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Головуючий: голова Запорiзькоi обласноi державноТ адмiнiстрацii, голова
регiональноТ KoMicii з питань техногенно-екологiчноТ безпеки та надзвичайних
ситуацiй Запорiзькоi областi Олександр СТАРУХ.
Секретар: Микола ПУСЬ.
Присутнi: члени регiональноТ KoMicii з питань техногенно-екологiчноi
безпеки та надзвичайних ситуацiй ЗапорiзькоТ областi (далi регiональна
комiсiя ТЕБ та НС), запрошенi.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ЩЕННОГО:
1. Про внесення змiн до персонального складу регiональноТ KoMicii з
питань техногенно-екологiчноТ безпеки та надзвичайних сиryачiй та
питання органiзацii iT роботи.
,Щоповidач: zолова Запорiзькоi' обласноi' dержавноi' аdмiнiсmрацii, еолова
pezioHaltbHoi' колliсii' з пumань mехноzенно-еколоziчноi' безпекu mа наdзвuчаЙнuх
сumуацiй Запорiзькоi' обласmi Олексанdр СТАРУХ,
2. Про епiдемiчttий cTatl на територii Запорiзькоi областi та виконання

заходiв щодо запобiгання поширенню гостроТ респiраторноi хвороби
COVID-I 9,

сп рич иненоI

.Щоповidачi:

KopoнaBipycoM SARS-CoV-2.

засmупнuк ?енеральноzо duрекmора - завidувач вiddiлу dослidження
бiолоziчнuх факmорiв ,Щержавноl' усmановu кЗапорiзькuй обласнuЙ
лабораmорнuй lteHmp МОЗ YKpaiHu> Олексанdр МАIЦАК;
duрекmор ,Щепарmал,tенmу охоронu зdоров'я Запорiзькоi' обласно1'
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dержавноi аdлliнiсmрацii Олексiй КУЛИНИЧ.

3. Про заходи щодо запобiганIlя та протидii масовим пожежам лiсiв,
сiльгоспугiдь та на полiгонах твердих побутових вiдходiв (далi - ТПВ) у
пожежонебезпечний перiод 202l року. Погодження Плану дiй

Щепартаментiв, управлiнь обласtlоТ державноi адмiнiстрацiТ,
райдержадмiнiстрацiй та органiв мiсцевого самоврядування з пiдготовки
до пожежонебезпечного весняно-лiтнього перiолу 202l року.

fоповidачi:

начальнl1к Головноzо управлiння !СНС YKpaiHu у ЗапорiзькiЙ обласmi
Олексiй ЛЕПСЪКИЙ;
в,о, duрекmора !епарmа-менmу аzропроfuluсловоzо розвumку Запорiзькоi'
о бл ас н oi' d ер ж а в н о1' а dлtiн i с mр ацii А н d р i й П ОЛ Я К О В ;
в.о. duрекmора !епарmаJиенmу зажuсmу dовкiлtля Запорiзькоi обласноI
d epacaBHoi' аdмiнiсmрацii' С epzi й КАРПIЙ ;
начальнuк ЗапорiзькоZо обласноео управлiння лiсовоzо mа Jrtuслuвськоzо
еоспоd арсmва В оло d u.rп uр С ЕЛЮ К.

Про запровадження комплексу заходiв, спрямоваtIих на запобiгання
пожеж у природних екосистемах та екскурсiйних об'сктах Нацiонального
4.

за

повiдни ка <<Хорти

ця>).

lоповidачi:
в.о. duрекmора

,Щепарmалленmу захuсmу dовкiлля Запорiзькоi' обласноi
d ерж а вн о| adM iHi сmр ацii' С ер z i й КАР П I Й ;
duрекmор !епарmал,tенmу кульmурu, mурuзл|у, нацiональносmей mа релiеiЙ
З апор iз bKoi' о бл а с н oi' d ер ж а вн oi' а dлl i н i с mр ац ii' В л а d u сл а в М О Р О К О.

Про стан пiдготовки мiсць масового вiдпочинку на водних об'сктах
областi до прийняття вiдпочиваIочих.
fоповidачi:
засmупнuк начальнuка Головноzо управлiння iз запобizання наdзвuчайнuлt
сumуацiял,t ГУ ДСНС YKpaiHu у Запорiзькiй обласmi Олексанdр НА3АРОВ;
в.о. начQльн1.1ка Головноzо управлiння ,Щержпроdспожuвслужбu в
5.

Запорiзькiй обласmi Свimлана ВЛАС ОВА.

б. Про забезпечення потреб населенIIя та галузей економiки водними
ресурсами у разi rIастання маловоддя.

fоповidачi:

начсulьнuк вiddiлу воdнuх BidHocuH mа басейновоi' взаеллоdii Басейново?о
управлiння воdнuх pecypciB рiчок Прuазов'я IHHa РИБАЛКО;
duрекmор !епарmал,tенmу жumлово-коJйунальноzо zоспоdарсmва mа
буdiвнuцmва Запорiзькоi' обласноi' dержавноi' аdл,tiнiсmрацii'
Вimа-пiй ЛИТВИНЕНКO

7. Про попередження
зв'язку з незадовiльним

надзвичайноТ сиryаuii

Генеральнuй duрекmор

м. Щнiпропрудне у

технiчним станом дiлянки самопливного

каналiзацiйного колектору.
,ЩоповiDачi:

у

КП

<Облвоdоканал)) Запорiзькоi' обласно| раdu

Серziй БАСАНСЪКИЙ;
!нiпроруdненськuй лliськuй еолова €вzенiй

МАТВ€€В.

