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Незважаючи на введения лжвщащйноУ процедури, пщприемство 
протягом с1чня-травня 2018 року продовжувало здшснювати господарську 
д!яльшсть, нарощуючи при цьому борги за спожиту електроенерпю та 13 
3apo6iTHoY плати.

У I квартал! 2018 року обсяги промислового виробництва на 
пщприемств1, у пор1внянш з I кварталом 2017 року, зросли майже у 10 раз1в та 
склали 11,1 млн. грн., при цьому, основш фонди тдприемства зменшилися на 
4,7 млн. грн., прострочена кредиторська заборговашсть зросла на 44 млн. грн. 
та склала 432,9 млн. грн., збитки склали 6,9 млн. грн.

Заборговашсть i3 зароб1тно1 плати пращвникам ЗДП «Кремншпол1мер» за 
станом на 01.06.2018 складае 8,4 млн. грн. (з початку 2018 року збшыпилася на 
0,5 млн. грн.).

Постшно зростае заборговашсть тдприемства за спожиту 
електроенерпю. За станом на:
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01.01.2018 заборговашсть складала 156,6 млн. грн.;
01.02.2018 -  159,6 млн. грн. (збшыпилася у пор1внянш 01.01.2018 на

3 млн. грн.);
01.03.2018 -  161,9 млн. грн. (збшыпилася у пор1внянш 01.02.2018 на

2,3 млн. грн.); 
01.04.2018 -  164,7 млн. грн. (збшыпилася у пор1внянш 01.03.2018 на

2,8 млн. грн.); 
01.05.2018 -  165,9 млн. грн. (збшыпилася у пор1внянш 01.04.2018 на

1,2 млн. грн.); 
01.06.2018 -  167,2 млн. грн. (збшыпилася у пор1внянш 01.05.2018 на

1,3 млн. грн.); 
01.07.2018 -  167,8 млн. грн. (збшыпилася у пор1внянш 01.06.2018 на

0,6 млн. грн.).
Зменшення розм1ру щомюячного зростання заборгованосп за спожиту

електроенерпю ЗДП «Кремншшшмер» на 01.07.2018, у пор1внянш з 01.06.2018 
пов’язане з выключениям, на шдстав1 ухвали суду, у червш поточного року 
ПАТ «Запор1жжяобленерго» виробничих потужностей тдприемства вщ 
електропостачання (цехи № 1, 2 та 3, мехашчний цех, транспортний цех, 
адмшбущвля заводоуправлшня, прохщна).

За шформащею лжвщатора ЗДП «Кремншшшмер» (лист вщ 25.06.2018) 
мкця збер1гання небезпечних х1м1чних вщход1в i матер1ал1в в1д 
енергопостачання не вщключеш.

За 1нформац1ею Управлшня Служби безпеки Укра'ши в Запор1зькш 
област1 на сьогодн1 Управл1нням здшснюеться досудове розслщування 
кримшального провадження вщ 10.11.2016 № 120160080000000320 за ознаками 
злочину, передбаченого ст. 113 ч. 2 ст. 364 КК Укра'ши за фактом знищення 
ЗДП «Кремншпол1мер».

31.05.2018 пщ час проведения слщчих дш на територй' 
ЗДП «Кремншпол1мер» було виявлене незаконне пщключення печ1 для 
виробництва феросплав1в до електромереж1 державного пщприемства (за 
адресою мюцезнаходження ТОВ «НВП «Х1мпроммет», ТОВ «Метал синтез» та 
ТОВ «Станинжсервис»).



Техшко-еконсншчним обгрунтуванням проведения процедури лшвщаци 
ЗДП «Кремншшшмер» шляхом продовження незакшченого технолопчного 
процесу переробкою небезпечних та особливо небезпечних залишюв в готову 
кремнШоргашчну продукщю з подальшою и реал1защею замовнику, 
розробленого пщприемством було передбачено, у тому чисш процес переробки 
587,8 тон особливо небезпечних речовин протягом 1 року. Однак, з 01.02.2017 
по 01.02.2018 перероблено лише 71,9 тон небезпечних х1м1чних речовин, що 
складае 21 % вщ загальноУ юлькость

За шформащею лшвщатора ЗДП «Кремншпол1мер», у зв’язку з 
выключениям виробничих потужностей пщприемства вщ електропостачання 
процес зменшення кшькост1 х1м1чно небезпечних вщход1в та матер1ал1в 
зупинений, питания ix утил1зацп не виршено, у зв’язку з вщсутнютю джерел 
фшансування необхщш реактиви та речовини для безпечного збер1гання цих 
речовин та матер1ал1в не закуповуються, обладнання та прилади не 
ремонтуються.

За шформащею ЗДП «Кремншпол1мер», для забезпечення вимог 
поженено? та техногенно'1 безпеки у зв’язку i3 належним збер1ганням 
небезпечних х1м1чних речовин на ЗДП «Кремншпол1мер» потр1бно 
300 млн. грн.

