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Протокол № 4 

позачергового засідання комісії  з питань ТЕБ та НС 
 07 серпня 2019 року                                                                                 м. Білгород-

Дністровський 
 

Місце проведення: мала зала 
Початок засідання: 09.00 год. 

Присутні: 
Головуючий:      Ільченко С.П. – голова комісії  
На засіданні були присутні 12 членів комісії 

 
ПОРЯДОРК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ: 

 
1.Про ситуацію що склалася на території району в наслідок погіршення 

погодних умов  
Інформують: 
Лаврик М.А.  -  завідувач сектором з питань надзвичайних ситуацій та оборонної 

роботи районної державної адміністрації 
РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

СЛУХАЛИ: Про ситуацію що склалася на території району в наслідок 
погіршення погодних умов  

 
Лаврик М.А. -  завідувач сектором з питань надзвичайних ситуацій та оборонної 

роботи районної державної адміністрації про стан справ на території району.  
    В ніч 03.08.19 по 04.08.2019 року по Білгород – Дністровському району, було посилення 
північно-західного вітру до 15-20 м/с, пориви до 25 м/с. Сильні дощі, гроза, місцями град. 
Кількісь опадів склала місцями до 300 мм, що складає річну норму. 
     Внаслідок погіршення погодних умов на території Білгород – Дністровського району 
склалась наступна ситуація  
      В ніч 03.08.19 по 04.08.2019 року по Білгород – Дністровському району, було посилення 
північно-західного вітру до 15-20 м/с, пориви до 25 м/с. Сильні дощі, гроза, місцями град. 
за даними ГМЦ випало 300 мм опадів, що складає майже річну норму. 
     Так на території Білгород – Дністровського району  наступна ситуація. 
      В 20 населених пунктах району, через сильну зливу та вітер до 25 м/с виникли обриви проводів 
електропостачання на лінії 10кВт та 0,4 кВт і загорання ТП. (Миколаївка, Салгани, Вигон, 
Прибрежне, Біленьке, Абрикосове, Приветне, Випасне, Карналіївка, Монаші, Приморське, Вільне, 
Косовка, Попаздра, Нова Царичанка, Стара Царичанка, Турлакі, Чабанське, Гончаровка, 
Староказаче). 
    В районі с. Козацьке сталось падінні 4 опор ВЛ 10 кВлт, пошкоджено 150 м. електромережі. 
    В 10 населених пунктах  підтоплення. Саме значне підтоплення це в селі Карналіївка рівень 
води в р. Алкалії та ставку, який розташований на території сільської ради, піднявся на 2 м., 
підтоплено 120 присадибних ділянок мешканців, що проживають по вул. Маяковського та Леніна, 
частина поля № 12 та пасовищ, що прилягають до р. Алкалії. Всього підтоплене близько 175 га 



сільгоспугідь.Зруйнований перекидний місток через р.Алкалїю, затоплені інші містки, підсобні 
приміщення, сіносховища, зруйнувано 5 підвалів.  
    На території Підгірненської сільської ради  рівень води піднявся на 2 м в приватному секторі 
пастраждали 48 домів : в 3-х размито стіни, проникнення води в житловій дом; в 4-х обвал 
підвалів,в решті вода в підвалах и господарських будівлях , гаражах,залити городи, підмито 2 
опори лінії електропередач, знеструмлено 32 дома – ліквідовано протягом доби.  Пошкоджений 
трьохочкова водовідводна труба по вул.  
    Семенівська сільська рада, розмитий під’їзд до села Веселе розмито дорожнє покриття на площі 
30 м2 та стався провал ґрунту на обочині. Змито тверде покриття дороги на площі 2500 м2. 

    Нова Царичанка підтоплено 8 підвалів (зробили відкачку води власними силами),  
    На території Шабівської об'єднаної територіальної громади в 2 населених пунктах підтоплення. 
Саме значне підтоплення в селі Шабо (затопило значну територію, водним потоком заблокувало 
проїзд по вул. Центральній, пошкоджено будівлю по вул. Швейцарській, 29 та погибла живність), 
Салгани (вул. Шевченко,37). 
      с. Красна Коса в наслідок негоди пошкоджений дах будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів на загальній 
площі 58 м. кв. сталось обрушення стелі на площі 25 м2 
Великомар’янівка, Маразліївка, Красна коса, Турлакі підтопило городи на більшої частині сіл.  
    Підтоплена головна насосна станція зрошувальних систем Б-Дністровського УВГ. 
    Мологівська ОТГ: 
    Підтоплено близько 360 будинків , кількість людей , які в них проживають , приблизно 1028 осіб. 
В селі Випасне на автодорозі Р-72 біля ЗОШ № 2 підтоплений міст, залито водою немає проїзду. с. 
Молога на заводі ТОВ «Винагро» в наслідок негоду було залито водою  автомобіль РЕНО 
ЛОДЖИЯ д.н. АА 0189 ХВ 2018 р., зруйновано паркан очисних споруд на 50 п.м, залито водою 
очисні споруди заводу ТОВ «Винагро».Затоплена машинна зала головної насосної станції 
зрошувальних систем Білгород-Дністровського управління водного господарства. 
     В селі Випасне на автодорозі Р-72 біля ЗОШ № 2 підтоплено міст, залито водою немає 
проїзду.  
 Дане становище класифікується як надзвичайна ситуація природного характеру за 
кодом 20314 НС, пов'язана з дуже сильним дощем (дощ і мокрий сніг) (кількість опадів 50 
мм і більше, тривалістю 12 годин і менше; для гірських районів 30 мм і більше, 
тривалістю 12 годин і менше) 
згідно Національного класифікатору ДК 019:2010 що затверджений Наказом 
Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457(зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України за № v0457609-10 ) та класифікаційною ознакою 19  Порушення 
нормальних умов життєдіяльності понад 50 осіб внаслідок затоплення житлових будівель 
населеного пункту) згідно наказу МВС України від 06.08.2018 № 658 "Про затвердження 
Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій», Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 28 серпня 2018 р. за № 969/32421. З метою ліквідації надзвичайної ситуації 
пов’язаної з погіршенням погодних умов, забезпечення функціонування систем 
життєзабезпечення району, організації своєчасного реагування та сталого управління 
силами та засобами комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Визнати ситуацію, що склалася на території району надзвичайною ситуацією за 
кодом  20314 «НС, пов'язана з дуже сильним дощем (дощ і мокрий сніг) (кількість опадів 
50 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше; для гірських районів 30 мм і більше, 
тривалістю 12 годин і менше)» згідно Національного класифікатору ДК 019:2010 що 
затверджений Наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 
(зареєстрований в Міністерстві юстиції України за № v0457609-10 ) та класифікаційною 
ознакою 19 «Порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 осіб внаслідок 
затоплення житлових будівель населеного пункту», згідно наказу МВС України від 
06.08.2018 № 658 "Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій», 
 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2018 р. за  
№ 969/32421. 
 



