
ПРОТОКОЛ№ 6 
позачергового засідання регіональної комісії 

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

м. Запоріжжя

перший заступник голови регіональної комісії з питань 
ТЕБ та НС, заступник голови облдержадміністрації 
А. Антонов за дорученням голови регіональної комісії з 
питань ТЕБ та НС, голови облдержадміністрації 
К. Бриль

персональний склад членів Комісії, 
запрошені

СЛУХАЛИ:

1. Про «Здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню 
надзвичайної ситуації на самопливному каналізаційному колекторі та 
напірному трубопроводі у м. Бердянську Запорізької області». 
Реконструкція самопливного каналізаційного колектора від колодязя № 1, 
розташованого біля камери гасіння напору КНС № 5, до колодязя № 23, 
біля вул. Я. Мудрого у м. Бердянську Запорізької області.

Доповідач: заступник Бердянського міського голови
Григорій Горячов

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
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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 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.

Рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС (протокол № 5 від 
14.05.2019) передбачено виділення коштів у сумі 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.

Однак, місту Бердянськ перед курортним сезоном для запобігання 
надзвичайної ситуації техногенного характеру та зриву курортного сезону 
вкрай необхідно виконати невідкладні роботи по відновленню аварійних 
ділянок головного самопливного колектору. Склад робіт включатиме до себе 
усі заходи, які будуть зазначені у проектно-кошторисній документації, яка на 
даний час розробляється проектною організацією за рахунок коштів КП 
«Бердянськводоканал» БМР.

Бердянська міська рада просить розглянути питання щодо можливості 
виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету в обсязі 8000,0 тис. 
грн (вісім мільйонів гривень) на «Здійснення заходів, пов’язаних із 
запобіганням виникненню надзвичайної ситуації на самопливному 
каналізаційному колекторі та напірному трубопроводі у м. Бердянську 
Запорізької області». Реконструкція самопливного каналізаційного колектора 
від колодязя № 1, розташованого біля камери гасіння напору КНС № 5, до 
колодязя № 23, біля вул. Я. Мудрого у м. Бердянську Запорізької області, та 
визначити одержувачем коштів комунальне підприємство 
«Бердянськводоканал» Бердянської міської ради.
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з
За результатами розгляду,

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до відома інформацію доповідача.
2. Попередньо визначити, що ситуація на самопливному каналізаційному 

колекторі та напірному трубопроводі у м. Бердянську 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

о о ,
100 м за годину, загальний обсяг скиду понад 500 м » наказу МВС України від 
06.08.2018 № 658 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних 
ситуацій».

3. Погодитись з виділенням з резервного фонду обласного бюджету 
додатково коштів у розмірі 8000,0 тис. грн. Департаменту житлово- 
комунального господарства та будівництва облдержадміністрації для КП 
«Бердянськводоканал» Бердянської міської ради на безповоротній основі на 
«Здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної 
ситуації на самопливному каналізаційному колекторі та напірному 
трубопроводі у м. Бердянську Запорізької області». Реконструкція 
самопливного каналізаційного колектора від колодязя № 1, розташованого біля 
камери гасіння напору КНС № 5, до колодязя № 23, біля вул. Я. Мудрого у м. 
Бердянську Запорізької області.

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 та напірному трубопроводі у м. Бердянську 
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 
додатково коштів із резервного фонду обласного бюджету у розмірі 8000,0 тис. 
грн. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва 
облдержадміністрації для КП «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради 
на безповоротній основі на «Здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням 
виникненню надзвичайної ситуації на самопливному каналізаційному колекторі 
та напірному трубопроводі у м. Бердянську Запорізької області». Реконструкція 
самопливного каналізаційного колектора від колодязя № 1, розташованого біля 
камери гасіння напору КНС № 5, до колодязя № 23, біля вул. Я. Мудрого у м. 
Бердянську Запорізької області.

Термін виконання -  у триденний термін 
після надання пакету документів

7. Рекомендувати виконавчому комітету Бердянської міської ради:
оголосити на очікувану вартість тендерну процедуру на проведення робіт

по проекту «Здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню 
надзвичайної ситуації на самопливному каналізаційному колекторі та 
напірному трубопроводі у м. Бердянську Запорізької області». Реконструкція 
самопливного каналізаційного колектора від колодязя № 1, розташованого біля 
камери гасіння напору КНС № 5, до колодязя № 23, біля вул. Я. Мудрого у м. 
Бердянську Запорізької області;

взяти під контроль виготовлення у визначений термін проектно- 
кошторисної документації на «Здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням 
виникненню надзвичайної ситуації на самопливному каналізаційному колекторі 
та напірному трубопроводі у м. Бердянську Запорізької області». Реконструкція 
самопливного каналізаційного колектора від колодязя № 1, розташованого біля 
камери гасіння напору КНС № 5, до колодязя № 23, біля вул. Я. Мудрого у м. 
Бердянську Запорізької області.

Термін виконання -  до 17.06.2019

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

Секретар Комісії Є. СОЛОМАХІН


