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Затверджую 
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обласної державної адміністрації  
                      
              о/п            В. Гаврішко 
      червня 2013 року  

 

 
ПРОТОКОЛ  № 6 

засідання комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації 
 

25 червня 2013 року                                                            м. Хмельницький 
 

Головує                                  -       Гаврішко В.Д. 
Присутні члени комісії       -       13 осіб (за окремим списком)   

 
Порядок денний: 

І. Про стан підготовки органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування до дій з попередження надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру під час експлуатації об’єктів житлово-комунального 
господарства та інфраструктури в осінньо-зимовий період 2013-2014 років. 

ІІ. Про заходи щодо забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення у 2013 році. 

ІІІ. Про стан техногенної безпеки в області. Функціонування та 

обладнання автоматизованими системами раннього виявлення та оповіщення 

персоналу об’єктів підвищеної небезпеки. 
ІV. Про стан протипожежного захисту та підготовки закладів освіти до 

навчального 2013/14 року. Утримання джерел протипожежного водопостачання. 

V. Про стан виконання окремих рішень комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, прийнятих у 2013 році. 

VI. Про стан забезпечення регульованого водокористування, наявності 

водозаборів із природних джерел (свердловини, поверхневі водозабори) та стану 

водомірних вузлів на них. 

 
І. Про стан підготовки органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування до дій з попередження надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру під час експлуатації об’єктів житлово-комунального 
господарства та інфраструктури в осінньо-зимовий період 2013-2014 років.  

(Гаврішко В.Д., Ващук Г.І., Болібрух Б.В., Литовчук М.В.) 
 



 
Комісія вирішила: 

1. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам:  
1.1. До 1 вересня 2013 року: 
1.1.1 Відкоригувати відповідні плани реагування, плани залучення сил і засобів та 

порядок взаємодії органів управління гілок влади, органів місцевого самоврядування 
всіх рівнів на випадок несприятливих погодних умов, порядок інформування, 
оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій.  

1.1.2. Вжити вичерпних заходів щодо реального накопичення резервів 
матеріальних засобів, у першу чергу тих, в яких може виникнути потреба в осінньо-
зимовий період (паливно-мастильні, будівельні матеріали (шифер, пиломатеріали, 
цвяхи), бензопили, мотопомпи тощо). 

1.2. Передбачити, під час коригування місцевих бюджетів на 2013 рік та у 
проектах бюджетів на 2014 рік, збільшення обсягів резервних фондів місцевих 
бюджетів.  

1.3. Забезпечити проведення моніторингу стану підготовки об’єктів житлово-
комунального господарства та міського електротранспорту до роботи в осінньо-
зимовий період 2013/2014 року, завершити підготовку до осінньо-зимового періоду 
до 1 жовтня поточного року. 

1.4. Через житлово-комунальні підприємства, спільно із підрозділами ПАТ 
«Хмельницькгаз» (Юрченко М.Б.) та ВАТ «Шепетівкагаз» (Туринський В.В.)  та 
іншими спеціалізованими підприємствами до 20 вересня 2013 року: 

1.4.1. Вжити заходів щодо забезпечення безпечної експлуатації газового 
обладнання внутрішньо будинкових систем, зокрема індивідуального опалення, 
технічного обслуговування димових та вентиляційних каналів житлового фонду із 
складанням актів обстеження.  

1.4.2. Забезпечити розроблення (за наявності провести уточнення) та погодження з 
місцевими підрозділами Головного управління Державної служби з надзвичайних 
ситуацій в області (Болібрух Б.В.) оперативних планів спільних дій, спрямованих на 
запобігання аваріям у системах тепло-, водо-, електро- і газопостачання підприємств 
усіх форм власності та локалізацію наслідків таких аварій. 

1.5. Доручити службам житлово-комунальних організацій забезпечити надання до 
1 жовтня 2013 року до місцевих підприємств газопостачання актів про своєчасне 
виконання планових робіт щодо перевірки димових і вентиляційних каналів, 
щільності інженерних вводів в багатоповерхові будинки з метою недопущення 
загазованості підвальних приміщень. 

1.6. До 10 вересня 2013 року визначити приміщення (готелі, казарми військових 
частин, навчальні, лікувальні заклади тощо) для створення на їх базі пунктів прийому 
людей з можливих  місць надзвичайних ситуацій, масових транспортних заторів на 
автошляхах державного значення, тощо, а також підготовку місць для тимчасового 
обігріву (у тому числі у наметах) працівників аварійно-рятувальних служб та 
ремонтно-відновлювальних підрозділів, соціально незахищених верств населення у 
разі екстремально низьких температур, а також створення запасів матеріалів, 
необхідних для їх функціонування. 

1.7. Забезпечити постійне проведення масово-роз’яснювальної роботи серед 
людей різних категорій щодо дотримання правил безпеки та дій під час загрози або 
виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах життєзабезпечення, шляхах 
сполучення, користування приладами та системами опалення приміщень тощо. 

1.8. Утворити комісії, із залученням фахівців Державної екологічної інспекції в 
області (Гуменюк В.В.), Державного управління охорони навколишнього природного 
середовища в області (Вавринчук С.М.), Служби автомобільних доріг в області 
(Зелінський О.А.) (ДП «Хмельницький облавтодор» (Гнидюк П.І.)), ПАТ ЕК 
«Хмельницькобленерго» (Шпак О.Л.), Хмельницької філії ПАТ «Укртелеком» 
(Скоблілова Н.М.) та провести протягом червня-липня 2013 року комісійне 



обстеження зелених насаджень, які ростуть біля доріг державного, місцевого 
значення, вулиць та у паркових зонах населених пунктів і впливають на транспортні 
комунікації, інженерні мережі, будівлі (споруди), створюють загрозу безпечному 
проживанню та життєдіяльності населення та силами спеціалізованих та комунальних 
підприємств, аварійно-рятувальних служб до 10 вересня 2013 року вжити заходів 
щодо видалення аварійних і сухостійних дерев. 

1.9. До 1 жовтня 2013 року скласти переліки технічних засобів підприємств, 
установ, організацій, військових частин, які можуть бути залучені до розчищення 
доріг і вулиць від снігових заметів, буксирування транспортних засобів та укласти 
відповідні угоди на їх залучення. 

