УКРАЇНА
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
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від
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Керівникам:
- ВП ЮУ АЕС
- Вознесенське РУ ГУ ДСНС
- Старостинських округів
- УМСК ЮМР
- Міських курсів ЦЗ
- Міської лікарні ветмедицини
Членам комісії (за списком)
Про виконання рішення комісії
з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій

ДОРУЧЕННЯ
До протоколу №_08_ від _31_._07_.2021 позапланового засідання комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті
міської ради (далі – Комісія).
Прошу забезпечити своєчасне виконання прийнятих Комісією рішень та надання
інформації до Комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій і взаємодії з
правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради у встановлені терміни.
Додаток на _4_- х аркушах.
Голова Комісії, міський голова

Колесников І.К.
Єфанов В.А.
5-50-11

В.В. Онуфрієнко
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Протокол № _08_
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті
Южноукраїнської міської ради
_31_._07_.2021
м. Южноукраїнськ
14:00 годин
Головував: Онуфрієнко В.В. – міський голова
Члени комісії:
- за окремим списком (додається);
Запрошені:
- за окремим списком (додається).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру
місцевого рівня на мережі водовідведення у районі «Стадіон «Олімп» (за інформацією
комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство»).
(Семьонов А., Миськів О.О., Колесников І.К., Вороцов О.Б., Майборода О.А., Онуфрієнко В.В. )

