УКРАЇНА
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Дружби народів 48, м. Южноукраїнськ 55000 тел. 5-55-65 тел/факс 5-60-00 E-mail: yuzhvk@gmail.com
_ 09 _ .02.2021

№

на №

від

__105__/ 01-07

Керівникам:
ВП ЮУ АЕС
МС ГУ ДСНС
УМСК ЮМР
Міські курси ЦЗ
Члени комісії (за списком)
Про виконання рішення комісії
з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій

ДОРУЧЕННЯ
До протоколу № 02 від 09.02.2021 планового (дистанційного) 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 та
взаємодії з правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради (далі – УНС
ВПО) у встановлені терміни.
Додаток на _ 4_ - х аркушах.

Голова Комісії - міський голова

Колесников І.К.
Єфанов В.А.
(05136) 5-50-11

В.В. Онуфрієнко

УКРАЇНА
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
З

МІСЬКА КОМІСІЯ
ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО -ЕКОЛОГІЧНОЇ Б ЕЗПЕКИ
І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

адреса: вул. Дружби народів, 23, м. Южноукраїнськ, 55001, тел. 5-99-96, тел/факс 5-50-11, E-mail: yuuns.kteb@gmail.com

_09_.02.2021

№

№

від

_ 105_ / 01-07 ктеб

Протокол № _02_ (дистанційного)
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті
Южноукраїнської міської ради
_09_._02_.2021
м. Южноукраїнськ
_ _:_ _ годин
Головував: Онуфрієнко В.В.

- голова Комісії – міський голова

Організатор
дистанційного засідання: Колесников І.К. – заступник голови Комісії
Члени комісії:

