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Затверджую 

Голова обласної державної 
адміністрації  
                                             
                     М.Загородний 
 
" 23 " березня 2015 року  

 

ПРОТОКОЛ № 5 

 

засідання комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації  

 

20 березня 2015 року м. Хмельницький 

 

Головує                                           -              Кальніченко В.І. 

Присутні члени комісії                 -               16 осіб (за окремим списком) 

  

Розглянувши питання порядку денного: 

 

1. Про класифікацію наслідків вибуху твердопаливного котла та 

обвалу конструкцій котельні на території ТОВ «Агро-Ліга 2011» 

м.Старокостянтинів по вул. Кривоноса, 3.  

 

(Бондар Д.В., Кальніченко В.І.) 

17.03.2015 року о 02 год. 42 хв. на ПЗЧ 19ДПРЧ Старокостянтинівського 
РС ГУ ДСНС поступило повідомлення від охоронця гр. K. про те, що на 
території ТОВ "Агро-Ліга 2011" м.Старокостянтинів по вул. Кривоноса, 3 яке 
належить громадянці M., стався обвал конструкцій та є постраждалі. 

О 02 год. 44 хв.   до  місця  виклику  прибуло 1-ше  відділення  в  складі   
5 чоловік 19 ДПРЧ м. Старокостянтинів на автомобілі АРА-М які, провівши 
розвідку, підтвердили факт обвалення конструкцій та виявили під завалами 
потерпілого, якого за допомогою шанцевого інструменту було звільнено з під 
завалу. Внаслідок обвалу конструкцій котельні потерпілий, O. 1986 р.н. житель 
с. Великий Чернятин Старокостянтинівського району, опинився під завалом та 
отримав травми різного ступеня важкості. Каретою швидкої медичної допомоги 
гр. О. направлений в Старокостянтинівську ЦРЛ для надання медичної 
допомоги (де о 08 год. 00 хв. 17.03.2015р. помер). 
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 В цей же час від охоронця ТОВ "Агро-Ліга 2011" надійшла інформація 
про ймовірність знаходження в заваленому приміщені ще однієї людини. На 
допомогу було викликано 2-ге відділення 19 ДПРЧ м. Старокостянтинів на 
автомобілі АЦ-40 (433371) в складі 5 чоловік, 2 одиниці інженерної техніки 
служб взаємодії КС 2561 Е та КС 3575 за допомогою якої продовжувались 
роботи по розбиранню залізобетонних конструкцій, 2-ві карети швидкої 
медичної допомоги, оперативні групи прокуратури та УМВС. Тіло іншого 
громадянина, без ознак життя, Z. 1980 р.н. о 10 год. 20 хв. 17.03.2015р. було 
знайдено після розбирання завалів за допомогою інженерної техніки. 

 

Комісія вирішила: 

1. Класифікувати подію, пов’язану з вибухом твердопаливного котла 

та обвалом конструкцій котельні на території ТОВ «Агро-Ліга 2011» 

м.Старокостянтинів по вул. Кривоноса, 3 як надзвичайну ситуацію 

техногенного характеру. Код 10211 НС - у наслідок пожежі, вибуху у 

спорудах ДК 019:2010). Ознака 1.1 - загибель або травмування людей 

(персоналу) внаслідок вибухів (наказ МНС України від 12.12.2012  № 1400), 

місцевого рівня (згідно порядку класифікації НС за їх рівнями 

затвердженого постановою КМУ від 24.03.2004 року № 368). 

 

2. Про стан підготовки захисних споруд області до укриття 

населення. 

 (Шкабура Ю.Ю.) 

Секретаріатом комісії проаналізовано стан виконання п. 2. (протокол 4 від 

13 березня 2015 року) «Про стан підготовки захисних споруд області до 

укриття населення» яким було визначено завдання головам районних 

державних адміністрацій та рекомендувано міським (міст обласного значення) 

головам:  

1. Забезпечити виконання заходів з проведення технічної інвентаризації 

захисних споруд цивільного захисту у повному обсязі (окрім зруйнованих, 

демонтованих). Протягом тижня проінветаризовано 3 захисних споруди 

лише в Ярмолинецькому районі. 

2. Активізувати та прискорити роботу щодо приведення захисних споруд 

цивільного захисту, найпростіших укриттів в належний стан та готовність до 

прийому населення.  

Протягом тижня підготовлено: 

- 3 сховища: 2 в м. Старокостянтинів, 1 в Хмельницькому районі. Разом з 

тим залишається 58 які необхідно ще підготовити (міста Шепетівка – 20, 

Хмельницький - 18, Кам’янець – Подільський – 14, Кам’янець – 

Подільський район – 3,  м. Старокостянтинів, м. Нетішин, Хмельницький 

район по 1). 