Вщсутнють оплати за послуги з охорони ЗДП «Кремншшшмер» призведе 
до припинення надання послуг з охорони, яка здшснюеться сторонньою 
оргашзащею.

У зв’язку з вщсутшстю кошт1в на приведения майна у стан юридично 
придатний до продажу, наявносп обмежень майна пщприемства 
правоохоронними органами в рамках кримшальних справ та непогодження 
MiHperioH л1квщац1йно1 маси пщприемства унеможливлюе завершения 
лшвщацшноУ процедури ЗДП «Кремшйпол1мер».

За результатами розгляду,

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Департаменту промисловост1 та розвитку 1нфраструктури 
облдержадм1н1страцп:

1) пщготувати проект звернення до Каб1нету MimcTpiB Укра'ши щодо 
ситуаци, яка складаеться на ЗДП «Кремншпол1мер» та надання доручення 
MiHperioH сприяти прискоренню и вир1шення;

TepMiH виконання -  терм!ново.
2) п1дготувати проект листа до Мшютерства рег1онального розвитку, 

буд1вництва та житлово-комунального господарства Украши про: погодження 
вказаним Мшютерством перел1ку л1квщащйно1 маси ЗДП «Кремн1йпол1мер», 
над1сланого л1квщатором ЗДП «Кремншпол1мер» арб1тражним керуючим 
Н1ютенком М.О. зпдно з його заявою вщ 23.02.2018 № 115/52; розмщення на 
сайт1 вищезгаданого Мш1стерства оголошення про проведения конкурсу з 
виявлення кандидатур оргашзатора аукц1ону з продажу майна ЗДП 
«Кремншпол1мер» на пщстав1 заяви арб1тражного керуючого Н1к1тенка М.О. 
вщ 10.05.2018 № 127/52, над1слано\‘ на адресу вказаного Мшютерства.

Терм1н виконання -  термшово.
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2. Рекомендувати ПАТ «Запор1жжяобленерго» з метою запоб1гання 
виникненню надзвичайноТ ситуаци забезпечити електроенерпею м кця 
збер1гання небезпечних х1м1чних вщход1в i матер!ал1в на ЗДП 
«Кремншпол1мер».

Терм1н виконання -  до виршення ситуаци.

3. ЗДП «Кремншпсшмер»:
1) надати до секретар1ату регюнальноУ KOMicii* з питань техногенно- 

еколопчиоУ безпеки та надзвичайних ситуацш та Департаменту екологп та 
природних pecypcie Запор1зько\‘ облдержадмшютращУ шформащю щодо 
фактичного залишку небезпечних та особливо небезпечних х1м1чних речовин, 
яю збер!гаються на TepnTOpii ЗДП «Кремншпол1мер»;

Термш виконання -  до 26.07.2018.
2) здшснити оплату за спожиту ЗДП «Кремншпол!мер» електроенерпю 

ПАТ «Запор1жжяобленерго».
Термш виконання -  термшово.

4. Рекомендувати ГУ ДСНС Укршни у Запор1зькш облает! епшьно з 
Державною еколопчною шепекщею у Запор1зькш област1 та ЗДП 
«Кремншшшмер» провести перев1рку щодо фактичного залишку небезпечних 
та особливо небезпечних xiMi4HHx речовин, яю збершаються на територп ЗДП 
«Кремншпол iмер» та надати узагальнену 1нформац1ю голов1 репонально1 
KOMicii з питань техногенно-еколопчноУ безпеки та надзвичайних ситуацш.

Термш виконання -  до 10.08.2018.

5. Департаменту екологп та природних pecypcie облдержадмшктрацп:
1) надавати методичну допомогу ЗДП «Кремншшшмер» щодо збершання 

та утил!зацп небезпечних х1м1чних речовин, яю знаходяться на територп ЗДП 
«Кремншшшмер»;

Терм1н виконання -  у pa3i необхщностк
2) пщготувати проект звернення до Мшютерства екологп та природних 

pecypcie Укра'ши щодо проведения еколопчного аудиту на ЗДП 
«Кремншпо лiмep».

Терм1н виконання -  у 3-денний термш 
шеля надання шформацн ЗДП 
«Кремншшшмер»..

6. Департаменту фшанс1в облдержадмшютращ1 епшьно з департаментами 
промисловоей та розвитку iнфpacтpyктypи, екологп та природних pecypciB 
облдержадмш1стращ1 опрацювати питания щодо можливих джерел 
фшансування проведения еколопчного аудиту ЗДП «Кремншпол1мер» та 
надати узагальнену шформацпо з цього приводу rcxrcoei регюнальноУ KOMicii з 
питань техногенно-еколопчноУ безпеки та надзвичайних ситуацш.

Термш виконання -  до 27.07.2018.

Рш ення KoMicii прийнято вщкритим голосуванням достатньою юльюстю 
ronociB («за» - 23, «проти» -  0, «утримався» - 1).

