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Одночасно з початком жнив у 2018 році на полях Більмацького, 
Веселівського, Вільнянського, Запорізького, Михайлівського, Приазовського та 
Гокмацького районів пожежами знищено майже 120,7 гектарів озимої пшениці.

У минулому році зафіксовано 5 пожеж, в результаті яких постраждало 
27,7 га.

У лісах Запорізького обласного управління лісового та мисливського 
господарства сталося 56 лісових пожеж, при цьому пройдена вогнем площа 
склала 49,35 га, а за 2017 рік сталося 327 пожеж на площі 863 га, в тому числі 
верхових 210 га. Так, кількість лісових пожеж у 2018 зменшилась майже в



6 разів, а площа майже в 18 разів, відповідно до аналогічного періоду 2017 
року.

Станом на 02.05.2019 сталося 4 лісові пожежі на площі 9,5 га.
У 2019 році лісгоспами розпочаті профілактичні та попереджувальні 

заходи з охорони лісів від пожеж.
На цей час створено 205 км нових мінералізованих смуг та на 

558 км проведено догляд за ними. Проведено 44 рейди, перекрито 
49 позапланових доріг, виставлено 77 аншлагів наглядної агітації та проведено 
124 виступи в засобах масової інформації.

Запорізькім обласним управлінням лісового та мисливського 
господарства виданий наказ «Про стан цивільного захисту на підпорядкованих 
підприємствах у 2018 році і завдання на 2019 рік».

З 2015 року діє спільний наказ «Про затвердження Плану взаємодії 
ГУ ДСНС у Запорізькій області і Запорізького обласного управління лісового та 
мисливського господарства у разі загрози виникнення або виникнення 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з гасінням лісових пожеж».

У березні 2019 року державними лісогосподарськими підприємствами 
були розроблені та направлені на затвердження до районних державних 
адміністрацій мобілізаційно-оперативні плани гасіння лісових пожеж.

Облуправлінням проведено перевірки лісогосподарських підприємств 
щодо робочого стану пожежно-спостережних веж, пожежних автомобілів, 
лісопожежних модулів, техніки та інвентарю, що будуть задіяні на гасінні 
лісових пожеж.

У зимово-весняний період 2018/2019 року Департаментом 
агропромислового розвитку облдержадміністрації разом із Г оловним 
управлінням Держпраці у Запорізькій області та Головним галузевим науково- 
навчально-методичним центром з питань охорони праці Таврійського 
державного агротехнологічного університету проведені навчання і перевірка 
знань з питань охорони праці понад дев’ятиста керівників, посадових осіб усіх 
сільгосппідприємств області та працівників, які залучаються до виконання 
робіт з підвищеною небезпекою.

Департаментом підготовлено та 18 квітня за підписом голови 
облдержадміністрації надіслано головам райдержадміністрацій лист «Про 
недопущення випалювання сухої рослинності».

З метою забезпечення протипожежного захисту лісів та сільгоспугідь 
області розроблено проект розпорядження голови обласної державної 
адміністрації «Про посилення заходів щодо пожежної безпеки в лісових 
масивах і сільгоспугіддях області».

З метою необхідності дотримання населенням області правил пожежної 
безпеки та дбайливого ставлення до лісів Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю рекомендовано сприяти висвітленню 
в ЗМІ роз’яснювальної інформації.

Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації разом 
із Головним управлінням ДСНС України у Запорізькій області та 
Департаментом з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації 
розроблено «План дій структурних підрозділів обласної державної 
адміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування,



територіальних органів міністерств та відомств щодо попередження пожеж в 
весняно-літній період 2019 року».

До природних екосистем Запорізької області входить лісовий фонд 
загальною площею 121,9 тис. га, у тому числі 101 тис. га вкритих лісом.

На території Запорізької області розташовано 5 лісових 
(лісомисливських) господарств Запорізького обласного управління лісового та 
мисливського господарства, 4 заповідники, 6 заказників, 2 національних 
природних парки.

За минулий 2018 рік в природних екосистемах Запорізької області 
відбулося 2 тисячі 672 пожежі на загальній площі 1034 гектара (за 2017 рік - 
4663 пожежі на площі 2702 гектара, зменшення пожеж в 1,7 рази), з них:

в межах лісового фонду 57 пожеж на загальній площі 48,7 гектара 
(2017 рік - 320 пожеж на площі 820 гектарів), зменшення пожеж в 5,5 разів;

на відкритих територіях 2609 пожеж на площі 865 гектар (2017 рік -  4338 
пожеж на площі 1855 гектарів), зменшення пожеж в 1,7 рази;

на території сільськогосподарських угідь 5 пожеж на площі 120 гектарів 
та на території національного заповідника Хортиця 12 пожеж на площі З 
гектари.

Для оперативного реагування на гасіння пожеж в області щодня на 
оперативному чергуванні знаходяться 340 рятувальників та 90 одиниць 
пожежної і спеціальної техніки ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

З метою попередження та протидії пожежам в природних екосистемах 
області Головним управління ДСНС України у Запорізькій області проводиться 
наступна робота.

Буде погоджено зведений типовий мобілізаційно-оперативний план 
ліквідації лісових пожеж на території Запорізького обласного управління 
лісового та мисливського господарства у пожежонебезпечний період 2019 року.

Відкоригований План протидії загрозам та реагування на надзвичайні 
ситуації, пов’язані з пожежами в природних екосистемах на території 
Запорізькій області у 2019 році.

Проведено розрахунки сил і засобів ГУ ДСНС України у Запорізькій 
області, які можливо задіяти під час масштабних та резонансних пожеж на 
території природних екосистем Запорізької області, а саме може бути задіяне 
635 чоловік особового складу та 189 одиниць автомобільної техніки 
(95 пожежних автоцистерн, 4 пожежні насосні станції, 5 пожежних рукавних 
автомобілів, 45 пожежних мотопомп, 11 авторозливних станцій, 1 бульдозер, 
1 автогрейдер, 2 екскаватори, 19 вантажних автомобілів, 6 автобусів).

Проводиться робота з підпорядкованими підрозділами ГУ ДСНС України 
у Запорізькій області щодо взаємодії з місцевими органами влади на випадок 
гасіння пожеж в природних екосистемах області та залучення до гасіння пожеж 
служб цивільного захисту, власників та орендарів земельних ділянок, 
лісокористувачів, підприємств, організацій та місцевого населення.

Для забезпечення оперативної готовності до ліквідації пожеж, подій, 
надзвичайних ситуацій, характерних для весняно-літнього періоду, в 
підпорядкованих підрозділах ГУ ДСНС України у Запорізькій області 
проводяться додаткові технічні огляди та доукомплектування пожежно- 
рятувальної техніки. Особливу увагу приділено автомобілям підвищеної



прохідності з великим запасом води. Створено необхідні резерви паливно- 
мастильних матеріалів для реагування на пожежі в природних екосистемах 
області.

25.04.2019 проведені спільні тактико-спеціальні навчання з 
представниками Запорізького обласного управління лісового та мисливського 
господарства щодо гасіння масштабних та складних пожеж на території 
лісового фонду області.

Співробітниками ГУ ДСНС України у Запорізькій області протягом 2018 
року проведено 46 профілактичних рейдів з населенням, у ході яких були 
розповсюджені інформаційні листівки та пам’ятки на вказану тематику у 
кількості 5000 шт. Також, з початку року, у друкованих засобах масової 
інформації розміщено 318 матеріалів, з них -  106 профілактичного характеру; 
на радіо -  278 повідомлень; на телебаченні -  124 сюжети; на сайтах 
інформаційних агентств -  387 матеріалів. Забезпечено розміщення аудіо- та 
відеороликів соціальної реклами у ЗМІ на об’єктах з масовим перебуванням 
людей, а також виготовлення постерів із сюжетами на відповідну тематику на 
конструкціях зовнішньої реклами.

З вихованцями навчальних закладів різних ступенів постійно проводиться 
інформаційно-просвітницька робота, тематичні уроки, бесіди щодо дотримання 
правил пожежної безпеки в природних екосистемах.