8. Про вжиття заходiв щодо попередження виникнення надзвичайноt
ситуацii на об'сктi будiвництва автотраIIспортноТ магiстралi через рiчку
Щнiпро у MicTi Запорiжжя в aKBaTopiT споруди NЬ10.
fоповidач: duрекmор ,Щепарmалtенmу пролtuсловосmi mа розвumку
аdлliнiсmрацil'
dержавноi'
iнфрасmрукmурu Запорiзькоi обласно|
Марuна БАРАНОВСЪКА.

видiлення пально-мастильних матерiалiв з регiонального
матерiального резерву.
!оповidач: в.о. duрекmора ,ЩепарmаJиенmу з пumань цuвiльноео захuсmу
населення Запорiзькоl' обласноi' dержавноi' аdмiнiсmрацi|' Анdрiй БУЛАВIНОВ.

9. Про

З питання ПЕРШОГО порядку денного:
пПро внесеtIня змiн до персонального складу регiоllальноi KoMiciT

питань техногенно-екологiчноТ безпеки
питання органiзацii

та

надзвичайних сиryаuiй

з

Та

iT роботи>>.

ДОПОВIДАВ: zолова Запорiзькоi' обласноi' dержавноi аdмiнiсmрацii,

з

пLlmань mехноzенно-еколоziчноi безпекu mа
н а d з вuч айнuх с umу ац iй З апор iз bKol' о бл а с m i Ол е кс а н d р С ТА Р УХ.

?олова реziонально|' колliсii

ВИРIШИЛИ:
1.

Прийняти до уваги iнформачiю доповiдача.

2. Увести до

ТЕБ та НС:

персон€Lльного

складу регiональноТ KoMicii

з

питань

першим заступником голови KoMicii першого заступника голови
облдержадмiнiстрацii Володимира ШУСТОВА;
заступником голови KoMicii -заступника голови облдержадмiнiстрацiТ
Едуарла БРУТМАНА.

2. Головам райдержадмirriстрачiям, сiльським, селищним, мiським

головам територiальtlих громад пiд час проведення засiдань регiональноТ
KoMicii з питань ТЕБ та НС (в режимi онлайн-засiдання):
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особисто бути присутнiми на засiданнi KoMiciT;
не допускати виключення пристроiв (режимiв ix роботи), якi забезпечують
вiдеозв'язок.

Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.
З питання ДРУГОГО порядку денного:
пПро епiдемiчний стан на територiТ Запорiзькоi областi та виконання
заходiв щодо запобiгання поширенню гостроТ респiраторноТ хвороби
COVID-I9, спричиненоТ KopoнaBipycoM SARS-CoV-2 (далi _ COVID-I9)>.

ДОПОВIДАЛИ:

засmупнuк 2енерально2о duрекmора - завidувач вiddiлу dослidження
бiолоziчнъtх факmорiв !ержавноi' усmановu <ЗапорiзькuЙ обласнuЙ
лабораmорнuй IteHmp МОЗ YKpaiHu> ОлексанDр МАlЦАК;
duрекmор !епарmал,tенmу охоронu зdоров'я Запорiзькоi' обласно|
d ер эю а в н oi' а d л,t i н i с mр ацii' Ол е кс i й К УЛ И Н И Ч.

ВИРIШИЛИ:
1.
2.

Прийняти до уваги iнформацiю доповiдача.

Структурним

пiдроздiлам

облдержадм iHicTpa чiТ,

райдержадмiнiстрацiям, органам мiсцевого самоврядування,
територiальним органам MiHicTepcTB, iнших центральних органiв
виконавчоi влади, суб'ектам господарювання, нез€Lлежно вiд форми

власностi, в межах компетенцii:
1) забезпечити посилення контролю за виконанням вимог, визначених
законами Украiни, актами Кабiнету MIiHicTpiB УкраТни, особливо, постановою
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 09.12.2020 Ns 1236 пПро встановлення
карантину та запровадження обмежувальних протиепiдемiчних заходiв з метоЮ
запобiгання поширенню на територii УкраТни гостроТ респiраторноТ хвороби
COVID-19, спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoV-2)) (зiзмiнами, зокрема,
внесеними постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 24.02.2021 NЬ 154
пПро внесення змiни до пункту З5 постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
09.02.2020 Jф 12З6>>), протокольними рiшеннями регiональноТ комiсiй з питань
ТЕБ та НС щодо запобiгання поширенню на територii Украiни гостроi
респiраторноТ хвороби COVID- 1 9;
2) у разi погiршення епiдемiчноТ ситуацii щодо захворюваностi на гострi
респiраторнi хвороби та грип, у тому числi на COVID-I9, забезпечити
посилення протиепiдемiчних заходiв;
3) вжити невiдкладних заходiв до збiльшення кiлькостi лiжок у закладах

охорони здоров'я для надання медичноi допомоги хворим на COVID-l9,
дооснащення таких закладiв необхiдним медичним обладнанням, забезпечення
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iх

медичним персон€UIом, лiкарськими засобами, виробами медичного

призначення, засобами для гIроведення дезiнфекцiт, iндивiдуального захисту та
централiзованоТ подачi медичного кисню;
4) уточнити оптимальнi маршрути транспортування пацiснтiв до закладiв
охорони здоров'я, що надають медичну допомогу хворим на COVID-19;
5) вжити заходiв щодо недопущення скупчення осiб на зупинках
автотранспорту;

б) розглянути можливiсть застосування гнучкого режиму робочого часу,
який, зокрема, передбачас рiзний час початку i закiнчення роботи для рiзних
категорiй працiвникiв, позмiнну роботу прачiвникiв, а за технiчнот можливостi також роботу в режимi ре€Lльного часу через IHTepHeT iз збереженням заробiтноТ
гIлати, дистанцiйну (надомну) роботу.

