
миколаiвський мiський голова

ДОРУЧЕННЯ

Керiвникам пiдприемств,

установ та органiзацiй

,Що протоколу JФ 13 вiд 29.06.2021 позачергового засiдання KoMicii з

питань ,.""о..rпо-екологiчнот безпеки i надзвичайних ситуашiй

м. Миколаева.

Прошу забезпечити неухильне виконання приi Комiсiею рiшень.

мiський голова Олександр ССНКЕВИЧ

Олександр Тунiтовський

*

вlддlл контролю
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



укрАiнА
МИКОЛАiВСЬКА MICЬKA РАДА

KOMICш
ЗпитанЬТехногенно.екологiчноiбезпекиiнаДзвичайнихсиТУацlи

м. Миколасва
Вчл. ддм'ральська, 14, тел/ акс, 37-36-17, Е-mа'1' kteb-ns@Tnkrada,gov,ua

ПРоТокоЛ Ns13

поЗачергоВогоЗасiДаннякомiсiiЗпиТанъТЕБiНСм.Миколасва
м. МиколаiЪ

"29" червня202| року

ГолоВУВАВ:головакомiсii,мiсъкийголоВа_Сенкевичо.Ф.
ПРИСУТНI: чпени KoMicii (за списком),

ПОРЯДОК ДЕННИИ

I. Про наdзвuчайну сапryацiю, яка склалшся внаслidок руйнування самоплuвноzо

беmонноzо каналiзаt|iйноzо колекmару diамеmром 600 мпt по вул, Флоmськiй, м,

Мuколаево.

,Щоповiдач: МКП "Миколаiвводоканал"

Натериторiiм.Миколаеваз14.06.202ТспостерiгчшисъзначнiопаДи.*-'---:т
Протягом16.06.18.06.2О2|внаслiдокЗамоканняТаВимиВанНяфУнтlВ

зафiксовано одиничнi провали на дiпянцi бетонного трубопроводу саI\'оIIJIивного

каналiзацiйного коо.*rЬру МКп <МиколаiвводоканаD) d - 600 мм ''о 
вул,

ФпоТСЬКа 
^__ .А п( о< ^Aln)l 

iлъне руйнування
ВпоДальшо]чryпроТяГоМ24.06-25.О6.202|зафiксованосУц.

каналiзацiйного колектору lrfiш 
-кмиколаrвводоканаD) по вул, Флотська

довжиною 400 м. та скидання неочищених стiчних вод на територiю MicTa в обсязi

,,онаД 100 куб. * .u ,й"У (загалъним обсягом скидУ бiлъше 500 куб, М), що

призвело до забруднення дом_о_господарств приватного сектору за адресами вул,

Флотська |з5,\;i, !43, !45,155, 1 5,7, |6|, t,75, |,1,1,

ЗМеТоюнеДошУценняскиДанНянеочищенихчинеДостаТнЬоочищених
стiчнихвоДнатериторiюнасепеногопyI{ктУприПиненоВоДоПосТачаннятz
водовiдведеЕня бiлъше як на три доби 250 абонеIIтам мкII кМиколаiвводоканаD),

Дварiйною бригадою МКП <<МикопаiЪводоканаJI>> у кiлъкост\ 'lб осiб проведен(

земпянi роботи щодо вскриття аварiйноi дiлянки та видапення rрунту, Зl

ТиМЧасоВоюсхеМоЮсТокиIIеренаПраВлоноДореЗерВногокоJIекТорУ.



2
За iнформацiею МКП кМиколаТвводокан€Lл>)

унаслiдок аварii в каналiзацiйнiй системi гIо вул.
тис.грн. тис.грн.

Обговоривши дане питаншI,

KOMICШ ВИРIШIИЛА:
l. Попереднъо кгrасифiкувати надзвичайну

покЕlзниками:

орiентовний обсяг збиткiв
Флотська скJIадае З27О,В|6

сиryацiю за наступними

1,1, Код нацiоналъного класифiкатора надзвичайних ситуацiй ДК 019-2010:10810 "нС унаслiдок aBapiT ; каналiзацiйнiй 
"""""йi iз скиданням

забруднювzUIьнIж речовин''.
|,2, За класифiкацiйною ознакою вiдповiдно до наказу мвС Украiни вiд06,08,2018 JЪ 658 "Про затвердження Класифiкацiйних ознак надзвичайнихсиryацiй":

- роздiлу I jф69 "Скидання неочищених чи недостатньо очищених стiчних водна територii населеного гrункту або у воднi об'екти в обсязi понад 100 rсуб. м загодину, загальний обсяг скиду opieHToBHo перевищуе 500 куб. м''
1,З, За piBHeM надзвичайноТ ситуацii вiдповiд"о дЪ Порядку класифiкацii