За результатами розгляду,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Погодити «План дій структурних підрозділів обласної державної 
адміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, 
територіальних органів міністерств та відомств щодо попередження пожеж в 
весняно-літній період 2019 року».

2. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації:
1) спільно з Головним управлінням ДСНС України у Запорізькій області і 

Департаментом з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації 
створити обласний штаб з ліквідації наслідків пожеж лісів і сільгоспугідь у 
весняно-літній період 2019 року;

Термін -  до 24.05.2019
2) організувати цілодобовий моніторинг сільгоспугідь області з метою 

своєчасного виявлення пожеж та забезпечення гасіння загорянь на ранніх 
стадіях;

3) організувати із залученням представників Головного управління ДСНС 
України у Запорізькій області та Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області проведення перевірки підготовки до збиральних робіт техніки, полів, 
зернотоків, складів паливо-мастильних матеріалів, насіннєвого фонду та 
мінеральних добрив, стану вибухопожежної безпеки та охорони праці на 
хлібоприймальних та хлібопереробних підприємствах;

Термін виконання - червень - вересень 2019 року
4) організувати із залученням представників ГУ ДСНС України у 

Запорізькій області перевірку готовності пожежно-рятувальних підрозділів



агропідприємств області до протидії пожежам у весняно-літній період, вжити 
заходів щодо приведення у працездатний стан пожежних автомобілів, 
мотопомп, пристосованої для пожежогасіння техніки, забезпечення паливо- 
мастильними матеріалами, необхідним обладнанням, інвентарем, засобами 
зв’язку, укомплектування працівниками відповідно до штатного розкладу;

Термін виконання -  до 27.06.2019
5) вжити додаткових заходів щодо забезпечення неухильного дотримання 

сільгосппідприємствами вимог «Правил пожежної безпеки» та «Правил 
охорони електричних мереж» під час жнив, недопущення вогневого методу 
розчищення полів після збирання врожаю (випалювання стерні), обов’язкового 
прибирання протягом трьох днів після косовиці зернових післяжнивних 
залишків (соломи, тюків з неї) та оранки чи дискування земель в охоронних 
зонах повітряних ліній електропередач напругою 330-750 кВ.

Термін виконання - червень-вересень 2018 року

3. Головам райдержадміністрацій:
1) забезпечити цілодобовий моніторинг природних екосистем на 

підпорядкованих територіях з метою своєчасного виявлення пожеж, 
оперативного оповіщення підрозділів ДСНС, забезпечення гасіння загорянь на 
ранніх стадіях;

Термін виконання -  протягом пожежонебезпечного періоду
2) уточнити алгоритм дій керівного складу у випадках виникнення 

пожеж, що можуть набути рівня надзвичайної ситуації та оперативного 
реагування на них;

Термін виконання -  до 14.06.2019
3) організувати контроль щодо недопущення випалювання лісосмуг;

Термін виконання -  протягом пожежонебезпечного періоду
4) створити резерв паливо-мастильних матеріалів для ліквідації пожеж;

Термін виконання -  протягом пожежонебезпечного періоду
5) організувати із залученням представників ГУ ДСНС України у 

Запорізькій області перевірку готовності відомчих, місцевих пожежно- 
рятувальних підрозділів, лісових пожежних станцій, що знаходяться у сфері 
управління, до протидії пожежам у весняно-літній період, вжити заходів щодо 
приведення в працездатний стан пожежних автомобілів, мотопомп, 
пристосованої для пожежогасіння техніки, забезпечення паливо-мастильними 
матеріалами, необхідним обладнанням, інвентарем, засобами зв’язку, 
укомплектування працівниками відповідно до штатного розкладу;

Термін виконання -  до 27.06.2019
6) провести наради з землекористувачами, лісовими господарствами, 

національними заповідниками з питань:
дотримання вимог «Правил пожежної безпеки» та «Правил охорони 

електричних мереж», вимог пожежної безпеки в лісах, недопущення вогневого 
методу розчищення полів після збирання врожаю (випалювання стерні), 
обов’язкового прибирання протягом трьох днів після косовиці зернових 
післяжнивних залишків (соломи, тюків з неї) та оранки чи дискування земель в 
охоронних зонах повітряних ліній електропередач напругою 330-750 кВ;

забезпечення безперешкодного доступу персоналу Запорізького РЕЦ та 
Дніпровської ЕС на підпорядковані землі, у тому числі - заповідні зони, у разі

5



необхідності приведення в пожежобезпечний стан охоронних зон повітряних 
ліній електропередач напругою 330-750 кВ, для попередження загорань та 
пожеж, що можуть привести до автоматичних вимикань повітряних ліній 
електропередач;

ліквідації звалищ сміття, побутових і виробничих відходів у лісах, 
лісозахисних смугах і на прилеглих до них територіях, в охоронних зонах 
повітряних ліній електропередач напругою 330-750 кВ та категоричної 
заборони випалювання сухої рослинності;

Термін виконання -  до 27.06.2019
7) організувати проведення через засоби масової інформації

роз’яснювальної роботи з населенням з питань дотримання вимог «Правил 
пожежної безпеки» та «Правил охорони електричних мереж», дотримання 
вимог пожежної безпеки в лісах, недопущення влаштування звалищ, підпалів 
сухої трави, очерету, лісосмуг та вогневого методу розчищення полів після 
збирання врожаю, підтримання земельних ділянок в межах охоронних зон 
повітряних ліній електропередач напругою 330-750 кВ у пожежобезпечному 
стані;

Термін виконання -  протягом пожежонебезпечного періоду
8) забезпечити термінове інформування Запорізького РЕЦ про

пошкоджені опори, падіння або небезпеку їх падіння, обірвані, провислі дроти 
повітряних ліній електропередач напругою 330-750 кВ на підпорядкованій 
території, а про крадіжки елементів опор, також - правоохоронних органів;

Термін виконання - постійно
9) в районах (містах), де розташовані військові полігони, з командирами 

(керівниками), до управління яких вони належать, провести роботу щодо 
забезпечення дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення
практичних занять із застосуванням імітаційних засобів та боєприпасів, які 
можуть спричинити виникнення пожеж у лісових масивах.

Термін виконання -  червень 2019 року

4. Рекомендувати міським головам міст Запоріжжя, Бердянськ,
Мелітополь, Токмак, Енергодар та головам об’єднаних територіальних громад 
виконати пункт 3 цього рішення.

5. Рекомендувати Головному управлінню ДСНС України у Запорізькій 
області:

1) забезпечити цілодобовий моніторинг природних екосистем області з 
метою своєчасного виявлення пожеж та гасіння загорянь на ранніх стадіях;

Термін виконання - протягом пожежонебезпечного періоду 2019 року
2) взяти участь у проведенні перевірок місцевими органами виконавчої 

влади та самоврядування, лісогосподарськими та агропідприємствами 
готовності місцевих, відомчих пожежно-рятувальних підрозділів, лісових 
пожежних станцій до протидії пожежам у весняно-літній період;

Термін виконання -  до 27.06.2019
3) взяти участь у проведенні перевірки протипожежного стану місць 

збору, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції;
Термін виконання -  липень-серпень 2019 року



4) провести спільні навчання з підрозділами Запорізького обласного 
управління лісового та мисливського господарства щодо гасіння лісових 
пожеж;

Термін виконання - червень-липень 2019 року
5) організувати проведення через засоби масової інформації 

агітаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо дотримання 
правил пожежної безпеки в природних екосистемах;

Термін виконання - протягом пожежонебезпечного періоду 2019 року
6) створити та підтримувати запас паливо-мастильних матеріалів для 

гасіння поЖеж.
Термін виконання - протягом пожежонебезпечного періоду 2019 року

6. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в 
Запорізькій області:

1) у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування, 
у разі необхідності, в пожежонебезпечний період тимчасово обмежувати доступ 
громадян (у тому числі на транспортних засобах) до лісових масивів та 
лісопаркових зон;

Термін виконання - протягом пожежонебезпечного періоду 2019 року
2) організувати в пожежонебезпечний період патрулювання нарядів 

поліції в місцях масового відпочинку людей у лісопарковій зоні, сприяти 
підрозділам Державної служби з надзвичайних ситуацій та Державного 
агентства лісових ресурсів України в профілактиці та попередженні 
правопорушень, які можуть спричинити виникнення лісових пожеж. Проводити 
спільні рейди для виявлення порушників правил пожежної безпеки в лісах.