3.

Райдержадмiнiстрацiямо органам мiсцевого самоврядування
приймати рiшення на засiданнях мiсцевих комiсiй з питань ТЕБ та Нс питання

щодо запровадження додаткових обмежув€Lльних протиепiдемiчних заходiв з
метоЮ запобiгаНня пошИреннЮ на вiдпоВiднiЙ територiТ гостроi респiраторноТ
хвороби COVID-l9.

у разi ускладнення
iз COVID-I9
пов'язаною
обстановки
Терл,tiн вuконання;

4. Органам мiсцевого самоврядування:

забезпечити проведення перевiрок за дотриманням карантинних
обмежень суб'сктами господарювання нез€шежно вiд форми власностi, зокрема,
суб'сктами господарювання, якi здiйснюють перевезення пасажирiв, пiд час
випуску транспорту на лiнiю та пiд час безпосереднього перевезення пасажирiв;

1)

2) вжити заходiв щодо збiльшення кiлькостi транспортних засобiВ

на
мiських автобусних маршрутах загального користування або замiну транспорту
на автобуси бiльшоТ пасажиромiсткостi (у разi необхiдностi).
Терл,tiн в1,1конання пidпункmiв: tta перiоD каронmuну

5. Головному управлiнню НацiональноТ полiцiТ в Запорiзькiй областi,
Управлiнню патрульrrоi полiцii в Запорiзькiй областi, ЩУ <Запорiзький
обласний лабораторний центр моЗ УкраТни>>, органам мiсцевого

самоврядування, Головному управлiнню Щержпродспоживслужби в
ЗапорiзЬкiй областi, вiйськовим частинам Нацiональноi гварлiТ Украiни,
якi дислокуються в областi, посилити контроль за дотриманням
протиепiдемiчних обмежень на територiТ регiону.

Терл,liн в1,1конання: на перiоd каранmuпу

Щержпродспоживслужби в Запорiзькiй
областi посилити контроль за дотриманням санiтарного законодавства i
здiйсненням протиепiдемiчних заходiв закладами дошкiльноi освiти, закладами

6. Головному управлiнrrю

громадського харчування, фiзичнот культури та спорту, ринками, закладами, що
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надають послуги

з

розмiщення, об'ектами торгiвлi продоволЬчиМи

непродовольчими групами ToBapiB тощо.

Терл,tiн вuконання:

Та

на перiоd каранmuну

7. Головному управлiнню Нацiоtlальноi полiцii в Запорiзькiй областi,
Управлiнню патрульноТ полiцii в Запорiзькiй областi, УправлiЦнЮ
Укртрансбезпеки у Запорiзькiй областi посилити контроль за виконанняМ
протиепiдемiчних вимог пiд час здiйснення пасажирських перевеЗень.
Терл,tiн вuконання: на перiоd каранmuну

iнформацiйноТ дiяльностi та комунiкацiй з
громадськiстlо облдержадмiнiстрачiТ продовжити проведення широкоГО
iнформування щодо встановлених обмежень та необхiдностi дотриманнrI

8. [епартаменry

протиепiдемiчних заходiв на територii областi.

Терл,tiн вuконання:

на перiоd Kapaltmuty

9. Щепартаменry соцiального захисry населецня облдержадмiнiстраuii
посилити проведення додаткових заходiв щодо виявлення та обслуговуваНня
одиноких осiб та осiб, якi одиноко проживають, серед осiб похилого BiKy, осiб з
iнвалiднiстю, осiб, якi перебувають на самоiзолячii (у разi необхiдностi) та
органiзувати наJIежний соцi а_гrьний супровiд.
Терл,tiн вuконання: па перiоd каранmuну

10. Заступнику голови ЗапорiзькоТ обласноТ

адмiнiстрацii
опрацювати питання щодо укладання договору з
Едуарду БрутмднУ
командитним товариством ТОВ <Запорiзький автогенний завод i компанiя> Для
забезпечення потреб медичним киснем КНП <Пологiвська багатопрофiльна
лiкарня iнтенсивного лiкування>> ПологiвськоI районноi ради.
Терлliн вuконQння: mермiново

Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.