Пропозицп члешв KoMicii враховаш.
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2. Про використання залишвдв пально-мастильних матер1ал!в 
Головним управлшням Державно! служби Укра'ши з надзвичайних 
ситуацш у Запор1зькш облает? у лггнш пожежонебезпечний перюд 2018 
року

На пщстав1 розпорядження голови Запор1зько1 обласноУ державно! 
адмшютращУ вщ 27.04.2018 № 224 Головному управлшню ДСНС УкраУни у 
Запор1зькш област1 з балансу Департаменту з питань цившьного захисту 
населения облдержадмшютрацп передан! пально-мастильш матер1али на 
nepuioneproBi (невщкладш) заходи щодо запоб1гання виникненню 
надзвичайних ситуацш природного та техногенного характеру у Запор1зькш 
облаеп у весняний перюд 2018 року, як! були придбаш за кошти з резервного 
фонду обласного бюджету у кшькосп 20276 л1тр1в, у тому числк

9000 лггр1в бензину марки А-92 та 5000 лггр1в дизельного пального на 
баланс ГУ ДСНС Укра'ши у Запор1зькш облаеп;

3000 лггр1в бензину марки А-92 та 3276 лггр1в дизельного пального на 
баланс Аваршно-рятувального загону спещального призначення на 
першочергов1 (невщкладш) заходи щодо запоб1гання виникненню 
надзвичайних ситуацш природного та техногенного характеру у Запор1зькш 
област1 в весняний перюд 2018 року.

Закушвля бензину та дизельного палива, враховуючи вимоги Закону 
Укра'ши «Про публ1чш закушвлЬ>, була проведена за процедурою вщкритих 
торпв з використанням електронно'У системи закушвель. Оголошення про 
проведения процедури закушвл1 було опублжовано Департаментом з питань 
цившьного захисту населения облдержадмшютрацГУ на веб-порташ 
Уповноваженого органу 20 березня 2018 року. Згщно з нормами Закону 
Укра'ши «Про публ1чш закушвлЬ) догов1р на закушвлю бензину та дизельного 
палива було укладено з переможцем процедури вщкритих торпв 24 кв1тня 2018 
року.

Як наслщок, зазначеш пально-мастильш матер1али були прийш т на 
баланс Головного управлшня ДСНС Укра'ши у Запор1зькш област1 тшьки 
02.05.2018 та не були використаш у повному обсяз1 у термш до 01.06.2018.

За результатами розгляду,

1. Прийняти до вщома шформащю доповщача.

2. Дозволити Головному управлшню ДСНС Укра'ши у Запор1зькш област1 
та Аваршно-рятувальному загону спещального призначення ГУ ДСНС Укра'ши 
у Запор1зькш облаеп подальше використання:

1) залишюв пально-мастильних матер1ал1в у кшькосп 10397 лпр1в, 
призначених на першочергов! (невщкладш) заходи щодо запоб1гання

Доповщач:

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:



виникненню надзвичайних ситуацш природного та техногенного характеру у 
Запор1зькш област1 у весняний перюд 2018 року, яю були надаш ГУ ДСНС 
УкраУни у Запор1зькш обласн та Аваршно-рятувальному загону спещального 
призначення ГУ ДСНС УкраУни у Запор1зькш области на пщстав1 
розпорядження головн Запор1зькоУ обласноУ державноУ адмшютращУ 
вщ 27.04.2018 № 224 - в пожежонебезпечний лггнш перюд 2018 року;

Термш виконання -  термшово теля прийняття р1шення.
2) пально-мастильних матер1агйв у юлькост1 36360 л1тр1в , яю на пщстав1 

розпорядження головн ЗапорЬькоУ обласноУ державноУ адмЫстращУ 
вщ 07.06.2018 № 307 надаш ГУ ДСНС УкраУни та Аваршно-рятувальному 
загону спещального призначення ГУ ДСНС УкраУни у Запор1зькш облает! на 
лггнш перюд - до юнця 2018 року.

Термш виконання -  термшово шеля прийняття ршення

3. Департаменту еконо\йчного розвитку i торпвл! облдержадмшютращУ 
на пщстав1 пункт1в 2.1 та 2.2 цього р1шення внести вщповщш змши до 
розпоряджень голови облдержадмшютращУ, а саме:

вщ 27.04.2018 № 224: дозволити ГУ ДСНС УкраУни у Запор1зькш обласн 
та Аваршно-рятувальному загону спещального призначення ГУ ДСНС УкраУни 
у Запор1зькш обласп подальше використання залишюв пально-мастильних 
матер1ал1в у юлькосп 10397 nhpiB, призначених на першочергов1 (невщкладш) 
заходи щодо запоб1гання виникненню надзвичайних ситуацш природного та 
техногенного характеру у Запор1зькш област1 у весняний перюд 2018 року, яю 
були надаш ГУ ДСНС УкраУни у Запор1зькш обласп та Аваршно-рятувальному 
загону спещального призначення ГУ ДСНС УкраУни у Запор1зьюй област1 на 
пщстав1 розпорядження голови Запор1зькоУ обласноУ державноУ адмшютращУ 
вщ 27.04.2018 року № 224 - в пожежонебезпечний лггнш перюд 2018 року;

