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ПРОТОКОЛ № 10 
чергового засщання регюнальноУ K O M icii 

з питань техногенно-еколопчшм безпеки та надзвичайних ситуацш

04.09.2018 м. Запор1жжя

ГОЛОВУВАВ: перший заступник голови регюналыю1 комюп з питань
ТЕБ та НС, заступник голови облдержадмшютраци 
В. Скоблжов за дорученням голови регюнальнш\комюп 
з питань ТЕБ та НС, голови облдержадмшютрацн 
К. Бриль

ПРИСУТН1: персональний склад члешв Комки, 
запрошен!

СЛУХАЛИ:

1. Про подготовку мкцевих оргашв виконавчоУ влади, оргашв 
м1сцевого самоврядування до дш в осшньо-зимовий перюд 2018/19 рок1в, 
погодження Комплексного плану дш

Доповщач:

Сшвдоповщач:

Сшвдоповщач:

Сшвдоповщач:

Сшвдоповщач:

заступник директора Департаменту -  начальник 
управлшня планування та з питань запоб1гання 
надзвичайних ситуацш i оргашзацшно1 роботи 
Департаменту з питань цившьного захисту населения 
ЗапорйзькоУ облдержадмшютраци 
Андрш Булавшов

начальник Служби автомобшьних дорш у Запор1зькш
област1
Андрш 1вко

заступник директора Департаменту промисловост1 та 
розвитку шфраструктури облдержадмшютрашУ 
Роман ГПсарсв

директор Департаменту житлово-комунального 
господарства та бущвництва облдержадмшютраци 
Впал in Литвиненко

заступник начальника Головного управлшня з реагування 
на надзвичайш ситуащ'1 ГУ ДСНС Укра'ши у Запорвькш 
област1
Олександр Семененко



Зимов1 перюди минулих роюв показали актуальнють та необхщшсть 
завчасно'1 шдготовки до злагоджених i скоординованих дш органлв управлшня 
та сил цившьного захисту до реагування на поди, яю пов’язаш з погодними 
умовами та забезпеченням стало!’ роботи систем життезабезпечення населения.

Враховуючи анал1з дш opraHiB управлшня та сил цившьного захисту в 
ос1нньо-зимовий перюд попередшх роюв, Департаментом з питань цившьного 
захисту населения облдержадмшютрацп розроблено та подано на засщання 
регюнально1 комюи з питань техногенно-еколопчноУ безпеки та надзвичайних 
ситуацш для погодження:

Комплексний план заход! в щодо попередження надзвичайних ситуацш 
техногенного та природного характеру на територп Запор1зько1 облает! в 
ос1нньо-зимовий перюд 2018/2019 роюв;

Сдину схему реагування орган!в управлшня та сил цившьного захисту 
при загроз1 i виникнешп надзвичайних ситуацш, пов’язаних з иесприятливими 
погодними умовами осшньо-зимового иерюду та пропуску льодоходу, повеш 
та паводюв на територП' Запор1зько\' область

KpiM цього, розроблено Оперативний план спшьних д!й орган1в 
управлшня та сил цив1льного захисту на TepHTopii Запор1зько1 област1, 
спрямованих на локал1защю авар1й у системах тепло - , водо електро - та 
газопостачання шдприемств ycix форм власност1.

Для протид1'1 загрозам та реагування на авар1йн1 ситуацп, як1 протягом 
опалювального сезону можуть виникати на об’ектах житлово-комунального 
господарства обласп, на п1дприемствах галуз1 створено 245 спец1альних бригад 
загальною чисельнютю 1569 oci6, яю оснащен1 543 одиницями техшки та 346 
одиницями обладнання. Аваршш формування забезпечен1 65 пересувними 
електростанщями, 126 комплектами електро-газозварювального обладнання та 
29 моб1льними пунктами o6irpiey.

Для контролю за станом шдготовки до опалювального сезону 
Департаментом житлово-комунального господарства 2 рази на мюяць 
проводиться мошторинг. Узагальнена 1нформащя по Запор1зьюй облает! 
надаеться Мшрегюну Укра'ши у визначен1 строки.

3 метою своечасно1 та як1сно1 шдготовки дорожшх господарств, ix 
стаб1льно1 роботи та забезпечення безпеки руху автотранспорту на 
автомобшьних дорогах загального користування державного значения в 
ос1нньо-зимовий перюд 2018/2019 роюв i на виконання наказу Укравтодору вщ 
07.05.2018 № 154 видано наказ Служби автомобшьних дорш у Запор1зькш 
област1 епшьно з ДП «Запор1зький облавтодор» вщ 16.05.2018 № 65/15 «Про 
оргашзацио п1дготовки дорожнього господарства до роботи в осшньо-зимовий 
пер1од 2018/2019 року». Заплановаш та затверджен1 п1дготовч1 заходи до 
роботи в ос1нньо-зимовий перюд 2018/2019 роюв. Призначеш посадов1 особи, 
вщповщальш за п1дготовку дорожн1х оргашзацш до сталого функц1онування в 
ос1нньо-зимовий пер1од. Створено KOMiciro з питань шдготовки до роботи в 
осшньо-зимовий перюд.

Сьогодш шдготовч1 роботи до осшньо-зимового перюду 2018/2019 роюв 
тривають та перебувають шд пост1йним контролем кер1вництва Служби 
автомоб1льних дор1г у Запор1зькш облает!. Для забезпечення роботи в осшньо- 
зимовий перюд Службою автомобшьних дори у Запор1зьюй облает!
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вщремонтовано та подготовлено 123 одинищ сшгоочисно! дорожньо’1 техшки. 
Пщготовлено 65 одиниць навюного обладнання (вщвашв).

Для лшвщацп наслщюв несприятливих погодних умов, надзвичайних 
подш та аварш в осшньо-зимовий перюд в Запор1зькш обласп Головним 
управлшням ДСНС Украши у Запоргзькш област1 розроблено «План протиди 
загрозам i реагування на надзвичайш ситуащУ осшньо-зимового перюду на 
TepHTopii 3anopi3bKoY облаей».

Для забезпечення готовности niдроздыiв Головного управлшня ДСНС 
Укра'ши у Запор1зыай област1 до дш за призначенням та враховуючи досвщ 
лжвщацп надзвичайних ситуацш на територн Запор1зько!’ област1 в умовах 
ос1нньо-зимового перiоду в шдроздшах Головного управлшня ДСНС Украши у 
Запор1зькш облает! розпочато шдготовку спещально! та шженерно'1 техшки до 
експлуатац11 в осшньо-зимовий перюд 2018/2019 року.

Для лшвщацн наслщюв несприятливих погодних умов, надзвичайних 
подш i аварш в осшньо-зимовий перюд пщроздши Головного управлшня готов! 
залучити до дш 274 чол. особового складу, 8 одиниць шженерноУ техшки (БАТ 
-  1 од., автогрейдер -  1 од., бульдозер -  1 од., екскаватори -  2 од., автокрани -  
3 од.), 5 одиниць техшки шдвшцено1 прохщноей, яка може використовуватися 
як тягачь

У поетшнш готовност1 знаходиться 35 автомобийв пщвищено1 
прохщноеп АЦ-40(131)137 на 6a3i 3IJ1-131 для забезпечення гасшня пожеж в 
несприятливих погодних умовах осшньо-зимового перюду.