З питання

ТРЕТЬОГО порядку денrlого:

,,Про заходи щодо запобiгання та протидii масовим пожежам лiсiв,

та на полiгонах твердих побутових вiдходiв у
пожежонебезпечний перiод 202l року. Погодження Плану дiй
Щепартаментiв, управлiнь обласноi державноi адмiнiстрацii,
сiльгоспугiдь

райдержадмiнiстраuiй та оргаIriв мiсцевого самоврядування з пiдготовКи
до пожежонебезпечшого весIlяIIо-лiтнього перiолу 202l року>.
ДОПОВIДАJrИ:
нQчальнl,tк Головноzо управлiння !СНС YKpalHu у ЗапорiзькiЙ обласmi
Олексiй Лепськuй;
в,о. duрекmора,ЩепарmаJиенmу аzропролruсловоzо розвumку Запорiзькоi'
обласноl' dержавноi' аdмiнiсmрацii Днdрiй ПОЛЯКОВ ;
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в.о. duрекmора lепарmалленmу захuсmу dовкiлля Запорiзькоi' обласноi'
dержавноi' аdлliнiсmрацii' С epzi й КАРПIЙ ;
начальнllк Запорiзькоzо обласноzо управлiння лiсовоzо mа мuслltвськоzо

zоспо

d

арсmва В оло

d шм

uр С ЕЛIО К.

ВИРIШИЛИ:
1.

Прийняти до уваги iнформацiю доповiдача.

облдержадм iH icTpa цiТ,
пiдроздiлам
Структурним
райлержадмiнiстрацiям, органам мiсцевого самоврядування спiльно з
Запорiзьким обласним управлiнням лiсового та мисливського
господарства в межах повноважень та компетенцiТ забезпечити неухильне
виконання розпорядження голови облдержадмiнiстрацiТ <Про посилення
2.

заходiв щодо пожежнот безпеки в лiсових масивах

i сiльгоспугiддях областi

в

2021 роцi> та <Плану дiй структурних пiдроздiлiв обласноi державноi
адмiнiстрацii, райдержадмiнiстрацii, органiв мiсцевого самоврядування,

територiальних органiв MiHicTepcTB та вiдомств щодо попередження пожеж в
весняно-лiтнiй перiод 2021 року).
Терл,tiн вl,tконання: проmяzом
п о ilс иrc о н е б ез пе ч но zo пер io dу
3. Райдержадмilliстрацiям, органам мiсцевого самоврядування спiльно

з Запорiзьким обласним управлiнням лiсового та

мисливського

господарства:
1) розглянути на нарадах питання щодо вжиття заходiв для забезпечення
протипожежного захисту лiсiв сiльгоспугiдь, розробити та забезпечити
неухильне виконання комплексних планiв дiй шодо протипожежного захисту
лiсiв i сiльгоспугiдь у пожежонебезпечний перiод202l року;

i

2) розглянути питання щодо

створення резерву п€Lпьно-мастильних

матерiалiв для лiквiдацiТ можливих пожеж;
3) попередити Bcix землекористувачiв про заборону сп€uIювання сухоТ
трави, cTepHi, соломи пiсля збиральних залишкiв та смiття;
Терл,tiн вuконання пidпункmiв ]-3: do
почаmку понсенсонеб езпечноzо перiоdу
4) рекомендувати землекористувачам провести збiр соломи та обробiток
грунту в охоронних зонах повiтряних лiнiй електропередачi З30 i 750 кВт;
TepMiH вuконання пidпункmiв: проmяzом
3-ж dHiB пiсля збuраttня зерновлlж
5) забезпечити:
використання промислових вiдходiв IV класу небезпеки на полiгонах ТПВ
як iзолюючий матерiал, у середнiй та верхнiй частинi полiгона;
метою
проведення зволоження ТПВ
пожежонебезпечнi перiоди
запобiгання самозагоряння ТПВ;
полiгони ТПВ первинними засобами гасiння пожежi з розрахунку: на

у

з
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м2 один пожежний щит/стенд (одночасно мае бути передбачено два
менше нiж по 50 м3
резервуари або водойми для пожежогасiння мiсткiстю не
5000

кожний);
створення системи вилучення та знешкодження бiогазiв, якi виникають у
наслiдок бiохiмiчних проr{есiв у тiлi полiгона побутових вiдходiв з метою
запобiгання пожеж;
Терлliн вuконання: посmiйно
6) про проведену роботу iнформувати ,щепартамент агропромислового
розвитку облдержадмiнiстрачiТ.

Терл,tiн вuконання: u4омiсяця do 05 чuсла

mа пidсулtково зо перiоd do 05.11.2021

4. Запорiзькому обласному управлiнню лiсового та

мисливСькогО

господарства:
l) звернутись до ,.щержлiсагентства iз клопотанням про створення вlдомчих
дiездатних протипожежних пiдроздiлiв та оснастити ik необхiдною кiлькiстю
протипожежноi технiки та озброснням;
2) забезпечити приведення в пiдвищену готовнiсть пунКтiв зосеРедженнЯ

протипожежного обладнання та iнвентарю. Створити резерв

п€Lltьно-

мастильних матерiалiв та протипожежного обладнання для лiквiдацiт можливих
загорань i пожеж у лiсових насадженнях, сприяти активiзацiТ рейдових бригад
та загороджувzLльних постiв, застосування адмiнiстративних покарань до
порушникiв пожежноi безпеки в лiсах;
3) забезпечити роз'яснення щодо дотримання Правил пожежнот безпеки в
лiсах УкраТни;
Терлliн вuконання пidпункmiв ]-3: do
п оч оmку по)Iс eJlco н е б ез печ но zo п ер io dy
4) вжити дiсвих заходiв rцодо заборони вiдвiдування лiсiв населенням та
в'iЪду транспортних засобiв (KpiM службових) у перiод високоТ пожежноТ
небезпеки;