31.07.2021 об 08:30 до відповідального чергового відділу планування,
прогнозування та координації дій управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з
правоохоронними органами (УНС ВПО) Южноукраїнської міської ради надійшло
повідомлення начальника зміни комунального підприємства «Теплопостачання та водоканалізаційне господарство» (КП ТВКГ) про те, що в на ділянці напірного колектору
господарчо-побутової каналізації м. Южноукраїнська в районі стадіону «Олімп»
(в.Спортивна, 2) відбувся порив труби.
До місця події виїхали перший заступник міського голови та спеціалісти КП ТВКГ.
Для ліквідації наслідків події задіяна аварійно-відновлювальна бригада
комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство».
Згідно інформації комунального підприємства «Теплопостачання та водоканалізаційне господарство» (далі – КП ТВКГ) від 04.03.2019 №08/392 щодо стану мережі
водовідведення на ділянці «Стадіон «Олімп» - храм - готельний комплекс ТОВ «ГлускоРітейл» - поле - дюкер», на теперішній час єдиний діючий трубопровід напірного
колектору господарчо-побутових стоків ø800 мм знаходиться у незадовільному стані та
потребує виконання реконструкції ділянка від стадіону «Олімп» до Ташлицького
водосховища. Також є ризик виникнення аварійної ситуації на дільниці перетину
трубопроводу напірного колектору господарчо-побутових стоків з автодорогою Н-24
«Благовіщенське – Миколаїв».
Це приведе до техногенної аварії регіонального рівня зі скидом фекальних стоків
на рельєф та в річку Південний Буг.
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За попередньою оцінкою, оперативна обстановка у місті за формальними ознаками
відповідає надзвичайній ситуації техногенного характеру, пов’язаній з аварією на
зазначеному об’єкті:
код НС №20313 (Техногенні НС, унаслідок аварії в каналізаційній системі із
скиданням забруднювальних речовин) Державного класифікатора надзвичайних ситуацій
ДК 019-2010, Державного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019-2010,
затвердженого наказом Держстандарту України від 09.10.2010 №457 (чинний від
01.01.2011) за класифікаційними ознаками НС, затверджених наказом МНС України від
06.08.2018 №658 згідно п.І.69 «Скидання неочищених чи недостатньо очищених стічних
вод на території населеного пункту або у водні об’єкти в обсязі понад 100 куб. м за
годину, загальний обсяг скиду (понад 500 м3)».
Для зменшення обсягів господарсько-побутових стоків тимчасового припинено
подачу гарячої води споживачам. При погіршенні ситуації також можливе повне
припинення подачі питної води населенню міста. Водоспоживання міста орієнтовно
складає 6-7 тис. м3 питної води на добу.
Крім того, при проведенні робіт на період більше ніж 18 год. з одночасним
припиненням питного водопостачання можлива загроза виникнення НС:
код 10830 (Техногенні НС унаслідок аварії в системах забезпечення населення
питною водою) Державного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019-2010,
Державного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019-2010, затвердженого наказом
Держстандарту України від 09.10.2010 №457 (чинний від 01.01.2011) за класифікаційними
ознаками НС, затверджених наказом МНС України від 06.08.2018 №658 згідно п.І.75
«Припинення водопостачання більше 30 відсотків розрахункового обсягу водопостачання
населеного пункту через аварії на об’єктах водопостачання або пошкодження мереж
водопостачання»
Для оперативного вирішення проблеми комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради
необхідно прийняти рішення щодо подальших дій, у т. ч. можливості тимчасового
постачання постачання холодної на місто.
Враховуючи вищевикладене, КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію директора комунального підприємства «Теплопостачання і водоканалізаційного господарства (Миськів) із зазначеного питання взяти до відома.
2. Доручити КП ТВКГ (Миськів):
2.1. забезпечити персональний контроль за ходом ліквідації наслідків аварії на
напірному колекторі господарсько-побутової каналізації міста та до 18-00 год. 31.07.2021
надати пропозиції щодо подальший дій.
Термін: зазначено
2.2. у разі збільшення непередбачених обсягів та часу проведення робіт з ліквідації
наслідків зазначеної аварії надати до Управління діловодства та зв’язків з громадськістю
апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітет (Макуха) інформацію
про оприлюднення її для населення міста через засоби масової інформації щодо терміни
та часу обмеження водопостачання, режиму економії витрат води у побуті та на
виробництві;
Термін: до початку проведення робіт
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2.3. погодити з ЦВКГ та ТМ ВП ЮУ АЕС (Ємельянов) графіки обмеження
(припинення) водопостачання населення міста під час проведення ремонтновідновлювальних робіт;
Термін: до початку проведення робіт
2.4. спільно з ЦВКГ та ТМ ВП ЮУ АЕС (Ємельянов) бути готовими у разі
виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) забезпечити поновлення водопостачання,
особливо зовнішнього протипожежного на відповідних територіях (місцях, будівлях
тощо);
Термін: негайно
2.5. підготувати та надати для узагальнення до Управління житлово-комунального
господарства Южноукраїнської міської ради (УЖКГ - Божко) всі необхідні згідно чинного
законодавства документи, що підтверджують проведення робіт, для наступної компенсації
витрат на усунення наслідків надзвичайної події.
Термін: по завершенню робіт
3. Доручити КП ТВКГ (Миськів), КП СКГ (Паламарчук) та рекомендувати 1-му
Державному пожежно-рятувальному загону Головного управління Держаної служби з
надзвичайних ситуацій у Миколаївській області (1-й ДПРЗ ГУ ДСНС - Шарата):
3.1. організувати підвезення підпорядкованою спеціалізованою технікою технічної
води для населення у мікрорайони та на малоповерхову забудову міста, до підприємств,
установ та організацій, особливо на об’єкти управління освіти (ДНЗ) і управлінню
охорони здоров’я міської ради (КНП ЮМБЛ).
Термін: негайно
3.2. надати для узагальнення до Управління житлово-комунального господарства
Южноукраїнської міської ради (УЖКГ - Божко) всі необхідні згідно чинного
законодавства документи, що підтверджують проведення робіт, для наступної компенсації
витрат на усунення наслідків надзвичайної події.
Термін: по завершенню робіт.
3. Управлінню освіти міської ради (Сінчук), управлінню охорони здоров’я міської
ради (Стахорська) та службі у справах дітей міської ради (Гопкал) міської ради (вирішити
питання (у разі потреби) аварійного забезпечення технічною водою дошкільних
навчальних закладів, стаціонарних відділень некомерційного комунального підприємства
«Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарні» та комунального закладу «Центр
соціально-психологічної реабілітації дітей Южноукраїнської міської ради»;
Термін: на час проведення робіт
4. Рекомендувати МРВ ЛД ДУ «МОЛЦ МОЗУ» (Якуніна) забезпечити на місці
події проведення лабораторного та санітарно-гігієнічного моніторингу факторів
навколишнього середовища: якості питної води, води відкритих водоймищ, ґрунту (у т.ч.
у місці проведення робіт), атмосферного повітря, в місцях можливого негативного впливу
на стан здоров’я людей.
Термін: на час проведення робіт та після їх завершення
5. Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва міської ради
(Божко) забезпечити узагальнення наданих документів на виділення коштів комунальним
підприємствам міста на проведення робіт з усунення наслідків надзвичайної ситуації та
надати їх на перевірку до управління економічного розвитку міської ради.
Термін: по надходженню.
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6. Управлінню економічного розвитку міської ради (УЕР - Петрик):
6.1. Провести роботу з суб’єктами господарювання, які здійснюють очищення та
доочищення питної води та реалізацію бутильованої води, створення її товарних запасів,
коригування шляхів та джерел поставки. Забезпечити контроль за виконанням та
моніторинг її достатньої кількості для населення міста.
Термін: негайно.
6.2. надати методичну допомогу підприємствам та організаціям, задіяним у
ліквідації надзвичайної події у підготовці документів на виділення коштів та забезпечити
перевірку щодо якості та повноти підготовленої документації.
6.3. Забезпечити перевірку вищевказаних документів та надати їх до фінансового
управління міської ради (Корецька).
Термін: по завершенню робіт.
7. Фінансовому управлінню (Корецька) ініціювати засідання постійної комісії
міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів,
інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва
(Міронюк) щодо забезпечення перерозподілу та виділення додаткових коштів на
проведення невідкладних
аварійно-відновлювальних робіт по ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації на адміністративній території та об’єктах системи
життєзабезпечення населення міста.
Термін: по завершенню робіт.
8. Наступне позапланове засідання Комісії по вирішенню розглянутого питання
провести дистанційно 31.07.2021 об 18-00 годині.
Термін: зазначено
9. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.
Інформацію про виконання доручень з зазначених питань надавати до Комісії через
УНС ВПО в паперовому вигляді та направляти на адресу електронної пошти УНС ВПО
(Е-mail: yuuns.vpo@gmail.com) по мірі виконання.

Голова Комісії, міський голова

В.В. Онуфрієнко

Секретар Комісії

В.А. Єфанов

