
ЗАТВЕРДЖУЮ

Г олова обласно'1
адмшютраци 
KOMicii' з питань

РЙЛЬ

ПРОТОКОЛ № 9
•  •  • •  •  • • •  позачергового засщання регюнально1 k o m i c i i

з питань техногенно-еколопчно! безпеки та надзвичайних ситуацш

24.07.2018
14.00

м. Запор1жжя 
Зала № 300 облдержадмшютрацп

ГОЛОВУВАВ:

ПРИСУТН1:

перший заступник голови репонально'1 komicii з питань  
ТЕБ та НС, заступник голови облдержадмшютрацп 
В. Скоблшов за дорученням голови репонально1 комки 
з питань ТЕБ та НС, голови облдержадмшютрацп 
К. Бриль

персональний склад члешв KoMicii, 
запрошен!

СЛУХАЛИ:

1. Про заходи щодо недопущения попршення санггарио -  епщемичноТ 
ситуацн, забезпечения як1сного постачания питио! води населению та 
об’ектам критичноТ шфраструктури, яю забезпечують його 
життед1яльшсть, на територн ЗапорпькоУ област1

Доповщач: генеральний директор КП «Облводоканал» Запор1зько1
обласно‘1 ради 
Сергш Басанський

Сшвдоповщач: генеральний директор КП «Водоканал» Запор1зько1 мюько1
ради
Олексш Шюфоров

Найбшыш шдприемства водопровщно-канал1зацшного господарства 
Запор1зько1 обласи при водотдготовщ застосовують чистий хлор або 
хлоровмюш препарати. Хлор та хлоровмюний препарат гшохлорит натр1ю 
використовують у водотдготовщ КП «Облводоканал» Запор1зько1 обласно'1 
ради, а також пщприемства мют Запор1жжя, Бердянська, Мел1тополя, 
Енергодара.
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КП «Облводоканал» Запор1зькоУ обласноУ ради використовуе рщкий хлор 
для знезараження води та приведения и до якоеи питноУ, забезпечуючи 
цшодобове та безперервне и постачаиия. Добова витрата рщкого хлору 
стаиовить в середиьому 380-450 кг, в перюд з травня по вересень.

Вщсутнють рщкого хлору та авари у водопровщних системах 
уиеможливлюють для КП «Облводоканал» ЗОР виконання своУх обов’язюв 
щодо постачання води з яюстю, яка вщповщае вимогам чинного законодавства. 
11.07.2018 КП «Облводоканал» ЗОР було здшснено обмеження постачання 
питноУ води у Мелшшольський, Якшшвський, Приазовський, Приморський, 
Бердянський райони та мюто Бердянськ на 35%. Вщповщие повщомлення було 
розмщене на офщшному сайт1 КП «Облводоканал» ЗОР. Обмеження д1е до 
виршення питания щодо постачання рщкого хлору у вщповщних обсягах. Ц1 
заходи дали можливють пщприемству не зупиняти свою рс'оту на протяз1 12 
щб.

На сьогодшшнш день, спостер1гаеться вщсутнють питноУ води у 
населеному пункт! Степашвка Перша з населениям близько 1300 oci6.

КП «Облводоканал» ЗОР розпочато процедуру закушвл1 рщкого хлору у 
контейнерах в обсягах, що забезпечать безперебшну роботу пщприемства, але 
в1дпов1дно до Закону УкраУни «Про публ1чн1 закуп!вл1» процедура такого р!вня 
в1дбуваеться виключно через електронну систему закуп1вель, що передбачае 
тривалу, за часом, процедуру. Завершения процедури з визначенням 
переможця, з яким буде пщписано догов1р, вщбудеться ор!ентовно 17.08.2018.

Станом на 08-00 23.07.2018 запаяв рщкого хлору на КП «Облводоканал» 
ЗОР залишилося у po3Mipi 1,55 тон. Цього обсягу пщприемству вистачить на 
5 д1б, тобто 28.07.2018 робота ЕЦВ ЗГВ КП «Облводоканал» ЗОР буде 
зупинена. Зупинка водопостачання ЕЦВ ЗГВ може сппичинити збиток 
пщприемству пщ час заход1в з в1дновлення роботи у po3Mipi ор1ентовно 6,5 млн 
грн.

За результатами розгляду,

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Прийняти до в1дома шформащю допов1дача.

