
/

ПРОТОКОЛ № 7 
позачергового заещання регюнальноУ KOMicii 

з питань техногенно-еколопчноУ безпеки та надзвичайних еитуацш

13.07.2018
10.00

м. Запор1жжя 
Зала № 300 облдержадмшютращУ

ГОЛОВУВАВ:

ПРИСУТН1:

перший заступник голови регюнальноУ комюп з питань 
ТЕБ та НС, заступник голови облдержадмш ютрацп 
В. Скобл1ков за дорученням голови регюнальноУ KOMicii 
з питань ТЕБ та НС, голови облдержадмшютрацп 
К. Бриль

персональний склад члеш в KoMicii', 
запрошен!

СЛУХАЛИ:

1. Про недопущения попрш ення еаштарно-ешделпчноУ еитуаци, 
забезпечення як1сного постачання питноУ води населению та об’ектам  
критично! 1нфраетруктури Запор!зько1 област1

Допов1дач:

Сп1вдоповщач:

Сп1вдоповщач:

директор Департаменту ж итлово-гамунального 
господарства та будшництва Запор1зько1 
облдержадм1н1страцп 
Литвиненко В1тал1й

начальник Головного управлш ня Держпродспоживслужби 
у Запор1зькш област1 
Ш ершнев BiKTop

генеральний директор КП «Облводоканал» Запор1зько1 
обласно1 ради 
Басанський С ерпй

Б1льш1сть невеликих шдприемств водопров1дно-канл1защйного 
господарства Запор1зькоУ облает! використовують при знезараженш  питноУ 
води вапно хлорне, «А кватон-10», шгулки «Ж авель-Клейд». Частина 
шдприемств, яю використовують воду з артез1анських свердловин, не
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знезаражують и у зв ’язку i3 iT вщ повщ шстю чинним державним пп еш чни м  
вимогам до питноУ води, призначеноУ для споживання людиною.

Найбш ыш  ш дприемства водопровщно-канал1зацшного господарства 
област1 у водош дготовщ  застосовують або чистий хлор, або хлорвмюш 
препарата. Хлор та хлорвмюний препарат гш охлорит иатрда використовують у 
водош дготовщ  КП «Облводоканал» Запор1зькоУ обласноУ ради, а також 
ш дприемства мют Запор1жжя, Бердянськ, Мел1тополь, Енергодар.

На сьогодш  виникла загрозлива ситуащя, яка пов’язана 13 припиненням 
виробництва хлору на АТ «Дшпроазот», яке е единим в У крапп виробником 
хлору. ГПдприемства водопровцщо-канал1защйного господарства не мають 
можливост1 отримувати хлор, який Ум потр1бен для процесу виробництва питноУ 
води. При цьому у бшыпост1 шдприемств альтернатива хлоруванню при 
виробницга ПИТН01 води вщсутня.

За попередш ми ощнками станом на 11.07.2018 на найбшыпих 
п1дприемствах водопров1дно-канал1зац1йного господарства Запор1зько1 област1 
запаси хлору складають близько 25 тонн, а гш охлориту натр1ю -  22 тонни. 
Таких запас1в може вистачити на nepiofl вщ 5-7 дн!в 
(КП «Бердянськводоканал», КП «Водоканал» м. Запор1жжя, КП 
«Облводоканал») до 30.09.2018 (КП «ГПдприемство комунально '1 власност1» 
м. Енергодар).

П1сля цього вщсутнють хлору та хлорвм1сних препарайв може призвести 
до зупинки надання послуг з водопостачання цими шдприемствами, що може 
призвести до попрш ення епщем1олопчно1 ситуацп у м к тах  Запор1жжя, 
Бердянськ, Мел1тополь, Енергодар та населених пунктах Вшьнянського, 
Запор1зького, НовомиколаУвського, Яким1вського район1в i3 загальною 
чисельн1стю населения близько 1 млн. oci6.

За результатами опрацювання проблемного питания, на сьогодш icHye 
альтернатива у вигляд1 постачання р1дкого хлору в контейнерах з-за кордону 
opieHTOBHOK) варт1стю 45,0 тис. грн. за тонну. Але нав1ть при зависокш  nini на 
закордонний продукт, кную ть проблеми при його закуш влг

Згщно пункту 3 частини 2 статп 35 Закону Украш и «Про публ1чи1 
закуп1вл1» переговорна процедура закуп!вл1 застосовуеться замовником як 
виняток у раз1 нагальноУ потреби у здш сненш  закуп1вл1 у зв ’язку з виникненням 
особливих економ1чних чи сощальних обставии, що унеможливлюють 
дотримання замовниками строюв для проведения тендеру, а саме пов’язаних з 
негайною лш вщ ащ ею  наслщюв надзвичайних ситуац1Й. Застосування 
переговорно!' процедури закуп1вл1 в таких випадках здш снюеться за р1шенням 
замовника щодо кожно '1 процедури.

За результатами розгляду, з метою запобщання виникненню 
надзвичайноУ ситуацй' на територИ' Запор1зькоУ област1

КОМ1С1Я ВИР1Ш ИЛА:

1. Прийняти до вщ ома 1нформац1ю доповщ ача та сп1вдовщач1в.