Для оперативного реагування на водних об’ектах в готовност1 2 катери на 
пов1трянш подушщ МАРС-700 та 2 плаваючих транспортери ПТС-М.

При виникненш надзвичайноТ ситуаци вщ Головного управл1ння ДСНС 
Украши у Запор1зькш област1 в готовноей до використання 4 мобшьш пункти 
o6irpiBy (намети) (мм. Запор1жжя, Бердянськ, Мел1тополь, Васшпвка).

В якост1 резервного або аваршного джерела живлення готов1 до 
використання 6 електростанцш силових та 40 генератор1в.

Пщроздши Головного управлшня ДСНС Укра'ши у Запор1зькш област1 
готов1 до дш за призначенням в ос1нньо-зимовий перюд 2018/2019 року.

За результатами розгляду,

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Погодити Комплексний план заход1в щодо попередження виникнення 
надзвичайних ситуацш техногенного та природного характеру на територн 
Запор1зько1 облаеп в осшньо-зимовий перюд 2018/2019 роюв та Сдину схему 
реагування оргашв управлшня та сил цившьного захисту при загроз1 i 
виникненш надзвичайних ситуацш, пов’язаних з несприятливими погодними 
умовами осшньо-зимового перюду та пропуску льодоходу, повен1 та паводюв 
на територн Запор1зько1 область
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2. Головам райдержадмшктрацш:
1) розробити та затвердити аналопчш районш Комплексы! плани та Сдиш 

схеми, Konii плашв та схем надати до Департаменту з питань цившьного 
захисту населения облдержадмшютращц

Термш виконання - до 19.10.2018
2) здшснити перев1рки готовност1 районных спещагнзованих служб

цившьного захисту до дш в осшньо-зимовий перюд;
Термш виконання - до 26.10.2018

3) забезпечити д1яльшсть служб сощального патрулювання на вулицях 
населених пункйв, запровадження патрульних рейщв иращвниюв полщп, 
особливо у шчний час та у сшьськш мюцевоеп, спрямованих на ранне 
виявлення oci6, яю иеребувають на вулищ та мають ризик отримання 
переохолодження, зокрема, перебувають у стан! алкогольного сп’яншня, 
жебракують тощо;

Терм1н виконання -  шд час значного зниження
температури повггря

4) взяти на особистий контроль виконання заход1в щодо шдготовки 
об’екив житлово-комунального господарства та сощально'1 сфери до роботи в 
ос1нньо-зимовий перюд;

5) забезпечити Д1евий контроль за проведениям po6iT щодо шдготовки 
автомобшьних дорш на шдпорядкованих територ1ях до експлуатацн у перюд 
несприятливих погодних умов зимового перюду;

6) закршити за шдприемствами, оргашзащями та установами дшяики 
вулиць та дор1г населених пункив з метою \х очищения вщ сшгових замет1в, 
ожеледищ та посипки сипучими матер1алами в осшньо-зимовий перюд 
2017/2018 роюв;

7) уточнити розрахунки техшки, яка видшяеться для лшвщацп наслщюв 
несприятливих погодних умов, в тому чиои -  техшки райавтодор1в та техшки 
об’екпв господарсько1 д1яльноеп за укладеними угодами;

8) забезпечити фшансування заход1в мюцевих програм щодо створення у 
достатнш юлькосп матер1альних резерв1в для лшвщацп наслщюв 
несприятливих погодних умов (надзвичайних ситуацш);

9) вщкоригувати розрахунки юлькосп пункив o6irpiBy та харчування, у 
тому числ1 в мюцях Biдетою техшки, у pasi необхщноеп вжити заход1в щодо 
розгортання додаткових пункпв/палаток для o6irpiBy, додаткових л1жок-мюць 
для тимчасового перебування громадян;

10) вжити заход1в щодо утворення заклад1в для бездомних oci6, що 
надають шчний або тимчасовий притулок, та актив1защ1 роботи з громадськими 
оргашзащями щодо надання тимчасового притулку таким особам;

11) визначити «гарячЬ> телефонш л1н1У для отримання шформацн про 
oci6, яю потребують допомоги у перюд сильних мороз!в;

12) проводити шформацшно-роз’яснювальну роботу серед населения 
щодо правил поводження у зимовий перюд, забезпечити шформування про 
адреси мюць, установ та заклад1в, де громадяни можуть отримати шчл1г, одяг, 
харчування та iHini иослуги;

13) вщпрацювати з мюцевими шдприемствами питания щодо залучення 
потенцшних техшчних та людських pecypcie до розчищення дор1г у перюд



шкового навантаження зимового перюду, пропозищ1 надати до Департаменту 
каштального бущвництва облдержадмшютрацп;

Терм1н виконання -  до 02.11.2018
14) надати до Департаменту з питань цивитьного захнсту населения 

облдержадмшютрацп шформащю про стан виконання заход1в Комплексного 
плану та п.п 1 - 8 п. 2 цього ршення.

Термш виконання - до 15.11.2018

3. Рекомендувати мюьким головам м1ст Запор1жжя, Мелггополь, 
Бердянськ, Токмак, Енергодар та головам об’еднаних територ1альних громад 
забезиечити вщповщно до компетенщ'1 виконання п. 2 цього ршення.

4. Департаменту охорони здоров’я облдержадмшютращУ вжити заход1в 
щодо своечасного забезпечення пункпв o6irpiey необхщними лшарськими 
засобами та виробами медичного призначення в лжувальних закладах область

Термш виконання-до 19.10.2018

5. Департаменту сощального захисту населения облдержадмшютращ1 
сшльно з Департаментом охорони здоров’я облдержадмшютрацп здшснювати 
мошторинг випадюв переохолодження/загибел! людей в зимовий перюд, з 
метою вжиття заход1в щодо ix мш1м1зацй.

Терм1н виконання -  протягом осшньо-зимового
перюду 2018/2019 роюв

6. Департаменту житлово-комунального господарства та бущвництва 
облдержадмшютрацн:

1) забезпечити координащю дш щодо шдготовки комунальними 
шдприемствами сшгозбирально1 техшки, запас1в зимових вщцв пально- 
мастильних та iHninx MaTepianiB, вулично-дорожньо1 мереж1 населених пункпв 
облаеп до роботи в зимових умовах;

2) встановити контроль за шдготовкою необхщних MaTepianiB для 
розчистки тротуар1в вщ сшгу та льоду, забезпечення \'х своечасноТ посипки та 
прибирания бурульок з дах1в.

