1) вжити невщкладш заходи щодо завершения у 2019 рощ техшчноУ 

1нвентаризац11 захисних споруд цившьного захисту ycix форм власност1 та 
надати до Департаменту з питань цившьного захисту населения 
облдержадмшютраци плани заход1в проведения у 2019 рощ техшчноУ 
1нвентаризац1У захисних споруд цившьного захисту;

Термш виконання - до 10.04.2019
2) затвердити в установленому порядку за результатами техшчноУ 

швентаризащУ захисних споруд цившьного захисту комплексш заходи щодо 
вщновлення функцюнування таких захисних споруд цившьного захисту та Ух 
доукомплектування необхщним майном, насамперед засобами цившьного 
захисту. Konii' вищезазначених документ1в надати до Департаменту з питань 
цившьного захисту населения облдержадмшютращУ;

Термш виконання - до 01.06.2019
3) передбачити видатки, спрямоваш на проведения техшчноУ 

швентаризащУ захисних споруд цившьного захисту, створення фонду захисних 
споруд цившьного захисту, його утримання та приведения у готовнють до 
використання за призначенням;

Термш виконання: протягом 2019 року



5

4) оргашзувати роботу з балансоутримувачами захисних споруд 
цившьного захисту щодо приведения цих захисних споруд у вщповщнють до 
вимог щодо утримання та експлуатацп захисних споруд цившьного захисту, 
затвердженими Наказом MiHicTepcTBa BHyTpiuiHix справ Укра'ши 09.07.2018 
№ 579;

Термш виконання - до 30.04.2019
5) спшьно з кер1вниками районних структурних шдроздшв ГУ ДСНС 

Укра'ши у Запор1зькш облает! надати методичну допомогу балансоутримувачам 
захисних споруд, згщно з розробленим перелжом, у проведенш ними щор1чних 
oniHOK стану готовносп захисних споруд. Забезпечити з6 \р  та накопичення 
копш акпв;

Терм1н виконання -  протягом 2019 року
6) оргашзувати роботу на шдпорядкованих територ1ях щодо оформления 

докуменпв на зняття з облшу захисних споруд цившьного захисту, яю 
зруйноваш, затоплен! та яю неможливо вщновити та використовувати за 
призначенням або таких, що були поставлен! на облж з порушеннями, 
вщповщно до д1ючого законодавства;

Термш виконання - до 01.11.2019
7) визначити потребу фонду захисних споруд з урахуванням необхщносп 

укриття 100 % населения зпдно 31 статтею 32 Кодексу цившьного захисту 
Укра'ши та надати розрахунки до Департаменту з питань цившьного захисту 
населения облдержадмшктрацп;

Термш виконання - до 01.09.2019
8) продовжити роботу щодо визначення та включения до фонду ЗС ЦЗ 

споруд подвшного призначення та найпроепших укритпв з урахуванням вимог 
Порядку створення, утримання фонду ЗС ЦЗ та ведения його облжу, 
затвердженого постановою КМУ вщ 10.03.2017 № 138, а також положень 
Рекомендацш щодо визначення об’екпв, придатних до включения до фонду ЗС 
ЦЗ як споруди подвшного призначення та HaftnpocTiini укриття (лист ДСНС вщ 
30.08.2017 № 02-12284/162).

Термш виконання - до 01.10.2019

3. Рекомендувати мюьким головам мют обласного значения, головам 
об’еднаних територ1альних громад:

1) виконати пункт 2 цього ршення;
2) прийняти р1шення щодо безгосподарних захисних споруд, яю 

знаходяться на вщповщних територ1ях.

4. Рекомендувати мюькому голов1 мюта Заиор1жжя вжити заход1в щодо 
актив1зац1‘1 проведения техшчно1 1нвентаризацн захисних споруд державно1 та 
приватноТ форм власност1, як1 знаходяться на територ1У м. Запор1жжя та 
завершити и проведения у 2019 рощ.

Термш виконання - до 01.11.2019

5. Департаменту з питань цившьного захисту населения 
облдержадмш1стращ1 надавати методичну допомогу з питания проведения
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техшчноУ швентаризащУ ЗС ЦЗ, оформления облшових документ! в на ЗС ЦЗ та 
зняття з облжу непридатних до використання за призначенням ЗС ЦЗ.

Термш виконання -  постшно

6. Затвердите план робота обласноУ, районних та мюьких ком1сш з 
органi3auii заход1в, пов’язаних з проведениям техшчноУшвентаризащУ захисних 
споруд цившьного захисту Запор1зькоУ обласп у 2019 рощ.

7. Рекомендувати ГУ ДСНС УкраУни у Запор1зькш обласп скласти 
перелши об’ект1в, де е захисш споруди цившьного захисту (яю не пщпадають 
пщ здшснення ДСНС заход1в державного нагляду (контролю)), та надати i'x до 
структурних шдроздшв (вщповщальних oci6) з питань цившьного захисту 
мкцевих державних адмЫстрацш, орган1в м1сцевого самоврядування.

