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Протокол № 1 
чергового засідання комісії  з питань ТЕБ та НС 

 
 22 січня 2020 року                                                       м. Білгород-Дністровський 
 

Місце проведення: мала зала 
Початок засідання: 15.00 год. 

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

 
ПОРЯДОРК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ: 

 
 

1. Про заходи щодо проведення літнього курортно-оздоровчого сезону та запобігання 
загибелі людей на водних об’єктах району у 2020 році  

Доповідач:.– заступник начальника Білгород-Дністровського МРВ ГУ ДСНС України в 
Одеській області Чуханенко О. - 5 хв. 

 
2. Про невідкладні заходи щодо безаварійного пропуску повені та дощових паводків у 

весняно-літній період 2020 року 
Доповідач: начальник Білгород-Дністровського управління водного господарства 

Бурлак Б. – 3 хв 

 
3. Про затвердження переліку хімічно-небезпечних об’єктів району 
Доповідач: Завідувач сектором з питань надзвичайних ситуацій районної державної 

адміністрації Лаврик М. – 3 хв. 
 

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 

РІШЕННЯ № 1 
 

Про заходи щодо проведення літнього курортно-оздоровчого сезону та запобігання 
загибелі людей на водних об’єктах району у 2020 році  

 
Заслухавши інформацію, керуючись ст. 19 Кодексу Цивільного захисту України,  

Законом України від 14.12.99 р. «Про туризм», розпорядженням Президента України № 190-
2001-рп «Про негайні заходи по попередженню загибелі людей на водних об’єктах», 
Постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2002 р. № 264 «Про затвердження порядку 
обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах», Постановою Кабінету 
Міністрів України від 4.08.2000р. № 1214 „Про затвердження переліку об’єктів та окремих 



територій, які підлягають постійному та обов’язковому на договірній основі обслуговуванню 
державними аварійно-рятувальними службами”, правилами охорони життя людей на водних 
об’єктах України, що затверджені Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 
10.04.2017 № 301, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 травня 2017 р. за  
№ 566/30434, з метою забезпечення безпеки людей на водоймах району під час оздоровчого 
сезону 2020 року комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. З метою організованого проведення відпочинку населення і відпочиваючих у літній 
період 2020 року на водних об’єктах Білгород-Дністровського району 
1.1. Затвердити перелік місць масового відпочинку на воді(пляжів): 
- від б/в «Луч» до б/в «Незабудка»                                            - пляж № 1 
- від б/в «Незабудка» до б/в «Мальта»                                      - пляж № 2 
- Будакська коса проти смт. Сергіївка                                       - пляж № 3 
- від причалу № 19 до б/в «Голубая акула»                              - пляж № 4 
- від причалу № 18 ХТМО до санаторія Приморський           - пляж № 5 
- пляж санаторія Приморський                                                   - пляж № 5а 
- від ДОЦ «Сонячний» до б/в «Волна»                                      - пляж № 6 
- Пляж в с. Миколаївка                                                                - пляж № 7 
1.2. Затвердити схему розташування місць масового відпочинку на воді та розміщення 
рятувальних постів (Додатки 1 - 7)    
1.3. Затвердити перелік місць спортивного рибальства, що додається. 
1.4. Призначити відповідальних за забезпечення додержання вимог законодавства щодо 
безпечного використання водних об’єктів, а також за своєчасність та ефективність заходів із 
попередженням нещасних випадків і надзвичайних ситуацій на водних об’єктах за місцями 
масового відпочинку (пляжів): 
- пляж № 1 – Шабівська об’єднана територіальна громада 
- пляж № 2 – Шабівська об’єднана територіальна громада  
- пляж № 3 – Шабівська об’єднана територіальна громада 
- пляж № 4 – Шабівська об’єднана територіальна громада  
- пляж № 5 – Приморська сільська рада 
- пляж № 5а - санаторій «Приморський» 
- пляж № 6 – Миколаївська сільська рада 
- пляж № 7 – Миколаївська сільська рада 

 
1.5. Визначити місця в яких купання заборонено в зв’язку з тим що вони становлять 
небезпеку для життя відпочиваючих : 
- від б/в «Мальта» до причалу № 19 
- від б/в «Голубая акула» до причалу № 18 ХТМО 
- від санаторія Приморський до ДОЗ «Сонячний»  
- від б/в «Волна» до центрального пляжу с. Миколаївка  
2. Встановити дату  
початку купального сезону 2020 року 15 червня, 
закінчення - 15 вересня; 
3. Початок роботи сезонних рятувальних постів з 8.00 год. до 20.00 год. Щоденно, 
рятувальних станцій – цілодобово;  
4. З початком купального сезону заборонити будь яки будівельні роботи в пляжних та 
прилеглих до них зонах. 
5. На виконання п.п. 5,6 статті 89, статті 90 Водного кодексу України заборонити скидання 
побутових відходів та обмежити рух транспорту, крім службового, в водоохоронній зоні, 
особливо на Будакської косі. 
6. Керівники оздоровчих закладів несуть персональну відповідальність за охорону життя 
людей у межах закріплених ділянок водної поверхні або прибережної частини Чорного моря 
відповідно до п.1 даного рішення. 