2. Попередньо визначити, що ситуац1я з недостатньою кшьк1стю рщкого 
хлору на пщприемствах водопров1дно-канал1зац1Йного господарства 
Запор1зько1 облает}, унасл!док якоУ вщбулося обмеження постачання питноУ 
води, призвела до надзвичайноУ ситуацй' репонального р1вня та вщповщае п.п. 1 
п. 5 постанови Кабшету MiHicTpiB УкраУни вщ 24.03.2и04 № 368 «Про 
затвердження Порядку класиф1кац1У надзвичайних ситуацш техногенного та 
природного характеру за и р1внями».

В1дпов1дно до Державного класиф1катора надзвичайних ситуац1й 
ДК 019-2010, вищезазначена надзвичайна ситуащя може бути вщнесена до коду 
10830 «НС унаслщок aBapii в системах забезпечення населения питною водою»
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i вщповщае ознакам надзвичайних ситуацш, що вказаш у nyHKTi 1.75 
«Припинення водопостачання бшыпе 30 вщсотюв розрахункового обсягу 
водопостачання населеного пункту через авари на об’ектах водопостачання або 
пошкодження мереж водопостачання» наказу МНС УкраТни вщ 12.12.2012 № 
1400 «Про затвердження Класифшацшних ознак надзвичайни х ситуацш».

3. Доручити головам райдержадмшютрацш та рекомендувати мюьким 
головам м1ст обласного значения, головам об’еднаних територ1альних громад, 
головам оргашв мюцевого самоврядування:

1) провести наради з кер1вниками шдприемств водопровщно- 
канашзацшного господарства на вщповщних територ1ях стосовно стану 
забезпечення останшх необхщними реагентами для знезараження питно!' води. 
За результатами нарад надати шформащю для узагальнення до Департаменту 
житлово-комунального господарства та бущвництва Запор1зько1 
облдержадмшютращ!';

Терм1н виконання -  негайно.
2) розглянути питания щодо введения режиму економ1чного 

використання питно!' води населениям та використання альтернативних джерел 
водопостачання.

Термш виконання -  за необхщшетю.

4. Департаменту житлово-комунального господарства та буд1вництва 
Запор1зько1 облдержадмшютращ!":

1) узагальнити та проанашзувати шформацпо щодо стану забезпечення 
шдприемств водопровщно-канал1зацшного господарства Запор1зько'Г обласи 
необхщними реагентами для знезараження питно!' води;

TepMiH виконання -  термшово.
2) визначити мюячш потреби забезпеченост1 реагентами шдприемств 

водопровцщо-канал1защйного господарства Запор1зько1 областц
TepMiH виконання -  термшово.

3) опрацювати питания щодо наявносп контракт1в на постачання 
реагент1в для знезараження питно!' води у ш дприем ств водопровщно- 
канатзацшного господарства Запор1зько1 область

Терм1н виконання -  термшово.

5. Рекомендувати Головному управлшню Держпродспоживслужби в 
Запор1зькш облает! забезпечити поетшний саштарний контроль за яюстю 
питно!* води, яка подаеться споживачам Запор1зько!‘ облает!.

TepMiH виконання -  до виршення ситуаци.

6. Рекомендувати кер!вництву КП «Облводоканал» Запор1зькоТ обласноУ 
ради, КП «Водоканал» Запор1зькоТ MicbKoi' ради для лжвщацп наслщюв 
надзвичайно!’ ситуащ!’, пов’язано! з обмеженням постачання питно!’ води, та з 
метою недопущения виникнення надзвичайноТ ситуаци медико-бюлопчного та 
еколопчного характеру на TepHTOpii* MicT Запор1жжя, Бердянськ, 
Мел1топольського, Яким1вського, Приазовського, Приморсысого, Бердянського
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та шших райошв обласп, провести необхщш заходи щодо термшового 
придбання рщкого хлору у контейнерах та укласти прям! договори з 
постачальниками, яю пропонують оптимальну вартють шляхом проведения 
переговорноУ процедури.

Терм1н виконання -  негайно теля прийняття ршення.

7. Рекомендувати Головному управлшню ДСНС Укра'ши у Запор1зькш 
облает! шдготувати повщомлення до ДСНС Украши (форма НС-1) щодо 
виникнення надзвичайноТ ситуаци репонального р1вня у водопровщно- 
канал1зацшному господарств1 Запор1зько1 облает!.

Терм1н -  негайно.