Термш виконання-до 11.03.2019

8. Визначеним виконавцям про вжип заходи та проведену роботу 
пошформувати ceKpeTapiaT KoMicii.

Терм1н виконання -  у зазначеш терм1ни

Р1шення KoMicii" прийнято вщкритим голосуванням одноголосно.
npono3Hnii член!в KoMicii’ врахован1.

2. Про пщготовку до проведения командно-штабного навчання 
оргашв управл1ння та сил цившьного захисту територ1альноУ пщсистеми 
€дино*1 державно*! системи цившьного захисту 3anopi3bKoi‘ област1 у травш 
2019 року

Допов1дач: директор Департаменту з питань цившьного захисту
населения облдержадмЫстращУ 
Володимир Шлея

Згщно з розпорядженням Кабшету MmicTpiB УкраУни вщ 27.12.2018 
№ 1076-р «Про затвердження плану основних заходiв цив1льного захисту на 
2019 piK» для шдвищеиня готовност1 та вдосконалення п1дготовки органiв 
управлшня i сил територ1альноУ пщсистеми единоУ державноУ системи 
цившьного захисту обласп до д1й за призначенням в умовах надзвичайних 
ситуацш мирного часу та особливого перюду, у травш 2019 року шд 
кер1вництвом ДСНС УкраУни заплановано командно-штабне навчання з 
органами управлшня та силами цившьного захисту територ1альноУ пщсистеми 
единоУ державноУ системи цившьного захисту (з визначенням стану готов ноет! 
до виконання завдань цившьного захисту в мирний час та в особливий перюд).

Департаментом з питань цившьного захисту населения 
облдержадмшютращУ за участю ГУ ДСНС УкраУни у Заиор1зькш обласп та 
Навчально-Методичного центру ЦЗ та БЖД Запор1зькоУ обласп розроблено 
План пщготовки до проведения командно-штабного навчання оргашв 
управлшня та сил цившьного захисту територ1альноУ пщсистеми единоУ 
державноУ системи цившьного захисту Запор1зькоУ област1 у травш 2019 року.
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Зазначений План надано на заседания регюнальнсн KOM icii з питань 
техногенно-еколопчно!’ безпеки та надзвичайних ситуацш для погодження.

За результатами розгляду,

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Прийняти до вщома шформащю доповщача.

2. Погодити План шдготовки до проведения командно-штабного 
навчання оргашв управлшня та сил цившьного захисту територ1ально1 
шдеистеми едино!' державно’1 системи цившьного захисту Запор1зько1 облает! у 
травн1 2019 року.

Рш ення KoMicii прийнято вщкритим голосуванням одноголосно.
Пропозицп член! в KoMicii врахованк

3. Про стан розмшування територн Запор1зько1 облает^ забруднено1 
вибухонебезпечними предметами пщ час другоУ c b i t o b o i  та шших вшн, а 
також внаслщок вшськовоУ д1яльност1

Доповщач: заступник начальника Головного управлшня з реагування
на надзвичайш ситуацп ГУ ДСНС Украши у Запорпькш 
облает!
Олександр Семененко

На територн Запор1зько\’ облает! д1ють 2 шротехшчш групи: 
п1ротехн1чна група аваршно -  рятувального загону спещального призначення 
Головного управлшня ДСНС УкраУни у Запор1зькш облает! та група шдводного 
розмшування спещальних мшо -  пошукових та водолазних po6iT  аваршно -  
рятувального загону спещального призначення Головного управлшня ДСНС 
Укра'ши у Запор1зькш область

Анал1зуючи проведену роботу щодо очищения територ11 3anopi3bKoif 
област1 вщ виявлених вибухонебезпечних предмет1в слщ сказати, що за 2018 
piK було здшенено 477 залучень шротехшчних розрахунюв, т д  час яких було 
знищено 5808 одиниць вибухонебезпечних предмет1в. Кожен виявлений 
вибухонебезпечний предмет е реальною загрозою для життя жител1в 
Запор1зько1 облает!.

У зв’язку з великою кшьюстю вибухонебезпечних предмет1в час1в 
ДругоУ cbItoboi в1Йни та сучасних боеприпасов, яю потрапляють на територ1ю 
област1 i3 зони проведения операцн об’еднаних сил, перед ГУ ДСНС Украши у 
Запор1зьк1й облает! стоггь завдання щодо проведения на територн Запор13ько! 
обласп нетехшчного обстеження м1сцевост1 на наявшеть вибухонебезпечних 
предмете (дагн -  ВНП). Проведения даного комплексу робгг е дуже актуальним 
в наш час, так як дозволяе виявити найбшын забруднеш вибухонебезпечними 
предметами територн з мш 1мальними затратами pecypciB  та часу. Для вчасного 
реагування на Bci випадки виявлення вибухонебезпечних предмет1в 
п1ротехн1чн1 розрахунки ГУ ДСНС УкраУни у Запор1зькш облает!, зпдно п.1.
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«Про стан розмшування TepHTopii' Запор1зько1 облает^ забрудненоУ 
вибухонебезпечними предметами шд час ДругоУ св1тово1 та шших вшн, а також 
у наслщок вшськово1 д1яльноеп» протоколу № 8 вщ 06.11.2014 постшно1 
обласноУ KOMicii з питань техногенно-еколопчно1 безпеки та надзвичайних 
ситуацш, потребують забезпечення паливом районними державними 
адмшютращями та органами мюцевого самоврядування.