Термін виконання - протягом пожежонебезпечного періоду 2019 року

7. Рекомендувати Запорізькому обласному управлінню лісового та 
мисливського господарства:

1) забезпечити цілодобовий моніторинг лісового фонду області з метою 
своєчасного виявлення пожеж та забезпечення гасіння загорянь на ранніх 
стадіях;

2) організувати із залученням представників ГУ ДСНС України у 
Запорізькій області перевірку готовності лісових пожежних станцій, що 
знаходяться у сфері управління, до протидії пожежам у весняно-літній період. 
Вжити заходів щодо приведення в працездатний стан пожежних автомобілів, 
мотопомп, пристосованої для пожежогасіння техніки, забезпечення паливо- 
мастильними матеріалами, необхідним обладнанням, інвентарем, засобами 
зв’язку, укомплектування працівниками відповідно до штатного розкладу;

Термін виконання -  до 27.06.2019
3) забезпечити введення тимчасових обмежень на відвідування 

населенням лісів та в’їзд до них автотранспортних засобів у період 
встановлення високого та надзвичайно високого класів пожежної небезпеки;

Термін виконання -  протягом пожежонебезпечного періоду 2019 року
4) створити та підтримувати запас паливо-мастильних матеріалів для 

гасіння лісових пожеж;
Термін виконання -  до 14.07.2019



5) організувати проведення через засоби масової інформації 
роз’яснювальної роботи, розповсюдження тематичних листівок, встановлення 
наочно-застережних табличок, плакатів, ВЮ-ВООІШ8 на трасах та біля місць 
масового відпочинку людей у лісах щодо правил поведінки та вимог пожежної 
безпеки у лісах;

Термін виконання -  червень-липень 2019 року
6) провести роботу щодо створення мінералізованих протипожежних 

смуг та санітарної очистки лісових масивів;
Термін виконання -  протягом пожежонебезпечного періоду 2019 року

7) Організувати проведення спільних рейдів із співробітниками Головного 
управління Національної поліції в Запорізькій області та інших компетентних 
органів щодо виявлення порушників Лісового кодексу України;

Термін виконання -  протягом пожежонебезпечного періоду 2019 року
8) забезпечити термінове оповіщення Головного управління Державної 

служби надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області про виникнення 
пожеж та загорянь;

Термін виконання -  протягом пожежонебезпечного періоду 2019 року
9) організувати спільно з Головним управлінням Державної служби з 

надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області і місцевими органами 
виконавчої влади та самоврядування перевірки стану готовності 
лісогосподарських підприємств та інших лісокористувачів до гасіння пожеж та 
навчання щодо гасіння лісових пожеж.

Термін виконання - до 14.07.2019

8. Рекомендувати Державній екологічній інспекції в Запорізькій області 
та Головному управлінню Держпродспоживслужби в Запорізькій області, за 
участю місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, встановити 
посилений контроль та забезпечити притягнення до відповідальності осіб, 
винних у спалюванні рослинності в заплавах річок, стерні, сухостою та сміття 
на сільгоспугіддях і присадибних ділянках.

Термін виконання -  протягом пожежонебезпечного періоду 2019 року

9. Рекомендувати Службі автомобільних доріг у Запорізькій області та 
Запорізькій дирекції залізничних перевезень посилити контроль щодо 
недопущення самовільного випалювання рослинності або її залишків у смугах 
відводу автомобільних доріг і залізниць.

Термін виконання -  протягом пожежонебезпечного періоду 2019 року

10. Рекомендувати Запорізькому РЕЦ:
1) до початку жнив взяти на облік землі з посівами зернових та 

соняшнику уздовж повітряних ліній електропередач напругою 330-750 кВ, 
встановити землекористувачів, направити їм листи з вимогами дотримання 
«Правил пожежної безпеки» та «Правил охорони електричних мереж», 
заборони влаштування звалищ, підпалів в охоронних зонах, недопущення 
вогневого методу розчищення полів після збирання врожаю (випалювання 
стерні), обов’язкового прибирання протягом трьох днів після косовиці зернових 
післяжнивних залишків (соломи, тюків з неї) та оранки чи дискування земель в



охоронних зонах ПЛ 330-750 кВ;
Термін виконання -  II квартал 2019 року

2) забезпечити розчищення та утримання просік уздовж підвідомчих 
повітряних ліній електропередач напругою 330-750 кВ, які проходять через 
лісові масиви та інші зелені зони, в пожежобезпечному стані;

Термін виконання -  постійно
3) проводити постійну роз’яснювальну роботу із землекористувачами, 

через землі яких проходять підвідомчі повітряні лінії електропередач напругою 
330-750 кВ щодо дотримання вимог «Правил пожежної безпеки», «Правил 
охорони електричних мереж» в охоронних зонах, їх обов’язку вживати 
належних заходів до збереження зазначених об'єктів, негайного інформування 
Запорізьких магістральних електричних мереж, місцевих органів виконавчої 
влади та самоврядування про пошкоджені опори, падіння або небезпеку їх 
падіння, обірвані, провислі дроти повітряних ліній електропередач напругою 
330-750 кВ, а про крадіжки елементів опор, також - правоохоронних органів.

Термін виконання -  постійно

11. Визначеним виконавцям про вжиті заходи та проведену роботу 
письмово поінформувати секретаріат Комісії.

Термін виконання-до 31.10.2019

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховані.

2. Про стан організації безпечних умов відпочинку та оздоровлення 
населення, підготовки місць масового відпочинку населення Запорізької 
області на водних об’єктах до прийняття відпочиваючих та забезпечення 
безпечної експлуатації засобів розваги у літній період 2019 року

Доповідач: заступник начальника Головного управління із
запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС 
України у Запорізькій області 
Олександр Назаров

Співдоповідач: заступник начальника ГУ Держпродспоживслужби в
Запорізькій області 
Сергій Дегтяренко

Відповідно до «Порядку обліку місць масового відпочинку населення на 
водних об’єктах», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України 
№264 від 06.03.2002 та наказу МВС України від 10.04.2017 № 301 «Про 
затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України», 
місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування з метою 
забезпечення охорони життя людей на водних об'єктах України щороку, до 01 
квітня, подають затверджені місцевими комісіями з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій переліки визначених місць 
масового відпочинку людей на водних об’єктах територіальним органам 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій.



Станом на 03.05.2019 комісіями з питань ТЕБ та НС визначено місця 
масового відпочинку людей в Якимівському районі -  263, Приазовському 
районі -  36 місць масового відпочинку людей на водних об’єктах, 
Приморському - 41, Вільнянському -  З, К. Дніпровському -  1, м. Бердянськ -  
69, та м. Енергодар-3, м. Запоріжжя - 18.

Всупереч вимогам розпорядження голови Запорізької обласної державної 
адміністрації від 20.10.2016 № 609 «Про затвердження Заходів щодо 
забезпечення підготовки та проведення літніх оздоровчих кампаній на 2016- 
2020 роки» Ботієвською та Степанівкою Першою об’єднаними 
територіальними громадами створюються комісії з прийомки місць з масовим 
відпочинком людей на водних об’єктах на узбережжі Азовського моря 
Приазовського району, але співробітників ДСНС не включено в склад цих 
комісій. По Бердянському району та місту Бердянськ дуже гостро стоїть 
питання щодо закладів оздоровлення на території Азовської сільської ради. 
Території, на яких розташовані оздоровчі заклади, передані Бердянською 
райдержадміністрацією та до цього часу не приєднані до міста Бердянськ. 
Незрозуміло хто буде створювати комісії щодо готовності закладів до 
оздоровчого сезону та яким чином буде здійснено розкріплення пляжів.