Термш виконання-до 26.10.2018

7. Департаменту промисловост! та розвитку 1нфраструктури 
облдержадмшютращУ:

1) опрацювати спшьно 3i Службою автомобшьних дорш у Запор1зькш 
облаей та ДП «Запор1зький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобшьш дороги 
Укра'ши» питания забезпечення ДП «Запор1зький облавтодор» 10-денним 
запасом пально-мастильних та посипкових MaTepianiB;

Термш виконання - до 16.11.2018
2) забезпечити взаемодйо та шформування автоперев!зниюв, що 

обслуговують внутр1шньообласш примюью та м1жмюыа маршрута, а також 
ПАТ «Запор1жжяобленерго» щодо ускладнення погодних умов та закриття 
автошлях1в шд час попршення погодних умов;

TepMiH виконання - протягом осшньо-зимового перюду 2018/2019 роюв
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3) шщдовати розгляд питания щодо забезпечення стабшыю1 д1яльносгп та 
шдготовки до роботи в ос1нньо-зимовий перюд 2018/2019 роюв ПАТ
«Запор1жжяобленерго» на засщанш Ради оборони Запор1зько!' область

Термш виконання-до 15.10.2018

8. Департаменту капитального бущвництва облдержадмшютрацп 
вщпрацювати з провщними дорожшми шдприемствами -  потенцшними 
учасниками тендер1в на експлуатацшне утримання дорш мюцевого значения у 
зимовий перюд питания щодо шдготовки техшки та створення вщповщних 
запаяв пально-мастильних та протиожеледних MaTepianiB, а також щодо 
залучення до розчищення дор1г у перюд шкового навантаження мюцевих 
шдприемств, фермерських господарств вщповщно до пропозицш пш в 
райдержадмшютрацш.

Термш виконання-до 16.11.2018

9. Рекомендувати Служб1 автомобшьних дор1г в Запор1зькш областл 
спшьно з ДП «Запор1зький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобшьш дороги 
Украши» вжити заход1в:

1) щодо приведения техшки шдроздшв ДП «Запор1зькш облавтодор» у 
робочий стан та шдтримання н у готовность Здшснити п закршлення за 
територ1ями облает^

2) щодо забезпечення 100 % обсягу матер1альних резерв! в, запас1в 
пально-мастильних та посипкових матер1агйв з урахуванням участ! у тендерах 
на експлуатацшне утримання дор1г мюцевого значения област1 у зимовий 
перюд 2018/2019 роюв.

Термш виконання -  до 16.11.2018

10. Рекомендувати Служб1 автомобшьних дор1г у Запоргзькш область 
ДП «Запор1зький облавтодор» ПАТ «ДАК Автомобшьш дороги Укра’ши» 
спшьно з Головним управлшням Нащонально!' полщи в Запор1зькш обласп та 
Управлшням патрульноТ полщп в Запор1зькш облает! Департаменту патрульноУ 
потщ? НащональноУ полщи УкраУни забезпечити поетшний мошторинг 
ситуацп на автомобшьних дорогах загального користування обласп та надання 
обласному оперативному штабу з лжвщащУ наслщюв надзвичайних ситуацш у 
Заиор1зькш обласп, пов’язаних з можливими несприятливими умовами 
ос1нньо-зимового перюду 2018/2019 рок1в, пропозицш щодо припинення руху 
автотранспорту на небезпечних дшянках дорш загального користування шд час 
попршення погодних умов

Термш виконання -  протягом осшньо-зимового
перюду 2018/2019 роюв

11. Рекомендувати Головному управлшню ДСНС Украши у Запор1зькш 
област1:

1) вщкоригувати план залучення шдроздшв для оргашзацп проведения 
аваршно-вщновлювапьних роб1т у зош надзвичайноУ ситуащУ, участ1 у 
перемщенш спещапьноУ важкоУ та шшоУ техшки на найбшып складш дшянки 
автомобшьних дорш, евакуацп транспорту у мюця в1дстою та евакуащУ 
населения, шо потребуе допомоги;
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2) шдготувати nepecyBHi пункты o6irpiBy та польов1 кухн1 для 
забезпечення особового складу, який буде залучено до розчистки сшгових
замет1в на автошляхах, та населения, що опинилося в зош НС.

Термш виконання -  до 02.11.2018

12. Департаменту з питань цившьного захисту населения 
облдержадмшютращУ:

1) уточнити Плани реагування на випадок внникнення надзвичайних 
ситуацш техногенного та природного характеру на територп област1 в осшньо- 
зимовий перюд 2018/2019 роюв;

Термш виконання - до 19.10.2018
2) розробити проект розпорядження голови облдержадмшютрацн «Про 

призначення кер1вника po6iT з лшвщащУ наслщюв надзвичайноУ ситуащУ та 
створення обласного оперативного штабу з лшвщацп наслщюв надзвичайних 
ситуацш у Запор1зькш облает^ пов’язаних з можливими несприятливими 
умовами ociHHbo-зимового перюду 2018/2019 роюв»;

Термш виконання -  до 02.11.2018
3) забезпечити постшний контроль та загальну координащю д1яльност! 

департаменпв, управлшь обласноУ державноУ адмшютращУ, обласних управлшь 
та установ, районних державних адмшютрацш, opraHiB мюцевого 
самоврядування в ход1 реал1защУ заход1в Комплексного плану щодо 
попередження виникнення надзвичайних ситуацш в осшньо-зимовий перюд, у 
раз1 необх1дност1 -  лшвщащУ Ух наслщюв;

Терм1н виконання - протягом осшньо-зимового
перюду 2018/2019 роюв

4) спшьно 3i Службою автомобшьних дорн у Запор1зькш обласп, ДП 
«Запор1зький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобшьш дороги УкраУни», за 
участю Головного управлшня НащональноУ пол1щУ в Запор1зькш обласп, 
Головного управлшня ДСНС УкраУни у Запор1зькш облает! та шших 
защкавлених служб розробити Порядок взаемодП' при виникненш 
надзвичайних ситуацш на автодорогах загального користування Запор1зькоУ 
обласп, пов’язаних з несприятливими погодними умовами осшньо-зимового 
перюду та пропуску льодоходу, повеш та паводюв у 2018/2019 роках.

Термш виконання -  до 02.11.2018

13. Визначеним виконавцям про вжип заходи та проведену роботу 
письмово пошформувати секретар1ат KoMicii'.

Термш виконання - до 14.12.2018

Ршення KoMicii прийнято вщкритим голосуванням одностайно.
ПропозищУ члешв KoMicii' враховаш.

2. Про стан безпеки на автошляхах Запор1зько*1 облает! та заходи 
щодо його покращення
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Доповщач: заступник директора Департаменту промисловосп та
розвитку шфраструктури облдержадм1 шстращУ 
Роман Шсарев



начальник Служби автомобшьних дор1г у Запор1зькш
област1
Андрш 1вко

Службою автомобшьних дор1г у Запор1зькш облаеи у першому niBpinni 
2018 року на автомобшьних дорогах загального користування державного 
значения встановлено та замшено 1058 дорожшх знаюв, 50 напрямних 
стовпчшав, встановлено 2,488 км та вщроментовано 0,75 км бар’ерного 
огородження, лшвщована поросль на иротяз1 83 км автомобшьних дор1г. На 
автомобшьних дорогах загального користування державного значения нанесено 
дорожным розмггки: пр01ждж01 частини дороги 313 км, поздовжшх лшш 
448,3 км, шшохщних переход1в 30 шт. Всього з початку року лквщовано 
ямковоси на дорогах загального користування державного значения на плопц 
119 481 кв.м.