вщ 07.06.2018 № 307: дозволити ГУ ДСНС УкраУни у Запор1зьюй обласп 
та Аваршно-рятувальному загону спещального призначення ГУ ДСНС УкраУни 
у Запор1зьюй облаей використання пально-мастильних матер1ал1в у юлькосп 
36360 л1тр!в, призначених на першочергов1 (невщкладш) заходи щодо 
запоб1гання виникненню надзвичайних ситуацш природного та техногенного 
характеру в лггнш перюд 2018 року в Запор1зьюй облаеи, яю були надаш ГУ 
ДСНС УкраУни у Запор1зьюй област1 та Аваршно-рятувальному загону 
спещального призначення ГУ ДСНС УкраУни у Запор1зьюй област1 на пщстав1 
розпорядження голови Запор1зькоУ обласноУ державноУ адмшютращУ вщ 
07.06.2018 № 307 на лш ий перюд - до юнця 2018 року.

Термш виконання -  термшово

Р1шення KoMicii прийнято вщкритим голосуванням одноголосно.
ПропозищУ члешв KoMicii враховаш.

3. Про стан зовшшнього протипожежного водопостачання в 
населених пунктах та на об’ектах ЗапорвькоУ облает!
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Доповщач: начальник оперативно-координащйного центру ГУ
ДСНС Украши у Запор1зькш област1 
Олександр Сичов

Протягом 6 мгсящв 2018 року на територи Запор1зькоГ област1 виникло 
1665 пожеж, на яких загинуло 51 особа (з них 0 дггей), травмовано 29 oci6 (в 
тому чи ст  1 дитина).

Одшею 3i складових ycniniHOi локагнзацп i лшвщацп надзвичайних 
ситуацш (подш) та гасшня пожеж е забезпеченють област1 (району) необхщною 
кшыастю вододжерел протипожежного призначення та ix належне утримання.

Занепокоення кер!вництва Головного управлшня ДСНС Украши у 
Запор1зькш облает! викликано насамперед тим, що з 11971 пожежного пдранта, 
що розташоваш в Запор1зькш облает^ 1075 знаходиться в непрацездатному 
сташ та з 2543 пожежних водоймищ 224 непридатш до використання. Такий 
стан справ з року в piK тшьки попршуеться, про що евщчать njopi4Hi перев1рки 
працездатност! пожежних гщрант1в та водоймищ. Слщ зазначити, що на 
територи м1ста Запор1жжя та район!в област1 кнують дшянки житлового 
сектора та нав1ть промислов1 майданчики, як1 визначен1 як безводш. Це захщна 
частина с. Зелений Яр, о. Хортиця, с. Робоче, с. Земельно-Скальне, 
с. Мельничне, с. Християнське, с. Жовстеве, с. iM. Горького, с. Кремене, 
с. Карантинка, с. Буд1вельниюв, с. Тельмана, с. Верхня Хортиця, 
с. Мозтозапн, житловий масив Павло-Ючкас вздовж берега р. Дншро, 
Запор1жжя JliBe, частина с. KipoBa, Першотравневе, Друготравневе, Мирне, 
дослщна станц1я “Наука”.

Також, викликае занепокоення i загальний стан мереж водопостачання, 
що використовуються для цшей пожежогас1ння. Пщ час гас1ння великих 
пожеж, для пщрозд1л1в ДСНС необхщно забезпечити достатшй тиск в мереж1 
водопостачання. Разом з тим, неодноразово фшсувалися випадки, коли 
диспетчер КП «Водоканал» вщмовлявся пщн1мати тиск вище шж 2-3 
атмосфери, посилаючись на можлив1 aBapii (порив мапстральних 
трубопровод ie) у зв’язку i3 зношен1стю трубопровод1в. Загальний 
незадов1льний стан систем протипожежного водопостачання призводить до 
вкрай негативних наслщюв.

Треба пам’ятати, що кожен несправний пдрант або водоймище можуть 
стати причиною загибел1 людей та завдання держав1 значних матер1альних 
збитюв. Запас води в емностях пожежно\‘ техн1ки складае лише 2-4 м. куб., чого 
достатньо лише для гасшня пожеж на початковш стадп. Разом з тим, внаслщок 
вщдаленост1 деяких об’ект1в вщ пожежних частин, використання пожежо- 
вибухонебезпечних технолог1й виробництв, необхщносп проведения першими 
прибулими пщрозд1лами ДСНС рятувальних роб1т (що е першочерговою 
задачею!) полум’я 1нод1 охоплюе значну площу. У цьому випадку, саме 
використання джерел протипожежного водопостачання забезпечуе уешшну 
лшвщащю пожежь

Разом з тим, доевщ пщрозд1л1в ДСНС Запор1зького гарн1зону мае 
набагато бшыие випадк1в коли незадовшьний стан джерел протипожежного 
водопостачання призводив до збшыпення часу локагпзаци та л1квщацп пожеж, 
залучення додатково’1 юлькост1 техн1ки та особового складу ш дроздтв . Це в
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свою чергу збшыпуе прям1 та n o 6 i4 H i збитки вщ пожеж i найголовшше, на 
деякий час, знижуе протипожежний захист тих райошв звщки залучаються 
додатков! niдроздши ДСНС.