7. Виконкомам Приморської та Миколаївської сільських рад, Шабівської об’єднаної 
територіальної громади, керівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від 
форм власності і господарювання, що використовують водойми (Чорне море, 
Дністровський лиман, внутрішні водойми) з виробничою, оздоровчою, спортивною 
метою і для відпочинку громадян: 
7.1. здійснити підготовку водного об’єкта (пляжу) до масового відпочинку людей згідно 
правил охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених Наказом 
Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017 № 301, Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 04 травня 2017 р. за № 566/30434; 
7.2. отримати документи щодо обстеження й очищення дна акваторії пляжу (водного об’єкта); 
7.3. укласти договір на аварійно-рятувальне обслуговування з аварійно-рятувальною службою, 
яка пройшла атестацію відповідно до Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і 
рятувальників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 
року № 828; 
7.4. уточнити межі зони відповідальності рятувальних постів; 
7.5. забезпечити рятувальні пости приміщеннями та рятувальними засобами; 
7.6. здійснюють перевірку справності маломірних/малих суден, рятувального спорядження та 
обладнання, зокрема комплектів спорядження № 2; 
7.7. здійснюють укомплектування, підготовку та утримання працівників рятувального поста; 
7.8. розробляють інструкції з визначенням обов’язків для персоналу рятувального поста; 
7.9. виставляють буї оранжевого або червоного кольору через кожні 25-30 м в межах 50 м від 
берега; 
7.10. позначають буями або чорними кулями в акваторії водного об’єкта місця, небезпечні для 
життя та здоров’я людей, відповідно до карти виміру глибин акваторії пляжу; 
7.11. установлюють на території водного об’єкта на видимих місцях інформаційні матеріали 
щодо заходів безпеки на воді, способів надання допомоги потерпілому та саморятування; 
7.12. розробляють схеми та облаштування під’їзних шляхів і спусків на воду рятувальних 
засобів з установленням відповідних покажчиків (табличок) «ДЛЯ АВАРІЙНО-
РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ»; 
7.13. організовують спостереження за акваторією місця масового відпочинку людей 
відповідно до карти-схеми зони відповідальності рятувального поста, зв’язок з підрозділами 
екстреної медичної допомоги населенню, правоохоронними органами, аварійно-рятувальними 
службами, територіальними органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій та 
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; 
7.14. здійснюють відпрацювання порядку інформування відпочивальників щодо заходів 
безпеки на воді, проведення масово-роз’яснювальної і профілактичної роботи та 
дотримуються його. 
7.15. провести інвентаризацію місць масового відпочинку 
7.16. Про проведену роботу поінформувати комісію через головного спеціаліста з питань 
туризму райдержадміністрації . 
7.17 Завести облік місць масового відпочинку згідно з вимогами постанови КМУ від 
06.03.2002 року № 264 «Про затвердження порядку обліку місць масового відпочинку 
населення на водних об’єктах». 

Термін – 15.06.2020 року 
 
 

8. Білгород-Дністровський міськрайонний відділ ГУ ДСНС України в Одеській області  
8.1. Провести перевірки стану готовності до купального сезону місць масового відпочинку 
людей на водних об’єктах району за показниками, визначеними у правилах охорони життя 
людей на водних об’єктах України, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ 
України від 10.04.2020 № 301, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
04 травня 2020 р. за № 566/30434 

Термін до 12 червня 2020 року 
8.3. Обов’язково проводити позапланові перевірки дитячих оздоровчих закладів перед 
початком кожної зміни.  

Термін: протягом курортно-оздоровчого сезону 



8.2. Розробити План взаємодії з мобільними аварійно-рятувальними групами і сезонними 
рятувальними постами.  

Термін до 12.05.2020 року 
8.4. При виявленні порушень на об'єктах вживати заходи адміністративно-запобіжного 
впливу. 

Термін: постійно 
 
 9. Білгород-Дністровському районному управлінню ГУ Держпродспоживслужби в 
Одеській обл. 
9.1. Посилити держсаннагляд за додержанням вимог санітарного законодавства та 
законодавства про безпечність та якість харчових продуктів у місцях масового відпочинку на 
території району. 