Головним управлінням ДСНС України у Запорізькій області протягом 
травня-червня буде здійснено планові перевірки суб’єктів господарювання (у 
власності або користуванні яких перебувають об’єкти відпочинку та 
оздоровлення громадян), а також здійснено позапланові перевірки приписів, 
розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень 
вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу 
органом державного нагляду (контролю).

Досвід минулих років показав, що низка керівників об'єктів літнього 
відпочинку і оздоровлення громадян з року в рік не виконують запропоновані 
органами державного пожежного нагляду вимоги до протипожежного захисту 
та свідомо ставлять під загрозу життя та здоров'я громадян, в тому числі - дітей.

Під час здійснення планових та позапланових перевірок дитячих 
оздоровчих закладів та закладів оздоровлення, особливу буде звернено на: 

стан електрогосподарства; 
шляхи евакуації при виникненні пожежі; 
наявність та стан утримання систем протипожежного захисту; 
наявність та стан утримання первинних засобів пожежогасіння; 
стан вогнезахисного покриття будівельних конструкцій; 
наявність та стан утримання внутрішнього та зовнішнього 

протипожежного водопостачання;
наявність та стан утримання блискавкозахисту; 
наявність та комплектацію рятувального поста; 
проведення обстеження дна акваторії пляжу; 
наявність та стан підготовки матросів-рятувальників.
У разі невиконання вищевказаних заходів органи ДСНС будуть вимушені 

відповідно до статті 70 Кодексу Цивільного захисту України звернутися до 
адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді 
повного або часткового зупинення роботи закладів.
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Питання організації та проведення підготовки до літньої оздоровчої 
кампанії знаходяться на постійному контролі Держпродспоживслужби.

Щорічно ці питання неодноразово розглядаються на засіданнях 
оперативного регіонального штабу з координації оздоровчої кампанії в 
Запорізькій області, Регіональній раді по координуванню туристичної та 
курортної діяльності та на Всеукраїнських нарадах, нарадах з керівниками 
райдержадміністрацій, головами територіальних об’єднаних громад і 
зацікавлених відомств.

Під час оздоровчої кампанії 2018 року послуги з оздоровлення та 
відпочинку дітей у Запорізькій області надавало 242 дитячих оздоровчих 
заклади, які 100 % функціонували за погодженням Держпродспоживслужби. 
Планувалося до відкриття та функціонувало 494 заклади оздоровлення та 
відпочинку для дорослих, проте обстежено за участю служби лише 27,3 % від 
загальної кількості, через те, що органами місцевого самоврядування 
Якимівського району (Кирилівська оздоровча зона) відповідним чином не 
вирішене питання щодо обов’язкової, законодавчо обґрунтованої участі 
представників Держпродспоживслужби в роботі комісій з приймання закладів 
відпочинку в експлуатацію перед початком оздоровчого сезону.

Спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в 
Запорізькій області проведено 508 заходів державного нагляду, із них 419 
комісійних обстежень з територіальними органами місцевого самоврядування 
щодо готовності закладів до роботи. Відповідно до річного плану заходів 
державного нагляду (контролю) господарської діяльності з перевірки надання 
послуг тимчасового розміщення відпочиваючих перевірено 31 заклад 
оздоровлення та відпочинку.

У ході проведення оздоровчої кампанії 2018 року 
Держпродспоживслужбою для лабораторних досліджень якості води 
поверхневих водойм та Азовського моря в місцях водокористування населення 
відібрано 180 проб, з них 18,9 % не відповідали гігієнічним нормативам.

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Запорізькій області 
проведений тренінг-семінар з керівниками та спеціалістами територіальних 
управлінь Держпродспоживслужби області, відпрацьовано єдиний алгоритм 
діяльності служби по дотриманню санітарного, ветеринарного законодавства та 
захисту прав споживачів при прийманні дитячих оздоровчих закладів та 
закладів відпочинку для дорослих в літній сезон 2019 року

У 2019 році питання організації та проведення літньої оздоровчої 
кампанії обговорювалися на нарадах з керівниками райдержадміністрацій, 
головами територіальних об’єднаних громад, зацікавлених відомств.

На теперішній час розпочата робота з перевірки готовності до відкриття 
оздоровчих закладів для дорослих за зверненнями суб’єктів господарювання, 
участь у комісійній роботі.

Під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) за 
дотриманням санітарного законодавства протягом останніх років, в період 
підготовки та функціонування оздоровчих закладів для дітей та закладів 
відпочинку для дорослих, які розташовані в рекреаційних зонах на узбережжі 
Азовського моря, в межах адміністративної території Запорізької області,



виявлені суттєві недоліки в організації безпечних умов відпочинку та 
оздоровлення населення.

Основною проблемою курортної зони приморського узбережжя області є 
забезпечення питною водою в достатній кількості та гарантованої якості, 
централізованими системами господарсько-побутової та дощової (зливової) 
каналізації, належного утримання територій населених місць, дотримання 
вимог чинного законодавства при поводженні з твердими побутовими, у тому 
числі харчовими відходами.

Протягом тривалого часу не вирішуються питання інженерного 
забезпечення Кирилівської оздоровчої зони -  відсутнє централізоване 
водопостачання та каналізування оздоровчих закладів і закладів відпочинку. 
Установи продовжують працювати на привізній воді, а видалення рідких 
відходів здійснюється за допомогою асенізаційного автотранспорту. Не 
вирішене питання будівництва сучасного полігону для зберігання твердих 
побутових відходів.

Потребує термінової ревізії і проведення капітального ремонту та заміни 
ділянок самопливний каналізаційний колектор у м. Бердянськ, який є 
постійною загрозою забруднення акваторії Азовського моря в межах міста. 
Крім того, необхідне будівництво сучасного полігону твердих побутових 
відходів через те, що існуючий полігон вичерпав свої проектні потужності. Як 
і раніше зливові води з житлової забудови та територій промислових 
підприємств, без будь-якої очистки, за рельєфом місцевості відводяться в зону 
водокористування населення (пляжі), що значно погіршує якість води 
Азовського моря за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками в 
акваторіях пляжів міста. При проведенні лабораторного контролю якості 
морської води у 2018 році - кожна 4 проба не відповідала гігієнічним 
нормативам.

Каналізаційні очисні споруди м. Приморська працюють на застарілому 
обладнанні і потребують проведення реконструкції з використанням сучасних 
технологій очищення стічних вод.

В усіх оздоровчих зонах на узбережжі Азовського моря до теперішнього 
часу не вирішене питання «стихійної торгівлі» харчовими продуктами та 
готовими стравами. Продукція виготовляється у невстановлених місцях, на не 
зареєстрованих потужностях, без дотримання відповідних технологічних умов 
та вимог санітарно-ветеринарного законодавства, що призводить до 
виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб і сприяє сезонному 
зростанню інфекційної захворюваності в рекреаційних зонах. До кінця не 
вирішене питання переробки та утилізації харчових відходів, які утворюються 
під час функціонування дитячих оздоровчих закладів та закладів відпочинку 
для дорослих.

До теперішнього часу в області відсутній єдиний реєстр закладів 
відпочинку для дорослих, готелів та готельних комплексів, туристичних баз та 
притулків тощо, що унеможливлює створення і забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя відпочиваючих.