Загальна кшькють ДТП на дорогах загального користування у першому 
швр1чч1 2018 року зменшилася на 19 % в пор1внянш з аналопчним перюдом 
2017 року. Пор1вняно з минулим роком на 53 % зменшилася кшькють ДТП з 
загиблими та на 69 % з постраждалими.

Станом на 01.01.2018 на облку Служби автомобшьних дорп у 
Запор1зьюй област1 перебувало 5 м1сць концентрацп ДТП. Завдяки виконаним 
заходам в травш 2018 року було знято 3 мюця концентрац11- ДТП на 
автомобшьнш дороз1 М-18 Харюв-С1мферополь-Алушта-Ялта на км 302, 304 та 
323. На сьогодш на обл1ку залишаеться 2 м1сця концентрацп ДТП на 
автомобшьнш дороз1 М-18 Харк1в-С1мферополь-Алушта-Ялта, км 275+300 -  
км 275+900 (с. Михайл1вка, Вшьнянський район), км 341+000 -  км 343+000 
(м. Васшнвка, Васшпвський район).

У Micui концентрац1'1 ДТП на автомобшьшй дороз1 М-18 Харкгв- 
С1мферополь-Алушта-Ялта км 341+000 -  км 343+000 (м. Васил1вка,
Васшпвський район) в 2018 рощ виконаш роботи 3i встановлення опор 
штучного освгглення на протяз1 1,3 км та встановлення оцинковано1 бар’ерноТ 
огорож1 вздовж опор осв1тлення. Виготовлено проектну документац1ю на 
влаштування св1тофорного обладнання та облаштування перехрестя у 
м. Васшнвка на перетиш автодороги М-18 та вулищ Б. Хмельницького. Роботи 
з подключения зовшшнього осв1тлення та облаштування св1тлофорного об’екту 
будуть виконаш теля збшыпення ф1нансування на експлуатацшне утримання 
автомоб1льних дор1г державного значения.

Ф1л1ями «Запор1зька ДЕД», «Васил1вська ДЕД» ДП «Запор1зьюй 
облавтодор» проведена робота з облаштування мюць концентрацИ' ДТП та 
дшянок з пщвищеною аваршшетю (авар1йно-небезиечних д1лянок) дорожн1ми 
знаками щодо контролю швидкост1 та ф1ксацй’ порушень правил дорожнього 
руху на автомобшьнш дороз1 М-18 Харюв-С1мферополь-Алушта-Ялта, км 
275+300 -  км 275+900 (с. Михашнвка, Вшьнянський район), км 341+000 -  км 
343+000 (м. Васшнвка, Васшпвський район), км 309+800 -  км 310+100, км 
309+400-к м  309+660.

За результатами розгляду,



КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Департаменту промисловост! та розвитку шфраструктури 
облдержадмшютращУ:

1) актив1зувати, i3 залученням вщповщних контролюючих оргашв, 
проведения заход1в по боротьб1 з нелегальними перевезеннями пасажир1в 
автомобшьним транспортом та мошторинпв стану дотримання автомобшьними 
перев1зниками законодавства при обслуговуванш прим!ських, м!жм!ських 
внутр1шньообласних автобусних маршрут!в загального користування. У раз! 
виявлення порушень вживати заход1в реагування вщповщно до компетенщУ;

2) забезпечити жорстке реагування до перев1зниюв, вод1У яких скоУли 
дорожньо-транспортн1 пригоди з постраждалими або здшснювали керування 
автобусом у сташ сп’яншня.

TepMiH виконання -  постшно

2. Головам райдержадмшютрацш:
1) актив1зувати, i3 залученням вщповщних контролюючих оргашв, 

проведения мон1торинг1в стану дотримання автомобшьними перев1зниками 
законодавства при обслуговуванш примюьких автобусних маршрут! в 
загального користування, що не виходять за меж! району. У раз! виявлення 
порушень вживати заход1в реагування вщповщно до компетенщУ;

2) забезпечити жорстке реагування до перев!зник!в, води яких скоТли 
дорожньо-транспортш пригоди з постраждалими або здшснювали керування 
автобусом у стан! сп’яншня.

Терм1н виконання -  постшно

3. Рекомендувати мюьким головам м1ст Запор!жжя, Бердянська, 
Мел1тополя, Токмака, Енергодара, головам об’еднаних територ1альних громад:

1) забезпечити утримання вулично-шляховоУ мереж! у належному сташ;
2) актив1зувати, i3 залученням вщповщних контролюючих оргашв, 

проведения мошторинпв стану дотримання автомобшьними перев1зниками 
законодавства при обслуговуванш мюьких автобусних маршрут! в загального 
користування. У раз! виявлення порушень вживати заход1в реагування 
в!дпов!дно до компетенщУ;

3) забезпечити жорстке реагування до перев1зниюв, вод!У яких ско'ши 
дорожньо-транспортн! пригоди з постраждалими або здшснювали керування 
автобусом у сташ сп’яншня.

Терм1н виконання -  постшно

4. Рекомендувати Управлшню патрульноУ полщи в Запор!зькш облает! 
Департаменту патрульноУ пол!ц!У Нац!ональноУ шшщУ УкраУни:

1) посилити контроль за станом безпеки дорожнього руху на автошляхах 
облает!, актив!зувати проведения заход1в, спрямованих на зменшення р!вня 
аваршноеи та тяжкост! и наслщюв;

2) разом 3i Службою автомобшьних дор!г у Запор!зькш облает! проводити 
роботу щодо лшвщащУ м!сць концентращУ ДТП.

Терм1н виконання -  постшно
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5. Рекомендувати Служб1 автомобшьних дор1г у Запор1зькш облает! 
забезпечити проведения поточного еереднього ремонту та po6iT по 
експлуатацшному утриманню автомобшьних дор1г загального кориетування в 
запланованих на 2018 pin обсягах.

Термш виконання-до 31.12.2018

8. Визначеним виконавцям про вжий заходи та проведену роботу 
письмово пошформувати секретар1ат KoMicii.

Термш виконання -  до 10.01.2019

Ршення KoMicii прийнято вщкритим голосуванням одностайно.
Пропозицн члешв KoMicii' враховаш.