1.10. Про готовність органів управління у сфері цивільного захисту до дій в 
екстремальних умовах зимового періоду 2013/2014 років поінформувати комісію з 
питань ТЕБ та НС ОДА до 10 жовтня 2013 року. 

2. Керівництву ВАТ з газопостачання та газифікації «Хмельницькгаз» (Юрченко 
М.Б.) та «Шепетівкагаз» (Турінський В.В.):  

2.1. До 1 жовтня 2013 року спільно з управлінням Держгірпромнагляду по області 
(Кукурудза О.І.) (відповідно до компетенції) забезпечити здійснення перевірок: 

- технічного стану систем газопостачання міст та населених пунктів, внутрішньо 
будинкового газового обладнання, газопроводів і газового обладнання промислових і 
сільськогосподарських підприємств, котелень, підприємств комунально-побутового 
обслуговування виробничого характеру; 

- справності ущільнень вводів і підземних інженерних комунікацій; 
- технічного стану газонаповнювальних станцій, газонаповнювальних пунктів, 

проміжних складів балонів, автомобільних газозаправних станцій і пунктів, пунктів 
обміну балонів. 

2.2. Під час підготовки та у період опалювального сезону 2013/2014 року 
забезпечити: 

- залучення персоналу підприємств з газопостачання 
та газифікації до виявлення проблемних об'єктів, самовільного  втручання  в 
конструкцію, переносу та влаштуванню газових приладів, димових та вентиляційних 
каналів абонентами. 

- відключення, згідно діючого законодавства, від газопостачання споживачів, які 
не допускають до власних приміщень представників газових господарств для 
проведення перевірки та ремонту; 

- забезпечити організацію роботи та встановити контроль за виконанням робіт по 
виносу вимикаючих пристроїв із під’їздів багатоповерхових будинків; 

- проведення додаткових інструктажів з мешканцями житлових будинків з питань 
дотримання правил безпеки; інформувати їх про причини та наслідки аварій, що 
сталися під час використання газу у побуті (в тому числі, під час по квартирних  (по 
будинкових) обходів працівниками підприємств та під час отримання користувачами 
газу нових абонентських книжок замість використаних, обладнавши для цього 
відповідні інформаційні куточки в сервісних центрах); 

- забезпечення через засоби масової інформації (телебачення, радіо, газети) 
широкої роз’яснювальної роботи серед населення області про заходи безпеки під час 
використання у побуті природного та скрапленого газу, своєчасно інформувати, про 
пониження тиску або припинення подачі газу в системі газопостачання, про 
погіршення погодних умов, які негативно впливають на якість тяги в димових І 

вентиляційних каналах та правила, яких потрібно дотримуватися в даних випадках; 
3. Службі автомобільних доріг в області (Зелінський О.А.), ДП «Хмельницький 

облавтодор» (Гнидюк П.І.), головам комісій з питань ТЕБ та НС 
райдержадміністрацій, міськвиконкомів: 

3.1. До 1 жовтня 2013 року забезпечити створення запасу необхідної кількості та 
якості посипного матеріалу, ПММ, привести у стан придатний для використання 



снігоочисну та посипочну техніку для її залучення до роботи в екстремальних умовах 
осінньо-зимового періоду 2013/2014 року.  

3.2. До 1 жовтня 2013 року здійснити закріплення доріг місцевого значення та 
вулиць за підприємствами (установами) населених пунктів з метою підтримання їх у 
належному стані, забезпечити залучення населення та трудових колективів до 
розчистки проїжджої частини доріг та тротуарів від снігу та льоду, про що заключити 
відповідні угоди. 

4. Управлінню з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації 
(Косий Ю.В.) до 15 жовтня 2013 року уточнити можливості та забезпеченість 
спеціалізованих служб цивільного захисту області, військових частин, інших 
підприємств та організацій щодо реагування на випадок необхідності ліквідації 
наслідків можливих ускладнень на дорогах, виникнення надзвичайних ситуацій в 
системах електропостачання, об’єктах життєзабезпечення населення, комунальних 
мережах та інших. Забезпечити підтримання постійного зв’язку та координацію їх 
дій під час ліквідації наслідків стихії, надзвичайних ситуацій. 
5. Департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації 
(Вівчурко О.Ф.): 

5.1. Посилити контроль та зобов’язати житлово-комунальні підприємства області 
до 1 жовтня 2012 року провести  обов’язкове приладове обстеження димових та 
вентиляційних каналів, виконати ущільнення вводів інженерних мереж в підвальних 
приміщеннях будинків та надати ВАТ «Хмельницькгаз», ВАТ «Шепетівкагаз» 
підтверджуючі відомості (акти) про технічний стан димових та вентиляційних 
каналів, виконання ущільнень вводів інженерних мереж в підвальних приміщеннях 
будинків. Про виконання зазначеного, поінформувати комісію до 10 жовтня 2012 
року.  

5.3. Забезпечити очищення до 10 жовтня 2012 року зливової каналізації для 
пропускної спроможності, необхідної під час танення снігу. 

5.4. Спільно з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування забезпечити готовність автономних та аварійних джерел 
енергозабезпечення на об’єктах житлово-комунального господарства та соціальної 
сфери. 

6. Департаменту соціального захисту населення (Лукомська С.І.), управлінню 
охорони здоров’я (Свестун Н.В.) облдержадміністрації вжити до 1 жовтня 2012 року 
додаткових заходів щодо: 

6.1. Приведення у готовність медичних та соціальних закладів до надання 
відповідної допомоги постраждалим в умовах зниження температури повітря та 
недопущення інфекційних захворювань. 

6.2.  Створення (поновлення) резервів медичних препаратів та матеріалів, 
необхідних для надання медичної допомоги, проведення протиепідемічних заходів. 

7. Головному управлінню ДСНС України в області (Болібрух Б.В.) забезпечити 
готовність та використання, при необхідності, пунктів обігріву, техніки підвищеної 
прохідності (для можливого використання в якості тягачів, при ускладненні 
обстановки на дорогах), автономних джерел електроживлення для надання допомоги 
лікувальним закладам, об’єктам життєзабезпечення населених пунктів на випадок 
порушення електропостачання. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Департамент житлово-
комунального господарства облдержадміністрації (Вівчурко О.Ф.) та Головне 
управління ДСНС України в області (Болібрух Б.В.) 

 
 

ІІ. Про заходи щодо забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення у 2013 році. 
(Гаврішко В.Д., Баланюк І.М., Діус П.А., Косовська Т.П.) 