Для організації і проведення безпечного оздоровчого сезону необхідно 
вирішити питання щодо покращення та розвитку інфраструктури рекреаційних 
зон.
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І

За результатами розгляду,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Головам райдержадміністрацій:
1) забезпечити виконання заходів щодо забезпечення підготовки та 

проведення літньої оздоровчої кампанії відповідно до розпорядження голови 
Запорізької обласної державної адміністрації від 20.10.2016 № 609 «Про 
затвердження Заходів щодо забезпечення підготовки та проведення літніх 
оздоровчих кампаній на 2016-2020 років»;

Термін виконання-до 31.05.2019
2) створити робочі групи (комісії) з проведення моніторингу 

функціонування та обстеження готовності санаторно-курортних, туристично- 
рекреаційних закладів до роботи в літній період, включивши до їх складу 
представників органів та установ Держпродспоживслужби, Держкомзему, 
ДСНС, органів державного технічного, архітектурного наглядів;

Термін виконання -  до 31.05.2019
3) провести роботу з керівниками підприємств, установ, організацій, 

незалежно від форм власності, які мають оздоровчі заклади біля води, водні 
станції, причали, пляжі, місця масового відпочинку людей щодо необхідності 
виконання заходів, спрямованих на дотримання безпеки людей, а саме - 
забезпечення у повному обсязі виконання заходів наказу МВС України від
10.04.2017 № 301 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних 
об’єктах України», приведення у відповідність вимогам правил пожежної 
безпеки шляхи евакуації та електрогосподарство, забезпечення баз відпочинку 
первинними засобами пожежогасіння, справними та працездатними системами 
протипожежного зовнішнього та внутрішнього водопостачання;

Термін виконання -  до 31.05.2019
4) розробити дієві заходи щодо забезпечення безпечних умов відпочинку 

та оздоровлення населення, підготовки місць масового відпочинку населення 
Запорізької області на водних об’єктах;

Термін виконання -  до 31.05.2019
5) забезпечити проведення переобліку закладів оздоровлення і 

відпочинку та місць масового відпочинку населення на водних об’єктах;
Термін виконання-до 31.05.2019

6) організувати контроль за належним утриманням систем та об’єктів 
централізованого питного водопостачання, водовідведення, поводження з 
відходами, станом оздоровчих закладів та місць масового відпочинку населення 
на воді, залучивши до робочих груп представників Головного управління 
Держпродспоживслужби.

Термін виконання - постійно

2. Голові Азовської сільської ради затвердити на комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій перелік визначених 
місць масового відпочинку людей на водних об’єктах.

Термін виконання -  до 31.05.2019
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3. Головам Бердянської, Приморської, Приазовської, Якимівської 
райдержадміністрацій спільно з радами директорів оздоровчих закладів:

1) вжити заходів щодо вирішення питання забезпечення централізованим 
питним водопостачанням питною водою гарантованої якості або підвізною 
питною водою гарантованої якості оздоровчих закладів в літній оздоровчий 
сезон 2019 року;

Термін виконання -  постійно
2) вирішити питання організації та забезпечення утилізації харчових 

відходів оздоровчими закладами відповідно до вимог чинного законодавства.
Термін виконання - терміново

4. Рекомендувати головам Бердянському та Приморському міським 
головам виконати пункт 3 цього рішення.

5. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації забезпечити 
своєчасне інформування Головного управління Держпродспоживслужби в 
Запорізькій області про випадки гострих кишкових інфекційних захворювань, 
харчових отруєнь тощо.

Термін виконання -  за необхідністю

6. Рекомендувати ГУ Держпродспоживслужби у Запорізькій області:
1) прийняти участь у роботі комісій щодо перевірок стану готовності 

оздоровчих закладів, об’єктів водопостачання, місць масового відпочинку 
населення на водних об’єктах в літній оздоровчий сезон 2019 року;

Термін виконання -  у визначені терміни
2) відповідно до чинного законодавства здійснювати заходи державного 

нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання санітарного 
законодавства, безпечності та якості харчових продуктів, захисту споживачів у 
сфері туризму та курортів в літній оздоровчий сезон;

Термін виконання -  протягом літнього 
оздоровчого сезону

3) прийняти участь в проведенні з власниками та керівниками закладів 
оздоровлення та відпочинку, організаторами харчування, медичними 
працівниками консультацій, семінарів, нарад щодо порядку відкриття закладів 
оздоровлення та відпочинку у 2019 році;

4) спільно з ДУ «Запорізький ОЛЦ МОЗ України» організувати своєчасне 
проведення розслідування гострих кишкових інфекцій , харчових отруєнь та 
взаємоінформування, забезпечити через засоби масової інформації постійне 
інформування населення щодо заходів з профілактики ГКІ, харчових отруєнь.

Термін виконання -  протягом літнього 
оздоровчого сезону

7. ГУ ДСНС України у Запорізькій області встановити суворий контроль 
за дотриманням наказу МВС України від 10.04.2017 № 301 «Про затвердження 
Правил охорони життя людей на водних об’єктах України».

Термін виконання -  протягом 2019 року
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Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховані.

3. Про стан пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту 
об’єктів з масовим перебуванням людей

Доповідач: заступник начальника Головного управління із
запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України у 
Запорізькій області 
Олександр Назаров

На виконання протокольного рішення за результатами засідання Кабінету 
Міністрів України від 28.03.2018 № 11 та наказу ДСНС України від 29.03.2018 
№ 202 «Про здійснення позапланових перевірок» Головним управлінням ДСНС 
України у Запорізькій області у 2018 році було проведено позапланові 
перевірки стану техногенної та пожежної безпеки 1 тис. 440 об’єктів, з яких: 
370 об’єктів торговельних підприємств, культурно-видовищних та закладів 
дозволу, 83 - об’єкти закладів охорони здоров’я із стаціонарним лікуванням та 
987 -  об’єкти дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. На 40 
об’єктах суб’єкти господарювання свою діяльність не здійснювали, до 
перевірок 9 об’єктів посадових осіб ГУ ДСНС України у Запорізькій області не 
було допущено.

Приписами до усунення запропоновано 19 тис. 492 заходи , з яких 5236 
заходи за приписами, які видавались раніше, що складає 27,7 % від загальної 
кількості.

Під час перевірок особлива увага зверталась на стан утримання шляхів 
евакуації, електрогосподарства, наявність та технічний стан систем 
протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації та оповіщення про 
пожежу і управління евакуацією людей, проти димного захисту), внутрішнього 
та зовнішнього протипожежного водопостачання, блискавко захисту, 
забезпеченість первинними засобами пожежогасіння тощо.

Також під час здійснення позапланових перевірок на всіх об’єктах 
проводяться практичні тренування з персоналом та відвідувачами щодо дій у 
разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж, 
зокрема, стосовно забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей при 
спрацюванні систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу і 
управління евакуацією людей.

За встановленими порушеннями вимог пожежної та техногенної безпеки 
під час здійснення перевірок до адміністративної відповідальності притягнуто 
1391 посадову особу, подано та знаходиться у провадженні 40 позовних заяв, 
які було направлено до адміністративного суду на призупинення експлуатації 
об’єктів, ще 3 позовні заяви подано до адміністративного суду у зв’язку з 
недопущенням до проведення перевірок.

Окрім здійснення позапланових перевірок вищезазначених об’єктів також 
проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота. Так, в журналах та газетах 
висвітлено 17 матеріалів, підготовлено 21 сюжет по телебаченню, висвітлено в 
інтернет-виданнях 91 та на радіо 57 інформаційних матеріалів, розповсюджено
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2520 одиниць друкованої продукції, з обслуговуючим персоналом закладів 
проведено 98 інструктажів.

За результатами розгляду,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Головам районних державних адміністрацій:
1) заслухати керівників торгово-розважальних центрів, на засіданнях 

комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
щодо забезпечення проведення робіт із протипожежного захисту цих об’єктів у 
2019 році;

Термін виконання - до 26.07.2019
2) встановити особистий контроль за станом забезпечення пожежної, 

техногенної безпеки та цивільного захисту на об’єктах з масовим перебуванням 
людей, у тому числі закладів освіти та охорони здоров’я.

Термін виконання -  постійно

2. Рекомендувати міським головам міст обласного значення, головам 
об’єднаних територіальних громад виконати пункт 1 цього рішення.

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховані.

4. Про стан утворення та функціонування місцевих і добровільних 
пожежно-рятувальних підрозділів в об’єднаних територіальних громадах 
Запорізької області

Доповідач: заступник начальника Головного управління з реагування
на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України у Запорізькій 
області
Олександр Семененко

Для забезпечення пожежної безпеки в сільських населених пунктах області 
ГУ ДСНС України у Запорізькій області постійно проводиться відповідна 
робота щодо створення підрозділів місцевої пожежної охорони.

Згідно з перспективним планом в Запорізькій області передбачається 
об’єднання 299 сільських та селищних рад в 76 громад, в яких відповідно до 
розрахунків необхідно створити 124 підрозділи МПО.