3. Про стан матер1ального резерву для запоб1гання виникненню та
•  •  • • •  •  •  и  •  и  •лжвщаци наслщк1в надзвичаиних ситуацш техногенного i природного 

характеру

Доповщач: заступник директора Департаменту -  начальник
управлшня планування та з питань запоб1гання 
надзвичайних ситуацш i оргашзацшно1 роботи 
Департаменту з питань цившьного захисту населения 
облдержадмшютращУ 
Андрш Булавшов

Заиор1зькою облдержадмшютращею робота щодо створення та 
використання репонального матер!ального резерву оргашзована та проводиться 
вщповщно до Порядку створення та використання матер1альних резерв! в для 
запоб1гання i лшвщацй наслщюв надзвичайних ситуацш, затвердженому 
постановою Кабшету MiHicTpiB Укра'ши вщ 30.09.2015 № 775.

Номенклатуру та обсяги накопичення матер!ально-техшчних засоб1в 
репонального матер1ального резерву Запор1зько1 облает! затверджено першим 
заступником голови облдержадмшютращ'1 11.02.2016.

Номенклатура та обсяги репонального матер1ального резерву визначеш з 
урахуванням прогнозованих для територ11 област1 видов та р!вня надзвичайних 
ситуацш, обсяпв робгг з лжвщащУ ix наслщюв, розм1р1в запод1яних збитюв, 
обсяпв забезпечення життед1яльност1 постраждалого населения.

Станом на 01.08.2018 репональний матер1альний резерв накопичений за 
рахунок обласного бюджету на суму 7597,6 тис. грн., що складае 70 % вщ 
запланованого. До резерву закладено: аваршно-рятувальне обладнання для 
рятування людей при дорожньо-транспортних пригодах техногенних авар1ях, 
протих1м1чн1 та протиращацшш прилади та засоби, дизелып та електронасосш 
установки для вщкачки брудноГ води, пересу вш електростанцп потужнютю вщ 
7 КВт до 200 КВт, засоби рятування на вод1 (рятувальш човни, водолазне 
спорядження), паливо.

MicneBi матер1альш резерви накоиичеш на 3252,4 тис. грн. або 51,4 % вщ 
запланованого.

Ршенням SanopisbKoi обласно\" ради вщ 31.03.2016 № 3 затверджено 
Програму подальшого нарощування репонального матер1ального резерву для



запобшання i лшвщаци насшдюв надзвичайних ситуацш на 2016-2020 роки 
(дал1 -  Програма).

У 2017 рощ на поповнення регионального матер1ального резерву з 
обласного бюджету було видшено 2363,68 тис. грн.

У поточному 2018 рощ на нарощення репонального матер1ального 
резерву з обласного бюджету видшено 940,0 тис. грн. для придбання:

буд1вельних матер1ал1в та засоб1в загальногосподарського призначення 
(90,0 тис. грн.);

пально-мастильних матер1ал1в (600,0 тис. грн.);
засоб1в насосного обладнання (250,0 тис. грн.).
На 2019 piK на фшансування заходi в i завдань реал1заци Програми 

заплановано 872,0 тис. грн., на 2020 piic - 940 тис. грн.
MaTepianbHi щ нносп  та техш чш  засоби репонального матер1ального 

резерву передан! на вщповщальне збереження установам та оргашзащям, яю  
мають вщповщш шдроздш и та cnenianicTiB з експлуатацн, обслуговування та 
спроможш  в певний час використати техшчш засоби при лшвщацп 
надзвичайно1 ситуацп.

Використання репонального матер1ального резерву здшснюеться на 
пщстав1 протокольних р1шень репонально'1 KO M icii з питань техногенно- 
еколопчно1 безпеки та надзвичайних ситуацш i розпоряджень голови обласно'1 
державно!' авдм1н1страц1'1.

Матер1альний резерв постшно п1дтримуеться на piB H i, необх1дному для 
л1квщацп насл1дк!в можливих надзвичайних ситуацш техногенного та 
природного характеру.

За результатами розгляду,

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Головам райдержадм1н1страц1й забезпечити включения до в1дповщних 
бюджет1в кошт1в для забезпечения подальшого нарощування матер1ального 
резерву для запоб1гання виникненню та лшвщаци насл!дк1в надзвичайних 
ситуацш техногенного i природного характеру на вщповщних територ1ях.

Терм1н виконання -  шд час формування м1сцевих
бюджет!в на 2019 piK

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

3. Департаменту з питань цившьного захисту населения 
облдержадмшютращ1 забезпечити виконання Програми подальшого 
нарощування репонального матер1ального резерву для запоб1гання i л1кв1дац1‘1 
наслщк1в надзвичайних ситуацш на 2016-2020 роки, затвердженоУ р1шенням 
Заиор1зько1 обласно‘1 ради в1д 31.03.2016 № 3.

Термш виконання -  до 31.12.2020
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4. Визначеним виконавцям про вжип заходи та проведену роботу 
пошформувати секретар1ат КомюЙ.

Терм1н виконання -  у зазначеш термiни

Р1шення KoMicii' прийнято вщкритим голосуванням одностайно.
Пропозицп члешв KoMicii враховаш.

4. Про стан укладання угод на обслуговування об’адспв i територш 
згщно з вимогами Постанови Кабшету MmicTpiB Укра'ши вщ 26 жовтня 
2016 року № 763 «Про затвердження перелжу об’екпв та окремих 
територш, як1 пщлягають постшному та обов’язковому обслуговуванню 
державними аваршно-рятувальними службами»

Доповщач: заступник начальника Головного управлшня i3
запобшання надзвичайним ситуащям ГУ ДСНС Укра'ши у 
Запор1зькш област1 
Олександр Назаров

Вщповщно до пункту 1 частини п’ято*1 статт1 24 та частини третьоТ статт1 
133 Кодексу цившьного захисту Укра’ши Каб1нетом MimcrpiB Украши 
затверджений перел1к об’ект1в та окремих територш, яю пщлягають пост1йному 
та обов’язковому обслуговуванню державними аваршно-рятувальними 
службами (постанова КМУ в1д 26 жовтня 2016 року № 763).

До суб’екпв господарювання яю пщлягають обслуговуванню 
вщносяться:

суб’екти господарювання, у власност1 або користуванн1 яких перебувають 
об’екти шдвищено1 небезпеки;

суб’екти господарювання, у власносп, володшш або користуванш яких 
перебувають окрем1 об’екти, на територ1У яких icHye небезпека виникнення 
надзвичайних ситуац1й державного, репонального та мюцевого р1вня;

м1сця масового в1дпочинку населения на водних об’ектах, визначеш 
Порядком обл1ку м1сць масового вщпочинку населения на водних об’ектах, 
затвердженим постановою Кабшету MiHicTpiB Украши в1д 6 березня 2002 р. 
№ 264, а також рекреацшш зони у перюд масового в1дпочинку населения.

Згщно з вищезазначеним Перелшом у Запор1зькш област1 знаходиться на 
облшу 482 об’екти та 396 м1сць масового в1дпочинку людей на водних об’ектах, 
яю п1длягають постшному та обов’язковому обслуговуванню аваршно- 
рятувальними службами.