Важливою проблемою, яка потребуе найскоршого вир1шення, е той факт, 
що найпрший техшчний стан зовшшнього протипожежного водопостачання 
спостершаеться на територ1ях об’екйв i3 масовим перебуванням людей, яю 
належать до управлшь культуры, освгги та охорони здоров’я. Насамперед це 
свщчить про те, що кер1вники цих об’екйв нехтують c b o im h  посадо в и м и  

обов’язками щодо забезпечення пожежноУ безпеки, посилаючись на вщсутшсть 
фшансування, чим ставлять пщ загрозу життя та здоров'я громадян.

За результатами останньоТ весняноУ перев1рки, яка зпдно з наказом вщ 
15.06.2015 № 696 «Про затвердження 1нструкци про порядок утримання,
облшу та перев1рки техшчного стану джерел зовшшнього протипожежного 
водопостачання» проводилася у перюд кв1тня - травня 2018 року з пуском води, 
найпрший стан зовшшнього протипожежного водопостачання склався в 
наступних районах м. Запор1жжя:

у Дншровському райош з 220 ПГ -  72 несправних; 
у Хортицькому райош з 425 ПГ -  80 несправних; 
у Вознесешвському райош з 678 ПГ -  103 несправних; 
у Комунарському райош з 564 ПГ -  78 несправних; 
у Олексащцлвському райош з 413 ПГ -  50 несправних.
Не лшшою е обстановка в районах область При цьому треба враховувати 

недостатню юльюсть пожежних пщроздшв з огляду на масштабнють територн, 
що охороняеться. Наслщком цього е тривалий час вшьного розвитку пожеж1 (до 
моменту прибуття пщроздшв) на значну площу. Для лжвщацп таких пожеж 
необхщна достатня кшьк1сть води, але б1льш1сть населених пункт1в област1 
мають незадовшьне протипожежне водопостачання.

Питания протипожежного забезпечення сшьських населених пункт1в 
могло б бути вир1шено за рахунок використання природних водойм, але робота 
по облаштуванню пожежних nipcie або хоча б пщ'кдав до природних 
во до джерел в районах област1 практично не ведеться. Так за пщсумками 2017 
року взято на облж 54 пожежних гщранти та 1 водонашрна башта.

Питания незадов1льного стану джерел протипожежного водопостачання, 
розташованих на об’ектах у Запор1зькш област1, протягом 2017 року 
розглядались 36 раз1в на засщаннях ком1с1й з питань ТЕБ та НС р1зних р1вшв, у 
тому числ1 - 1 раз на регюнальнш KOM icii з питань ТЕБ та НС (протокол № 5 вщ 
07.07.2017) з прийняттям вщповщних р1шень.

Протягом 2018 року це питания розглянуто на комю1ях ТЕБ та НС 
Бшьмацького, Гуляйпшьського, Приморського район1в. Надано шформащю про 
стан водопостачання в органи прокуратури Роз1вського району, а також 
прошформовано Micneei органи влади м. Бшьмак, смт Роз1вка, м. Токмак, 
м. OpixiB, смт Михайл1вка, м. Гуляйполе, смт Веселе. Притягнуто до 
адмшктративно1 вщпов1дальност1 директора КП «Водоканал» смт Роз1вка.

Незважаючи на все вищезазначене, стан протипожежного водопостачання 
не полшшуеться, а навпаки пог1ршуеться з року в piK. Це свщчить про 
формальне ставлення б1льшост1 посадових oci6 до порушених питань,
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нехтування ними своУми обов’язками, безвщпов!дальне ставлення до життя та 
здоров’я громадян, збереження державного майна.