За результатами розгляду,

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Головам районних державних адмшютрацш:
1) сшльно з ГУ ДСНС Укра'ши у Запор1зькоТ област1 уточнити м!сця

знищення вибухонебезпечних предмепв та маршрута руху до них;
Термш виконання - до 01.11.2019

2) спшьно з шдроздшами ГУ ДСНС Украши у Запор1зьк1й област1 на 
територп райошв та м1ст посилити проведения шформацшно -  роз’яснювально'1 
робота щодо правил безпечнош поводження при виявленн1 вибухонебезпечних 
предмете.

Термш виконання -  протягом 2019 року

2. Рекомендувати Головному управлшню ДСНС Укра'ши у Запор1зькш 
област1:

1) забезпечити своечасне реагування на Bci випадки виявлення 
вибухонебезпечних предмет1в;

2) розробити План оргашзаци виконання завдань з розв!дки i 
розм1нування м!сцевост1 на територп Запор1зько1 облает! у 2020 poni;

3) забезпечити проведения нетехшчного обстеження територП' Запор1зько1 
облает! на наявн!сть вибухонебезпечних предмет1в.

TepMiH виконання -  протягом 2019 року

3. Головному управлшню НацюнальноТ пол!цп в Запор13ьк1й облает! по 
заявц1 п!дроздш!в ГУ ДСНС Украши у Запор!зькш облает!:

1) оргашзовувати охорону виявлених вибухонебезпечних предмет!в до 
прибуття труп розм!иуваиня;

2) в раз! необх!дност! провести очеплення прилегло!' територп м1сця 
виявлення вибухонебезпечних предмет!в та м!сця i x  лжвщацп;

3) орган!зовувати супров1д машин, що транспортують вибухонебезпечш 
предмета в1д мюця виявлення до м1сця знищення;

4) в раз! необх!дност! орган1зовувати перекриття руху на шляхах, 
прилеглих до мюця виявлення вибухонебезпечних предмет1в.

Терм1н виконання -  протягом 2019 року

4. Департаменту охорони здоров’я облдержадмшютращТ по заявц1 
пщроздш1в ГУ ДСНС Украши у Запор1зьк1й облает!:
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1) оргашзовувати чергування автомобшя швидко'1 допомоги при 
проведены! роб1т з розмшування поблизу мюця виявлення вибухонебезпечного 
предмету;

2) в раз1 необхщност1 оргашзовувати чергування автомобшя швидко1 
допомоги поблизу мюця проведения po6iT по знищенню вибухонебезпечного 
предмета.

Термш виконання -  протягом 2019 року

5. Рекомендувати головам м1ст обласного значения, об’еднаних 
територ1альних громад виконати пункт 1 цього р1шення.

Рш ення KoMicii прийнято вщкритим голосуванням одноголосно.
Пропозицп члешв KoMicii враховаш.

4. Про затвердження Перелжу xiiviiHHO небезпечних об’екгпв в 
Запор1зынй област1

Доповщач: начальник управлшня орган 1зацп заход1в цившьного
захисту ГУ ДСНС Украши у Запоргзькш облает!
Олексш Дунаев

Для прогнозування xiMi4Hoi обстановки на промислових об’ектах i 
транспорт! та шдвищення якосп иланування заходi в щодо захисту населения у 
pa3i виливу (викиду) небезпечних х1м1чних речовин (НХР), вщповщно до вимог 
епшьного наказу МНС Укра'ши, Мшагрополггики, Мшекономжи та 
М1некоресурс1в вщ  27.03.2001р. №73/82/64/122 «Про затвердження Методики 
прогнозування наслщюв виливу (викиду) небезпечних х1м1чних речовин при 
авар1ях на промислових об’ектах i транспорт!» в Запор1зькш области станом на 
01.01.2019 зареестровано 31 х1м1чно небезпечний об’ект, з них:

I ступеня х1м1чно1 небезпеки -  4 об’екти;
II ступеня xiMi4H0i небезпеки -  5 об’екйв;
III ступеня xiMi4H0i небезпеки -  3 об’екти;
IV ступеня х1м1чно1 небезпеки -  19 об’екпв.
Загальиа кшькють х1м1чно небезпечних речовин (НХР) складае 

9,041 тис. тон. Кшькють населения, яке мешкае в зош можливого х1м1чного 
забруднення -  810 тис. чол.