- за окремим списком (додається).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про заходи, спрямовані на запобігання виникненню надзвичайної
ситуацію, зменшення рівня можливих втрат та захист населення, а також
визначення необхідних сил та засобів для виконання першочергових аварійновідновлювальних заходів на випадок виникнення надзвичайної ситуації у
зв'язку припиненням енергопостачання об’єктів ВОС-2 09 лютого 2021 року.
09.02.2021 об 01:15 год. внаслідок пошкодження лінії 35 кВ енергопостачання
об’єктів водопровідних очисних споруд №2 (далі - ВОС-2) цеху водопровідноканалізаційного господарства та теплових мереж (далі - ЦВКГ та ТМ) відособленого
підрозділу «Южноукраїнська АЕС» державного підприємства «Національна атомна
енергетична компанія «Енергоатом»» (далі - ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК «Енергоатом»),
який здійснює подачу питної води, у тому числі на об’єкти та у житлову зону міста
Южноукраїнська.
На період ліквідації аварії міським комунальним підприємством «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» (далі - КП ТВКГ) обмежено холодне
та гаряче водопостачання населення міста. Опалення житлового сектора та об’єктів
міста забезпечується у штатному режимі (у повному обсязі).
Для ліквідації аварії задіяні аварійно-відновлювальні бригади ВП ЮУ АЕС ДП
НАЕК «Енергоатом» та дочірнього підприємства електричних мереж приватного
акціонерного товариства «Атомсервіс» (далі – ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»).
Техногенна ситуація у місті за формальними ознаками відповідає надзвичайній
ситуації техногенного характеру, унаслідок аварій на енергетичних системах, зокрема на
електричних мережах. Також можливе повне припинення забезпечення населення питною
водою.
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Код НС №10760 (НС техногенного характеру унаслідок аварії на електричних
мережах) Національного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010,
затверджених наказом Держспоживстандарту України від 11.10.10 №457.
Однак згідно п.І.72 класифікаційних ознак НС, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 06.08.2018 року №658 «Про затвердження
Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій» - Припинення експлуатації об’єктів
водопостачання та водовідведення в містах Київ, Севастополь, Сімферополь та
обласних центрах через відключення їх від джерел енергоживлення внаслідок аварії у
системі енергозабезпечення (пошкодження електричних мереж) від 8 годин, під
зазначений показник не підпадає місто Южноукраїнськ.
Враховуючи несприятливі погодні умови та ситуацію з питним водопостачанням
населення міста, доцільно рекомендувати переведення сил і засобів міської ланки ТП ЄДС
ЦЗ у Миколаївській області на посилений варіант несення служби.
Враховуючи вищевикладене, КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію з даного питання прийняти до відома.
2. Визнати надзвичайною подією аварію на високовольтній лінії 35 кВ, яка
обслуговує дільницю водозабезпечення (водоочисні споруди) ВП ЮУ АЕС, що
призвело до припинення питного водопостачання міста Южноукраїнська.
3. Доручити КП ТВКГ (Миськів) 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 на об’єкти управління освіти (ЗОШ, ДНЗ) і ДСП та ОЗ (КНП ЮМБЛ).
Термін: негайно
3.2. надати для узагальнення до Департаменту інфраструктури міського
господарства Южноукраїнської міської ради (ДІМГ - Божко) всі необхідні згідно
чинного законодавства документи, що підтверджують проведення робіт, для
наступної компенсації витрат на усунення наслідків надзвичайної події.
Термін: по завершенню робіт.
4. Управлінню економічного розвитку Южноукраїнської міської ради (УЕР Петрик) 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.
5. Управлінню освіти Южноукраїнської міської ради (УО - Сінчук),
управлінню молоді, спорту та культури Южноукраїнської міської ради (УМСК Захарко) розглянути питання призупинення навчального процесу у підпорядкованих
закладах (ЗОШ, гімназія №1, дитяча школа мистецтв тощо) та на об’єктах.
Термін: при погіршенні ситуації.
6. УО (Сінчук) та службі у справах дітей Южноукраїнської міської ради (ССД Гопкал) забезпечити створення запасів питної та технічної води у дошкільних
навчальних закладах управління освіти та Комунальному закладі «Центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей Южноукраїнської міської ради» ( КЗ ЦСПРД Мельник).
Термін: при погіршенні ситуації.
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7. ДІМГ (Божко) забезпечити узагальнення наданих вищезазначених
документів на компенсацію підприємствам, установам та організаціям міста витрат
для проведення робіт з усунення наслідків надзвичайної події, у наступному надавши
їх на перевірку до управління економічного розвитку.
Термін: по надходженню.
8. УЕР (Петрик) надати методичну допомогу у підготовці документів на
виділення коштів та забезпечити перевірку щодо якості та повноти підготовленої
документації. Підготовлені документи передати до управління з питань надзвичайних
ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами.
Термін: при необхідності.
9. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними
органами Южноукраїнської міської ради (УНС ВПО - Колесников):
9.1.
Забезпечити через групу оперативних чергових дієвий контроль за
оперативною обстановкою на адміністративній території, за функціонуванням
об’єктів системи життєзабезпечення міста та транспортної інфраструктури під час
ліквідації наслідків надзвичайної події, своєчасне доведення інформації до
керівництва міста та області;
Термін: постійно на період проведення робіт.
9.2. Своєчасно доводити відповідну інформацію хід виконання аварійновідновлювальних робіт, стан погодних умов та оперативну обстановку до керівників
служб цивільної захисту міста, об’єктів життєзабезпечення населення міста та до
населення через місцеве телебачення та радіо, розміщувати її на офіційному сайті
міста.
Термін: негайно.
9.3. узагальнені перевірені та погоджені документи щодо фінансування робіт з
ліквідації наслідків надзвичайної події передати до фінансового управління для
виділення коштів.
Термін: по завершенню робіт.
10. Фінансовому управлінню Южноукраїнської міської ради (ФУ МР Гончарова) забезпечити перерозподіл та виділення додаткових коштів на проведення
невідкладних аварійно-відновлювальних робіт по ліквідації наслідків надзвичайної
події на адміністративній території та об’єктах системи життєзабезпечення населення
міста.
Термін: по завершенню робіт.
11.
КП СКГ (Паламарчук), КП ЖЕО (Гульман) продовжити розчищення та
посипку доріг і тротуарів житлового сектора у зв’язку з прогнозованим зниженням
температури повітря, забезпечивши вивіз снігу до його змерзання.
Термін: до особливого розпорядження
12. Секретаріату Комісії опрацювати та узагальнити матеріали із зазначеного
питання, винести його у першочерговому порядку на чергове засідання Комісії для
напрацювання алгоритму дій при аналогічних подіях та прийняття умотивованого
рішення.
Термін: згідно Плану роботи Комісії.
13. Контроль за виконанням зазначеного рішення покласти на голову Комісії –
міського голову Онуфрієнка В.В.
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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.
Комісія:
- членів за списком
- проект отримали
- проект підтримали
- проти
- утримались
- відсутні
чол.

- 24 чол.;
- 22 чол.;
- 19 чол.;
- - чол.;
- - чол.;
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Голова Комісії, міський голова

В.В. Онуфрієнко

Заступник голови Комісії –
організатор дистанційного засідання

І.К. Колесников

Відповідальний секретар Комісії

В.А. Єфанов