За результатами розгляду,

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Головам райдержадмшютрацш:
1) на заседаниях мюцевих комюш з питань ТЕБ та НС розглянути питания 

про стан протипожежного водопостачання та заслухати кер!вниюв установ та 
шдприемств i3 незадовшьним станом протипожежного водопостачання;

Термш виконання - до 30.08.2018
2) передбачити у мюцевих бюджетах необхщш кошти для приведения 

в працездатний стан джерел протипожежного водопостачання;
Термш виконання -  щор1чно шд час затвердження

мюцевих бюджетов
3) рекомендувати кер!вникам комунальних установ та об’екпв i3 масовим 

перебуванням людей на вщповщних територ!ях розробити план проведения 
ремонтних po6iT пожежних пдрант1в та водоймищ, надати копи плашв до 
шдроздшв ДСНС Украши у Запор1зыай облает! для своечасного контролю за 
станом протипожежного водопостачання, привести у працездатний стан 
зовшшне протипожежне водопостачання на шдпорядкованих об’ектах та 
територ1ях;

TepMiH виконання - до 30.09.2018
4) провести наради з кер!вниками шдприемств, на баланс! яких 

знаходяться водонашрш веж1 щодо необхщност1 Ухнього обладнання засобами 
для забору води пожежними автомобшями, та орендарями водних об’екпв, що 
розташован! в межах населених пункпв, щодо необхщност1 виконання 
договор1в оренди в po3pi3i влаштування шд’гадв до природних вододжерел для 
забору води пожежними автомобшями.

Термш виконання - до 30.09.2018

2. Рекомендувати мюьким головам MicT обласного значения, головам 
об’еднаних територ1альних громад забезпечити виконання пункту 1 цього 
р1шення.

Р1шення KoMicii' прийнято вщкритим голосуванням одноголосно.
Пропозицп члешв KoMicii врахован!.

4. Про стан готовност1 та результати техшчноУ швентаризацн 
захисних споруд цившьного захисту Запор1зько1 облает!

Доповщач: заступник директора Департаменту -  начальник
управлшня планування та з питань запоб1гання 
надзвичайних ситуацш i оргашзацшноТ робота 
Департаменту з питань цившьного захисту населения 
Запор1зько1 облдержадмшктрацп 
Андрш Булавшов

Для укриття населения в обласи icHye фонд захисних споруд цившьного 
захисту.



Ha TenepiuTHm час, на облшу перебувае 692 захисш споруди цившьного 
захисту, у тому числ1, 327 сховищ i 365 протиращацшних укригпв.

Станом на 20.07.2018 в област1 62 (9 %) ЗС ЦЗ -  «готовЬ>, 480 
(69 %) -  «обмежено готов1» та 150 (22 %) «не готово) до прийняття oci6, що 
укриваються.

В основному балансоутримувачами захисних споруд, стан яких 
визначений як «не готов1 до використання за призначенням», е суб’екти 
господарювання приватно!' форми власносп.

В област1 тривае робота щодо оргашзацп проведения профшактичних та 
попереджувальних заход1в по ремонту та техшчному обслуговуванню захисних 
споруд цившьного захисту.

Проведения техшчно!швентаризацп захисних споруд цившьного захисту 
здшснюеться вщповщно до статей 18, 19 Кодексу цившьного захисту Украши, 
вимог розпорядження Кабшету MmicrpiB Украши вщ 26. l l .200S  № 1473-р 
«Про пщготовку та проведения у 2009-2018 роках техшчно'1 швентаризацп 
захисних споруд цившьно! оборони (цившьного захисту)» (i3 змшами), 
розпорядження голови облдержадмшютрацп вщ 09.0S.2016 № 496 «Про 
проведения у 2016-2018 роках техшчно! швентаризацп захисних споруд 
цившьного захисту» (si змшами).

Станом на 18.07.2018 в област1 про1нвентаризовано 369 захисних споруд 
цившьного захисту, що становить 53,32 % вщ загально'1 кшькост1 (202 сховища 
та 167 протиращацшних укриття -  (дал1 ПРУ), з них 121 (80,67 %) -  
комунальноУ форми власносп (34 сховища, 87 ПРУ), 191 (77,02 %) -  державно! 
форми власносп (129 сховищ, 62 ПРУ) та 57 (19,7 %) -  приватно! форми 
власносп (39 сховищ, 18 ПРУ).

Протягом I-II квартагпв 2018 року в обласп про1нвентаризовано 16 (2,3 
%) захисних споруд цившьного захисту:

м. Запор1жжя - 3 сховища (2 комунально!, 1 приватно! власнос!1); 
Бердянський район - 10 ПРУ (8 комунально!', 2 приватно! власност1); 
Гуляйпшьський район - 1 ПРУ комунально! форми власносп; 
Чершпвський район - 1 ПРУ комунально! форми власностц 
Ор1х1вський район -  1 ПРУ державно! форми власность 
Заходи з техшчно! швентаризацп захисних споруд цившьного захисту 

краще проводилися в м1стах Енергодар, Мел1тополь, Бердянськ, Запор1жжя, в 
Вастйвському, Гуляйпшьському, Приморському та Токмацькому районах.

Iнвeнтapизaцiя захисних споруд комунально! форми власносп завершена 
у м. Запор1жж1, Бердянському, Бшьмацькому, Вшьнянському, 
Мел1топольському, Михайл1вському, Приазовському, та Яким1вському районах 
облает!.