повноважень посилити роботу з правоохоронними й
природоохоронними органами щодо проведення спiльних профiлактичних,
адмiнiстративних та iнших заходiв з охорони лiсiв вiд пожеж, з виявлення
порушникiв правил пожежноi безпеки в лiсах, з притягнення iх до

5) у межах

вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством;

6) активiзувати спiвпрацю iз засобами масовоi iнформаuiт з метою
iнформування населення про пожежну обстановку та вiдповtдальнlсть за
порушення правил пожежноТ безпеки в лiсах;
Терлliн

пidпункmiв : проmяzом
понс е}rc о п е б ез печ Hozo пер io dy
]) про проведену роботу iнформувати Щепартамент агропромислового
розвитку облдержадмiнiстрачiТ.
Терл,tiн вuконання: u4омiсяця do 05 чuсла
mа пidсумково за перiоd do 05.11.2021
в1,1конQння
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5. Головному управлiнню Нацiональнот полiцiт в Запорiзькiй областi
надати практичну допомогу державнiй лiсовiй oxopoHi щодо забезпечення
громадського порядку в мiсцях масового вiдпочинку населення i боротьби з
лiсовими пожежами.
Терл,tiн вuконання пidпункmiв : проmяzом
п омс е}rcон еб ез печноzо пер io dy
б. Головному управлiнню ,.щержавноi служби Укратни з над3вичайних
сиryачiй у Запорiзькiй областi:
1) вжити невiдкладних заходiв щодо пiдвищення ефективностi роботи
пiдроздiлiв управлiння щодо попередження виникнення i гасiння пожеж;
2) привести в посилену готовнiсть TexHiKy та особовий склад пiдрозлiлiв на
випадок виникнення пожеж у лiсових масивах i сiльгоспугiддях областi;
З) забезпечити з€tлучення iнших служб для повноТ лiквiдацii пожеж у разi
ix виникнення згiдно з мобiлiзацiйними планами;
4) проiнформувати .щепартамент агропромислового розвитку
облдержадмiнiстрацiI у TepMiH, що настае за звiтним перiодом;
5) про проведену роботу iнформувати Щепартамент агропромислового
розвитку облдержадмi нiстрацii.
Терл,tiн вuконання: tцомiсяця do 05 чuсла
mа пidсумково за перiоD do 05.11.2021

комунiкацiй з
дiяльностi та комунlкацlй
7. Щепартаменту iнформацiйноi дiяльностi
iнформацiт

громадськiстю вжити заходiв щодо висвiтлення в засобах масовот
правил
роз'яснювальноi iнформачii для населення стосовно дотримання
.rо*a*"оi безпеки та дбайливого ставлення до лiсiв,
TepMiH вuконання: посmiйно

8. Погодити План дiй

,.Щепартаментiв, управлiнь обласноi державноТ

адмiнiстрацii, райдержадмiнiстрацiй та органiв мiсцевого самоврядування
пiдготовки до пожежонебезпечного весняно-лiтнього перiоду 202]' року.

з

Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.
З питання ЧЕТВЕРТОГо порядкч денного:
,,про запровадження комплексу заходiв, спрямованих на запобiгання
пожеж у природних екосистемах та екскурсiйних об'сктах Нацiонального
заповiдника <<Хортиця>>.

ДОПОВIДАЛИ:
в,о. duрекmора !епарmаJУlеНmу зOхuсmу dовкiлля Запорiзькоi'

обласноi'

ж а BHot' а dлliнiс mр аъlii' С ер z i й КАР П I И ;
duрекmор !епарmqJу'енmу кульmурu, mурuзJчlу, нацiональносmей mа релtziй
М о Р о к о.
з апор ii ьк oi i бл а с н oi' d ер ж а в н oi а dлliн i сmр ацii' В л а d uсл а в
d

ер
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ВИРIШИЛИ:
1.

Прийняти до уваги iнформацiю доповiдача.

2. Нацiональному заповiднику
повноважень:

1)

органiзувати погодження

<<Хортиця>>

з

в

межах компетенцiТ

Та

Щепартаментом захисту довкiлля

облдержадмiнiстрацii комплексу заходiв, спрямованих на запобiгання пожеж У
природних екосистемах та екскурсiйних об'сктах Нацiонального заповiДниКа
<Хортиця>;
2) забезпечити проведення комплексу протипожежних заходlв з очищеннЯ
насаджень вiд впалих та завислих дерев, розташованих вздовж автомобiльниХ
дорiг та туристичних маршрутiв, екскурсiйно-туристичних об' cKTi в;
3) привести належний стан протипожежнi iнформаuiйнi аншлаги,
протипожежнi проiЪди, шлагбауми ;
4) забезпечити оновлення мережi мiнералiзованих протипожежних смуг на
пiдпорядкованiй територii;
Терлliн вuконання: do почаmку
п о JIс еuс о н е б ез п еч н oz о п ер io dy

у

5) органiзувати протипожежне патрулювання та монiторинг територii

о.

Хортиця працiвниками Нацiонального заповiдника <<Хортиця), зокрема, iз

застосуванням безпiлотного лiтального апарату;
6) вжити заходи щодо обмеження заiзду транспортних засобiв у лiсовi
насадження.
Терлtiн вuконання: проmяzом
п о)rcеuсон е б ез п ечноzо п ер io Dу

З. Щепартаменту захисry довкiлля облдержадмiнiстрачiТ розглянути в
межах компетенцii та повноважень комплекс протипожежних захоДiв

Нацiонального заповiдника <Хортиця>
природоохоронного законодавства.