В області на сьогодні утворено 51 об’єднану громаду, в яких потрібно 
створити 67 пожежних команд. Цими громадами за рішеннями сесій створено 
35 місцевих пожежних команд, з яких 16 забезпечені необхідною технікою та 
озброєнням і знаходяться на цілодобовому чергуванні. В інших 18 підрозділах 
до гасіння пожеж залучається пристосована техніка для підвозу води з 
насосним обладнанням та мотопомпами.

Об’єднаними громадами для створених підрозділів місцевої пожежної 
охорони закуплено 8 одиниць пожежної техніки. У першому кварталі 2019 року 
в рамках спільного меморандуму між Веселівською ОТГ та м. Котун 
Республіки Польща, через міжнародну організацію ЮНЕСКО безкоштовно



було передано Веселівській громаді пожежний автомобіль. Також силами 
Веселівської ОТГ було придбано спорядження на суму 70 тис. гривень.

Завдяки проведеній ГУ ДСНС України у Запорізькій області роботі, 
спільно з органами місцевої влади, потужній роз’яснювальній роботі у ЗМІ, на 
телебаченні та інтернет-ресурсах, ще чотирма громадами і сільськими радами, 
де є пристосована для гасіння пожеж техніка, вже підготовлено та погоджено з 
ДСНС України положення про місцеві пожежні команди. Найближчим часом 
вони будуть розглянуті у них на сесіях.

Протягом І кварталу 2019 року підрозділами місцевої пожежної охорони 
ліквідовано 22 пожежі.

Асоціацією добровільних пожежних команд Республіки Польща в рамках 
Програми "ІІ-ЬБАБ з Європою" за участі Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій впроваджується ініціатива "Вдосконалення системи 
цивільного захисту в об'єднаних територіальних громадах України".

Метою Ініціативи є підтримка об'єднаних громад у процесі розвитку 
управління кризовими ситуаціями на місцевому рівні та створенні планів 
заходів у сфері цивільного захисту — з особливим акцентом на створення 
добровільних пожежних команд, які доповнюють професійні пожежні частини.

Від Запорізької області в проекті приймають участь Воскресенська, 
Гуляйпільська, Комиш-Зорянська, Оріхівська та Широківська об’єднані 
територіальні громади.

Починаючи з березня 2019 року, представники 5 об'єднаних 
територіальних громад Запорізької області та територіальних органів ДСНС, 
залучаються до навчальних заходів на навчальній базі Республіки Польща і у 
навчальному пункті АРЗ СП ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

За результатами розгляду,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Головам райдержадміністрацій питання утворення та функціонування 
МПК (ДПК(Д) винести на розгляд місцевих комісій з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Термін виконання -  до 31.05.2019

2. Рекомендувати ГУ ДСНС України у Запорізькій області:
1) проводити аналіз стану забезпечення пожежної безпеки на території 

громади та надавати пропозиції органам місцевого самоврядування щодо її 
вдосконалення;

Термін виконання -  постійно
2) надавати органам місцевого самоврядування практичну допомогу щодо 

підготовки інвестиційних програм і проектів інфраструктурного розвитку у 
сфері цивільного захисту та забезпечення пожежної безпеки, у першу чергу у 
питаннях утворення та вдосконалення діяльності місцевих пожежно- 
рятувальних підрозділів;

Термін виконання -  постійно
3) визначати, за погодженням з органами місцевого самоврядування, зони 

відповідальності місцевих пожежно-рятувальних підрозділів у разі їх утворення



та введення у розрахунок, встановлювати порядок їх залучення до гасіння 
пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, 
включати їх до відповідних Планів залучення сил і засобів;

Термін виконання -  постійно
4) проводити з органами місцевого самоврядування спільні рейди та 

перевірки стану готовності існуючих М ІЖ  (ДПК(Д).
Термін виконання -  протягом 2019 року

3. Рекомендувати головам об’єднаних територіальних громад:
1) виконати пункт 1 цього рішення;
2) на підставі аналізу стану забезпечення пожежної безпеки на території 

відповідних громад визначити:
розрахункові потреби МПК (ДПК(Д) з урахуванням прибуття їх до місця 

виклику у термін, що не перевищує 20 хвилин;
оптимальну штатну чисельність місцевих пожежно-рятувальних 

підрозділів;
місця будівництва пожежних депо (пристосованих приміщень), у тому 

числі будівництва пожежних депо модульного типу;
порядок комплектування МПК (ДПК(Д) спеціальною пожежно- 

рятувальною технікою, оснащенням і засобами зв'язку;
обсяги фінансування для утворення та функціонування підрозділів;

Термін виконання -  протягом 2019 року
3) утворити необхідну кількість місцевих пожежно-рятувальних 

підрозділів на території об’єднаних громад власними рішеннями;
Термін виконання -  протягом 2019 року

4) підготовку персоналу для МПК (ДПК(Д) здійснювати на базі 
навчальних пунктів аварійно-рятувальних загонів спеціального призначення 
відповідно до навчального плану та програми спеціальної підготовки, 
затверджених наказом ДСНС від 11.07.2016 № 331;

Термін виконання -  протягом 2019 року
5) проводити роз'яснювальну роботу з населенням щодо необхідності 

дотримання вимог норм і правил пожежної та техногенної безпеки у побуті та 
на виробництві, необхідності та доцільності створення МПК (ДПК(Д) у 
населених пунктах та залучення до них місцевих мешканців;

Термін виконання -  протягом 2019 року
6) про проведену роботу протягом 2018 року та заплановані на 2019 рік 

заходи по створенню підрозділів місцевої пожежної охорони на території 
об’єднаних територіальних громад проінформувати Головне управління 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області;

Термін виконання -  до 31.05.2019
7) контроль за виконанням цього рішення покласти на ГУ ДСНС України 

у Запорізькій області.

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховані.



■

5. Про затвердження комплексу заходів щодо відновлення 
функціонування захисних споруд цивільного захисту за призначенням та їх 
доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і майном

Доповідач: заступник директора Департаменту -  начальник
управління планування та з питань запобігання 
надзвичайних ситуацій і організаційної роботи 
Департаменту з питань цивільного захисту населення 
Запорізької облдержадміністрації 
Андрій Булавінов

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 
№ 8924/1/1-19 з метою забезпечення готовності фонду захисних споруд до 
використання за призначенням в області розроблено Комплекс заходів щодо 
відновлення функціонування захисних споруд цивільного захисту за 
призначенням Запорізької області та їх доукомплектування необхідними 
засобами цивільного захисту і майном.

Пропонується розглянути та погодити вищезазначений Комплекс заходів.
За результатами розгляду,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію доповідача прийняти до відома.

2. Погодити Комплекс заходів щодо відновлення функціонування 
захисних споруд цивільного захисту за призначенням Запорізької області та їх 
доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і майном.

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховані.

6. Про внесення змін до попередніх рішень регіональної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та 
списання деяких матеріальних цінностей з регіонального матеріального 
резерву

Доповідач: директор Департаменту з питань цивільного захисту
населення Запорізької облдержадміністрації 
Володимир Шлея

На балансі Департаменту з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації обліковуються 2 комплекти зимового військового одягу 
та 2 комплекти демісезонного військового одягу, які під час експлуатації було 
пошкоджено, що привело до неможливості їх подальшого використання. У 
зв’язку з вищезазначеним їх пропонується списати з балансу Департаменту з 
питань цивільного захисту населення облдержадміністрації.

Також на балансі Департаменту з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації обліковуються 2 бензопили Н і^ у а т а  362ХР/365/372, які 
перебувають в експлуатації з 2003 року. У результаті інтенсивного
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використання дана техніка вийшла з ладу, а її технічна модернізація є 
недоцільною. Пропонується списати 2 бензопили Husqvama 362ХР/365/372 з 
балансу Департаменту з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації.

За даними моніторингу погодних умов на території Запорізької області 
протягом останніх років у весняний період спостерігається збільшення пожеж 
на відкритих територіях, а в літній період, у зв’язку із аномальним потеплінням 
та надзвичайним 5 рівня станом пожежної небезпеки, коли тривалий час 
температура повітря вдень становить понад +35+40°С, в першу чергу від вогню 
потерпають екосистеми області, до яких також належать і лісові масиви, 
відкриті території, сільгоспугіддя.