Залишаються непрошвентаризованими захисн1 споруди цившьного 
захисту комунально! форми власносп: 

в Ор1х1вському райош -  6, 
у Полопвському райош -  1, 
у Приморському -райош 1, 
у Чершпвському райош -  10.
Найпрпй показники з проведения техшчно! швентаризацп у 

Чершпвському райош: i3 18 захисних споруд прошвентаризовано 3 захисш
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споруди (17 %), з них: 2 державно'У власност (100%) та 1 (9%) комунально'1 
власносп, не проинвентаризовано 10 комунальних та 4 приватш захисш 
споруди.

Незадовшьно проходить техшчна швентаризащя в м. Токмак, в
Ор1х1вському районах:

у м. Токмак i3 30 захисних споруд цившьного захисту 
прошвентаризовано 4 (13 %) (1 - державно’У власност1, 2 - комунально'У 
власност1, 1 - приватно'У власност1), непрошвентаризованими залишаються 5 
захисних споруд комунально'У форми власност1, 21 захисна споруда 
приватно'У форми власност!. На тепершнш час проводиться робота щодо зняття 
з облжу споруд, яю неправом1рно були поставлен! на облш i фактично не 
юнують;

в OpixiBCbKOMy райош i3 44 захисних споруд цившьного захисту 
прошвентаризовано 13 (30 %) (11 - комунально'У власност1, 2 - державно'У 
власносп), необхщно прошвентаризувати 6 захисних споруд комунально'1 
власност1, 1 - державноУ форми власност1, 24 -  приватноТ форми власност!.

В област1 про1нвентаризовано 191 (77 %) захисну споруду державноУ 
форми власност1, залишаеться непрошвентаризованими ще 57, з них 14 
неможливо прошвентаризувати.

До ьанця 2018 року необхщно щхмнвентаризувати захисн! споруди цившьного 
захисту Bcix форм власност1.

На сьогодшшнш день в област1 залишаеться 86 (12,4 %) захисних 
споруд цившьного захисту, техшчну 1нвентаризацш яких провести неможливо 
(зруйноваш, затоплен!, облжоваш помилково).

ДСНС Укра'ши по1нформувало облдержадм1н1страц1Ю (лист вщ 
23.04.2018 № 16-5712/162 про захисш споруди цившьного захисту), що на 
сьогодш проект наказу МВС, яким передбачено затвердження Вимог щодо 
визначення критерпв неможливоеп подалыиого утримання та експлуатацп 
захисних споруд, оформления документ! в, що шдтверджують таку 
неможливють, доопрацьовано з урахуванням наданих зауважень, шдписано 
MiHicTpoM внутр1шн1х справ Укра'ши та знаходиться на погодженш у 
защкавлених центральних органах виконавчо'1 влади.

Разом з цим, зазначеним нормативним документом не передбачено 
встановлення вимог до оформления докуменив про зняття з облшу споруд, 
поставлених на облш з порушеннями, зокрема споруд, що вщсутш як об’екти 
нерухомост1 або за c b o im  функцюнальним призначенням не передбачають 
тривалого перебування в них людей (силосш ями, сшосховища, склади 
паливно-мастильних матер1ал1в, бущвл1 трансформаторних пщстанц1й тощо). 
ДСНС УкраУни було розроблено алгоритм д1й щодо виключення захисних 
споруд на облш з порушеннями та рекомендовано провести вщповщну роботу.

Бердянською райдержадмшютращею були шдготовлеш та погоджен! з 
ДСНС УкраУни матер1али на зняття з обл1ку захисних споруд, як1 були 
поставлен! на облк неправом1рно i фактично не 1снують (ПРУ №№ 29203, 
29210, 29220, 29243), вщповщно до рекомендащй наданих в лисп ДСНС 
УкраУни вщ 23.04.2018 № 16-5712/162.
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За результатами розгляду,

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Визнати недостатньою роботу ЧершпвськоУ райдержадмшютращУ та 
об’еднаних територ1альних громад Чершпвського району щодо проведения 
техшчноУшвентаризащУ захисних споруд цившьного захисту.

2. Головам райдержадмшютрацш:
1) вжити конкретних заход1в щодо завершения проведения техшчноУ 

швентаризащУ захисних споруд цившьного захисту B c ix  форм власност1 до 
кшця 2018 року;

Термш виконання: до 01.12.2018
2) оформити вщповщно до Методичних рекомендащй облшов! документа 

на захисш споруди цившьного захисту зпдно з наказом МНС УкраУни вщ 
10.06.2010 № 390 та надати Tpeti прим1рники облкових карток, копи nacnopTiB 
на захисш споруди до Департаменту з питань цившьного захисту населения 
облдержадмшютращУ;

Термш виконання: до 20.10.2018
3) пщготувати матер1али на зняття з облшу захисних споруд цившьного 

захисту, що були поставлен! на облш з порушеннями, зокрема споруд, що 
вщсутш як об’екти нерухомосй або за c b o im  функцюнальним призначенням не 
передбачають тривалого перебування в них людей, вщповщно до 
рекомендащй, наданих в лжгп ДСНС Укра'ши вщ 23.04.2018 № 16-5712/162 
про захисш споруди цившьного захисту та направити ix на погодження до 
ДСНС Укра'ши;