Комісія вирішила: 



1. Голові правління обласної спілки споживчих товариств (Філіпчук В.Р.), 
Головному управлінню ветеринарної медицини в області (Каньовський А.І.) головам 
райдержадміністрацій, доручити міським (міст обласного значення) головам,  
селищним та сільським головам, керівникам об’єктів торгівлі продовольчими 
товарами, закладів громадського харчування до 10 липня 2013 року: 

1.1. Привести продовольчі ринки на території області у відповідність до вимог 
діючих норм та правил, а також до вимог «Ветеринарно-санітарних правил для 
ринків» № 23 від 04.06.1996 року та «Правил торгівлі на ринках» № 57/188/84/105 від 
26.02.2002 року. 

1.2. Привести підприємства торгівлі у відповідність до вимог «Санітарних правил 
для підприємств торгівлі» СанПіН 5791-91.    

1.3. Привести об’єкти громадського харчування  у відповідність до вимог 
«Санітарних правил для підприємств громадського харчування, включаючи  
кондитерські цехи і підприємства, що виробляють м’яке морозиво» № 42-123-5771-
91 від 19.03.1991 року. 

1.4. Взяти під особистий контроль роботу керівників  відповідних служб, 
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та 
підпорядкування з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення відповідних територій. 

1.4. Доручити забезпечити постійний контроль за якістю виготовлення 
підприємствами продуктів харчування. У разі виявлення неякісно виготовлених 
продуктів молокопереробними підприємствами, інформувати Головне управління 
агропромислового розвитку облдержадміністрації (Стрілецький О.В.) 

2. Начальнику Головного управління ветеринарної медицини області 
(Каньовський А.І.): 

2.1. Посилити контроль за дотриманням на ринках «Ветеринарно-санітарних 
правил для ринків» та за умовами зберігання, реалізації на них харчових продуктів, в 
тому числі приватними підприємцями. 

2.2 Зобов’язати власників та керівників ринків здійснити заходи щодо 
облаштування їх до 20 липня 2012 року, у необхідній кількості, точками холодної та 
гарячої проточної води, каналізацією або забезпечити заборону їх експлуатації.  

До винних осіб застосувати заходи адміністративного впливу, передбаченого 
чинним законодавством. 

3. Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації (Вавринчук 
С.М.) із залученням обласного управління лісового та мисливського господарства 
(Лісовий В.М.) порушити клопотання перед Міністерством екології та природних 
ресурсів України щодо: 

3.1. Отримання дозволу на проведення з початку осені 2013 року відстрілу 
шкідливих хижаків (популяції червоної лисиці) користувачами мисливських угідь. 

4. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам: 
4.1. Зобов’язати керівників підприємств харчової промисловості різних форм 

власності та підпорядкування: 
- до 10 липня 2013 року забезпечити приведення  підпорядкованих об’єктів у 

відповідність до вимог  санітарних норм та правил. 
- забезпечити налагодження виготовлення продукції гарантованої якості. 
- виконувати вимоги чинного законодавства щодо проведення обов’язкового  

виробничого контролю готової продукції та сировини. 
4.2. Спільно з місцевими підрозділами управління МВС України в області до 1 

липня 2013 року забезпечити проведення невідкладних заходів щодо заборони 
торгівлі харчовими продуктами у невстановлених місцях.  



4.3. З метою упередження виникнення та поширення інфекційних захворювань і 
харчових отруєнь, організації ефективного оздоровлення дітей, доручити 
відповідним управлінням та відділам освіти, власникам та керівникам дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку:  

- забезпечити виконання до 10 липня 2013 року планових завдань та привести 
дитячі заклади оздоровлення та відпочинку у відповідності до вимог державних 
санітарних норм і правил.  

- до початку нового навчального року (до 25 серпня 2013 року) вжити заходів 
щодо забезпечення загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів гарячою та 
холодною проточною водою гарантованої якості, внутрішніми санвузлами, створення 
необхідних умов для організації безпечного й повноцінного гарячого харчування 
дітей.  

4.4. Зобов’язати керівників сільськогосподарських підприємств забезпечити 
дотримання вимог безпеки та нормативних документів під час оброблення посівів 
сільськогосподарських культур хімічними засобами захисту рослин. 

Забезпечити розгляд кожного порушення щодо цього на засіданнях відповідних 
адміністративних комісій. 

4.5. Доручити користувачам мисливських угідь та управлінням ветеринарної 
медицини районів, для часткового врегулювання чисельності хижаків, які є носіями 
збудників сказу, продовжити виконання комплексу заходів щодо відстрілу та 
вакцинації зазначеної категорії шкідників (червона лисиця). 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Головне управління 
ветеринарної медицини області (Каньовський А.І.) та Головне управління 
Держсанепідслужби в області (Баланюк І.М.). 

 
ІІІ. Про стан техногенної безпеки в області. Функціонування та 

обладнання автоматизованими системами раннього виявлення та оповіщення 
персоналу об’єктів підвищеної небезпеки. 

 (Болібрух Б.В.) 
 

Комісія вирішила: 
1. Головам комісій з питань ТЕБ та НС райдержадміністрацій, міських (міст 

обласного значення) рад: 
1.1. Розглянути на засіданнях місцевих комісій з питань ТЕБ та НС питання 

впровадження систем раннього виявлення та виконання керівниками ПНО заходів  
техногенної безпеки. 