Проте на даний час укладено угоди лише на 248 i3 482 об’екпв у 
власносп, володшш або користуванш яких перебувають окрем1 об’екти, на 
територп яких юнуе небезпека виникнення надзвичайних ситуац1й державного, 
репонального та мюцевого р1вня, що складае 51 вщсоток. Найпрше ця робота 
проводиться у Мелггопольському -  15 %, Васил1вському -  21 % та 
Полопвському -  25 % районах.

Також, на територй' Запор1зько\' област1 визначено 396 мюць масового 
в!дпочинку людей на водних об’ектах. В1диовщно до Критерив, за якими 
оц!нюеться стушнь ризику в1д провадження господарсько'1 д1яльност! та 
визначаеться пер1одичн1сть зд1йснення планових заход1в державного нагляду, 
до високого ступеню ризику втдносяться 19 суб’екпв господарськоУ д1яльносп,
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яю перев1ряються 1 раз на два роки. Вщповщно до Плану здшснення 
комплексних заход1в державного нагляду (контролю) на 2018 piK заплановано 
перев1рки лише 10 суб’екйв господарювання, у власносп або користуванш 
яких перебувають об’екти л1тнього вщпочинку.

Але разом з тим в Якигшвському, Приморському, Приазовському, 
Бердянському районах та у м. Бердянськ органами мюцевого самоврядування 
та органами виконавчо'1 влади створеш KOMicii' з обстеження готовност1 
оздоровчих заклад!в. До складу KOMicii входять i cniBpo6iTHHKH ГУ ДСНС 
Украши у Запор1зькш область Укладання угод на постшне та обов’язкове 
обслуговування з державною аваршно-рятувальною службою е обов’язковою 
умовою для шдписання акту r0T0BH0CTi та паспорту пляжу, без яких заборонено 
експлуатащю бази вщпочинку, оздоровчого закладу та пляжу.

3 початку оздоровчого сезону укладено угод на постшне та обов’язкове 
обслуговування на 304 i3 396 мюць масового вщпочинку людей на водних 
об’ектах, що складае 76 вщсотюв.

За результатами розгляду,

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Головам райдержад мшютрацш:
1) провести спшьноно з представниками ДСНС та кер1вниками об’екпв 

пщвищено1 небезпеки наради стосовно попередження виникнення 
надзвичайних ситуацш державного, регюнального та м1сцевого р1вня та 
укладення договор1в на обов’язкове обслуговування державними авар1йно- 
рятувальними службами;

Термш виконання -  до 28.09.2018
2) вжити заход1в щодо заборони в1дкриття та функц1онування 

оздоровчих заклад1в та баз вщпочинку без укладення договор1в на обов’язкове 
обслуговування державними аваршно-рятувальними службами;

Термш виконання -  до 28.09.2018

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

3. Рекомендувати кер1вникам п1дприемств, установ, орган1зац1й, 
незалежно В1Д форм власносп, яю мають у користуванш або волод!нн! об’екти 
п!двищено1 небезпеки та оздоровч1 заклади виконати заходи, спрямоваш на 
дотримання безпеки людей, а саме забезпечити укладання угод на постшне та 
обов’язкове обслуговування державними аваршно-рятувальними службами.

Термш виконання -  до 28.09.2018

4. Головному управлшню ДСНС у Запор1зькш облает! встановити 
суворий контроль за дотриманням постанови КМУ вщ 26.10.2016 № 763 «Про 
затвердження перелшу об’екпв та окремих територш, яю п1длягають 
пост1йному та обов’язковому обслуговуванню державними аваршно- 
рятувальними службами».

Термш виконання -  поетшно
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Р1шення KoMicii' прийнято вщкритим голосуванням одностайно.
Пропозицп члешв KoMicii' враховаш.

5. Про затвердження Комплексного плану заход1в щодо саштарноТ 
охорони територн Запор1зько1 област1 та захисту населения вщ 
шфекцшних хвороб, як1 мають шжнародне значения, на 2018-2022 роки

Доповщач: завщувач вщдшення особливо небезпечних шфекцш
ДержавноУ установи «Запотзький обласний 
лаоораторний центр МОЗ УкраУни»
Алла Циганкова

На виконання пункту 59 Правил саштарноУ охорони TepMTOpii УкраУни, 
яю затверджеш постановою Кабшету MiHicTpiB УкраУни вщ 22.08.2011 № 893, в 
област1 кожш 5 роюв повинен затверджуватись комплексний план заход1в щодо 
саштарноУ охорони територй* Запор1зькоУ облает^ в якому передбачаються 
медико-саштарш та iHnii заходи щодо профшактики та боротьби з 
шфекцшними хворобами, що мають м1жнародне значения.

У 2017 рощ закшчився терм1н виконання Комплексного плану саштарноУ 
охорони територп Запор1зькоУ обласй та захисту населения вщ шфекцшних 
хвороб, яю мають м1жнародне значения, на 2013-2017 роки.

Необхщшсть затвердження Комплексного плану обумовлена також тим, 
що епщем1чна ситуащя з небезпечних шфекцшних захворюваиь, яю мають 
м1жнародне значения, у ceiTi залишаеться неблагополучною.

Враховуючи те, що кожного року на територдо нашоУ краУни, областч 
прибувають co th i 1ноземщв, а тисяч1 наших турисйв, громадян виУжджають на 
роботу, вщпочинок за кордон, то збершаеться загроза завозу низки 1нфекцшних 
захворювань на територгю облает! i3-3a кордону.

Холера залишаеться глобальною загрозою та одним i3 ключових 
шдикатор1в conianbHoro розвитку. В УкраУш впродовж останшх 5 роюв xeopi на 
холеру, Bi6pi0H0H0cii‘ не зареестроваш. Однак збудник холери поетшно 
видшяеться з об’екпв довкшля i Запор1зька область займае провщне перше 
Micne. Внаслщок укоршення холерний Bi6pioH Ol групи щор1чно видшяеться з 
води р1чки Молочна у м. Мелггополг Уже у поточному poni в облает! видшено 
9 культур холерного в1брюну з об’екйв довкшля у мм. Запор1жж1 та 
Мел1тоиоль

Актуальною проблемою залишаеться наявнють на територй' област1 
осередюв природно-вогнищевих шфекцш, таких як тулярем1я, лептосшроз, 
гарячка Захщиого Илу, хвороба Лайма. Майже щор1чио рееструються зав1зш 
випадки маляр1У.

Еколопчш умови област1 (кл1мат, грунт, рельеф, водш ресурси), 
посилений антропогенний вплив створили сприятлив1 умови для 
функцюнування паразитарноУ системи, в тому числ1 збудниюв та переносниюв, 
появи нових вид1в переносниюв та домшування найбшып небезпечних Ух вщцв.

Разом з цим, кошти на виконання винищувальних проти переносниюв 
заход1в видшяються незначш. Внаслщок цього у 2017 poni оброблено усього по



облает! проти комаргв: 156 га водних площ, 242 тис. кв. м примщень, 
671 тис. кв. м рослинноси та 131,6 тис. кв. м рослинносп проти ЮППЦВ.