V ci4Hi 2019 року КП «Водоканал» м. Запор1жжя надав до Головного 
управлшня ДСНС Украши у Запор1зькш обласп вщповщш документа щодо 
виключення з перелжу х1м1чно небезпечних об’екпв у зв’язку i3 припиненням 
використання хлору 2 об’екпв, а саме: Централью очисш споруди № 2 
(Запор1зький район, с. Нижня Хортиця) та Насосна станщя Ш-го шдйому 
Леваневська (м. Запор1жжя, вул. Стартова, Зж). У зв’язку з цим Головним 
управлшням ДСНС Укра'ши у Запор1зький обласп епшьно з Департаментом з 
питань цившьного захисту населения Запор1зько1 облдержадмшютрацп 
вщкоригований станом на 01.02.2019 Перелж х1м1чно небезпечних об’екпв
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(ХНО) за ступенями xim ihhoi небезпеки Запор1зькоУ облает^ який подаеться на 
затвердження обласною KOM icieto ТЕБ та НС та становить 29 об’екпв.

За результатами розгляду,

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Затвердити перелш х1м1чно небезпечних об’екпв за ступенями 
xiMinHOi небезпеки

2. Головам райдержадмшютрацш:
1) вжити заход1в щодо шдвищення ефективност1 захисту населения вщ 

небезпечних х!м1чних речовин, оргашзувати уточнения сил та засоб1в, як! 
призначеш для виконання роб1т у зонах х1м1чного забруднення

Термш виконання -  протягом 2019 року
2) оргашзувати навчання кер1вного складу Bcix ланок, фах1вщв, д1яльшсть 

яких пов'язана з оргашзащею i здшсненням заход1в з питань цившьного захисту 
та населения д1ям у надзвичайних ситуащях (у т.ч. в зонах xiMi4Horo 
забруднення) вщповщно до вимог кер1вних докуменпв.

TepMiH виконання -  протягом 2019 року

3. Рекомендувати мюьким головам м1ст обласного значения, головам 
об’еднаних територ1альних громад виконати п. 3 цього р1шення.

Р1шення KoMicii прийнято вщкритим голосуванням одноголосно.
ПропозищУ члешв KoMicii враховань

5. Про хщ виконання Программ створення страхового фонду 
документащ!' 3anopi3bKoi облает! на 2016-2020 роки

Доповщач: завщувач сектору Швденно-Схщного регюнального
центра страхового фонду документацп' по Запор1зькш 
област1
Валерш Голуб

Р1шенням Ради национально!’ безпеки i оборони УкраУни вщ 28.08.2014 
«Про невщкладш заходи щодо захисту Украши та змщнення и 
обороноздатностЬ>, уведеним в дпо Указом Президента Украши № 744/2014 вщ  

24.08.2014, поставлено завдання Кабшету MimcTpiB УкраУни невщкладно 
забезпечити ефективне функцюнування державно!' системи страхового фонду 
документацп (СФД).

Micneei органи виконавчоУ влади та органи мюцевого самоврядування 
вщповщно до ст.4 ЗУ «Про страховий фонд документащ!' Укра'ши» е 
суб’ектами системи СФД. 1х повноваження визначеш ст. 23 цього Закону. 
Зокрема щею статтею визначено, що мюцев1 органи виконавчоУ влади 
планують, координують, забезпечують фшансування та виконання po6iT з 
формування, ведения обласних СФД вщповщно до затверджених Програм, та 
забезпечують етшку систему управлшня щодо формування, ведения та 
використання страхового фонду документащУ УкраУни.



Питания створення СФД на TepHTopii' Запор1зькоУ обласп вир1шуеться 
завдяки реал!защУ Програми створення СФД Запор1зькоУ обласп на 2016-2020 
роки (дальПрограма), яка затверджена ргшенням Запор 13ькоУ обласно'У ради вщ 
31.05.2016.

Статтею 11 Закону визначено, що прийняття до експлуатащ'У закшчеш 
бущвництвом (реконструкц1ею) об’екти здшснюеться лише за умов закладення 
техшчно'У та проектно'У робочо'У документащУ до СФД УкраУни, що 
шдтверджуеться вщповщними актами, яю видае центральний орган виконавчоУ 
влади, який реатзуе державну пол1тику у сфер1 СФД.

Роздшом VI Програми створення СФД Запор1зькоУ обласп на 2016-2020 
роки (дальПрограма), затвердженоУ р1шенням cecii Запор1зькоУ обласноУ ради 
вщ 31.05.2016 № 2, передбачено створення СФД на ЗБО область

За даними Реестру дозвшьних докуменпв, який оприлюднено на веб
сайт! ДержархбудшспекщУ, у 2016-2018 роках дозвшьш документа на 
експлуатащю отримали понад 3000 ЗБО Запор1зькоУ обласп, i3 яких лише 75 
суб’екпв иадали документац1ю до сиещальноУ установи П1вденно-сх1дного 
репонального центру СФД для створення СФД.

Державна apxiBHa служба УкраУни (дал1 -Укрдержархiв), яка вщповщно 
до статт1 6 Закону УкраУни «Про страховий фонд документацй' УкраУни» 
забезпечуе реагйзащю державноУ пол1тики у сфер1 створення i функц1онування 
державноУ системи страхового фонду документацй’ (дал! - СФД), занепокоена 
станом справ щодо створення обласного (репонального) СФД Запор1зькою 
мюькою радою (дал1 -  мюькрада).