1.2. Вжити заходів щодо виконання «Комплексного плану заходів із забезпечення 
техногенно-екологічної безпеки на хімічно-небезпечних об’єктах на 2008-2013 роки» 
в частині розробки проектної документації на впровадження систем раннього 
виявлення на хімічно-небезпечних об’єктах області; 

1.3. Зобов’язати керівників потенційно небезпечних об’єктів забезпечити 
виконання заходів техногенної безпеки: 

до 1 вересня 2012 року: 
1.3.1 Розробити робочі проекти по обладнанню системами раннього виявлення 

нафтобаз (ТОВ «Авантаж-7», ТОВ «Райагропостач», ТОВ «Веста-Сервіс», ТОВ 
«Анне ЛТД», ТОВ «Золотий екватор»; ТОВ «БМК Україна»), складу ПММ ПМВКП 
„Лан”, Красилівського ЛВ УМГ; 

1.3.2. Розпочати монтаж систем раннього виявлення на ТОВ 
«Городокконсервмолоко», ПАТ «Кам’янець-Подільський м’ясоконсервний 
комбінат», ТОВ «Модуль Україна», ПП «Джівальдіс», ПАТ «Хмельницька 



маслосирбаза», нафтобазі ПАТ «Концерн-Галнафтогаз», нафтобазі ТОВ «Альянс Оіл 
Україна», ПАТ «Деражнянський молочний завод»; 

1.3.3. Провести ідентифікацію об’єктів підвищеної небезпеки: Білогірський р-н 
(АЗС «ВІП» ТОВ «Подільське»);  Хмельницький р-н (ТОВ «Хмельницьк-млин», ЗАТ 
«УкрАгро НПК»); Кам'янець-Подільський р-н (АЗС ПП «Фартушняк» смт. Стара 
Ушиця); Дунаєвецький р-н (ТОВ «Подільська агрохімічна компанія»); м. 
Хмельницький (ТДВ «Завод будівельних матеріалів”, ТДВ „Хмельницькзалізобетон”, 
ТОВ «Хмельницький зернопродукт»). 

1.3.4 Розробити та погодити ПЛЛАСи: Хмельницький р-н (ТОВ «Хмельницьк-
млин», ЗАТ «УкрАгро НПК»); Кам'янець-Подільський р-н (АЗС ПП «Фартушняк» 
смт. Стара Ушиця); Ізяславський р-н (Кунівська ГЕС); - Шепетівський р-н (станція та 
локомотивне депо Шепетівка Південно-Західної залізниці); Дунаєвецький р-н (ТОВ 
«Подільська агрохімічна компанія»); Городоцький р-н (ПП «Городоцький цукровий 
завод»);  Полонський р-н (Полонське підприємство теплових мереж, Новолабунська 
ГЕС ТОВ «Енергоальянс»); Ярмолинецький р-н (ТОВ «Хмельницькхлібопродукт»); 
м. Хмельницький (станція Гречани та локомотивне депо Гречани Південно-західної 
залізниці, ТДВ «Завод будівельних матеріалів”, ТДВ „Хмельницькзалізобетон”, ТОВ 
«Хмельницький зернопродукт»). 

1.3.5. Забезпечити в достатній кількості засобами індивідуального захисту 
працюючий персонал ТОВ «Городокконсервмолоко», молокозаводу ФГ «Перлина 
Полісся» с. Берездів Славутського району, ДП «Старокостянтинівський молочний 
завод», ПрАТ «Деражнянський молочний завод», Філії «Славутський маслоробний 
комбінат» ПП КФ «Прометей», Філії „Лактіс” ДП „Аромат” м. Кам'янець-
Подільський, маслозавод ПП „Джівальдіс” смт. Нова Ушиця, ПрАТ «Хмельницька 
маслосирбаза».  

1.3.6. Проведення монтажних робіт по впровадженню систем раннього виявлення 
надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення, відповідно 
затвердженого комісією з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації графіку (Протокол 
№ 10 від 23.12 2011 року). 

1.3.7. Забезпечити погодження номенклатури та створення об’єктових 
матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру та їх наслідків. 

1.3.8. Забезпечити працездатність об’єктових систем оповіщення, що не 

підлягають обладнанню системами раннього виявлення, відповідно вимог постанови 

КМУ від 15.02.99 №192 „Про затвердження Положення про організацію оповіщення і 

зв’язку у надзвичайних ситуаціях”. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Головне управління 

ДСНС України в області (Болібрух Б.В.) 
 

ІV. Про стан протипожежного захисту та підготовки закладів освіти до 
навчального 2013/14 року. Утримання джерел протипожежного водопостачання.  

(Болібрух Б.В., Гаврішко М.В.) 
Комісія вирішила: 

1. Управлінню освіти і науки (Очеретянко В.І.) спільно з місцевими органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування до 1 серпня 2013 року 
проаналізувати динаміку виконання приписів органів Державного нагляду у сфері 
пожежної та техногенної безпеки, виділення та освоєння коштів на запропоновані 
заходи протягом поточного року та виконання заходів передбачених «Планом заходів 
щодо виконання доручення Кабінету Міністрів України від 03.03.2012 № 8958/1/1-12 
стосовно реалізації доручення Президента України від 29.02.2012 № 1-1/516 із 
запобігання виникнення пожеж, попередження травм і загибелі дітей під час пожеж 



на об’єктах освіти області, що фінансуються із обласного бюджету» Висновки з 
аналізу розглянути на колегіях, відомчих нарадах із запрошенням працівників 
Державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки. 

1.2. До 20 серпня 2013 року вжити заходів щодо приведення підвідомчих об’єктів 
в пожежобезпечний стан, про що повідомити комісію з питань ТЕБ та НС 
облдержадміністрації через Головне управління ДСНС в області (Болібрух Б.В.) 

1.3. До 1 вересня 2013 року забезпечити проведення ліцензованими 
підприємствами перевірок відповідності вимогам нормативних актів приладів 
пічного опалення на об’єктах з масовим перебуванням людей. Заборонити 
експлуатацію несправних приладів пічного опалення  та тих, у яких згідно актів 
перевірок відсутні позитивні висновки щодо готовності їх до експлуатації. 

1.4. До 20 серпня 2013 року забезпечити проведення ліцензованими організаціями 
перевірок (ревізій), ремонтів приладів блискавкозахисту із складанням відповідних 
актів. 

1.5. Вжити заходів щодо виведення до 20 серпня 2013 року сигналів від 
приймально-контрольних приладів пожежної автоматики на пульти централізованого 
пожежного спостереження. 

1.6. Доручити провести до 20 серпня 2013 року перевірки, поточні ремонти систем 
енергоживлення (електромереж).   

1.7. Організувати роботу щодо приведення до 20 серпня 2013 року шляхів 
евакуації у відповідність до вимог норм та правил. Заборонити використання на 
шляхах евакуації оздоблювальних матеріалів із невстановленими показниками 
пожежної безпеки. Демонтувати таке оздоблення, де воно вже влаштовано. 

1.8. Забезпечити  приведення до 1 вересня 2013 року в робочий стан систем 
зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання. 