Обсяги еколопчних протималяршних гщротехшчних та 
протиакарицидних заход1в в област1 (засипка водойм, осушування та 
упорядкування територш) незначш.

На територй' област1 функцюнуе 2 пункти пропуску через державний 
кордон - Бердянський морський торговельний порт та аеропорт Запор1жжя.

У м. Бердянську функцюнуе Бердянське саштарно-карантинно- 
лабораторне вщдшення (CKJIB) Азовського басейнового вщдшу ДУ 
«Лабораторний центр МОЗ Укра'ши на водному транспорт!».

Питания оргашзацп СКП в аеропорту м. Запор1жжя не вир1шене.
Система готовност1 й реагування на нештатш ситуащУ, спричинеш 

збудниками особливо небезпечних шфекцш, повинна бути добре 
оргашзованою, в1дпов1дь повинна бути швидкою. Це допоможе уникнути 
багатьох смертей.

Провщну роль в розшифровщ етюлогй’ захворювань, вщграе лабораторна 
д1агностика. У св!тл1 цього готовнють лабораторно! бази в значнш Mipi 
визначае своечаснють та ефектившеть проведения необхщного обсягу 
протиепщем1чних, профшактичних заход1в. Для проведения скриншг- 
д1агностики необхщно продовжувати переоснащения лабораторш та 
впровадження в практичну д1яльшсть метод1в експрес-д1агностики.

Забезпечен1сть структурних п1дрозд1л1в госштально1 бази, в середньому 
по обласи, складае: м’яким 1нвентарем -  58,6 % (вщ 25 % до 100 %); твердим 
1нвентарем -  74,9 % (вщ 35 % до 100 %); апаратурою -  70,7 % (вщ 50 % до 
100 %); емностями та прибиральним швентарем - 78 % (вщ 10 % до 100 %); 
одягом для хворих - 29,2 % (вщ 5 % до 100 %). Стан обладнання, що е в 
наявносп, задовшьний, але у 35,5 % потребуе зам1ни.

Централ1зоване водозабезпечення населения Запор1зько1 област1 
зд1йснюеться переважно за рахунок пщземних джерел. 3 поверхневих джерел 
(р. Дншро) забезпечуеться населения м. Запор1жжя, НовомиколаТвського, 
частково Запор1зького, Вшьнянських район1в, каналу R-5 (Каховсько1 
мапстрально1 системи) - м. Бердянськ, частково м. Мел1тополь, 
Мел1топольський, Яким1вський, Приазовський, Приморський райони.
Населения бшыпе 400 сшьських населених пункпв використовують прив1зну 
воду, як1сть яко1 гарантувати неможливо.

Питома вага нестандартних проб питно1 води i3 водопровщноУ мереж1 по 
м1кроб1олопчних показниках за 2017 piK складае 2,7 % (2016 рш -  2,0 %), за 1 
швр1ччя 2018 року -  2,2 %, що евщчить про мш1мальний ступ1иь потенц1йного 
епщризику питно'1 води.

У той же час по саштарно-х1м1чних показниках показник вщхилень за 
2017 рш становить 29,5 % (2016 рш - 25,6 %), за 1 п1вр1ччя 2018 року -  30,2 %, 
що евщчить про пщвищений р1вень х1м1чного забруднення питно’1 води.

Основна частина вщхилень (до 70 %) припадае на сшьсью водозабори та 
водогони та евщчить про вторинний характер забруднення води, причиною 
яких е незадовшьний саштарно-техшчний стан водопровщних споруд.

У незадов1льному сан1тарно-техн1чному стан1 знаходиться бшыпа частина 
водорозподшьно! мереж1 м. Запор1жжя, дшянки якоУ потребують негайно!
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замш! через значний термш експлуатацп. Разом з тим, з 2500 км 
функщонуючих водогошв щор1чно замшюються лише 11-13 км.

Мошторингов1 показники санитарного стану р. Дншро у 2017 роц! та за 6 
Mic. 2018 року, у пор1внянш з показникамп 2016 року, попршились як за 
саштарно-х1м1чними, так i за мшробюлопчними показниками. Усього у 2017 р. 
зареестровано за саштарно->ам1чними показниками 16,4 % нестандартних проб 
проти 8,7 % у 2016 рощ; за 1 швр1ччя 2018 р. -  18,6 % нестандартних проб. 
Питома вага проб з вщхиленнями за бактерюлопчними показниками зросла з 
15 % у 2016 рощ до 31,5 % у 2017 рощ; у I niBpi44i поточного року склала 
16,5 %.

Визначальний внесок в саштарний стан р1чки Дншро вносить 
м. Запор1жжя. Зливов! стоки з територп мюта, практично, не очищуються. 
Яюсть зливових стоюв не вщповщае саштарним вимогам.

Через вщсутшсть в област1 п1дприемств по nepepo6ni та утил1зац11 
твердих та рщких побутових в1дход1в, стае питания щодо незадовшьноТ 
експлуатацП' 1снуючих пол1гон1в та виникнення стихшних звалищ.

Звичайна система спостереження за холерою та шшими OHI, як частина 
1нтегровано1 системи нагляду, потребуе значного пол1пшення, в частиш 
зм1цнення системи контролю за потенцшною можлив1стю виникнення cnanaxiB  
холери, окремих високо контапозних небезпечних шфекцшних хвороб, 
забезпечення високо'1 готовност1 заклад1в охорони здоров’я та 1нших.

За результатами розгляду,

КОМ1СШ ВИР1ШИЛА:

1. Затвердити Комплексний план заход1в щодо саштарно\' охорони 
TepnTopii Запор1зько1 област1 та захисту населения вщ 1нфекц1йних хвороб, як1 
мають м1жнародне значения, на 2018-2022 роки.

2. Головам райдержадмшютрацш:
1) забезпечити виконання Комплексного плану в межах cboix  

повноважень;
Терм1н виконання -  постшно

2) розробити та затвердити на засщанш районно'1 KOMicii з питань ТЕБ та 
НС Комплексний план заход1в щодо саштарно’1 охорони вщповщно!' територ1’1 
та захисту населения в1д 1нфекц1йних хвороб, яю мають м1жнародне значения, 
на 2018-2022 роки.

Термш виконання: до 01.10.2018

3. Рекомендувати головам мют Запор1жжя, Бердянськ, Енергодар, 
Мелггополь, Токмак зд1йснити заходи, яю передбачен! в пункт1 2 цього 
р!шення.

4. Кер1вникам структурних шдроздиив облдержадм1н1страц11, в1домчих 
служб забезпечити виконання Комплексного плану в межах cboix  повноважень.

Термш виконання -  постшно
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5. Рекомендувати КП «М1жнародний аеропорт Зап0р1жжя» виршити 
питания щодо створення i розмщення в буд1вл1 КП «ГУПжнародний аеропорт 
Запор1жжя» саштарно-карантинного пщроздшу.

Термш виконання -  31.12.2018

6. Визначеним виконавцям про вжип заходи та проведену роботу 
пошформувати секретар1ат KoMicii’.