Зг1дно 3i статтями 4, 23 Закону УкраУни «Про страховий фонд 
документащ'У УкраУни» мюькрада, як орган мюцевого самоврядування, е 
суб’ектом державноУ системи СФД i в межах своУх повноважень плануе, 
координуе, забезпечуе фшансування та виконання роб1т з формування, ведения 
та використання обласних (регюнальних) СФД в1дпов1дно до затвердженоУ 
програми створення СФД.

Виконавчими органами мюькради було розроблено та затверджено 
Загальний перел!к п1дприемств, усганов та орган!зац1й, документация на 
продукщю, об’екти систем життезабезпечення населения i транспортних 
зв’язк1в, об’екти буд1вництва, архггектурноУ та культурноУ спадщини яких 
шдлягае закладанню до обласного (репонального) СФД (дальПерелж), до 
якого було включено 268 п1дприемств, установ та оргашзацш розташованих на 
TepnTopii м1ськради, бшьш1сть з яких потенц1йно-небезпечн1 об’екти та об’екти 
шдвищеноУ небезпеки.

На шдстав1 Перел1ку було розроблено та затверджено cecieio м1ськради 
Програму створення СФД Miera Запор1жжя на 2013-2017 роки (дал1 -  
Програма), терм1н д!У якоУ зак1нчився. 1з 79 об’ект1в, передбачених Програмою, 
до СФД закладено документац1ю лише на 8. За час реал1защУ Програми до СФД 
не закладено документащю на важлив1 об’екти, яю забезпечують 
життед1яльн1сть м1ста та цившьний захист, зокрема потенц1йно-небезпечн1 
об’екти, об’екти i споруди систем життезабезпечення, транспортних зв'язюв, 
об’екти культурноУ та юторичноУ спадщини, зак1нчен! буд1вництвом об’екти та 
iHmi.
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Укрдержарх1в неодноразово (листа вщ 20.12.2017 № 02/4900, вщ 
14.04.2018 № 03/1292) звертався до кер1вництва мюькради щодо розробки 
hoboi MicbKoi' Программ, як це рекомендовано п. 2 р1шення № 2 3anopi3bKoi' 
обласно‘1 ради вщ 31.05.2016 року «Про затвердження Програми створення 
СФД Запор1зько1 обласп на 2016-2020 роки», та вщновлення практичних 
заход1в стосовно створення СФД на об’екти, що включеш до Перелшу. Станом 
на сьогодш робота розпочат1, але Програму не розроблено.

За результатами розгляду,

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Головам райдержадмш ю трацш :
1) розробити та затвердити Програми створення СФД вщповщних 

територш згщно з р1шенням Запор1зькоТ обласноУ ради вщ 31.05.2016 № 2 «Про 
затвердження Програми створення страхового фонду документацп Запор1зькоТ 
облает! на 2016-2020 роки».

Термш виконання-до 01.06.2019
2) сформувати Загальний перелш об’екпв i споруд систем 

життезабезпечення, транспортних зв’язюв, об’екпв бущвництва промислового i 
цившьного призначення, об’ектгв культурно!' спадщини та ушкальних 
документальних пам’яток, перелшу техногенно- та еколопчно небезпечних 
об’екпв та iHHinx об’екпв, документащя на яю ni для гае закладанню до СФД 
вщповщно'1 територп.

Термш виконання -  протягом 2019 року

2. Рекомендувати Запор1зькому мюькому голов1, мюьким головам м1ст 
обласного значения виконати п. 1 цього р1шення.

Ршення KoMicii" прийнято вщкритим голосуванням одноголосно.
П ропозищ 1 члеш в KoMicii' врахованг

6. Про видшення к о н т в  з резервного фонду обласного бюджету на 
першочергов! (невщкладш) заходи щодо запоб1гання виникненню 
надзвнчайннх ентуацш у весняно-лггнш перюд 2019 року

Доповщач: перший заступник начальника ГУ ДСНС Украши у
Запор1зькш обласп 
Володнмнр Матросов

За даними мошторингу погодних умов на територп Запор1зькоГ области 
протягом останшх роюв у весняний перюд спостер1гаеться збшыпення пожеж 
на вщкритих територ1ях, а в л т и й  перюд, у зв’язку i3 аномальним потеплшням 
та надзвичайним 5 р1вня станом пожежноТ небезпеки, коли тривалий час 
температура повпря вдень становить понад 35-40°С, в першу чергу вщ вогню 
потерпають екосистеми облает^ до яких також належать i лков1 масиви, 
вщкрит! територп, сшьгоспугщдя.
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Так, у 2017 рощ, протягом весняно-л1тнього перюду на територп областл 
виникло 6292 иожеж1, з них 4317 пожеж в екосистемах на плопц 2601,7 га, з 
яких в межах лкового фонду 807 га. Витрати ПММ на гасшня пожеж склали: 
дизельного пального - 78672 лггр1в, бензину -  199856 лггр1в.