Так, у 2017 році, протягом весняно-літнього періоду на території області 
виникло 6292 пожежі, з них 4317 пожеж в екосистемах на площі 2601,7 га, з 
яких в межах лісового фонду 807 га.

Протягом весняно-літнього періоду 2018 року на території Запорізької 
області виникло 4500 пожеж, з них 2547 пожеж в екосистемах на площі 
980,6 га, з яких в межах лісового фонду 50 га.

Станом на 01.05.2019 в природних екосистемах області вже виникло 580 
пожеж на площі 170 га, що вище показника аналогічного періоду минулого 
року в 1,7 рази (337 пожеж).

Враховуючи високий ризик виникнення надзвичайної ситуації та з метою 
попередження та організації проведення рятувальних робіт при виникненні 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території 
області, а також для вжиття заходів щодо запобігання та реагування на 
надзвичайні ситуації, пов’язані з пожежною небезпекою в природних 
екосистемах області, необхідним є виділення Департаменту з питань 
цивільного захисту населення облдержадміністрації з регіонального 
матеріального резерву 560 літрів бензину марки А-92.

За результатами розгляду
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до відома інформацію доповідача.

2. Визнати таким, що втратив чинність, підпункт 2 пункту 1 рішення 9 
Протоколу засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій від 27.11.2018 № 14.

3. У зв’язку з високим ризиком виникнення надзвичайної ситуації та з 
метою попередження та організації проведення рятувальних робіт при 
виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 
території області, а також для вжиття заходів щодо запобігання та реагування 
на надзвичайні ситуації, пов’язані з пожежною небезпекою в природних 
екосистемах області, погодитись з виділенням Департаменту з питань 
цивільного захисту населення облдержадміністрації з регіонального 
матеріального резерву 560 літрів бензину марки А-92.

4. Департаменту з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації:
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1) у зв’язку із пошкодженнями під час експлуатації, які роблять 
неможливим подальше використання, списати зі свого балансу 2 комплекти 
зимового військового одягу та 2 комплекти демісезонного військового одягу;

2) у зв’язку з виходом з ладу в результаті інтенсивного використання та 
недоцільністю технічної модернізації двох бензопил Ншцуагпа 362ХР/365/372, 
списати їх з балансу Департаменту з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації;

3) підготувати проект розпорядження голови облдержадміністрації про 
виділення з регіонального матеріального резерву Департаменту з питань 
цивільного захисту населення облдержадміністрації 560 літрів бензину марки 
А-92.

Термін виконання-до 31.05.2019

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховані.

7. Про першочергові (невідкладні) заходи щодо запобігання 
виникненню надзвичайної ситуації, яка пов’язана з руйнуванням 
самопливного колектору по Мелітопольському шосе у м. Бердянськ

Доповідач: начальник Управління житлово-комунального
господарства Бердянської міської ради 
Олександр Романюта

В ніч з 27 на 28 січня 2019 року навпроти Святомиколаївського храму у 
м. Бердянськ сталася аварія з обвалом склепіння у 4-х місцях. Зазначений 
об’єкт є головним міським колектором, який транспортує до 80 % стоків усього 
міста. Внаслідок цих подій порушена робота всієї каналізаційної системи 
м. Бердянська.

Колектор виконаний із залізобетонних труб і введений в експлуатацію в 
2002 році. За попередніми даними встановлено, що аварія сталася внаслідок 
газової корозії його верхнього склепіння.

Крім того, існує велика загроза руйнування головного напірного 
каналізаційного залізобетонного колектора Д=900 мм по Мелітопольському 
шосе від камери гасіння КНС-8 вул. Промислова до очисних споруд каналізації 
(ОСК), який знаходиться в аварійному стані і може у будь-який час обвалитися, 
у зв’язку з чим буде негайно припинено водопостачання усього міста з 
населенням 114 тис. чол.

Для запобігання витоку стічних вод по території міста та попадання їх у 
акваторію Азовського моря згідно з рішеннями постійної міської комісії з 
питань з питань ТЕБ та НС та регіональної комісії з питань ТЕБ та НС 
виконавчим комітетом Бердянської міської ради та КП БМР 
«Бердянськводоканал» було зібрано та направлено пакети документів до 
Запорізької облдержадміністрації щодо виділення коштів з резервного фонду 
обласного бюджету та Кабінету Міністрів України з листом-клопотанням 
Запорізької облдержадміністрації від 11.03.2019 № 08-17/0726 про виділення 
коштів у сумі 83795,936 тис. грн. з державного резервного фонду на здійснення 
заходів, пов’язаних із запобіганням надзвичайної ситуації на самопливному
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каналізаційному колекторі та напірному трубопроводі у м. Бердянськ 
Запорізької області.

Через міську програму «Питна вода» на 2019 рік на виконання аварійно- 
відновлювальних робіт на каналізаційному колекторі по Мелітопольському 
шосе були виділені кошти у сумі 300,0 тис. грн.

З резервного фонду міського бюджету виділено кошти у сумі
1500.0 тис. грн., які були спрямовані на оплату задіяної орендованої техніки 
при ліквідації аварійної ситуації. Частина коштів у сумі 126,7 тис. грн. була 
спрямована на виконання робіт з будівництва тимчасової станції перекачки.

З резервного фонду обласного бюджету рішенням регіональної комісії з 
питань ТЕБ та НС (протокол від 06.02.2019 № 2) були виділені кошти у сумі
1000.0 тис. грн. на першочергові (невідкладні) заходи щодо запобігання 
виникненню надзвичайної ситуації, яка пов’язана з руйнуванням самопливного 
колектору по Мелітопольському шосе у м. Бердянськ. Ці кошти пішли на 
оплату робіт та придбання матеріалів для тимчасової станції перекачки. Для 
завершення виконання всіх робіт по відновленню аварійних ділянок головного 
колектору в районі житлового будинку по вул. Мелітопольське шосе, 8, 
протяжністю орієнтовно 45 п.м., в камері перемикання напірних трубопроводів 
на перехресті вул. Ялтинська/Мелітопольське шосе та на оплату залишку робіт 
за монтаж тимчасового трубопроводу необхідно ще 1490,0 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене, виконавчий комітет Бердянської міської 
ради просить розглянути питання щодо можливості виділення додаткових 
коштів з резервного фонду обласного бюджету в обсязі 1490,0 тис. грн. на 
першочергові (невідкладні) заходи щодо запобігання виникненню надзвичайної 
ситуації, яка пов’язана з руйнуванням самопливного колектору по 
Мелітопольському шосе у м. Бердянськ, та визначити одержувачем коштів 
комунальне підприємство КП «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради.

За результатами розгляду

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до відома інформацію доповідача.

2. Попередньо визначити, що ситуація, яка пов'язана з руйнуванням 
самопливного колектору по Мелітопольському шосе у м. Бердянськ, може 
призвести до надзвичайної ситуації регіонального рівня та відповідає п.п. 2 п. 5 
постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368 «Про затвердження 
Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру за її рівнями».

Відповідно до Державного класифікатора надзвичайних ситуацій 
ДК 019-2010, вищезазначена надзвичайна ситуація може бути віднесена до коду 
10810 «НС унаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням 
забруднювальних речовин» і відповідає ознакам надзвичайних ситуацій, що 
вказані у пункті 69 розділу І «Скидання неочищених чи недостатньо очищених 
стічних вод на території населеного пункту або у водні об'єкти в обсязі понад 
100 м за годину, загальний обсяг скиду понад 500 м3» наказу МВС України від
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06.08.2018 № 658 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних 
ситуацій».

3. Погодитись з виділенням з резервного фонду обласного бюджету 
коштів у розмірі 1490,0 тис. грн. Департаменту житлово-комунального 
господарства та будівництва облдержадміністрації для КП 
«Бердянськводоканал» Бердянської міської ради на першочергові (невідкладні) 
заходи щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації, яка пов’язана з 
руйнуванням самопливного колектору по Мелітопольському шосе у 
м. Бердянськ.

