
ЗАТВЕРДЖУЮ

Г олова

КОМ1

ПРОТОКОЛ № 12
• • •• • ••• чергового засщання регюнально1 komicii

з питань техногенно-еколопчноУ безпеки та надзвичайних ситуацш

11.10.2018 м. Запор1жжя

ГОЛОВУВАВ: перший заступник голови регионально!' KOMicii* з питань
ТЕБ та НС, заступник голови облдержадмшютрацп 
В. Скоблжов за дорученням голови регионально! комюи 
з питань ТЕБ та НС, голови облдержадмшютрацп 
К. Бриль

ПРИСУТН1: персональний склад члеш в KoMicii',
запрошен!

СЛУХАЛИ:

1. Про пщготовку до тренування оргашв управлшня та сил 
цившьного захисту територ1ально¥ пщсистеми Сдино1 ДержавноУ 
системи цившьного захисту Запор1зько¥ облает! щодо дш у раз1 
виникнення надзвичайноТ CHTyauii на ВП «Запор1зька АЕС» 26 жовтня 
2018 року

Доповщач: заступник директора Департаменту -  начальник
управлшня планування та з питань запоб1гання 
надзвичайних ситуацш i орган1зац1йно1 роботи 
Департаменту з питань цившьного захисту населения 
Запор1зько1 облдержадмшютрацй'
Андр1й Булав1нов

Вщповщно до доручення Прем'ер-мш1стра Укра'ши вщ 03.10.2017 
№ 39053/0/1-17 «Про проведения тренування оргашв управл1ння та сил 
цив!льного захисту щодо д1й у рай виникнення НС» ДСНС Укра'ши на 26 
жовтня 2018 року заплановано проведения тренування оргашв управлшня та 
сил цившьного захисту територ1ально1 пщсистеми едино! державно! системи 
цившьного захисту Запор1зько! област1 у раз1 виникнення надзвичайно! ситуаци 
на ВП «Запор1зька АЕС».

Зпдно з планом, затвердженим головою облдержадмшютрацй 
Костянтином Бриль та погодженим заступником голови Державно! служби 
Украши з надзвичайних ситуацш Русланом Бшошицьким, до вщпрацювання 
запланованих практичних заход1в при проведенш тренування залучеш



м. Енергодар, м. Запор1жжя, Кам'янсько-Дншровський, Васшнвський та 
Запор1зький райони.

iHini м1ста та райони облает^ зпдно з обласним планом евакуацп при 
аварп на ВП «Запор1зька АЕС», знаходяться у режим1 готовност1 до 
розгортання оргашв з евакуацп та надання шформацп у режим! вщео 
конференцп.

Теоретичну частину тренування плану еться провести в режим1 
вщеозв'язку з y c iM a  мютами та районами, що залучаються до практичного 
вщпрацювання заход1в тренування та тих, що перебуватимуть у режим] 
готовность

За результатами розгляду,

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Прийняти до уваги шформацпо доповщача.

2. Доручити головам райдержадмшютрацш та рекомендувати мюьким 
головам м1ст обласного значения, як! зпдно з обласним планом евакуацп при 
аварп на ВП «Запор13ька АЕС» евакуюють та приймають евакуйоване 
населения:

1) шдготувати по тренуванню:
протоколи засщань мюцевих комюш з питань техногенно-еколопчноУ 

безпеки та надзвичайних ситуацш (надати до Департаменту з питань 
цившьного захисту населения облдержадмшютращг);

розпорядження п ш в  райдержадмшютрацш (мюьких п ш в) на проведения 
першочергових заход1в i3 захисту населения в зош радюактивного забруднення, 
розгортання оргашв з евакуащ1, про проведения оповщення та евакуацп 
населения, приймання та розмщення евакуйованого населения (надати до 
Департаменту з питань цившьного захисту населения облдержадмшютраци);

протоколи засщань районних (мюьких) комюш з питань евакуацп (надати 
до Департаменту з питань цившьного захисту населения облдержадмшютращУ);

документащю комюш з питань евакуащ1, зб1рних, пром1жних та 
приймальних пункт1в евакуацп;

вщповщш районш, MicbKi плани евакуацп, приймання та розмщення 
евакуйованого населения;

плани забезпечення евакуацшних заход1в на випадок аварп на BII 
«Запор1зька АЕС» районних (мюьких) спещашзованих служб цившьного 
захисту;