Протягом весняно-лггнього перюду 2018 року на територп Запор1зько1 
област1 виникло 4500 пожеж, з них 2547 пожеж в екосистемах на плопц 
980,6 га, з яких в межах люового фонду 50 га. Витрати ПММ на гасшня пожеж 
склали: дизельного пального - 83858 лггр1в, бензину -  119842 лири.

Такий стан справ у весняно-лшпй перюд останшх роюв призводить до 
значноУ перевитрати пально-мастильних матер1ашв, розрахованих на 
використання протягом усього року, та виникненню дефщиту пального на 
лшвщащю надзвичайних подш та проведения аваршно-рятувальних заход1в.

Поряд з цим, завдяки видшенню з резервного фонду обласного бюджету 
222 тис. 660 грн. у 2017 рощ та 1 млн. 246 тис. 76 грн. у 2018 рощ на пально- 
мастильш матер1али, шдроздшам Головного управлшня ДСНС Украши у 
Запор1зькш обласи вдалося оперативно реагувати на надзвичайш поди, жодна з 
яких не розвинулася до р1вня надзвичайно1 ситуацп.

Станом на 19.03.2019 в природних екосистемах обласп вже виникло 275 
пожеж на плопд 81,23 га.

3 метою запоб1гання виникненню надзвичайних ситуацш у весняно- 
Л1тн1й пер1од 2019 року, своечасно'1 л1квщац11 i'x можливих наслщюв, 
забезпечення оперативно'1 готовност1 аваршно-рятувальних пщрозд1л1в, 
Головне управл1ння ДСНС Украши у Запор1зьк1й област1 просить виршити 
питания стосовно вид!лення з резервного фонду обласного бюджету кошт1в у 
p03Mipi 1000,0 тис. грн. на придбання пально-мастильних матер1ал1в для 
забезпечення реагування на надзвичайш ситуащ1 у весняно-л1тнш пер1од 
2019 року з розрахунку: бензин А-92 -  20689 л1тр1в, дизельне пальне -  
13333 лггри.

За результатами розгляду

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Прийняти до вщома 1нформац1ю допов1дача.

2. Визначити, що ситуащя в област1 може призвести до иадзвичайно1 
CHTyanii мюцевого р1вня та вщповщае п.п. 1 п. 6 постанови Кабшету MiHicTpiB 
Укра'ши т д  24.03.2004 № 368 «Про затвердження Порядку класифжацп 
надзвичайних ситуац1й техногенного та природного характеру за и р1внями».

В1дповщно до Державного класиф1катора надзвичайних ситуац1й 
ДК 019-2010, вищезазначена ситуац1я може бути вщнесена до коду 20600 
надзвичайно1 ситуацп природного характеру «НС, пов’язаш з пожежами в 
природних еколопчних системах» i вщпов1дае ознакам надзвичайних ситуацш, 
що вказаш у пункп 21 роздшу II «Люова пожежа верхова (низова) на плопц в1д 
25 (вщ 50) га (для заповщних територ1й та об’екпв особливого 
природоохоронного значения -  вщ 5 (вщ 10) га, для територп зони вщчуження 
та зони безумовного (обов’язкового) вщселення -  вщ 10 (в1д 20) га» або у
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пункт1 25 роздшу II «Пожежа степових масив1в (nociBiB сшьськогосподарських 
культур), очерету на плошд вщ 50 (вщ 25) га (для заповщних територш та 
об’екпв особливого природоохоронного значения -  вщ 10 га)» наказу МВС 
Укра'ши вщ 06.08.2018 № 658 «Про затвердження Класифжацшних ознак 
надзвичайних ситуацш».

3. Погодитись з видшенням з резервного фонду обласного бюджету 
к о и т в  у po3Mipi 1000,0 тис. грн. Департаменту з питань цившьного захисту 
населения облдержадмшютращ!' для ГУ ДСНС Укра'ши у Запоргзькш обласп на 
першочергов1 (невщкладш) заходи щодо запоб1гаиня виникненню надзвичайноУ 
ситуацП' природного характеру в Запор1зькш област1 у весияно-л1тнш перюд 
2019 року (на закушвлю через електронну систему публ1чних закут вел ь 
«Prozorro», ор1ентовно, 20689 лпр1в бензину А-92 та ор1ентовно 13333 лггр1в 
дизельного пального для подал ыпоУ передач! з балансу Департаменту з питань 
цившьного захисту населения облдержадмшютрацп на баланс ГУ ДСНС 
Укра'ши у Запор1зькш облает^.