на вiдповiднiсть

нормам

Терлtiн вuконання: Do почаmку
помсе}rc о н е б езпеч но?о п ер io dу

4. Головному управлiнню ДСНС УкраТни у Запорiзькiй областi
розглянути можливiсть щодо видiлення пожежного автомобiля ДЛЯ

цiлодобового чергування в пожежонебезпечний перiод на о. Хортиця.
Терлtiн вuконання: проmя?ом
п о ilс atc о н е б ез п еч н о z о п ер io dy

5. Головному управлiнню Нацiональноi полiцii в Запорiзькiй областi,

Управлiнню патрульноТ полiцiТ

в Запорiзькiй областi,

вiйськовим

частинам НацiональноТ гварлii Украiни, якi дислокуються в м. Запорiжжяо
надати практичну допомогу в посиленнi патрулювання територiТ НацiональноГо
заповiдника <Хортиця) додатковими нарядами патрульноТ полiцii.
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TepMiH вuконання: проmяzом
п онсе)rcо н еб ез печноzо пер io dy

6. Службi автомобiльних дорiг в Запорiзькiй областi

розглянути
пропозицiю Нацiонального заповiдника <Хортиця> щодо встановлення
веб-камери на пiлонi мосту, що булусться через р. Новий Щнiпро, для
протипожежного спостереження за територiею штучних лiсових насаджень та
природних екосистем о. Хортишi.
Терлtiн вl,tконання: do 01.05.202 1

Рiшення KoMicii прийнято одноголосно.
З питання П'ЯТОГО порядку денного:
<<Про стан пiдготовки мiсць масового вiдпочиrlку на водних об'сктах
областi до прийняття вiдпочиваIочих>>.

ДОПОВIДАЛИ:

засmупнuк начсlльнuка Головноео управлiння iз запобizання наdзвuчаЙнuм
сumуацiял,t ГУ ДСНС YKpaiHu у Запорiзькiй обласmi Олексанdр НА3АРОВ;

в.о. начальнuка Головноzо управлiння !ержпроdспожuвслужбu

в

Запорiзькiй обласmi Свimлано ВЛАСОВА.

ВИРIШИЛИ:
1.

Прийняти до уваги iнформачiю доповiдача.

органам мiсцевого самоврядування:
1) визначити мiсця масового вiдпочинку за проектами вiдведення
земельних дiлянок для цiеi мети вiдповiдно до вимог lrункту 3 Порядку облiку
мiсць масового вiдпочинку населення на водних об'сктах, затвердженого
поставною Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 0б.03 .2002 N 2б4. Виконати заходи
щодо благоустрою, облаштування та iнженерно-технiчного забезпечення
територiй в мiсцях водокористування населення;
2. Райдержадмiнiстрацiям,

Терлtiн вuконання: do 01.04.2021
2) надати до ceкpeTapiaTy регiональноТ KoMicii ТЕБ НС, ГУ ДСНС в
Запорiзькiй областi, Головному управлiнню Щержпродспоживслужби в

i

Запорiзькiй областi перелiк мiсць масового вiдпочинку населення на водних
об'ектах, в якому зазначити вiдомостi про них, а саме: наявнiсть паспорта; нzLзву
пiдприемства, установи чи органiзацii, за якими закрiплено мiсце масового
вiдпочинку; наявнiсть сезонних рятуваJIьних постiв; медичних пунктiв; стан
iнженерного рiвня облаштування; мiсцезнаходженн я найближчого лiкувальнопрофiлактичного закладу.

TepMiH вuконання: do 01.04.202l
3) визначити мiсця, д€ заборонясться масовий вiдпочинок населення на
водних об'ектах та позначити iх щитами з попереджув€Lльними написами;

|2
Терлliн вuконання: do 01.05.2021
4) органiзувати комiсiйнi перевiрки мiсць масового вiдпочинку на воДних
об'ектах з обов'язковим з€Lлучення представникiв Головного управлiння
Щержпродспоживслужби в Запорiзькiй областi.
Терл,tiн в1,1конання: do 1 0.06.202

l

3.

Райдержадмiнiстрацiям, оргаIrам мiсцевого самоврядування,
спiльно з закладами та суб'сктам господарIовання, незалежно вiд фОРМИ
власностi забезпечити

:

1) оздоровчi заклади

н€Lltежною кiлькiстю джерел протипожежного
водопостачання у вiдповiдностi до норм чинного законодавства;
2) вiдпрацювання схеми з€Lлучення пристосованоi технiки комун€LПЬНих
пiдприемств для оперативного пiдвозу води для цiлей пожежогасiння У РаЗi
виникнення пожеж на об'ектах;
3) обстеження i очищення дна акваторii пляжiв мiсць масового вiдпочинкУ,
якi перебувають у власностi пiдприемств та установ MicTa, пiдготовку MaTpociBрятувальникiв для сезонних рятув€Lльних постiв пляжiв, причалiв, човноВИх
станцiй та iнших водних об'ектiв, призначених для вiдпочинку гроМадян на
водi.

