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ПРОТОКОЛ № 12
засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій
м. Рубіжне

«29» червня 2018 р.

Головував: Перший заступник міського голови – перший заступник голови комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Башкір Олексій
Віталійович
Присутні: члени комісії (за списком), запрошені (за окремим списком)
І. Про запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру,
пов’язаної з відключенням Рубіжанським РЕМ TOB «ЛEO» від енергопостачання
каналізаційних насосних станцій №№ 1 та 2 КП «РВУ ВКГ», із можливим
потраплянням у зв’язку з цим забруднювальних речовин (неочищених стічних вод) на
територію міста та повним припиненням водопостачання населенню м. Рубіжне.
(Башкір О.В., Котляр О.С., Воропаєв Ю.В.)
Перший заступник міського голови Башкір О.В. довів до присутніх членів комісії та
запрошених звернення в.о. директора КП «РВУ ВКГ» Котляра О.С., в якому останній
просить виділити кошти з резервного фонду міського бюджету м. Рубіжне для запобігання
виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру, пов’язаної з відключенням
Рубіжанським РЕМ TOB «JIEO» від енергопостачання каналізаційних насосних станцій №№
1 та 2 КП «РВУ ВКГ», із можливим потраплянням у зв’язку з цим забруднювальних речовин
(неочищених стічних вод) на територію міста та повним припиненням водопостачання
населенню м. Рубіжне.
В.о. директора КП «РВУ ВКГ» Котляр О.С. доповів, що 25.06.2018 Рубіжанський РЕМ
TOB «JIEO» посилаючись на порушення умов Договорів від 01.03.2013 № 21-2, від
01.03.2013 № 71-2 та від 01.03.2013 № 16 в частині сплати рахунків за спожиту
електроенергію, всупереч абзацу вісімнадцятому статті 6 Закону України «Про питну воду,
питне водопостачання та водовідведення» (зі змінами) щодо заборони відключення об'єктів
питного водопостачання та централізованого водовідведення від системи енерго-, газо-,
теплопостачання як об'єктів життєзабезпечення і стратегічного значення, припинило
енергопостачання на каналізаційні насосні станції (далі – КНС) №№ 1 та 2. Вказані КНС
здійснюють перекачування неочищених стоків від населення та соціальних об’єктів м.
Рубіжне у кількості більш ніж 100 куб.м/годину (середньодобова кількість стічних вод, що
перекачуються близько 700 куб.м - КНС-1 та понад 2 000 куб.м - КНС-2). Тривала зупинка
роботи КНС призведе до їх підтоплення та розливу каналізаційних стічних вод на ґрунт.
Аби попередити ці події, необхідно знижувати тиск води у водопровідній мережі, а можливо
і повністю припинити водопостачання населенню міста.
Крім того, значне зменшення обсягів стічних вод, що надходять на очисні споруди КП
«РВУВКГ», викличе загибель активного мулу на очисних спорудах, що у свою чергу
призведе до неможливості очищення стічних вод та їх скиду до р. Сіверський Донець, яка