2.  Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам: 
2.1. Доручити керівникам (власникам) об’єктів освіти забезпечити виконання 

заходів щодо: 
2.1.1. Опрацювання та впровадження комплексу заходів щодо покращення 

протипожежного стану на об’єктах освіти. 
2.1.2. Організації та забезпечення роботи щодо просочення дерев’яних 

конструкцій, заміни, ремонту та обслуговування електрообладнання, аварійного 
електроосвітлення, забезпечення об’єктів ритмами протипожежного захисту. 

2.1.3. Організувати проведення додаткових інструктажів з працівниками об'єктів 
та обслуговуючим персоналом із дотримання вимог пожежної безпеки. 

2.2. Взяти під особистий контроль та зобов'язати керівників об'єктів: 
2.2.1. До 1 вересня 2013 року вжити невідкладних заходів щодо усунення 

недоліків в протипожежному захисті об'єктів освіти.  
2.3. розглянути стан протипожежного водопостачання населених пунктів на 

засіданнях комісій із заслуховуванням керівників об’єктів де склався найгірший стан. 
Зобов’язати вжити заходів по приведенню у справний стан джерел протипожежного 
водопостачання. 

2.4. При перегляді на 2013 рік та формуванні на 2014 рік бюджетів всіх рівнів, 
головам селищних та сільських рад, керівникам об'єктів, установ: 

 - передбачити виділення коштів на виконання протипожежних заходів на 
об’єктах освіти (дошкільних та загальноосвітніх) у відповідності до потреби; 

 - передбачати кошти на утримання та ремонт протипожежного водопостачання, 
водонапірних веж, будівництво водоймищ, улаштування пірсів і під’їздів до 
вододжерел; 



- при укладанні договорів на оренду ставків та водоймищ в договорах 

передбачати будівництво пірсів для забору води пожежним автомобілем та 

утримання під’їздів до них. 

2.5. До 20 липня поточного року стан протипожежного водопостачання населених 

пунктів розглянути на засіданнях комісій із заслуховуванням керівників об’єктів де 

склалася найгірша ситуація. Ініціювати проведення інвентаризації протипожежного 

водопостачання в населених пунктах та на об’єктах всіх форм власності. Зобов’язати 

керівників органів місцевого самоврядування, власників об’єктів вжити заходів по 

приведенню у справний стан джерел протипожежного водопостачання. В разі 

виникнення обґрунтованих перешкод по ремонту джерел протипожежного 

водопостачання (повна ліквідація об’єкта разом з джерелами протипожежного 

водопостачання, не можливості подальшої експлуатації та ремонту, введення в 

експлуатацію нових альтернативних джерел протипожежного водопостачання, 

тощо), дати пропозиції щодо зняття з обліку таких джерел протипожежного 

водопостачання в підрозділах ГУ ДСНС у Хмельницькій області. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Головне управління 

ДСНС України в області (Болібрух Б.В.) 
 

V. Про стан виконання окремих рішень комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, прийнятих у 2013 році. 

Комісія вирішила: 
1. Про виконання заходів щодо захисту територій від шкідливої дії вод. 

(Димінський Ю.М., Тесленко В.Г., Фабіянська Н.Ф.) 

1. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам: 
1.1. Забезпечити до 1 серпня поточного року виконання п.2.13 рішення засідання 

обласного оперативного штабу від 29.03.2013 про взяття на баланс міськими, 
районними, селищними, сільськими радами безгосподарних гідротехнічних споруд 
або їх прийняття (до завершення процедури прийняття на баланс) в оперативне 
користування. 

1.2. Закріпити відповідним рішенням (розпорядженням) відповідальних за 
утримання та безпечну експлуатацію гідротехнічних споруд, в першу чергу тих, які є 
безгосподарськими.  

1.3. Забезпечити підтримання постійної взаємодії спеціалізованих служб 
цивільного захисту з іншими формуваннями та відомствами, що залучаються до 
виконання завдань з протидії шкідливої дії вод. 

1.4. Передбачити виділення коштів з місцевих бюджетів на забезпечення 
комунальних служб додатковими засобами відкачування води та інших засобів для 
проведення робіт з ліквідації наслідків шкідливої дії вод. 

1.5. З 1 липня поточного року (далі щодекадно до завершення роботи) 
інформувати обласне управління водних ресурсів (Димінський Ю.М.) щодо 
прийняття на баланс сільськими та селищними радами безхазяйних ГТС; 

2. Головам комісій з питань ТЕБ та НС райдержадміністрацій та виконавчих 

комітетів міських (міст обласного значення) рад з метою зменшення негативного 

впливу шкідливої дії вод забезпечити виконання власниками гідротехнічних споруд 

(орендарями) водних об’єктів першочергових заходів щодо: 

- забезпечення дотримання затверджених облдержадміністрацією режимів роботи 

руслових водосховищ Хмельницької області на 2013 рік; 

- оповіщення населення, що проживає в зонах можливого підтоплення при 

ускладненні паводкової обстановки; 



3. Начальнику обласного центру з гідрометерології (Ковальчук М.І.) забезпечити 

здіснення постійного моніторингу рівнів води на річках області. Відповідну 

інформацію в разі ускладнення гідрологічної обстановки надавати до кризового 

центру облдержадміністрації та ГУ ДСНС в області щоденно, а у випадку різких 

підйомів рівнів води – негайно.  

4. Обласному управлінню водних ресурсів (Димінський Ю.М.): 

4.1. Забезпечити здійснення постійного моніторингу за станом 

гідрометеорологічної та водогосподарської обстановки на водних об’єктах області. У 

разі їх зміни, здійснювати оперативне коригування оптимальних режимів роботи 

основних руслових водосховищ області по умовах уточнених гідропрогнозів; 

4.2. Організувати проведення лісомеліоративних робіт, будівництво 

гідротехнічних споруд, з метою закріплення ярів, балок та зменшення ерозії ґрунтів.  

4.3. Вжити заходів щодо належного догляду за технічним станом штучних 

підпірних та водоскидних споруд. 

4.4. Довести до балансоутримувачів (орендарів) водних об’єктів, що скид води 

проводити після узгодження з органами Державного управління екології та 

природних ресурсів в області, з Хмельницькою облрибдержінспекцією та 

попередження про це відповідні органи влади, на території яких розташовані 

гідроспоруди. 

4.5. З 1 липня 2013 року (далі щомісячно до завершення робіт) надавати комісії з 

питань ТЕБ та НС узагальнену інформацію щодо прийняття на баланс сільськими та 

селищними радами безхазяйних ГТС. 
 