Терм1н виконання -  у зазначеш терм!ни

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

6. Про додатков1 заходи щодо недопущения аваршноУ ситуащ'1 на 
об’ект1 буд1вництва «ШдЧ’зд до о. Хортиця (автротранспортна магистраль 
через р. Дншро у м. Запор1жяи)»

Доповщач: начальник Служби автомобшьних дорш у Запор1зькш
област1 
АндрШ 1вко

Ршенням засщання регюнальноУ KOMicii з питань техногенно -  
еколопчно!' безпеки та надзвичайних ситуаций (вщ 29.09.2017 протокол № 9) 
визначено перелш po6iT для негайно'1 лжвщащУ загрози виникнення 
надзвичайно1 ситуашУ техногенного характеру на об’екп «Пщ’Тзд до о. Хортиця 
(автотранспортна мапстраль через р. Дншро у м. Запор1жж1)».

Пщприемствами ТОВ «Мает -  Буд» м. Мар1уполь та ПрАТ «Альпсервю» 
м. Харк1в, виконан! роботи з лжвщащУ аваршно'1 ситуацп на буд!вництв1 об’екту 
зпдно з перелжом вид1в роб1т викладеному у протокол!.

У 2018 рощ, у зв’язку з виникненням необхщносп надання об’екту 
статусу дороги державного значения, для можливост1 подальшого 
фшансування, до тепер1шнього часу не вщкрито фшансування проектних роб1т 
по об’екту, i як наслщок, вщеутня вщкоригована та затверджена стад1я 
«Проект», та неможливе отримання дозволу на виконання буд1вельно- 
монтажних роб1т, та вщновлення буд1вництва об’екту.

У поточному рощ загроза створення аваршноУ ситуащ'У та псування 
державного майна, виникла ще на двох об’ектах автотранспортноУ мап‘страл1 -  
споруда №10 (вантовий м1ст через р. Дншро) та споруда №1 (шляхопровщ 
через зал1зницю), як1 не ввшшли до гхерелшу затвердженому протоколом вщ 
29.09.2017 №9 засщання регюнальноУ KOMicii' з питань техногенно-еколопчноУ 
безпеки та надзвичайних ситуацш.

Як наслщок, 27.08.2018 було складено акт обстеження бущвельних 
майданчиюв Споруд №№ 4, 5, 10 та буд]‘вельного майданчика в район! Криво'! 
Бухти об’екту «Пщ’Узд до о. Хортиця (автотранспортна мапстраль через р. 
Дншро у м. Запор1жж1)», зав!рений членами KOM icii.

В якост1 додатюв до акту обстеження отримаш експертш висновки вщ ДП 
«ДерждорНД! iM. М.П. Шульгша», ДП «КиУвська науково-дослщна лаборатор1я



по буд1вництву MOCTiB «КшвНДЛбудмют», ДП «У крдтродор», ТОВ 
«Кшвстройпроект».

За результатами розгляду,

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Доповщь начальника Служби автомобшьних дорш у Запор1зькш 
област1 А. 1вка прийняти до вщома.

2. Визначити, з урахуванням експертних висновюв, зв т в  та 
рекомендацш ДП «ДерждорНД1 iM. М.П. Шульгша», ДП «Кшвська науково- 
дослщна лаборатор1я по буд1вництву мосгпв «КшвНДЛбудмют», ДП 
«Укрдшродор», ТОВ «Кшвстройпроект», що ситуащя, яка склалася на об’еки 
буд1вництва «Пщ’Узд до о. Хортиця (автотранспортна мапстраль через 
р. Дншро у м. Запор1жж1)», становить техногенну загрозу та може призвести до 
виникнення надзвичайно\' ситуацп техногенного характеру.

3. Рекомендувати Служб! автомобшьних дор1г у Запор1зькш област1, з 
урахуванням положень постанови Кабшету М1шстр1в Украши в1д 07.06.2017 
№ 406 «Про затвердження перелшу буд1вельних po6oiT, як1 не потребують 
документ1в, що право на Тх виконання, та п!сля заюнчення яких об’ект не 
п1длягае прийняттю в експлуатац!ю», вжити вщповщних заход1в з метою 
негайно1 ллквщац1Г загрози виникнення надзвичайно'1 ситуащУ техногенного 
характеру на об’ект! буд1вництва «П1д’1зд до о. Хортиця (автотранспортна 
мапстраль через р. Дншро у м. Запор1жж1)», а саме:

1) завершения виконання po6iT з герметизаци монтажних з’еднань на 
високом1цних болтах в стиках металево'1 прогоново! будови споруди № 4 (мют 
через р. Старий Дншро) з метою запобшання руйнащ1 монтажних з’еднань, що 
може вплинути на несучу здатнють змонтовано'1 споруди;

2) завершения роб1т з антикороз1йного захисту змонтовано1 прогоново'1 
будови споруди № 4 з метою запобшання короз1йних руйнувань надводних 
металевих поверхонь;

3) влаштування пристрош та знаюв нав1гац1ЙноУ сигналi3anii та 
м1н1мального надводного габариту на споруд1 № 4 для забезпечення безпеки 
судноплавства та запоб1гання виникнення авар1Йно1 ситуацп за участ1 суден;

4) заверш ения po6iT з монтажу 8 блоюв прогоново'1 будови на onopHi 
частини споруди № 5 в прогош 1-3;

5) зварювання поперечних стиюв змонтованих блоюв прогоново'1 будови 
споруди № 5 в nporoHi 1-3;

6) завершения бетонування захватки 42 п/м плити проУзду (240 м3 
бетону) Споруди № 5 в;

7) антикорозшний захист металевих конструкц1й прогоново'1 будови 
споруди № 5;

8) виконання роб1т з герметизаци монтажних з’еднань на високомщних 
болтах в стиках металево! прогоново! будови споруди № 10 (вантовий м1ст
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через р. Дншро) з метою запоб1гання руйнацп монтажних з’еднань, яка може 
вплинути на несучу здатшсть moctoboi споруди;

9) виготовлення допом1жних конструкцш для розмотування та 
транспортування сталевих вант;

10) виконання повного комплексу земляних та укршлювальних po6iT на 
вщкосах вшмки зaлiзницi в райош споруди № 1, для запобнання руйнацп 
збудованих бетонних конструкцш споруди та виникнення авар1йних ситуащУ на 
зал1зничн!й коли;

Терм1н виконання -  у визначен1 граф i ком проведения
po6iT терм1ни

11) забезпечити охорону об’екта незавершеного буд1вництва з метою 
запоб1гання розкрадання державного майна на буд1вництв1, уникнення ризик1в 
випадкового знищення або пошкодження об’екта буд1вництва.

Термш виконання -  посийно

Р1шення KoMicii прийнято в1дкритим голосуванням одностайно.
Пропозицп' член1в KoMicii' врахован1.
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Перший заступник 
голови KoMicii, заступник 
голови облдержадмшютращ!

Секретар KoMicii’

В. СКОБЛ1КОВ

G. СОЛОМАХШ