Термш виконання: до 15.10.2018
4) уточнити облш захисних споруд цившьного захисту державно1, 

комунально'1 та приватно'1 форми власност1 та надати на зв1рку книги обл1ку 
захисних споруд цившьного захисту до Департаменту з питань цившьного 
захисту населения обласно'1 державно'1 адмшютращУ;

Термш виконання: до 10.10.2018
5) пщ час формування мюцевих бюджет1в, розробки та прийняття 

мюцевих програм, спрямованих на забезпечення захисту населения i територ!й 
вщ надзвичайних ситуацш, передбачити видатки, спрямован1 на проведения 
техн1чно1 1нвентаризац1\' захисних споруд цившьного захисту, створення фонду 
захисних споруд цившьного захисту, його утримання та приведения у 
готовшсть до використання за призначенням;

Термш виконання: до 15.11.2018
6) забезпечити пщ час розробки та затвердження м1стобуд1вно1 

документащ1 ycix piBHiB дотримання вимог шженерно-техшчних заход1в 
цив1льного захисту щодо створення фонду захисних споруд цившьного захисту

Термш виконання: постшно
7) створити формування для обслуговування фонду захисних споруд 

цившьного захисту державно'1 i комунально'1 форм власносп та провести з ними 
тренування з приведения об’екпв такого фонду у готовшсть до прийняття 
населения (персоналу, пращвниюв) на випадок виникнення надзвичайних
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ситуацш з практичным вцщрацюванням заход1в, пов’язаних i3 пщготовкою до 
заповнення таких споруд;

Термш виконання: III квартал 2018 року

8) вжити захсдав щодо повернення до державно! та комунальноУ власносп' 
захисних споруд цившьного захисту, яю було передано у приватну власшсть 
об’еднань сшввласншав житлових будинюв з порушенням вимог чинного 
законодавства. Пошформувати правоохоронн! органи про yci випадки 
незаконного знищення (руйнування) захисних споруд цившьного захисту для 
прийняття такими органами p iin eH b  щодо проведения досудового розслщування.

Термш виконання: до 20.10.2018

3. Рекомендувати мюьким головам м кт Запор1жжя, Бердянськ, 
Енергодар, Мел1тополь, Токмак, об’еднаним територ1альним громадам областк

1) виконати пункт 2 цього р1шення;
2) прийняти р1шення щодо безгосподарних захисних споруд, як! 

знаходяться на вщповщних територ1ях.

4. Головам ВасшпвськоУ, Великоб1лозерсько1, Запор1зькоУ, Камянсько- 
Дн1провсько1 райдержадм1н1страц1й вжити заход!в щодо задоволення потреб у 
захисних спорудах цившьного захисту, призначених для захисту населения, яке 
проживае на територ1ях зони спостереження Запор1зько1 АЕС, а також постшноУ 
mTOBHOCTi таких споруд до використання за призначенням.

Термш виконання: до 20.12.2019

5. Рекомендувати мюькому голов! м. Енергодар, головам об’еднаних 
територ1альних громад: ВеликобшозерськоТ, Б1леньк!всько1, Благов1щенсько1, 
Водянськох, Камянсько-Дн1провсько1 вщповщно до Кодексу цив1льного захисту 
УкраУни вжити заход1в щодо задоволення потреб у захисних спорудах 
цившьного захисту, призначених для захисту населения, яке проживае на 
територ!ях зони спостереження ЗапоргзькоУ АЕС, а також постшноУ готовност1 
таких споруд до використання за призначенням.

Термш виконання: до 20.12.2019

6. Департаменту з питань цившьного захисту населения 
облдержадмшютращУ надавати методичну допомогу та сприяти 
райдержадмшютращям, органам мюцевого самоврядування у вир1шенш питань 
списания непридатних захисних споруд цившьного захисту.

Термш виконання -  постшно

7. Головному управлшню ДСНС УкраУни у Запор1зькш област1 пщ час 
проведения заход1в з державного нагляду (контролю) до суб’екпв 
господарювання ycix форм власност1 звертати увагу на стан виконання ними 
вимог c ra n i 20 Кодексу цившьного захисту УкраУни щодо забезпечення своУх 
пращвниюв засобами колективного захисту (захисними спорудами цившьного 
захисту) i вимагати безумовного виконання вимог закону.

Термш виконання -  постшно
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8. Визначеним виконавцям про вжитч заходи та проведену роботу 

пошформувати секретар1ат KoMicii.
Терм1н виконання -  у зазначеш термши

Р1шення KoMiciY прийнято вщкритим голосуванням одноголосно. 
ПропозищУ члешв KoMiciY враховаш.

Перший заступник 
голови KoMicii, заступник 
голови облдержадмшютрацп

Секретар KoMicii*

В. СКОБЛ1КОВ

е. с о л о м А х ш