доповцц кер1вник1в спещал!зованих служб цившьного захисту (надати до 
Департаменту з питань цившьного захисту населения облдержадмшютраци);

доповщ1 п ш в  комюш з питань евакуацп щодо оргашзацп та проведения 
евакуацшних заход1в (надати до Департаменту з питань цившьного захисту 
населения облдержадмшютраци);

доповцц кер1вниюв зб1рних, пром!жних та приймальних пункйв евакуащТ 
щодо орган 1защ1 та виконання завдань за призначенням (надати до 
Департаменту з питань цившьного захисту населения облдержадмшютраци);
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договори з суб’ектами господарювання та громадянами, транспорта! 
засоби яких залучаються для перевезення евакуйованого населения;

договори на забезпечення продуктами харчування, питною водою та 
харчування евакуйованого населения.

Термш виконання-до 18.10.2018

2) бути готовими доповюти по проведеним заходам та д1ям при аварп на 
ВП «Запор1зька АЕС» пщ час тренування.

3) забезпечити оргашзащю вщеозв'язку на час тренування (з питань 
оргашзаци вщеозв'язку звертатися до вщдшу шформацшних технолопй ГУ 
ДСНС УкраУни у Запор1зькш област1).

4) бути готовими до участ1 у шдведенш шдсумьав тренування у 
селекторному режим1 (час пщведення пщсумюв буде доведено додатково).

Термш виконання -  шд час проведения 
тренування та пщведення його пщсумюв

5) прошформувати Департамент з питань цившьного захисту населения 
облдержадмшютращ1 про готовн1сть до тренування.

Термш виконання -  до 24.10.2018
6) оргашзувати шформування населения yciMa можливими засобами 

оповщення (телебачення, радю, штернет, друкован! засоби масовоТ шформацп 
i т.д.) на шдпорядкованих територ1ях про проведения 26 жовтня 2018 року 
тренування з практичним залученням систем оповщення, з метою запоб1гання 
занепокоення серед населения (матер!али щодо проведения оповщення (стати 
в електронних та друкованних 3MI тощо) додати до документов тренування).

Термш виконання -  15-23.10.2018

3. Рекомендувати мюькому голов1 м. Енергодар оргашзувати гид час 
тренування практичне включения системи оповщення.

Термш виконання -  у визначеш термши.

4. Головам ВшьнянськоТ та Яким1вськоУ райдержадмшютрацш термшово 
укласти договори про надання послуг забезпечення евакуйованого населения 
харчуванням та бутильованою питною водою.

Термш виконання: до 22.10.2018

5. Кер1вникам спещал1зованих служб цившьного захисту облает! 
шдготувати доповш про приведения у готовнють сил та засоб1в, прийнят! 
рш ення та пропозищ\' щодо забезпечення евакуацшних заход1в та дш 
пщпорядкованих служб (доповцц надати до Департаменту з питань цившьного 
захисту населения облдержадмшютращ'О;

Термш виконання -  до 18.10.2018

6. Начальникам груп области, районних та MicbKnx комюш з питань 
евакуащ '1 шдготувати доповда щодо оргашзаци та проведения евакуацшних 
заход1в вщповщно до функцюнальних обов’язюв та бути готовими доповюти у 
раз1 необхщностг

Термш виконання-до 18.10.2018
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Р1шення KoMicii прийнято вщкритим голосуванням одностайно.
Пропозици члешв KoMicii враховаш.

2. Про стан забезпечення непрацюючого населения засобами 
шдивщуального захисту оргашв дихання та шюри

Доповщач: начальник управлшня оргашзацп заходов цившьного
захисту ГУ ДСНС Украши у Запор1зькш обласп 
Олексш Дунаев

На територп Запор1зько1 обласп функцюнуе 31 х1м1чно-небезпечний 
об’ект, з них 9 об’екпв I та II ступеня xiMinHoi небезпеки, на яких збер1гаеться 
або використовуеться у виробничш д1яльносп понад 9 тис. тон небезпечних 
х1м1чних речовин, у тому чишй понад 800 тон хлору, 1 тис. 600 тон аъоаку та 
6,5 тис. тон шших небезпечних х1м1чних речовин.