4. Рекомендувати ГУ ДСНС Укра'ши у Запор1зьк1й област1 п1дготувати 
вщповщш документа, що пщтверджують необх1дн1сть видшення кошт1в з 
резервного фонду обласного бюджету, вщповщно до постанови Кабшету 
MiHicTpiB Укра'ши в1д 29.03.2003 № 415 «Про затвердження Порядку 
використання коптив резервного фонду бюджету» та розпорядження голови 
облдержадмшютрацп вщ 29.03.2010 № 85 «Про затвердження Регламенту 
використання коптив резервного фонду обласного бюджету», наказу МВС 
Укра'ши вщ 04.09.2014 № 905 «Про затвердження «Вимог до перелжу та змюту 
докуменпв для надання експертного висновку про р1вень надзвичайно1 
ситуац11», пройти узгодження в департаментах з питань цившьного захисту 
населения, фшаншв, каштального буд1вництва об л держад м i н i страц i V та надати 
IX для подалыпого опрацювання до Департаменту економ1чного розвитку i 
торпвл1 облдержадм1н1страц11.

Термш виконання -  терм1ново

5. Рекомендувати ГУ ДСНС Укра'ши у Запор1зькш обласн пщготувати 
пов1домлення (форма НС-1) щодо загрози виникнення надзвичайних ситуацш 
природного характеру в Запор1зьюй област1 та надати його до Департаменту з 
питань цившьного захисту населения облдержадмшютрацп.

Термш виконання -  термшово

6. Департаменту економ1чного розвитку i торпвл! облдержадм1н1страцп 
на п1дстав1 п.п. 2, 3 цього р1шення та поданих обгрунтовуючих докуменпв 
пщготувати проект розпорядження голови облдержадмшютрацй' про видшення 
к о п т в  i3 резервного фонду обласного бюджету у po3Mipi 1000,0 тис. грн. 
Департаменту з питань цившьного захисту населения облдержадмшютрацп для 
ГУ ДСНС Укра’ши у Запор1зькш облаеи на першочергов1 (невщкладш) заходи 
щодо запоб1гання виникненню надзвичайно’1 ситуацИ' природного характеру в 
Запор1зьк1й област1 у весняно-л1тшй пер1од 2019 року (на закушвлю через
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електронну систему публ!чних закушвель «Prozorro» ор1ентовно 20689 л1тр1в 
бензину А-92 та ор1ентовно 13333 лпрйв дизельного пального для подалыиоУ 
передач! з балансу Департаменту з питань цившьного захисту населения 
облдержадмшютращУ на баланс ГУ ДСНС УкраУни у Запор1зькш об ластУ).

TepMiH виконання -  у триденний термш 
шсля надання пакету документа

Рш ення KoMicii прийнято вщкритим голосуванням одноголосно.
ПропозищУ члеш в KoMicii враховаш.

7. Про невщкладш (першочерговО роботи щодо запоб1гання наслщюв 
виникненню надзвичайноУ ситуащУ техногенного характеру на 
Мелггопольському шосе, яка пов’язана з руйнуванням самопливного та 
HanipHoro колектор1в (вщ камери гасшня КНС № 5 до приймального 
колодязя бшя вул. Я. Мудрого) та (вщ камери перемикання КНС № 8 вул. 
Промислова до очисних споруд каналгзащУ -  ОСК) м. Бердянськ

Доповщач: заступник Бердянського мюького голови
Григорш Горячов

Пунктом 4 питания 1 Протоколу № 3 вщ 28.02.2019 репональноУ KOMicii' з 
питань техногенно-еколопчиоУ безпеки та надзвичайних ситуацш виконавчому 
ком1тету БердянськоУ м1ськоУ ради рекомендувалося пщготувати в1дпов1дн1 
документа, що пщтверджують необх1дн1сть видшення кошт1в у po3Mipi
89854.3 тис. грн. на здшснення першочергових (нев1дкладних) заход1в щодо 
запоб1гання виникненню надзвичайноУ ситуащУ, яка пов'язана з руйнуванням 
самопливного колектору по Мел1топольському шосе та аваршним станом 
нашрного трубопроводу вщ камер гасшня КНС-8 вул. Промислова до очисних 
споруд канал1зац1У, розташованих на територ1У м. Бердянськ, з резервного фонду 
державного бюджету в1дповщно до постанови Кабинету MiHicTpiB УкраУни в1д 
29.03.2003 № 415 «Про затвердження Порядку використання к о и т в  резервного 
фонду бюджету», наказу МВС УкраУни вщ 04.09.2014 № 905 «Про 
затвердження Вимог до перелшу та змюту докумеипв для надання експертного 
висновку про pieeHb надзвичайноУ ситуац1У» та узгодити вищезазначеш 
документи в структурних пщроздшах облдержадм1н1страц1У (департаментах з 
питань цив1льного захисту населения, ф1нанс1в, кап1тального буд1вництва, 
економ1чного розвитку i торпвл1).