2. Про стан протипожежного захисту об'єктів з масовим перебуванням 

людей, будинків підвищеної поверховості. 
(Болібрух Б.В.) 

1. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам: 

1.1. Рекомендувати керівникам об’єктів вжити заходів щодо виконання 

протипожежних заходів, улаштування систем оповіщення про пожежу та управління 

евакуацією людей на ринках області. 

2. Міським головам міст Хмельницький (Мельник С.І.) , Кам’янець-Подільський 

(Сімашкевич М.Є.) та Нетішин (Степаненко М.М.) вжити заходів щодо виконання 

протипожежних заходів в будинках підвищеної поверховості, передбачити кошти на 

цільову програму забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх 

форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у 

Хмельницькій області на 2011-2015 роки. 

3. Департаменту соціального захисту населення (Лукомська С.І.), Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту (Очеретянко В.І.), Департаменту охорони здоров'я 

(Свестун Н.В.), управлінню культури, національностей та релігій (Трунова І.М.) 

облдержадміністрації, керівникам об’єктів з масовим перебуванням людей до 10 

вересня 2013 року: 

3.1. Заборонити експлуатацію несправних приладів пічного опалення та тих, у 

яких згідно актів перевірок, відсутні позитивні висновки щодо готовності їх до 

експлуатації.  

3.2. Організувати виконання капітальних робіт, запропонованих приписами 

органів у сфері пожежної та техногенної безпеки, привести у справний стан системи 

пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу, зовнішнього та 

внутрішнього протипожежного водопостачання, провести вогнезахист дерев’яних 



конструкцій горищних приміщень, забезпечити первинними засобами 

пожежогасіння. 

4. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва (Вівчурко 

О.Ф.): 

4.1. Розглянути протягом 3-го кварталу поточного року питання протипожежного 

захисту будинків підвищеної поверховості на колегіях та обласних нарадах. 

4.2. До 1 грудня 2013 року вжити заходів щодо приведення в працездатний стан 

інженерних систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості. 
 
3. Про стан функціонування та утримання підрозділів місцевої пожежної 

охорони. 
(Болібрух Б.В.) 

1. Головам районних державних адміністрацій: 

1.1. Головам Білогірської, Волочиської, Віньковецької, Дунаєвецької, 

Деражнянської, Городоцької, Кам’янець-Подільської, Полонської, Новоушицької, 

Славутської, Теофіпольської, Шепетівської, Старосинявської та Хмельницької 

райдержадміністрацій протягом ІІ півріччя 2013 року вжити заходів щодо виконання 

постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. №202, розпорядження 

облдержадміністрації №90-2003 р. щодо створення та функціонування підрозділів 

місцевої пожежної охорони. 

1.2. Рекомендувати сільським та селищним радам спільно із 

сільськогосподарськими підприємствами: 

1.2.1. Вжити заходів щодо створення на базі існуючої пожежно-сторожової 

охорони господарств місцевих пожежних команд. 

1.2.2. Створити належні умови для цілодобового чергування членів пожежно-

сторожової охорони при пожежній та пристосованій техніці. Забезпечити 

приміщення пожежних депо телефонним зв’язком, пожежну пристосовану техніку 

утримувати у справному стані, забезпеченою достатньою кількістю пального. 

1.3. При переглядах бюджетів всіх рівнів забезпечити фінансування підрозділів 

місцевої пожежної охорони згідно потреб. Встановити контроль за виконанням 

сільськими (селищними) радами делегованих повноважень щодо фінансування 

пожежних команд. 

1.3. Спільно з Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації 

при проведені заходів щодо подальшого реформування сільськогосподарських 

підприємств рекомендувати новоствореним агроформуванням, незалежно від форм 

власності, зберігати в єдиному комплексі серійну пожежну техніку, пожежні депо, 

пожежно-технічне обладнання, засоби зв’язку, що перебувають на їх балансі, шляхом 

включення в статути питань забезпечення пожежної безпеки. 
4. Про стан організації місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування  області проведення масово-роз'яснювальної роботи 
серед населення через заклади освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, 
культури і мистецтва, комунальні установи, релігійні конфесії щодо порядку 
дій під час виникнення надзвичайних ситуацій. 

(Болібрух Б.В.) 
1. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації: 

1.1. Під час роботи літніх таборів відпочинку активізувати інформаційно-

роз’яснювальну роботу щодо попередження виникнення надзвичайних подій різного 

характеру та травмування на них дітей, зокрема пожеж з причин дитячих пустощів з 

вогнем.  



1.2. Вжити заходів щодо обладнання попереджувальними агітаційними 

матеріалами шкільні автобуси. Періодично проводити роботу по оновленню 

застережних матеріалів. 

2. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації:  

Продовжити залучення медичного персоналу для проведення роз'яснювальної 

роботи з попередження нещасних випадків невиробничого характеру та загибелі 

людей на надзвичайних ситуаціях під час медичного обслуговування населення. 

Постійно оновлювати в кожному лікувальному закладі спеціальні куточки, стенди з 

відповідною літературою та наочною агітацією щодо попередження загибелі та 

травмування людей на пожежах, у побуті, на водних об'єктах та інших надзвичайних 

подіях. 

3.  Департаменту соціального захисту населення, департаменту житлово-

комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, комунальним 

установам: 

Продовжити роботу з навчання правилам пожежної безпеки в побуті серед різних 

верств населення. 

4.  Управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації: 

Активізувати проведення театральних вистав, розважальних програм для дітей та 

юнацтва з основ пожежної безпеки та цивільного захисту населення згідно 

розроблених раніше сценаріїв. 
 
5. Про заходи щодо забезпечення протидії пожежам  лісів, торф’яників та 

сільгоспугідь у літній період 2013 року, підготовки до жнивної кампанії. 
(Болібрух Б.В.) 

1. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам:  

1.1. Зобов’язати лісокористувачів, в першу чергу підприємств комунальної 

власності районних та сільських рад, забезпечити виконання заходів щодо 

недопущення виникнення пожеж на території лісового фонду. 

1.2. Зобов’язати землекористувачів території, яких прилягають до земель лісового 

фонду, торф'яників, місць заготівлі торфу влаштувати відповідні мінералізовані 

смуги. 