TepMiH вuконання пidпункmiв ]-3:
do почаmку озdоровчоzо сезону

4. Суб'сктам

господарювання нез€шежно

вiд форми

власностi

забезпечити виконання заходiв гIопереднiх приписiв, запропонованих орГаНаМИ
державного нагляду (контролю) в сферi пожежноТ, техногенноТ безпеки Та
цивiльного захисту.
Терлtiн вuконання: Do почаmку
озdоровчоzо сезону

5. Головному управлiнню

в

ЗапорiЗьКiЙ
областi забезпечити проведення необхiдних лабораторних дослiджень фактОРiВ
зовнiшнього середовища (питна вода, вода поверхневих водойм, rрунт тощо).
Терл,tiн вuконання: do почаmtч
лimньоzо озdор овчо?о сезону

Щержпродспоживслужби

Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.
З питання ШОСТОГО порядкч денного:
пПро забезпечення потреб населення та галузей економiки ВоДниМИ
ресурсами у разi настанIlя маловоддя>>.

fОПОВIfАJIИ:

начальнuк вiddiлу воdнuх BidHocuH mа басейновоi' взасллоdii' БасеЙново2о
управлiння BodHux pecypciB рiчок Прuазов'я lHtta РИБАЛКО;

1з

duрекmор ,Щепарmаменmу

буdiвнuцmва
Вimа,цiй

Запорiзькоi

ЛИТВИНЕНКO

жumлово-коп4унаrlьно?о zоспоdарсmва mа
обласноi' depotcaBHoi' аdлliнiсmрацii'

ВИРIШИЛИ:
1.

Прийняти до уваги iнформачiю доповiдача.

2.

Басейновому управлiнню водних pecypciB рiчок Приазов'я,
райдержадмiнiстрацiям, органам мiсцевого самоврядування у межах

компетеНцii забезПечити неухильне дотримання встановлених режимiв роботи
водосховищ i водогосподарських систем та у разi настання маповоддя вжити
заходiв щодо ощадливого i рацiонального використання водних pecypciB.
Терлliн вuконання: у разi носmання мсtловоddя

3. Басейновому управлillню водних pecypciB рiчок Приазов'я у разi
погiршення гiдрометеорологiчноi ситуацiт (зниження водностi, настання

маJIоводдя) забезпечити проведення позачергових засiдань мiжвiдомчот koMicii
та оперативно оперувати режими роботи водосховищ та водогосподарських
систем з урахуванням прогнозу водностi, а також у разi необхiдностi вжити
заходiв до обмеження прав водокористувачiв або змiни умов водокористування
вiдповiдно до cTaTTi 45 Водного кодексу УкраТни.
TepMiH влlконання: у разi насmоння ма"цовоddя

4. Щепартаменry захисry довкiлля облдержадмiнiстрацii, БасеЙнОВОМУ
управлiнню водIlих pecypciB рiчок Приазов'я забезпечити монiторинг вод у
мiсцях питних водозаборiв та у разi погiршення ситуацiт iнформувати органи
мiсцевого самоврядування.
Терлliн вllконання : по сmiйно

оргаtIам мiсцевого самоврядування:
1) перелбачити видiлення коштiв з мiсцевих бюджетiв для забезпечення
виконання регiональних та мiсцевих програм (заходiв) щодо забезпечення
населення якiсною питною водою в достатнiй кiлькостi;
Терлliн вuконання: поcmiйно
2) забезпечити завчасну розробку технологiчних схем роботи водозабiрних
споруд питних водозаборiв в умовах маловоддя;
Терлliн вuконання: dо почаmку перiоdу ма"ловоddя
3) забезпечити iнформування водокористувачiв та населення про якiсний
стан водних pecypciB у разi його погiршення. Iнформацiю щодо якостi питноТ
офiцiйних сайтах комунzLльних пiдприсмств
води розмiщувати
водопостачання, органiв мiсцевого самоврядування, а також розповсюджувати
через соцiальнi мережi та друкованi засоби масовоТ iнформацiТ;
Терлliн вuконання: в перiоD насmання мсъцовоddя
5. Райлержадмiнiстрацiям,

на

|4

4) органiзувати та забезпечити доступ населення до якiсноi питнот води,
шляхом впровадження колективних станцiй (установок) доочистки питнот води

на системах

централiзованого водопостачання, насамперед

для
водозабезпечення дошкiльних, шкiльних та лiкувальних закладiв, встановлення
пунктiв розливу питноТ води.
Терлliн вuконання: в перiоd насmання маltовоddя

Рiшення KoMicii прийнято одноголосно.
З питання СЬОМОГО порядкч денного:
<Про попередження надзвичайноi сиryачii у м. Щнiпропрудне у зв'язку
з незадовiльним технiчним станом дiляtlки самопливного каналiзацiйного
колектору>>.

ДОПОВIДАJIИ:

ГенеральнuЙ duрекmоР
Серziй БАСАНСЪКИИ;
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ВИРIШИЛИ:
1.

Прийняти до вiдома iнформачiю доповiдача.