Пщиунктом 1 пункту 6 питания 1 Протоколу № 3 в1д 28.02.2019 
репональноУ KOM icii з питань техногенно-еколопчиоУ безпеки та надзвичайних 
ситуацш Департаменту економ1чного розвитку i торпвл1 облдержадмМстращУ 
доручалось пщготувати проект листа-звернення до Кабшету MiHicTpiB УкраУни 
щодо видшення коигпв з резервного фонду державного бюджету у po3Mipi
89854.3 тис, грн. на першочергов1 (нев1дкладн!) заходи щодо запоб1гання 
виникненню надзвичайноУ ситуащУ, яка пов'язана з руйнуванням самопливного 
колектору по Мел1топольському шосе та аваршним станом нашрного
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трубопроводу вщ камер гасшня КНС-8 вул. Промислова до очисних споруд 
канагазащУ, розташованих на територп м. Бердянськ.

При розглящ узагальненого кошторисного розрахунку фах1вцями 
Запор1зько1 облдержадмшютращУ були зроблеш зауваження щодо певних 
статей видатюв цього розрахунку. П кля доопрацювання та коригування 
зазначеного кошторису загальна вартють першочергових (невщкладних) 
заход1в щодо запобшання виникненню надзвичайно'У ситуащУ, яка пов'язана з 
руйнуванням самопливного колектору по Мел^опольському шосе та аваршним 
станом HanipHoro трубопроводу вщ камер гасшня КНС-8 вул. Промислова до 
очисних споруд каналУзащУ, розташованих на територй’ м. Бердянськ, зросла до
96754.428 тис. грн. Потреба у додаткових коштах, таким чином, зросла до
93954.428 тис. грн.

Виконавчий комггет БердянськоУ мюько'У ради просить клопотати перед 
центральними органами виконавчоУ влади щодо видшення к о п т  в з резервного 
фонду державного бюджету у p03Mipi 93954,428 тис. грн. на виконання 
першочергових (невщкладних) заход i в щодо заиобшання виникненню 
надзвичайно'У ситуацп, яка пов'язана з руйнуванням самопливного колектору по 
Мел1топольському шосе та аваршним станом нашрного трубопроводу вщ 
камер гаслння КНС-8 вул. Промислова до очисних споруд канашзащУ, 
розташованих на територп м. Бердянськ.

За результатами розгляду

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Прийняти до вщома шформащю доповщача.

2. Рекомендувати виконавчому ком1тету БердянськоТ MicbKoi ради 
п1дготувати в!дпов1дн1 документа, що пщтверджують необх1дн1сть видшення 
кошпв у po3Mipi 93954,428 тис. грн. на здшснення першочергових 
(невщкладних) po6iT щодо запоб1гання насл!дюв виникненню надзвичайноУ 
ситуащ1 техногенного характеру на Мел1топольському шосе, яка пов’язана з 
руйнуванням самопливного та нашрного колектор1в (вщ камери гасшня КНС 
№ 5 до приймального колодязя б!ля вул. Я .  Мудрого) та (вщ камери 
перемикання КНС № 8 вул. Промислова до очисних споруд канал1зацп -  ОСК) 
м. Бердянськ, з резервного фонду державного бюджету вщповщно до постанови 
Кабшету MiHierpiB Укра'ши вщ 29.03.2003 № 415 «Про затвердження Порядку 
використання к о п т  в резервного фонду бюджету», наказу МВС Укра'ши вщ 
04.09.2014 № 905 «Про затвердження Вимог до перелжу та змюту докуменпв 
для надання експертного висновку про р1вень надзвичайноУ ситуащУ» та 
узгодити вищезазначен1 документа в структурних пщроздшах 
облдержадм1н1страц1У (департаментах з питань цив1льного захисту населения, 
ф1нанс1в, каштального буд1вництва, житлово-комунального господарства та 
буд1вництва, економ1чного розвитку i торпвл1).

Термш виконання -  термi ново

3. Департаменту економ1чного розвитку i тopгiвлi об л д ержад м i н i страц ii’:



17

1) сшльно з департаментами фшанслв, з питань цившьного захисту 
населения, каштального буд1вництва та житлово-комунального господарства та 
буд1вництва облдержадмшютращ1 опрацювати порушене питания в межах 
чинного законодавства;

2) повторно шдготувати проект листа-звернення до Кабшету MmicTpiB 
Укра'ши щодо видшення к о п т в  з резервного фонду державного бюджету у 
po3Mipi 93954,428 тис. грн. на невщкладш (першочергов1) роботи щодо 
запоб1гання наслщюв виникненню надзвичайно1 ситуацп техногенного 
характеру на Мел1топольському шосе, яка пов’язана з руйнуванням 
самопливного та нашрного колектор1в (вщ камери гасшня КНС № 5 до 
приймального колодязя бшя вул. Я .  Мудрого) та (вщ камери иеремикання КНС 
№ 8 вул. Промислова до очисних споруд канал1защ1 -  ОСК) м. Бердянськ.

Рш ення KoMicii прийнято достатньою кшьюстю голос!в («за» - 22, 
«проти» - 0, «утримався» - 1).

Пропозищ! члешв KoMicii враховаш.

TepMiH виконання -  термшово

Термш виконання -  за необхщшстю

Перший заступник 
голови KoMicii*, заступник 
голови облдержадмшютращУ А. АНТОНОВ