4. Рекомендувати виконавчому комітету Бердянської міської ради 
спільно з Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва 
облдержадміністрації підготувати відповідні документи, що підтверджують 
необхідність виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету, 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2003 № 415 «Про 
затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету» та 
розпорядження голови облдержадміністрації від 29.03.2010 № 85 «Про 
затвердження Регламенту використання коштів резервного фонду обласного 
бюджету», наказу МВС України від 04.09.2014 № 905 «Про затвердження 
«Вимог до переліку та змісту документів для надання експертного висновку 
про рівень надзвичайної ситуації», пройти узгодження в департаментах з 
питань цивільного захисту населення, фінансів, капітального будівництва 
облдержадміністрації та надати їх для подальшого опрацювання до 
Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.

Термін виконання -  терміново

5. Рекомендувати ГУ ДСНС України у Запорізькій області підготувати 
проект повідомлення (форма НС-1) щодо загрози виникнення надзвичайної 
ситуації на самопливному колекторі по Мелітопольському шосе у м. Бердянськ 
та надати його до Департаменту з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації.

Термін виконання -  терміново

6. Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації 
на підставі п.п. 2, 3 цього рішення та поданих обгрунтовуючих документів 
підготувати проект розпорядження голови облдержадміністрації про виділення 
коштів із резервного фонду обласного бюджету у розмірі 1490,0 тис. грн. 
Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва 
облдержадміністрації для КП «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради 
на першочергові (невідкладні) заходи щодо запобігання виникненню 
надзвичайної ситуації, яка пов’язана з руйнуванням самопливного колектору по 
Мелітопольському шосе у м. Бердянськ.

Термін виконання -  у триденний термін 
після надання пакету документів
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Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховані.

8. Про першочергові (невідкладні) заходи щодо запобігання 
виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру, яка пов’язана з 
аварійною ситуацією на водопровідній мережі по вул. Інтеркультурній (від 
вул. Фролова до вул. Беляева) в м. Мелітополь Запорізької області

Доповідач: заступник Мелітопольського міського голови
Іван Федоров

Виконавчий, комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області 
повідомляє про можливість виникнення в м. Мелітополь Запорізької області 
надзвичайної ситуації техногенного характеру.

У зв’язку із тривалим терміном експлуатації водопровідної мережі по 
вул. Інтеркультурній (ділянка від вул. Фролова до вул. Бєляєва) повністю 
витрачений ресурс чавунної труби Д-200 мм, яка введена в експлуатацію у 1970 
році. Загальна протяжність аварійної ділянки водопровідної мережі -  721 м.п.

Крім того, потребує негайній заміні:
чавунна труба Д-150 мм загальною довжиною 50 м (водопровідний ввід 

до житлового будинку № 141А по вул. Інтеркультурній);
запірна арматура у водопровідних колодязях по вул. Інтеркультурній 

(засувки Д-150 мм - 2шт., Д-200 мм - 6шт., пожежні гідранти -  3 од.);
водопровідний ввід до колонки громадського користування в районі 

житлового будинку № 134 по вул. Інтеркультурній.
Внаслідок виникнення потенційних руйнувань та пошкоджень 

водопровідної системи міста на значний термін будуть порушені умови 
життєдіяльності мешканців міста.

Згідно з Висновком про технічний стан водопровідної мережі по 
вул. Інтеркультурній на ділянці від вул. Фролова до вул. Бєляєва, що виконаний 
ПП "Семеняченко О.Г (кваліфікаційний сертифікат експерта АЕ № 000801, 
виданий 19 вересня 2012 р), зазначена ділянка водопроводу зруйнована від дії 
грунтових вод та потребує повної заміни.

Загальна вартість першочергових аварійно-відновлювальних робіт 
на водопровідної мережі по вул. Інтеркультурній (від вул. Фролова до 
вул. Бєляєва) становить 7650,770 тис. грн.

За рахунок резервного фонду міського бюджету м. Мелітополя 
на виконання першочергових робіт у цьому напрямку буде виділено 
765,770 тис. грн.

Враховуючи складне фінансове становище міського бюджету та 
можливість виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, у 
зв’язку з загрозою обмеження водопостачання частини міста, виконавчий 
комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області просить Вас 
розглянути на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій можливість виділення з резервного фонду 
обласного бюджету 6885,0 тис. грн. на реалізацію проекту «Виконання 
першочергових аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі по
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вул. Інтеркультурній (від вул. Фролова до вул. Беляева) з метою запобігання 
виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру в м. Мелітополі 
Запорізької області».

За результатами розгляду

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до відома інформацію доповідача.

2. Попередньо визначити, що ситуація, яка пов’язана з аварійною 
ситуацією на водопровідній мережі по вул. Інтеркультурній (від вул. Фролова 
до вул. Беляева) в м. Мелітополь Запорізької області, може призвести до 
надзвичайної ситуації регіонального рівня та відповідає п.п. 2 п. 5 постанови 
Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368 «Про затвердження Порядку 
класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за її 
рівнями».

Відповідно до Державного класифікатора надзвичайних ситуацій 
ДК 019-2010, вищезазначена надзвичайна ситуація може бути віднесена до коду 
10830 «НС унаслідок аварії в системах забезпечення населення питною водою» 
і відповідає ознакам надзвичайних ситуацій, що вказані у пункті 75 розділу І 
«Припинення водопостачання більше 30 % розрахункового обсягу
водопостачання населеного пункту через аварію на об’єктах водопостачання 
або пошкодження мереж водопостачання» наказу МВС України від 06.08.2018 
№ 658 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій».

3. Погодитись з виділенням з резервного фонду обласного бюджету 
коштів у розмірі 6885,0 тис. грн. Департаменту житлово-комунального 
господарства та будівництва облдержадміністрації для КП «Водоканал» 
Мелітопольської міської ради Запорізької області на першочергові (невідкладні) 
заходи щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного 
характеру, яка пов’язана з аварійною ситуацією на водопровідній мережі по 
вул. Інтеркультурній (від вул. Фролова до вул. Беляева) в м. Мелітополь 
Запорізької області.

4. Рекомендувати виконавчому комітету Мелітопольської міської ради 
спільно з Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва 
облдержадміністрації підготувати відповідні документи, що підтверджують 
необхідність виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету, 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2003 № 415 «Про 
затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету» та 
розпорядження голови облдержадміністрації від 29.03.2010 № 85 «Про 
затвердження Регламенту використання коштів резервного фонду обласного 
бюджету», наказу МВС України від 04.09.2014 № 905 «Про затвердження 
«Вимог до переліку та змісту документів для надання експертного висновку 
про рівень надзвичайної ситуації», пройти узгодження в департаментах з 
питань цивільного захисту населення, фінансів, капітального будівництва
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облдержадміністрації та надати їх для подальшого опрацювання до 
Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.

Термін виконання -  терміново

5. Рекомендувати ГУ ДСНС України у Запорізькій області підготувати 
проект повідомлення (форма НС-1) щодо загрози виникнення надзвичайної 
ситуації у водопровідній мережі по вул. Інтеркультурній (від вул. Фролова до 
вул. Беляева) в м. Мелітополь Запорізької області та надати його до 
Департаменту з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації.

Термін виконання -  терміново

6. Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації 
на підставі п.п. 2, 3 цього рішення та поданих обгрунтовуючих документів 
підготувати проект розпорядження голови облдержадміністрації про виділення 
коштів із резервного фонду обласного бюджету у розмірі 6885,0 тис. грн. 
Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва 
облдержадміністрації для КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради 
Запорізької області на першочергові (невідкладні) заходи щодо запобігання 
виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру, яка пов’язана з 
аварійною ситуацією на водопровідній мережі по вул. Інтеркультурній (від 
вул. Фролова до вул. Беляева) в м. Мелітополь Запорізької області.

Термін виконання -  у триденний термін 
після надання пакету документів

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховані.
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Перший заступник 
голови Комісії, заступник 
голови облдержадміністрації

Секретар Комісії Є. СОЛОМАХІН


