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   31 жовтня 2013 року № 528/кц 

Затверджую 
Голова обласної державної 
адміністрації, начальник  
цивільного захисту області  

 
                 о/п               В. Ядуха 
  31  жовтня 2013 року  

 
 

ПРОТОКОЛ  № 8 
засідання комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації 

 
31 жовтня 2013 року                                                            м. Хмельницький 

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

Порядок денний: 
І. Про стан функціонування та обладнання автоматизованими системами 

раннього виявлення та оповіщення об’єктів підвищеної небезпеки. 
 
З метою забезпечення належного виконання протокольного рішення засідання 

Державної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки від 14 жовтня 2013 року 
(протокол №3) 

комісія вирішила: 
1. Головному управлінню ДСНС в області (Болібрух Б.В.): 
1.1. До 25 листопада 2013 року, скласти та надати до комісії з питань ТЕБ та НС 

облдержадміністрації, для затвердження у встановленому порядку, перелік об’єктів, 
що підлягають обладнанню автоматизованими системами раннього виявлення 
надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення, відповідно до 
вимог статті 53 Кодексу цивільного захисту України. 

1.2. Відповідно до складеного переліку об’єктів, до 25 листопада 2013 року 
розробити та надати до комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації, для 
затвердження у встановленому порядку, графік впровадження автоматизованих 
систем. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління з питань 
цивільного захисту облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.) та Головне управління 
ДСНС в області (Болібрух Б.В.). 
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ІІ. Про попередження виникнення надзвичайних ситуацій внаслідок 

підтоплення населених пунктів та територій, мінімізації обсягів завданих 

збитків. Виконання заходів щодо захисту територій від шкідливої дії вод. 

 

Комісія зазначає наступне. 
На підставі аналізу технічного стану гідротехнічних споруд (далі - ГТС), 

встановлено, що станом на 30 жовтня 2013 року в окремих районах області існують 
аварійні греблі ГТС. Так, зокрема викликає занепокоєння аварійний стан греблі ГТС 
ставка на р. Хомора біля смт. Гриців Шепетівського району, що вимагає вжиття 
вичерпних заходів щодо недопущення прориву даної греблі та виникнення 
надзвичайної події. 

З метою вжиття превентивних заходів щодо попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій внаслідок підтоплення населених пунктів та територій, в тому 

числі під час пропуску льодоходу весняної повені та дощових паводків у 2014 році, 

існує необхідність обстеження технічного стану гідротехнічних споруд водосховищ і 

ставків. За результатами обстежень, проаналізувати роботу та можливості 

користувачів (балансоутримувачів) здійснювати безпечну експлуатацію вказаних 

споруд, забезпечити усунення виявлених недоліків. 

        
Заслухавши інформації та обговоривши питання, з метою організації роботи 

щодо  приведення у відповідність вимог стан гідротехнічних споруд, розробки дієвих 
заходів до «Плану дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
сил та засобів територіальних підсистем цивільного захисту щодо підготовки та 
пропуску льодоходу, повені та паводків на території Хмельницької області у 2014 
році» 

комісія вирішила: 
 

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

керівникам територіальних підрозділів центральних органів влади, підприємств та 

організацій проаналізувати виконання Плану дій органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та 

паводків на території області у 2013 році. 
2. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам: 
2.1. До 1 грудня 2013 року провести наради з сільськими (селищними) головами 

на підпорядкованих територіях яких знаходяться водні об’єкти та гідротехнічні 
споруди, з питань безпечної їх експлуатації та вжиття практичних заходів щодо 
приведення у відповідно технічно справний стан аварійних гідротехнічних споруд та 
тих що не забезпечують пропускну спроможність (ремонт, спуск води, влаштування 
берегових паводкових водоскидів). 

2.2. Визначити місця для розміщення поблизу зон можливих підтоплень, 
місцевих та об’єктових матеріальних резервів, призначених для запобігання та 
ліквідації надзвичайних ситуацій, запасів паливо-мастильних, будівельних та сипучих 
матеріалів, мішків, засобів освітлювання, захисного одягу, засобів відкачування води, 
плавзасобів шанцевого інструменту тощо. 

2.3. Протягом листопада 2013 року вжити вичерпних заходів щодо проведення 

поточних ремонтів систем зливної каналізації населених пунктів, водопропускних 

споруд під автомобільними мостами та дорогами, проведення (за необхідності) робіт з 

берегоукріплення, ремонту водозахисних споруд, нарощування дамб для захисту 
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населених пунктів, об’єктів господарювання та дорожньої інфраструктури від 

шкідливої дії води в місцях де, за багаторічними спостереженнями, у періоди 

інтенсивних опадів та танення снігу підтоплювались об’єкти інфраструктури, житлові 

будинки та господарські споруди. 