2. Щепартаменry житлово-комунального господарства та булiвництва
облдержадмiнiстрацii ретельно опрацювати порушене питання та пропозицiТ
щодо його вирiшення надати головi облдержадмiнiстрачii.
Терлliн вuконання: do 26.03.2021

з питання

Восъмого

порядкч денllого:

ппро вжиття заходiв щодо попередження виникнення надзвичайноi
сиryацii на об'сКтi бупiвНицтва автотраНспортноТ магiстралi через рiчку
Щнiпро у MicTi Запорiжжя в aKBaTopiT споруди NЬ 1Ь.
доповIfАВ: duрекmор,,Щепарmаменmу проJиuсловосmi mа розвumку
iнфрасmрукmурu Запорiзькоi' обласноi' dержавноl' аdмiнiсmрацii'

Марuна БАРАНОВСЪКА.

ВИРIШИЛИ:
1.

Прийняти до уваги iнформацiю доповiдача.

2.

Щепартаменту промисловостi

та

розвитку

iнфраструктури

облдержадмiнiстрачiТ:
1) у просктi розпорядження голови облдержадмiнiстрацii <Про вiдкриття
та закриття навiгацiТ для маломiрних суден у 202l рочi> встановити термiни

l5

в

акваторii споруди .},lb 10 об'скту <Булiвництво
автотранспортноi магiстралi через р. Щнiпро в м. Запорiжжi> (автомобiльна
дорога Н-08 Бориспiль - Щнiпро - Запорiжжя (через м. Кременчук) - Марiуполь
<Пiд'iЪд до о. Хортиця (автотранспортна магiстраль через р. .Щнiпро у
вiдкриття навiгацii

м. Запорiжжi)> з 01.06.2021;

2)

Терлtiн вLlконслння: do

3 0. 03. 2 02

1

розробити схему взасмного iнформування зацiкавлених установ,

пiдприсмств про проведення будiвельних робiт з використанням несамохiдного
плавучого крану <Захарiй LК-б00) в aKBaTopiT слорули J\гэ 10.
Терл,tiн вLtконання : do

2 6. 03. 2 0 2

1

З. Службi автомобiльних дорiг у Запорiзькiй областi та представництву
оОrур Тааххут Ташимаджилик Iншаат Тiджарет Ве CaHa'i AHoHiM Ширкетi>
забезпечити своечасне оприлюднення iнформацii про виконання будiвельних

робiт

з

зzLлученням несамохiдного плавучого крану кЗахарiй LK-600)

в aKBaTopiT спорули J\Ъ 10.

Терл,tiн вuконання: но перiоd вuконання
буdiвельнltж робim в aчBomopii споруdu ЛЬ l0

4. Нижньоднiпровському мiжрегiональному управлiнню

Щержавrrоi
служби морського та рiчкового транспорту УкраТни посилити контроль за
дотриманням безпеки судноплавства пiд час проведення булiвельних робiт з
запученням несамохiдного плавучого крану <Захарiй LК-б00> в акваторii
споруди J\Ъ 10.
Терлliн вuконQння: на перiоd вuкононня
буDiвельншr робim в anramopii споруdu JYs 10

5. Головному управлiнню НацiональноТ полiцiТ в Запорiзькiй областi
вжити заходiв щодо проведення роз'яснювальноТ роботи серед власникiв
маломiрних суден, баз для стоянок м€tпомiрних суден стосовно необхiдностi
виконання заходiв безпеки судноплавства в перiод робiт з булiвництва споруди
М 10 об'екту будiвництва автотранспортноi магiстралi через р. Щнiпро.
TepMiH вltконання: на перiоd вuконання
буdiвельtttм робim в aшBamopii споруlu М I0
Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.
З питання ДЕВ'ЯТОГО порядку денного:

,,Про видiлення пально-мастильних матерiалiв з

матерiального

резерву>>.

регiолIальtIого

dupeKmopa !епарmалленmу з пumань цuвiльноzо
населення Запорiзькоi обласноi'dерuсавноi аdмiнiсmрацii'Анdрiй БУЛАВIНОВ.

lОПОВIfАВ: в.о.

ВИРIШИЛИ:

16
1.

Прийняти до вiдома iнформачiю доповiдача.

2.

Враховуючи високий ризик виникнення надзвичайних ситуацiЙ

техногенного та природного характеру, погодитись з видiленням пaulьномастильних матерiалiв з регiонального матерiального резерву ГоловномУ
управлiнню ДСНС Украiни у Запорiзькiй областi для запобiгання та
оперативного реагування у разi виникнення надзвичайних ситуацiй
техногенного та природного характеру в весняно-лiтнiй перiол 2021 року У
кiлькостi 5000 (п'ять тисяч) лiтрiв дизельного паJIьного, 5000 (п'ять тисяч)
лiтрiв бензину (2500 лiтрiв марки А92 та 2500 лiтрiв марки А95).
З. Щепартаменту з питань цивiльного захисту населення

облдержадмiнiстрачiТ пiдготувати проскт розпорядження голови
облдержадмiнiстрацiТ про видiлення паJIьно-мастильних матерiалiв З

регiонального матерiального резерву з под€Lльшою передачею на баланс
Головному управлiнню ДСНС УкраТни у Запорiзькiй областi для запобiгання та

оперативного реагування у разi виникнення надзвичайних ситУацiй
техногенного та природного характеру в весняно-лiтнiй перiод 2021' рокУ У
кiлькостi 5000 (п'ять тисяч) лiтрiв дизельного паIIьного, 5000 (п'ять тисяч)

лiтрiв бензину (2500 лiтрiв марки А92 та 2500 лiтрiв марки А95).

TepMiH вl,tконання: do 09,04.2021

Секретар комiсii

микола Пусь