2. Клопотати перед головою державної адміністрації про створення спеціальної комісії 
з ліквідації надзвичайної ситуацій природного характеру. 
2.1.  Голові комісії в своєї діяльності керуватися вимогами положення про спеціальну 
комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 
регіонального, місцевого та об'єктового рівня, що затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України від 14 червня 2002 р. № 843 
2.2. Підготувати загальний розрахунок збитків внаслідок надзвичайної ситуації 
природного характеру згідно Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних 
ситуацій техногенного і природного характеру, що затверджена постановою Кабінету 
Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 175 до 20.08.2019 року 
 
3.  Керуючись п. 2 ст. 8 п.п. 12,15 ст. 19, ст. 98 Кодексу цивільного захисту України, на 
підставі ст. 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1999 р. № 140 «Про 
порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх 
наслідків», Постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415 «Про 
затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету», ст. 12 
постанови Кабінет Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 775 «Про затвердження 
Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій», для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації на території району клопотати перед головою районної державної адміністрації 
про: 
- виділення пального з матеріального резерву підприємствам, організаціям і установам, 

які беруть участь в ліквідації НС для виконання робіт з ліквідації надзвичайної 
ситуації; 

3.1.Відділу економічного розвитку і торгівлі  
3.2.Підготувати проект розпорядження про виділення пального з матеріального резерву 
району згідно постанови Кабінет Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 775 «Про 
затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій». 
 
4.  Головам виконкомів об’єднаних територіальних громад та сільських рад 
4.1. Забезпечити стале функціонування систем життєзабезпечення населення у населених 
пунктах в межах підвідомчої території. 
4.2. Залучати для проведення невідкладних аварійних робіт техніку господарств, що 
розташовані на підвідомчої території незалежно від форм власності в разі необхідності. 
4.3. З метою визначання розміру збитків створити місцеві спеціальні комісії з ліквідації 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру місцевого рівня . 
організувати  
4.4. Відповідно до порядку обстеження майна, пошкодженого унаслідок стихійного лиха, 
який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 2008 р. № 688 та 
порядку обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності 
санітарним та технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень 
непридатними для проживання, який затверджений постановою ради Міністрів 
Української РСР від 26 квітня 1984 р. № 189 провести обстеження постраждалих будинків 
зі складанням відповідних актів,  
4.5. Забезпечити фінансування аварійних та інших невідкладних робіт на підвідомчої 
території згідно вимог ст. 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1999 р. № 
140 «Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та 
їх наслідків» 
4.6. Організувати добове чергування посадових осіб сільських рад. 
4.7. Надавати допомогу аварійним бригадам у прибутті до міст проведенні ремонтних 
робіт. 

термін з 07.08.2019до ліквідації НС 
 



5. Білгород-Дністровському МВ ГУ НП в Одеській області  
5.1. Забезпечити безпеку дорожнього руху, транспортних засобів на шляхах загального 
користування району; 

Термін: з 19.00 годин 07.08.2019р. 
6. «Білгород-Дністровській дільниці» Овідіопольського ДЕД  
6.1. Забезпечити підтримку автошляхів району в проїзному стані, своєчасну розчистку їх 
від намулу 
6.2. Організувати взаємодію з Білгород-Дністровським МРВ ГУ ДСНС в Одеській області, 
комісією ТЕБ та НС райдержадміністрації, господарствами для організації своєчасного 
маневрування силами та засобами що задіяні для проведення невідкладних та інших 
аварійних робіт  

Термін: з 18.00 годин 07.08.2019р. 
7. Сектору з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи районної державної 

адміністрації  
7.1.Організувати координацію робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.  

 
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії. 

 
 
 
 
 
Голова комісії –  
голова районної державної адміністрації                                                                    С.П. Ільченко 
 
 
Секретар комісії                                                                                                              М.А. Лаврик 
 