надзвичайних сиryацiй техногенного та природного характеру за iх рiвнями,затвердЖеного постаноВою Кабiнету. MiHicTpiB Украiни вiд 24.0з.04 лъ зЪв ..Про
затвердженIuI Порядку класифiкацii надзвичайних ситуацiй техногенного таприродного характеру за ik рiвнями" - мiсцевого рiвня реаryвання, внаслiдок якоiзагиIIуло | , 2 особи або постраждitпо вiд 20 до 5О ocib, чи було порушенонормальнi умови життедiяльностi ви 100 до 1000 осiб на тривалиИ час (бiлъш якна 3 доби), а збитки перевищили 0,5 тис. MiHiMElпbHиx розмiрiв заробiтноi плати(3000,00 тис.грн.)

2, мюI "МиколаiЪводоканzlл" направити до мiсъкого голови звернення та
пакет вiдповiдних документiв, що пiдтверджують необхiднiсть видiлення коштiв з
РеЗервного фондr бюджеry MicTa Миколасва.

TepMiH: TepMiHoBo

з. Щепартаменту фiнансiв Ммр пiдгоryвати пропозицii щодо пiдстав
видiлення кошrтiв з резервного фонду бюджету.

TepMiH: до 12.07.2O2|

4, Щепартаменту економiчного розвитку ммр, з ypaxyвaнHllц пропозицiй
департаменту фiуансiв Цщ, _ 1цготувати проект рiшъння виконкому щодовидiлення департаменту жкГ ммР на безповорЪтнiй ocHoBi, коштiв . р...рu"Бофонду бюджету MicTa Миколаев для фiнансрання заходiв з 

^ 
лiкЪiдацiIнадзвичайноi ситуацii пов'язаноi з руйнуванням самопливного бетонцого -

каналiзацiйного колектору дiаметром 600 йм по вул. Флотськiй.
TepMiH: до 12.07.202l



з

ш. IIloDo необхidносmi провпdпнн" замiнtl diлянкu mеплом(Еiсmралi по вул,

Тiойu"uкiй Bid ТК 20 dо ТК 22, 
_

fr;;Ы;;,- ПрДТ "Микопаrвсъка ТЕЦ

ЗметоюзапобiганняВIIникЕенняаварiйнихсиryаЦiй,пов'язаноIЗ
пршIиненнrtм тешлопо стачання ;;;Ь"аrьнlй ri"й 

"П"' 
"МИКОЛаЪСЪКа ТЕЩ"

вiДчУваеГосТрУпотребУУ."Т-.i-JЦепеюроЗВчр"*,,р*ошоВнI/D(трУбахd530лtдлл.
Щrrя попередженнЯ *"й;i "rrу"* 

- 
необхiДно провести заr,riну дiлянки

теIIломагi."ралiЪо вуп, М9сковсъкiй вiд ТК 20 до тк22

НеобхiДнiстьзамiниобУмовпенаЗнаЧнимкорозiйrнимзноЦryВанн'Iм
трубопроводiв, викIIиканим ,р""Ь^ перiодом й""у-чц', а також перiодичними

пiдтопленнями дiлянок T.IIпOBI/D( мереж через витоки води з трубопроводiв мкII

"йколаiвводоканал",
Обговоривши дане питання,

KOMICШ ВИРШIМJIА:

1.ПрАТ..МиколаiвсъкаТЕЩ,'нацчимiськомУголовiЗВерненняТапакет
обгрунтовуючих документiu *тй ";"б"iдlr*"i 

видiлення iз матерiа,ltъного

пезеоВYм.МиколаеВастаJIеВуеJIекТроЗВарюВаJIъЕУпрямошоВнУтрУбУd-530мМВ
'*й"поЬ'i 600 п' м' TepMiH: до 05,07,2021

2. управлiнню з питанъ НС ТlЦЗНП*л:j:'"::::J"#:'Т#J#J"i

""-"J-;rlrОfi"*опыr"съкоi 
мiсъкоi ради проект рiшення щодо

_-л: л-:_ - ппапяYwt{КV]

ffiЖ;";;;;..рву м. микопасва матерiалiв з роЗРаХУНКУ:
------'--'-_

TepMiH: до 09,07,202]

комiсiею рiшень залuutан

III. Конmроль за сво€часнuл, вuконанням

за собою.

Олександр СеНКЕВIДI
Гопова комlс11

ТруОаЦЦ!JЩ (-Jr
Отримувач

Вiдповiдалъний секретар KoMicii
Артем СУСШК