1.3. Розглянути питання щодо закупівлі кожним районом мотопомпи «МП 1200» 

для ліквідації пожеж в екосистемах та місць залягання торфу. 

1.4 Вжити заходів щодо недопущення спалювання сухої трави, стерні, соломи, 

пожнивних залишків.  

2. Обласному управлінню лісового та мисливського господарства (Лісовий В.М.), 

Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації (Стрілецький О.В.), 

Об’єднанню агролісогосподарських підприємств «Хмельницькоблагроліс» (Валівоць 

І.С.), ДП «Хмельницьке обласне спеціалізоване лісогосподарське агропромислове 

підприємство «Хмельницькоблагроліс» (Лазаркевич Ю.Е.), Національному парку 

«Подільські Товтри» (Янковський О.Й.) спільно з головами відповідних 

райдержадміністрацій до 5 липня 2013 року забезпечити: 

2.1. Постійну готовність сил і засобів до гасіння можливих пожеж та ліквідації їх 

наслідків, забезпечити їх необхідним оснащенням; 

2.2 Створення на кожному підприємстві (структурному підрозділі) пунктів 

накопичення протипожежного інвентарю та забезпечення їх протипожежним 

обладнанням та засобами гасіння відповідно встановлених норм; 



2.3. Виділення коштів для придбання паливно-мастильних матеріалів для 

оперативного реагування у випадках виникнення пожеж в лісах, на торфовищах та 

сільськогосподарських угіддях; 

2.4. Своєчасне виконання попереджувальних заходів, згідно проектної 

(лісовпорядкувальної) документації, щодо влаштування та догляду мінералізованих 

смуг, протипожежних розривів, обкошування та оборювання хлібних полів в місцях 

прилягання їх до лісових масивів, встановлення аншлагів та обмежень в’їзду в ліс у 

пожежонебезпечний період. 

2.5. Здійснення перевірки наявних протипожежних водойм з оформленням 

відповідних актів, провести їх інвентаризацію та поновити карти-схеми лісових 

масивів. Вжити заходів щодо облаштування  водойм під’їздами з твердим покриттям. 

3. Департаменту агропромислового розвитку (Стрілецький О.В.), спільно з 

головами райдержадміністрацій: 

3.1. В кожному районі області провести спільні наради, визначити конкретні 

завдання та зобов’язати керівників виконати на полях прокоси, обкоси, оборювання, 

визначити місця скирдування, рекомендувати власникам та користувачам земель 

площею понад 100 га придбати та утримувати техніку для здійснення пожежегасіння. 

4. Керівникам сільськогосподарських підприємств усіх форм власності: 

4.1. Вжити додаткових заходів щодо посилення пожежної безпеки 

сільськогосподарських підприємств, підприємств переробки та зберігання урожаю 

2013 року.  

4.2. Організувати в кожному господарстві, підприємстві інструктажі щодо 

дотримання заходів пожежної безпеки всіма особами задіяними під час збирання 

урожаю.   

4.3. Забезпечити неухильне виконання вимог законодавства з питань пожежної 

безпеки щодо створення перешкод розповсюдження полум‘я на хлібних та лісових 

масивах ( виконання обкосів та прокосів на хлібних масивах, організації охорони 

полів, улаштування попереджувальних знаків тощо). 

4.4. Скласти та затвердити схематичні плани протипожежного захисту полів, на 

яких нанести: смуги прокосів, обкосів, місця розташування зерноскладів, зернотоків, 

тракторних станів, скиртування грубих кормів, встановлення заборонних знаків, 

тракторів з плугами, перекриття тимчасових доріг і стежок.  

5. Хмельницькій обласній телерадіокомпанії «Поділля-центр» (Павлюк О.Д.) 

протягом пожежонебезпечного періоду забезпечити інформування населення про 

стан пожежної небезпеки у лісах, додержання вимог пожежної безпеки та 

висвітлення інших застережних інформацій. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Головне управління 

ДСНС в області (Болібрух Б.В.) 
  
6. Про стан забезпечення реагування органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, спеціалізованих служб цивільного захисту. 
(Гаврішко В.Д., Косий Ю.В.) 

 
Рішення комісії від 23.03.2013 року (протокол № 2/5) Про стан забезпечення 

реагування органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

спеціалізованих служб цивільного захисту щодо попередження та ліквідації наслідків 

надзвичайних подій під час погіршення погодних умов 22-23 березня 2013 року, 

вважати виконаним в повному обсязі та зняти з контролю. 
 



7. Про аварійну ситуацію на автомобільному мосту через р. Дністер, 303 км 
автодороги державного значення Н-03 «Житомир – Чернівці» та заходи із 
забезпечення пасажирських та вантажних перевезень між Хмельницькою та 
Чернівецькою областями. 

(Косий Ю.В., ) 
Рішення комісії від 09.04.2013 року (протокол № 3) Про аварійну ситуацію на 

автомобільному мосту через р. Дністер, 303 км автодороги державного значення Н-

03 «Житомир – Чернівці» та заходи із забезпечення пасажирських та вантажних 

перевезень між Хмельницькою та Чернівецькою областями потребує продовження 

контролю до повного відновлення транспортного сполучення. 

1. Службі автомобільних доріг в області (Зелінський О.А.) та Управлінню ДАІ 

УМВС України в області (Хутняк О.М.) невідкладно забезпечити: 

- регулярне (до відновлення руху транспорту по згаданому мосту) інформування 

учасників дорожнього руху засобами телебачення та радіомовлення іншими 

електронними засобами масової інформації, щодо маршрутів руху територією 

області до Чернівецької області та ходу відновлювальних робіт на мосту; 

- постійні взаємні інформування та необхідну взаємодію з відповідними органами 

та службами Чернівецької області що забезпечення проїзду транспорту між 

областями; 

- безпеку дорожнього руху на визначених маршрутах об’їзду; 

2. Управлінню інфраструктури та туризму облдержадміністрації (Вербановський 

В.В.) забезпечити постійне інформування пасажироперевізників, які здійснюють 

рейси до Чернівецької області, щодо маршрутів об’їзду; 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління з питань 

цивільного захисту населення облдержадміністрації (Косий Ю.В.). 
 
8. Про стан підготовки закладів оздоровлення та відпочинку громадян, місць 

масового відпочинку на водних об’єктах до початку сезону відпочинку 2013 
року, запобігання загибелі людей на воді. 

(Косий Ю.В., Болібрух Б.В.) 
 