Найбшыпа к!льк1сть, 18 х1м1чно небезпечних об’ект!в, зосереджена в 
м. Запор1жжя. Найнебезпечн1шими з них е «Запор1зький титаномагн1евий 
комб1нат», де може збер1гатися до 520 тон хлору та Запор1зьке державне 
п1дприемство «Кремн1йпол1мер», де може збер!гатися до 246 тон хлору та 
50 тон ам1аку.

Всього в зонах можливого х1м1чного забруднення мешкае та працюе 
бшыпе 800 тис. чоловж, що становить 50 % вщ населения облает^ з них 
непрацююче населения складае понад 43,5 тис. чоловш.

Вщповщно до постанови Кабшету MiHicTpiB Украши вщ 19 серпня 
2002р. № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населения i 
пращвниюв формувань та спещшпзованих служб цившьного захисту засобами 
шдивщуального захисту, приладами рад1ащйно\' та х1м1чно1 розв1дки, 
дозиметричного i х1м1чного контролю» непрацююче населения, яке проживае в 
прогнозованш зош х1м1чного забруднення, забезпечуеться промисловими 
засобами захисту оргашв дихання вщ небезпечних х1м1чних речовин м1сцевими 
органами виконавчо'1 влади та органами м1сцевого самоврядування за рахунок 
к о и т в  м1сцевих бюджет1в i3 залученням кошт1в х1м1чно небезпечних об'еюйв.

На сьогодн1 непрацююче населения забезпечено засобами 
шдивщуального захисту лише на 0,72 % (313 протигаз1в) вщ потреби, яка 
становить 43 тис. 678 протигаз1в.

Програмою захисту населения i територ1й в1д надзвичайних ситуацш 
техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки було передбачено 
придбання засоб1в iHflHBiдуального захисту для непрацюючого населения за 
рахунок обласного та мюцевих бюджет1в. Протягом минулого року на 
виконання цього заходу було видшено з обласного бюджету 1 млн. 20 тис. грн. 
на закушвлю 313 сучасних протигаз1в для непрацюючого населения. 3 мюцевих 
бюджет1в кошти на цей захщ протягом дп Програми не видшялись.

За результатами розгляду,
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КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:
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1. Головам Васшпвсько1, ВшьнянськоУ, 3anopi3bKoT, Мел1топольсько1, 

OpixiBCbKoi, Полопвсько1 райдержадмшютрацш:
1) розробити або внести змши до вщповщних мюцевих Програм захисту 

населения i територш вщ надзвичайних ситуацш техногенного та природного 
характеру, у яких передбачити видшення к о п тв  для придбання промислових 
3aco6iB шдивщуального захисту оргашв дихання вщ небезпечних х1м1чних 
речовин для неирацюючого населения, яке проживае в прогнозованих зонах 
xiiviiMHoro забруднення;

TepMiH виконання -  термшово

2) опрацювати питания щодо можливост1 залучення к о п т в  xiMi4HO 
небезпечних об'екпв на придбання вищезазначених засоб1в захисту вщповщно 
до пункту 3 постанови Порядку забезпечення населения i пращвниюв 
формувань та спещал1зованих служб цившьного захисту засобами 
1ндив1 дуального захисту, приладами рад1ацшно1 та xiMinHOi розв!дки, 
дозиметричного i х1м1чного контролю, затвердженого постановою Кабшету 
MiHicTpiB УкраУни в1д 19 серпня 2002 року № 1200 (i3 зм1нами).

Термш виконання -  протягом 2019 року

2. Рекомендувати мюьким головам мют Заиор1жжя та Мел {тополь 
виконати пункт 1 цього ршення.

3. Департаменту з питань’ цившьного захисту населения 
облдержадмшютращ!' шдготувати проект листа до Державно1 служби Укра'ши з 
надзвичайних ситуац1й щодо надання роз’яснень з вир1шення питань i3 
забезпечення непрацюючого населения, яке проживае у прогнозованих зонах 
xiMinHoro забруднення, промисловими протигазами вщ небезпечних х1м1чних 
речовин.

Термш виконання -  до 30.11.2018

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

Терм1н виконання -  до 31.12.2019

Р1шення KoMici’i прийнято вщкритим голосуванням одностайно.
Пропозицп члешв KoMicii врахован1.

Перший заступник 
голови KoMicii, заступник 
голови облдержадм1н1страц1‘1

Секретар KoMicii

В. СКОБЛ1КОВ

е. соломАхш