2. Головам райдержадмш ютрацш :
1) провести засщання м кцевих KOMicm з питань техногенно-еколопчно1 

безпеки та надзвичайних ситуацш сшльно з кер1вниками оргашв мюцевого 
самоврядування, Держпродспоживслужби i представниками мюцевих 
водоканашв та визначити шляхи вирш 1ення проблемних питань щодо 
оргаш заци питного водопостачання, забезпечення ш дприемств водопровщно- 
канаш зацшного господарства необхщними реагентами для знезараження води, 
ощнки потреб та забезпеченост1 реагентами, посилення санггарного контролю 
за забезпеченням споживач1в питною водою гарантованоУ якостц

Терм1н виконання-до 17.07.2018.
2) спшьно з кер1вництвом мюцевих ш дприемств водопровщно- 

канал!зацшного господарства здшснити заходи щодо забезпечення закушвл1 
рщкого хлору та коагулянт1в в необхщному o6cH3i, у тому чишй розглянути 
питания закугпвл1 рщкого хлору у закордонних постачальниюв;

Термш виконання-до 18.07.2018.
3) розробити та затвердити плани спещ альних заход1в на випадок 

виникнення надзвичайних ситуацш техногенно та природнього характеру, що 
призводять до припинення централ1зованного водопостачання, яю повинш 
передбачати використання резервних джерел i систем питного водопостачання, 
застосування ш дивщ уальних i групових засоб1в очищ ения i знезараження 
питно1 води, постачання фасовано'! питно1 води та води у емностях для 
ш дивщуального i групового користування.

TepMiH виконання-до 18.07.2018.
4) забезпечити своечасне шформування Головного управлш ня 

Держпродспоживслужби в Запор1зькш облает! про випадки попрш ення якост1 
питно1 води, забрудиення джерел питного водопостачання, для забезпечення 
своечасних заход!в по недопущению поширення захворювань серед населения 
облает^ як шфекщйноУ так i неш фекцш но1 етю лоп 1.

Терм1н виконання -  у раз1 необхщность

3. Рекомендувати кер1вникам opraHiB мюцевого самоуправлш ня виконати 
пункт 2 цього рпнення.

4. Рекомендувати Головному управлш ню Держпродспоживслужби в 
Запор1зькш област1 посилити контроль за яюстю питноУ води, яка подаеться 
споживачам 3anopi3bKoi‘ облает^ забезпечити проведения поетшного 
лабораторного контролю безпечност1 та якост1 иитноТ води, особливо на 
об’ектах сощ ально-побутового призначення (об’екти централ1зованого питного 
водопостачання, навчально-виховш, оздоровч^ лш увально-профш актичш  
заклади, тощо).

Терм1н виконання -  II швр1ччя 2018 року.

5. Рекомендувати кер!вництву КП «Облводоканал» Запор1зько\' обласно!' 
ради епшьно з департаментами житлово-комунального господарства та
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буд!вництва, еконсншчного розвитку i торпвл^ фшанс!в, з питань цившьного 
захисту населения облдержадмшютрацп опрацювати питания щодо можливост! 
видшення KoniTiB з резервного фонду обласного бюджету для закушвл1 рщ кого 
хлору на потреби КП «Облводоканал» 3anopi3bKoi' обласно1 ради.

Термш виконання -  термшово.

6. Департаменту житлово-комунального госиодарства та буд!вництва 
облдержадмшютращУ:

1) тримати на постш ному контрол1 ситуащ ю щодо забезиеченност1 
пщириемств водопров1дно-канал1защйного госиодарства Запор1зько1 облает! 
необхщними реагентами для знезараження води;

Термш виконання -  поетшно.
2) ш дготувати проект звернення до П рем’ер-мш ю тра Украш и з питания 

вщновлення виробництва хлору на АТ «Дншроазот».
Терм1н виконання-до 17.07.2018.

7. Департаменту шформацшноТ д1яльност! та комуш кацш  з 
громадсьюстю облдержадмш ютрацп забезпечити шформування населения 
Запор1зько1 област1 про можлив! nepe6oi у постачанш  питноУ води.

TepMiH виконання -  у pa3i необхщность

8. Рекомендувати ГУ ДСНС Украш и у Запор1зькш област1 епшьно з 
департаментами житлово-комунального господарства та буд1вництва, з питань 
цившьного захисту населения облдержадмш ютрацп проанал1зувати 
нормативно-правову базу щодо заиобшання виникнення та виникнення 
можливо1 надзвичайноУ ситуацп у водопровцшо-канал1зацшному госиодарств1 
Запор1зько1 область

Термш виконання-до 16.07.2018.

9. Визначеним виконавцям про вжит1 заходи та результата проведено\' 
робота у письмовому вигляд! ирош формувати секретар!ат КомюЙ.

Терм1н виконання -  у визначеш термши.

Р1ш ення KoMicii п р и й и ято  вщ кр и ти м  го л о су ван н ям  о д н оголосн о .
Пропозицп члеш в KoMicii' врахованг

Перший заступник 
голови KoMicii, заступник 
голови облдержадмш ютрацп

Секретар KoMicii

B. СКОБЛ1КОВ

C. СОЛОМАХ1Н