Термін: протягом курортно-оздоровчого сезону 
9.2. Провести позапланові перевірки закладів відпочинку на території району. 

Термін до 22.06.2020 року 
9.3. Обов’язково проводити позапланові перевірки дитячих оздоровчих закладів перед 
початком кожної зміни.  

Термін: протягом курортно-оздоровчого сезону 
9.3. При виявленні порушень на об'єктах вживати заходи адміністративно-запобіжного 
впливу,  в разі невиконання вимог приписів, припиняти діяльність об’єктів. 

Термін: постійно 
10. Білгород-Дністровському відділу поліції Головного управління Національної поліції 
України в Одеській області  
10.1. Розробити план заходів по забезпеченню правопорядку на території зон відпочинку та 
надати його до комісії 

Термін: 15.05.2020 року 
11. Сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами райдержадміністрації  
10.1.Ознайомити відповідальних осіб з даним рішенням.  
10.2. Провести розрахунок сил і засобів приватних підприємців, що використовують у своїй 
діяльності водну техніку; 

Термін до 31.05.2020 року 
12. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою  
 

РІШЕННЯ № 2 
Про невідкладні заходи щодо безаварійного пропуску повені та дощових паводків у весняно-
літній період 2020 року  

 
Доповідач: Начальник Білгород-Дністровського міжрайоного управління водного господарства 
Бурлак Борис Іванович (доповідь додається) 

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення, з метою запобігання виникнення 
негативних наслідків проходження льодоходу, весняної повені, а також дощових паводків комісія 

ВИРІШИЛА: 
            1. Затвердити «План дій органів управління з підготовки до пропуску повені та паводків у 2020 
році на території Білгород-Дністровського району». що додається. 

 

2. Виконкомам сільських рад:  

2.1. Посилити контроль за водними об’єктами, прибережними захисними смугами, 
гідротехнічними спорудами у зонах можливого затоплення. 

2.2. Вжити заходів щодо очистки систем водовідведення, меліоративних каналів, приведення у 
робочий стан шлюзів і шеберів ставків та водосховищ для забезпечення максимальної пропускної 
спроможності для пропуску значної кількості води та льодоходу та провести перевірку їх готовності 
комісіями з питань ТЕБ та НС. 

2.3. Своєчасно здійснювати інженерні заходи на заплавах в зонах можливого затоплення щодо 
запобігання та мінімізації збитків від впливу високих вод та забезпечити виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 року №87 при вирішенні питань про надання у 
користування та власність земель в зонах можливого затоплення внаслідок повені та паводків. 



2.4. Для здійснення протипаводкових заходів активізувати залучення коштів користувачів 
водних об’єктів.  

2.5. Своєчасно надавати інформацію про паводкову ситуацію та хід виконання заходів до 
відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації. 

2.6. Забезпечити організацію розробки режимів роботи водосховищ та ставків на весняно-літній 
період 2020 року, які б забезпечили безаварійний пропуск повені, дощових паводків та їх затвердження 
управлінням водного господарства  

Термін до 01.03.2020 року. 
2.7. Забезпечити проведення паспортизації ставків та водосховищ їх користувачами.  

Термін до 01.03.2020 року. 
2.8. При необхідності проведення скидів води з ставків та водосховищ узгодити з управлінням 

водного господарства режим скидів та їх термін. 
2.9. Визначити основні маршрути висування підрозділів що залучаються до ліквідації НС, місця 

їх зустрічі та зосередження. 
2.10. Організувати розміщення і харчування особового складу, розташування техніки та 

забезпечення їх пально-мастильними матеріалами. 
23.11. Спланувати та вжити заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій на 

об’єктах життєзабезпечення під час повені. 
 

3. Білгород-Дністровському міжрайонному управлінню водного господарства 

3.1. Разом із зацікавленими організаціями переглянути режими роботи водосховищ та 
водогосподарських систем, які б забезпечили безпечний пропуск повені, дощових паводків у 2020 році 
та забезпечити постійний контроль за їх дотриманням. 

Термін до 01.03.2020 року 
3.2. Здійснювати постійний моніторинг та контроль за водогосподарською обстановкою на 

підвідомчих об’єктах. У разі виникнення надзвичайних ситуацій під час пропуску повені інформувати 
негайно голову (першого заступника голови) комісії з питань ТЕБ та НС райдержадміністрації. 

3.3. Організувати перевірку готовності водогосподарських і гідротехнічних споруд, сил та 
засобів до утримання підвищених рівнів та забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та 
дощових паводків. 