відноситься до рибогосподарських водойм та є джерелом водопостачання низки населених
пунктів, розташованих нижче за течією.
Для запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру, КП
«РВУВКГ» зверталося листами до керівництва Рубіжанського РЕМ ТОВ «ЛЕО» та
безпосередньо ТОВ «ЛЕО», але питання не вирішене до теперішнього часу.
Стосовно стану заборгованості, Котляр О.С. доповів, що згідно Протоколу № 8
засідання територіальної комісії від 01.06.2017 різниця в тарифах за послуги водопостачання
та водовідведення складає 7 505,1 тис. грн. При наявності механізму погашення
заборгованості з різниці в тарифах, у 2018 році борг за спожиту електроенергію буде
погашеним. Протягом 2017 року КП «РВУВКГ» направляло на адресу TOB «JIEO» акти
звіряння взаєморозрахунків з проханням підписати та повернути на адресу КП «РВУВКГ» з
метою реалізації Закону України № 1730-VIII «Про заходи, спрямовані на врегулювання
заборгованості теплопостачальних та теплорегенеруючих організацій та підприємств
централізованого водопостачання та водовідведення за спожиті енергоносії». Однак, TOB
«ЛЕО» вказані акти звіряння взаєморозрахунків не підписало, мотивованої відповіді про
причини не підписання на адресу КП «РВУВКГ» не надало. За умови виконання TOB «ЛЕО»
зазначеного закону, КП «РВУВКГ» зменшило б суму заборгованості перед ТОВ «ЛЕО» на 11
056,2 тис. грн. Це свідчить про небажання керівництва ТОВ «ЛЕО» вирішувати існуючі
проблеми.
Відповідно до «Обґрунтування необхідності безперебійної експлуатації каналізаційної
насосної станції КНС-2», виконаного на замовлення КП «РВУВКГ» спеціалізованою
приватною науково-виробничо-комерційною фірмою «Техносервіс», з метою попередження
в місті надзвичайної ситуації техногенного та екологічного характеру необхідно вжити
заходи з недопущення зупинки КНС шляхом забезпечення її електроенергією за допомогою
стаціонарного або пересувного (дизельний електрогенератор) джерела живлення.
Для запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру, для
перекачування стічних вод у період з 26.06.2018 по 18.07.2018 необхідно забезпечити роботу
дизельного електрогенератора потужністю 200 куб.м/годину та бензинової мотопомпи,
потужністю 100 куб.м/годину, першочергово придбати для цього паливно - мастильні
матеріали на загальну суму 89819,4 грн.
При цьому, КП «РВУВКГ» не має можливості самостійно профінансувати зазначені
витрати, через те, що знаходиться у скрутному фінансовому становищі, у зв’язку з арештом
усіх коштів підприємства постановами ДВС м. Києва на підставі рішень Господарського
суду Луганської області, якими задоволено позови ТОВ «ЛЕО» до КП «РВУ ВКГ». Станом
на 01.05.2018 кредиторська заборгованість підприємства складає 57 063,7 тис. гри., у т.ч. по
платежам до бюджету – 16 225 тис. гри., по заробітній платі - 1 312, 2 тис. грн.
Начальник Рубіжанського міського управління ГУ ДСНС України в Луганській
області Воропаєв Ю.В. зазначив, що ситуація, яка складається в КП «РВУ ВКГ» підпадає під
ознаки надзвичайної ситуації, передбаченої п.п. 1.69 (скидання неочищених чи недостатньо
очищених стічних вод на території населеного пункту або у водні об’єкти в обсязі понад 100
куб.м за годину), 1.75 (припинення водопостачання більше 30% розрахункового обсягу
водопостачання населеного пункту через аварії на об’єктах водопостачання або
пошкодження мереж водопостачання) Наказу МНС України від 12.12.2012 № 1400 «Про
затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій» та п.п. 10810 (НС унаслідок
аварії в каналізаційній системі із скиданням забруднювальних речовин), 11010 (НС унаслідок
аварії на очисних спорудах стічних вод із скиданням забруднювальних речовин) Наказу
Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 «Класифікатор надзвичайних
ситуацій». Однак, на теперішній час кваліфікувати ситуацію із зупинкою КНС як
надзвичайну не представляється можливим, у зв’язку із відсутністю настання передбачених
зазначеними класифікаторами факторів та подій, небезпечних для життя та здоров’я людини.
Башкір О.В. зазначив, що для запобігання виникненню надзвичайної ситуації
техногенного характеру, на підставі ст. 96 Кодексу цивільного захисту України, ст.ст. 6 (а1),
12, 13, 15 Постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 «Про затвердження
порядку використання коштів резервного фонду бюджету», п.п. 4, 5 Постанови Кабінету
Міністрів України від 04.02.1999 № 140 «Про затвердження порядку фінансування робіт із
запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», комісії пропонується вирішити

питання щодо виділення коштів з резервного фонду міського бюджету м. Рубіжне для
проведення першочергових (невідкладних) робіт із ліквідації аварійної ситуації на КНС КП
«РВУ ВКГ».
За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила:
1. Інформацію першого заступника міського голови Башкіра О.В., в.о. директора КП
«РВУ ВКГ» Котляра О.С. та начальника Рубіжанського міського управління ГУ ДСНС
України в Луганській області Воропаєва Ю.В. взяти до відома.
2. УЖКГ (Жердєв Д.О.), відділу економічного аналізу та інвестиційної політики
(Коваленко Н.В.) та фінансовому управлінню (Трушено Н.К.) здійснити заходи щодо
виділення коштів з резервного фонду міського бюджету м. Рубіжне для запобігання
виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру в місті відповідно до звернення
КП «РВУ ВКГ» від 29.06.2018 № 10/1457 та в межах діючого законодавства.
Термін: до 04.06.2018
3. УЖКГ (Жердєв Д.О.) та КП «РВУ ВКГ» (Котляр О.С.) продовжити роботу з ТОВ
«ЛЕО» у напрямку відновлення останнім енергоживлення об’єктів КП «РВУ ВКГ»,
стабілізувати в м. Рубіжне водопостачання і водовідведення.
Термін: до 15.07.2018
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови
міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – першого
заступника міського голови Башкіра О.В.
ІІ. Про запобігання виникненню надзвичайної ситуації природного характеру,
пов’язаної з можливим порушення нормальних умов життєдіяльності мешканців м.
Рубіжне внаслідок погіршення погодних умов (буревію). Про ліквідацію наслідків
небезпечної події природного характеру (шквального вітру), що призвела до порушення
нормальних умов життєзабезпечення та життєдіяльності м. Рубіжне.
(Башкір О.В., Воропаєв Ю.В.)
Начальник Рубіжанського міського управління ГУ ДСНС України в Луганській
області Воропаєв Ю.В. довів до присутніх членів комісії та запрошених попередню
інформацію про матеріальні наслідки для громади та мешканців м. Рубіжне, спричинені
28.06.2018 буревієм. Зокрема, повалено більш 200 дерев, пошкоджено дах 26
багатоповерхових будинків та 1 приватної оселі, пошкоджено 15 транспортних засобів,
травмовано 4 особи, одна з яких госпіталізована. В місті працюють 12 бригад з очищення
території та проїжджої частини міста від повалених дерев. Зазначив, що спричинена
стихійним природним лихом ситуація підпадає під ознаки надзвичайної ситуації,
передбаченої п. 20331 (НС, пов’язана з сильним вітром (швидкістю 25 м/с і більше),
охоплюючи шквали та смерчі) Наказу Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457
«Класифікатор надзвичайних ситуацій» та п. 2.19 (порушення нормальних умов
життєдіяльності понад 50 осіб внаслідок затоплення житлових будівель населеного пункту)
Наказу МНС України від 12.12.2012 № 1400 «Про затвердження Класифікаційних ознак
надзвичайних ситуацій». Однак, на теперішній час кваліфікувати ситуацію стосовно
пошкодження даху житлових будівель як надзвичайну не представляється можливим, у
зв’язку із відсутністю настання передбачених зазначеними класифікаторами факторів та
подій, небезпечних для життя та здоров’я людини.
Перший заступник міського голови Башкір О.В. довів до присутніх членів комісії та
запрошених інформацію про діяльність комунальних служб, підприємств, установ та
організацій міста, спрямованої на ліквідацію наслідків небезпечної події природного
характеру (шквального вітру), що сталася 28.06.2018 і призвела до порушення нормальних