- 51 ПРУ. Не проводилась робота в даному напрямку протягом тижня в 

містах Кам’янець – Подільський, Шепетівка, Нетішин, Віньковецькому, 

Деражнянському, Дунаєвецькому, Летичівському, Новоушицькому, 

Полонському, Шепетівському районах. 
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- 8016 найпростіших укриттів. Разом з тим найгірший стан з їх підготовки 

в містах Шепетівка, Городоцькому, Красилівському, Ізяславському, 

Кам’янець–Подільському, Полонському, Славутському, 

Старокостянтинівському, Шепетівському районах. 
 

3. Забезпечити маркування захисних споруд, найпростіших укриттів, 

встановлення необхідної кількості покажчиків руху до них та доведення до 

населення інформації щодо місць розташування захисних споруд та порядку 

укриття. 

Протягом тижня проведено маркування 250 ПРУ, 244 найпростіших 

укриттів. Разом з тим не проведено маркування жодного сховища (залишилось 

107).  Не  проводилась робота з маркування та встановлення покажчиків руху 

до захисних споруд в  містах Кам’янець – Подільський, Шепетівка, 

Славута, Віньковецькому, Деражнянському, Дунаєвецькому, 

Летичівському, Кам’янець–Подільському, Красилівському, 

Летичівському, Полонському, Славутському, Старокостянтинівському, 

Хмельницькому, Шепетівському районах. 

1.4. Взяти під особистий контроль надання щоденної та об’єктивної 

інформації до облдержадміністрації щодо  виконання зазначених заходів за 

встановленою формою. Разом з тим систематично не надають щоденну 

інформацію з приведення захисних споруд в готовність: міста Кам’янець - 

Подільський, Шепетівка, Славута, Віньковецька, Городоцька, Деражнянська, 

Дунаєвецька, Кам’янець-Подільська, Красилівська, Летичівська, Полонська,  

Шепетівська, Ярмолинецька райдержадміністрації. 
 

Комісія вирішила: 

Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 

(міст обласного значення) головам: 

1. Вжити відповідних заходів реагування та забезпечити виконання 

рішень комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації, щодо підготовки 

захисних споруд області до укриття населення, та надання щоденної та 

об’єктивної інформації до стосовно  виконання зазначених заходів. (форма 

додається). 

2. В ході коригування місцевих бюджетів передбачити кошти 

проведення технічної інвентаризації та  приведення в належний стан захисних 

споруд цивільного захисту комунальної власності 

 

Заступник   голови    адміністрації, 

голова      регіональної     комісії  з  

питань   ТЕБ   та    НС                                          о/п   В.Кальніченко 

 

Секретар комісії                                                    о/п   С.Ніконенко 
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Додаток  

ЩОДЕННА ІНФОРМАЦІЯ 

виконання заходів ЦЗ з переводу територіальної підсистеми в режим підвищеної 

готовності станом на ____ березня 2015 року 

№ 

Найменування споруд та заходи   

 

з/п  

1 Сховища  (кількість)    

  Всього перевірено (од.)    

  з них за добу    

  Всього підготовлено до прийому населення    

  з них за добу    

  Всього встановлено маркування (табличок) ЗС      

  з них за добу    

  Всього встановлено табличок та показчиків руху до ЗС (шт.)    

  з них за добу    

2 Протирадіаційні укриття    

  Всього перевірено (од.)    

  з них за добу    

  Всього підготовлено до прийому населення    

  з них за добу    

  Всього встановлено маркування (табличок) ПРУ      

  з них за добу    

  Всього встановлено табличок та показчиків руху до ПРУ  (шт.)    

  з них за добу    

3 Найпростіші укриття (підвальні та цокольні приміщення в містах 

та селищах міського типу)  

  

 

  Всього (од.)    

  Всього перевірено (од.)    

  з них за добу    

  Всього підготовлено до прийому населення    

  з них за добу    

  Всього встановлено маркування (табличок)    

  з них за добу    

  Всього встановлено табличок та показчиків руху  (шт.)    

  з них за добу    

4 Проведено занять  щодо укриття населення (кіл. занять)    

  залучено осіб    

5 Оповіщення    

  Радіотрансляційні вузли (кількість)    

  перевірено радіотрансляційних вузлів    

  з них готові    

  Закуплено пристроїв автоматичного дозвону «DTR-08-GSM»    

  Сирен автоматичного запуску (кількість)    
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  справних  (кількість)    
  встановлено за добу  (кількість)    

  відремонтовано з добу  (кількість)    

  Сирен ручного запуску (кількість)    

  справних  (кількість)    

  встановлено за добу  (кількість)    

  відремонтовано з добу  (кількість)    

  Вуличних гучномовців  (кількість)    

  встановлено вуличних гучномовців за добу    

  перевірено вуличних гучномовців за добу    

  з них за добу    

6. Висвітлено матеріалів у ЗМІ:                                                                               

  в газетах, журналах    

  передано на телебаченні    

  радіо    

  інтернет-виданнях    

7 виготовлено листівок, пам’яток     

8 розповсюджено друкованої продукції    

9 Інформування через мережу консультаційних пунктів:    

  кількість наданих консультацій    

  кількість охоплених осіб    

 

 

 

 