8. Департаменту з питань цившьного захиету населения Запор1зькоТ 
облдержадмшютраци проанаизувати та узагальнити шформащю стосовно 
опрацювання плашв запобшання виникненню надзвичайних ситуацш 
репонального р1вня, пов’язаних з можливим частковим припиненням 
постачання питноУ води та плашв реагування на надзвичайш ситуацп у 
водопров1дно-канал1зацшному господарста область

Термш виконання -  до 20.08.2018.

9. Визначеним виконавцям про вжит1 заходи та результати проведено1 
роботи у письмовому вигляд1 прошформувати секретар1ат KoMicii'.

Терм1н виконання -  у визначеш термши.

Ршення KoMicii" прийнято вщкритим голосуванням достатньою кшьюстю 
голос1в («за» - 24, «проти» - 0, «утримався» - 1).

Пропозищ1 члешв KoMicii враховаш.

2. Про внесения змш до иопередшх piuieHb регюнальноУ Koiviicii з 
питань техногенно-еколопчноУ безиеки та надзвичайних ситуацш 
Заиор1зькоТ облает!

Доповвдач: в.о. директора Департаменту з питань цившьного захиету
населения Запор1зько1 облдержадмшютрацп 
Валентин Артемчук

За результатами розгляду,

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Прийняти до вщома шформащю доповщача.

2. Викласти п. 2 ршення 2 Протоколу вщ 19.07.2018 № 8 чергового 
засщання регюнальноТ комюи з питань техногенно-еколопчноУ безпеки та 
надзвичайних ситуацш у наступит редакци:
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ГУ ДСНС Укра'ши у Запор1зькш облает! та Авар'чно-рятувальному 
загону спещального призначення ГУ ДСНС Укра'ши у Запор1зькш облает!:

1) залишити в 3anaci на першочергов! (невщкладш) заходи щодо 
запоб1гання виникненню надзвичайних ситуацш природного та техногенного 
характеру у Запор1зьюй облает! в зимовий перюд 2018 року та викориетати за 
призначенням у зимовий перюд 2018 року залишки пально-мастильних 
материамв, яю були придбаш згщно розпорядження голови 
облдержадмшетраци вщ 06.02.2018 № 60 та передан! ГУ ДСНС УкраУни у 
Запоргзькш облает! та Аваршно-рятувальному загону спещального 
призначення ГУ ДСНС Укра'ши у Запор1зькш облает! згщно розпорядження
голови облдержадмш1стращ1 вщ 27.04.2018 № 224;

TepMiH виконання -  у визначеш термши.
2) пально-мастильш матер1али, призначеш на першочергов! (невщкладш) 

заходи щодо запоб1гання виникненню надзвичайних ситуацш природного та 
техногенного характеру в лггнш пер1од 2018 року у Запороькш облает1, яю 
були придбаш i передан! ГУ ДСНС Укра'ши у Запор1зысш облает! та Авар1йно- 
рятувальному загону епец!ального призначення ГУ ДСНС Укра'ши у 
Запор1зькш облает1 зпдно розпорядження голови облдержадм1шстрацп вщ 
07.06.2018 № 307, викориетати в визначений у вищезазначеному розпорядженш 
пер1од.

Термш виконання -  до 31.08.2018.

3. Викласти п. 3 р1шення 2 Протоколу в1д 19.07.2018 № 8 чергового 
заещання регюнально1 KOMieii' з питань техногенно-еколопчно1 безпеки та 
надзвичайних еитуац1й у наступит редакцп:

Враховуючи зазначене у п. 2 цього р1шення, зм!ни до розпоряджень 
голови облдержадм1шстращ1 вщ 06.02.2018 № 60, вщ 07.06.2018 № 307 не 
вносити.

4. Департаменту з питань цившьного захисту населения Запор1зько1 
облдержадм1н1страцп у зв’язку з техшчною помилкою внести зм1ни до 
розпорядження голови облдержадм1н1страцп вщ 27.04.2018 № 224, а саме:

у абзац! першому вищезазначеного розпорядження замшити слова «у 
весняний перюд 2018 року» на слова «у зимовий перюд 2018 року».

Термш виконання-до 15.08.2018.

Р!шення KoMicii прийнято вщкритим голосуванням одноголосно.
Пропозицп члешв KoMicii' враховаш.

B. СКОБЛ1КОВ

C. СОЛОМАХШ

Перший заступник 
голови KoMicii', заступник 
голови облдержадмшютрацп

Секретар KoMicii'