2.4. Передбачити в проектах місцевих бюджетів на 2014 рік, виділення коштів 

на забезпечення комунальних служб додатковими засобами відкачування води та 

інших засобів для проведення робіт по ліквідації наслідків шкідливої дії вод. 
3. Головам комісій з питань ТЕБ та НС райдержадміністрацій та виконавчих 

комітетів міських (міст обласного значення) рад: 
3.1. З метою зменшення негативного впливу шкідливої дії вод забезпечити 

виконання власниками гідротехнічних споруд (орендарями) водних об’єктів 
першочергових заходів щодо: 

- оповіщення населення, що проживає в зонах можливого підтоплення при 
ускладненні паводкової обстановки; 

- проведення до 15 березня 2014 року страхування цивільної відповідальності 
орендарями водних об’єктів перед третіми особами, стосовно відшкодування 
наслідків можливої шкоди; 

- проведення, відповідно до норм ДБНВ.2.4-3:2012, за участю спеціалістів 
облводресурсів, обстеження стану ГТС, з метою встановлення фактичного технічного 
стану гідротехнічних споруд штучних водних об’єктів та їх спроможності по 
безаварійному пропуску льодоходу, повені та дощових паводків.  

3.2. В період повені та паводків, у випадку загрози виникнення гідродинамічної 
аварії та необхідності спорожнення штучних водних об’єктів (водосховищ, ставків) 
керуватись розробленими обласним управлінням водних ресурсів «Методичними 
рекомендаціями щодо дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, користувачів штучних водних об’єктів та гідротехнічних споруд на 
них у випадку гідродинамічної аварії або її загрози». 

3.3. Зобов'язати користувачів водних об’єктів завчасно, до ймовірного початку 
інтенсивних дощів, танення снігу приспустити воду в ставках і водосховищах, для 
прийому повеневих вод, забезпечити регулювання поверхневих руслових водостоків 
на періоди проходження дощових паводків весняної повені та льодоходу.  

3.4. До 25 грудня 2013 року на засіданнях відповідних комісій з питань ТЕБ та 
НС: 

- заслухати (за необхідності) окремих селищних та сільських голів щодо стану 
водних об’єктів, розташованих на відповідних територіях, гідротехнічних споруд на 
них, сил і засобів реагування, де стан справ не гарантує безпечність у разі повені.  

3.5. Про проведені підготовчі роботи щодо готовності до реагування в період  
дощових паводків, весняної повені поінформувати облдержадміністрацію через 
Головне управління ДСНС в області до 10 грудня 2013 року та про виконання заходів, 
визначених даним рішенням – комісію з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації до 
25 грудня 2013 року. 

4. Шепетівській райдержадміністрації (Адамець І.К.) вжити вичерпних заходів 
щодо недопущення надзвичайної події - прориву аварійної греблі ГТС ставка на р. 
Хомора біля смт. Гриців Шепетівського району. 

5. Начальнику обласного центру з гідрометерології (Ковальчук М.І.) 
забезпечити здіснення постійного моніторингу на річках області. Відповідну 
інформацію про гідрологічну обстановку та стан рівнів води надавати до кризового 
центру облдержадміністрації та ГУ ДСНС в області щоденно, а у випадку різких 
підйомів рівнів води – негайно.  
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6. Головному управлінню ДСНС в області (Болібрух Б.В.) з 1 листопада 2013 
року організувати роботу та спільно з обласним управлінням водних ресурсів 
(Димінський Ю.М.) створити робочі групи з обстеження технічного стану 
гідротехнічних споруд водосховищ і ставків. До участі в робочих групах залучати 
представників райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) виконавчих 
комітетів, за потреби, представників Держсільгоспінспекції, департаменту екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації, Держгірпромнагляду, Державної 
екологічної інспекції, департаменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації, Держземагенства. 

6.1. Головному управлінню ДСНС в області (Болібрух Б.В.), за результатами 
роботи, до 01.12.2013 р., узагальнити матеріали та надати їх комісії ТЕБ та НС 
облдержадміністрації. 

6.2. Обласному управлінню водних ресурсів (Димінський Ю.М.) за 
результатами обстеження технічного стану гідротехнічних споруд водосховищ і 
ставків, розробити дієві заходи та включити їх до Плану дій органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, сил та засобів територіальних підсистем 
цивільного захисту щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків на 
території Хмельницької області у 2014 році. 

7. ПАТ ЕК «Хмельницькобленерго» (Шпак О.Л.) перевірити стан  
електропостачання об’єктів, що забезпечують безперебійний пропуск повені (об’єкти 
життєзабезпечення гідрометеорологічної служби, польдерні (дренажні) насосні 
станції, шлюзи тощо) та оперативне його поновлення у разі аварійного відключення.  

8. Управлінню з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації 

(Данилюк Є.Д.) забезпечити: 

- корегування планів взаємодії служб реагування на ускладнення повеневої 

обстановки та залучення необхідної кількості сил і засобів з метою недопущення 

переростання пов’язаних з її погіршенням подій до рівня надзвичайної ситуації та 

своєчасного надання допомоги людям, які потерпають від повені; 

- своєчасне інформування та оповіщення керівного складу органів цивільного 

захисту та населення про погіршення метеорологічної обстановки під час пропуску 

повені, сходження криги та виникнення загрози підтоплення населених пунктів. 
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Головне управління 

ДСНС в області (Болібрух Б.В.) та обласне управління водних ресурсів           
(Димінський Ю.М.). 

 

 

 
Перший заступник голови  
облдержадміністрації,  
голова комісії з питань ТЕБ та НС                           о/п   В.Гаврішко 