1. Головам комісій з питань ТЕБ та НС райдержадміністрацій та міськвиконкомів 
міст обласного значення:  

1.1. Забезпечити контроль щодо протипожежного захисту закладів літнього 
відпочинку та оздоровлення втому числі пришкільних таборів та наметових містечок, 
організації заходів із забезпечення безпеки і охорони життя людей на водних 
об’єктах та підготовки об’єктів літнього відпочинку та оздоровлення протягом 
купального сезону.  

1.2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування: 
- провести обстеження дна підводної акваторії; 
- оформити паспорт пляжу із погодженням його з відповідними службами; 
- утворити, укомплектувати та оснастити рятувальні пости; 
- обладнати стендами з правил поведінки на водних об’єктах, а в заборонених 

місцях – табличками з написами „КУПАТИСЯ ЗАБОРОНЕНО!”. 
1.2.3. Протягом купального сезону на найбільш небезпечних водних об’єктах 

залучити в установленому законодавством порядку громадські формування з 
охорони громадського порядку та інші об'єднання громадян до забезпечення 
встановленого режиму щодо заборони купання,  плавання на човнах та рибальства на 
них. 



1.2.4. При відсутності підпорядкованих комунальних аварійно-рятувальних служб 
на воді, укласти угоди з іншими службами на воді про обслуговування та проведення 
рятувальних робіт на воді (чергування в сезон відпочинку). 

1.3. Організувати за участю працівників територіальних підрозділів ДСНС, МВС, 
райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, 
ЗМІ та власників (орендарів) водних об’єктів патрулювання стихійних місць 
масового відпочинку людей на воді. 

1.4. Про проведену роботу інформувати обласну державну адміністрацію через 
управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації щомісячно 
до 1 числа (протягом купального сезону). 

2. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації (Очеретянко 
В.І.), органам місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ та 
організацій, у підпорядкуванні яких знаходяться оздоровчі дитячі табори:  

2.1. Забезпечити дотримання вимог розділу 6 Правил охорони життя людей на 
водних об'єктах України у дитячих оздоровчих установах, розташованих на берегах 
водойм (поблизу них) та при купанні дітей під час походів, прогулянок. 

2.2. Заборонити купання дітей при відсутності рятувальних постів та не 
відповідності місць для купання (пляжів) вимогам розділу 6 Правил охорони життя 
людей на водних об'єктах України.  

2.3. Вжити заходів щодо виконання на об’єктах відпочинку та оздоровлення 
громадян у повному обсязі вимог, передбачених приписами органів нагляду у сфері 
пожежної та техногенної безпеки. 

3. По кожному випадку загибелі людей на водних об’єктах проводити 
розслідування причин та обставин загибелі, копії матеріалів розслідування надавати 
управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації у 10-ти 
денний термін.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління з питань 
цивільного захисту населення облдержадміністрації (Косий Ю.В.) та Головне 
управління ДСНС України в області (Болібрух Б.В.). 

  
9. Про стан забезпечення населення якісною та безпечною для здоров’я 

людини питною водою. Стан каналізаційних систем та очисних споруд стічних 
вод у населених пунктах. 

(Вівчурко О.Ф., Гуменюк В.В.) 
1. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам: 

1.1. Щорічно, при формуванні проектів відповідних бюджетів передбачати кошти 
на виконання заходів, передбачених загальнодержавною програмою "Питна вода 
України" на 2006-2020 роки та відповідних обласних і місцевих програм. 

1.2. Доручити вжити невідкладних заходів щодо приведення у відповідність до 
вимог санітарного законодавства комунальних  та сільських  водопроводів, колодязів 
громадського користування.  

2. Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в області 
(Вавринчук С.М.), Державній екологічній інспекції в області (Гуменюк В.В.) та 
Головному управлінню Держсанепідслужби в області (Баланюк І.М.) забезпечити 
контроль за дотриманням встановлених нормативів гранично допустимих скидів 
забруднюючих речовин у водні об’єкти. 

3. Контроль за виконанням даного рішенням покласти на Департамент житлово-
комунального господарства облдержадміністрації (Вівчурко О.Ф.) та Державну 
екологічну інспекцію в області (Гуменюк В.В.). 



VI. Про стан забезпечення регульованого водокористування, наявності 
водозаборів із природних джерел (свердловини, поверхневі водозабори) та стану 
водомірних вузлів на них. 

(Димінський Ю.М.) 
1. Головам комісій з питань ТЕБ та НС райдержадміністрацій та міськвиконкомів 

міст обласного значення:  
1.1. Питання про забезпечення облаштування водозаборів (підземних та 

поверхневих вод) водовимірювальними приладами до 15 липня 2013 року розглянути 
на засіданнях місцевих комісій з питань ТЕБ та НС.  

1.2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування: 
1.2.1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 963 від 08 жовтня 

2012 року «Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, 
облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод» вжити 
заходів щодо забезпечення облаштування відповідними суб'єктами господарювання 
артезіанських свердловин, що експлуатуються, засобами вимірювання об'єму 
видобутих підземних вод; визначити підприємства і організації, повірочні 
лабораторії яких проводитимуть державну метрологічну атестацію або повірку 
засобів вимірювання об'єму видобутих підземних вод. 

2. Хмельницькому обласному управлінню водних ресурсів (Димінський Ю.М.) на 
підставі статей 25, 28 Водного кодексу України, пункту 6 Порядку ведення 
державного водного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 08 квітня 1996 року №413  «Про затвердження Порядку ведення 
державного водного кадастру» та з метою врегулювання питання щодо 
регульованого водокористування в області, доручити проведення обстеження 
водомірних вузлів підземних та поверхневих водозаборів із природних джерел з 
подальшим (в разі виявлення недоліків) їх опломбуванням /крім водозаборів систем 
комунального водопостачання/, здійснювати опломбування затампонованих 
свердловин. 

3. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва (Вівчурко 

О.Ф.) забезпечити до 01 жовтня 2013 року обладнання Підприємств водопровідно-

каналізаційного господарства області засобами технологічного обліку. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на обласне управління водних 

ресурсів (Димінський Ю.М). 
 

 
В.о. першого заступника голови  
комісії з питань ТЕБ та НС                                    о/п   Ю.Косий 
 
 
 
Секретар комісії з питань ТЕБ та НС   о/п   С.Басок    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