умов життєзабезпечення та життєдіяльності м. Рубіжне. На теперішній час встановлюється
обсяг завданої стихійним лихом матеріальної шкоди та фінансових витрат на відновлення
пошкодженого житлового фонду міста. Акцентував увагу на тому, що для запобігання
виникненню надзвичайної ситуації природного характеру, пов’язаної з порушенням
нормальних умов життєдіяльності мешканців м. Рубіжне внаслідок можливого затоплення 26
багатоповерхових житлових будівель атмосферними опадами, потрібен великий обсяг
коштів. При цьому, в бюджеті Рубіжанської міської ради кошти, які б можливо було
залучити на
фінансування заходів з попередження вказаної надзвичайної ситуації,
спрямовуються на децентралізацію теплопостачання м. Рубіжне. В резервному фонді
міського бюджету м. Рубіжне також таких коштів немає.
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення комісія вирішила:
1. Інформацію першого заступника міського голови Башкіра О.В. та начальника
Рубіжанського міського управління ГУ ДСНС України в Луганській області Воропаєва Ю.В.
взяти до відома.
2. Відділу з мобілізаційної роботи, цивільного захисту та сприяння правоохоронним
органам Рубіжанської міської ради (Бородіна С.А.), у зв’язку із загрозою виникнення в м.
Рубіжне надзвичайної ситуації природного характеру та соціальної напруги, на підставі ст.
96 Кодексу цивільного захисту України, п.п. 4, 5, 7 Постанови Кабінету Міністрів України
від 04.02.1999 № 140 «Про затвердження порядку фінансування робіт із запобігання та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», підготувати клопотання до керівництва
Луганської обласної державної адміністрації з проханням розглянути на засіданні
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
питання щодо можливого надання м. Рубіжне фінансової допомоги для запобігання
виникненню зазначеної надзвичайної ситуації.
Термін: негайно після надходження матеріалів від УЖКГ
3. Управлінню ЖКГ (Жердєв Д.О.), КП «БТІ» (Чумак М.В.):
3.1 Здійснити заходи з встановлення обсягу завданої стихійним лихом матеріальної
шкоди та фінансових витрат на відновлення пошкодженого житлового фонду міста.
Термін: негайно
3.2. Отримати від спеціалізованої установи матеріали експертизи, досліджень та
прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у
надзвичайну ситуацію або пом’якшення її можливих наслідків.
Термін: негайно
4. Управлінню ЖКГ (Жердєв Д.О.), КП «БТІ» (Чумак М.В.), КП «РВУ ВКГ» (Котляр
О.С.), КП «ШЕП» (Радіонов С.П.), КСТП «Рубіжнетеплокомуненерго» (Ларін Л.І.)
організувати бригади з ліквідації наслідків небезпечної події природного характеру
(шквального вітру), що призвела до порушення нормальних умов життєзабезпечення та
життєдіяльності м. Рубіжне.
Термін: негайно
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови
міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – першого
заступника міського голови Башкіра О.В.
Голова комісії

О. Башкір

Секретар комісії

В. Кравченко