Термін до 01.03.2020 року 
 
 

4. Сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації та Білгород-Дністровському МРВ ГУ ДСНС України в 

Одеській області : 

 4.1. Забезпечити готовність оперативних груп щодо реагування при виникненні надзвичайних 
ситуацій, уточнити їх склад, здійснити перевірку готовності сил і засобів для забезпечення пропуску 
весняної повені, засобів відкачки води та уточнити порядок взаємодії з військовими частинами з 
питань проведення підривних робіт. 

4.2. Забезпечити постійне інформування комісії про хід виконання запланованих заходів.  
 
5. Овідіопольському ДЕД   
5.1 З метою попередження руйнування  дорожнього полотна, мостів під час проходження 

льодоходу, повені та дощових паводків організувати очищення водопропускних споруд від сміття, 
бруду на автошляхах загального користування. 

Термін до 01.03.2020 року 
5.2. Укласти договір з військовою частиною А 3955 на проведення підривних робіт з метою 

захисту мостів та гідротехнічних споруд від можливих заторних явищ, під час проходження 
льодоходу, повені та дощових паводків. 

Термін до 15.03.2020 року 
6. Фінансовому управлінню райдержадміністрації  
6.1. За дорученням голови комісії передбачити виділення коштів на виконання першочергових 

робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків проходження льодоходу, повені та дощових паводків. 
 

 7. Контроль за виконанням рішення покласти на голову комісії  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
 рішенням комісії з питань ТЕБ та НС №1  
протокол від 22.01.2020 року № 1 

Перелік  
місць любительського та спортивного рибальства на території Білгород-Дністровського району 

№ 
з.п. 

№ 
ділянки 

Назва водойми 

Місце 
розташування 
(координати 

центру ділянки 
СК-42) 

Розмір 

Користувач 
Відповідальна 

особа 
Термін дії 
договору 

Д
ли

н
а 

(м
.)

 

Ш
и

ри
н

а 
(м

.)
 

П
ло

щ
а 

 

ві
д

ст
ан

ь 
ві

д 
у

р
із

у 
во

ди
 (

м
.)

 

1 № 1 Будакський лиман 
x- 5 106 832, 
y - 6 301 932 

1000 29,5 3,5 га немає 
Експеріментальний кефалевий 

риборозплідник 
Чеботаєв А.А. 

 

2 № 2 Будакський лиман 
x- 5 106 292, 
y - 6 301 543 

300 30 3,57 га немає 
Експеріментальний кефалевий 

риборозплідник 
Чеботаєв А.А. 

 

3 № 3 Будакський лиман 
x- 5 105 845,                 
y - 6 301 112 

300 700 42,78 га немає 
Експеріментальний кефалевий 

риборозплідник 
Чеботаєв А.А. 

 

4 № 4 Будакський лиман 
x- 5 105 848,                 
y - 6 301 186 

700 30 15,8 немає 
Експеріментальний кефалевий 

риборозплідник 
Чеботаєв А.А. 

 

5 № 5 Будакський лиман 
x- 5 106 028,                 
y - 6 300 681 

395 624 55 га немає ФОП "Мараренко Ж.Д." 
Мараренко 

Ж.Д.  

6 № 16 Будакський лиман 
x- 5 104 772,                 
y - 6 300 270 

510 90 6,05 га немає 
Експеріментальний кефалевий 

риборозплідник 
Чеботаєв А.А. 

 

7 № 6 р. Дністер 
x- 5 143 461,                 
y - 6 289 328 

200 180 3,6 га немає Нижньо-Дністровський НПП Парайло О.П. 
 

8 № 7 
Дністровський 

лиман 
x- 5 109 611,                 
y - 6 304 631 

1000 975 97,5 га 25 ОЛСР "Сонячний" Причал № 79 Маликов О.В. 
 

9 № 40 
Дністровський 

лиман 
x- 5 122 509,                 
y - 6 294 010 

4000 1000 400 га немає 
Білгород-Дністровська районна 

організація УТМР 
Руденко Д.С. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням комісії з питань ТЕБ та НС № 2  
протокол від 22.01.2020 року № 1 

ПЛАН 
основних заходів щодо підготовки до повені та паводків  
у 2020 році на території Білгород-Дністровського району 

 
№ 
з/п 

Заходи Відповідальні за виконання Термін 

Заходи, які реалізуються на етапі підготовки 
1. На основі аналізу дій органів управління та 

сил під час пропуску льодоходу, весняної 
повені та дощових паводків попередніх років 
розробити та затвердити плани організаційних 
практичних заходів щодо пропуску весняної 
повені та дощових паводків у 2019 році 

Сектор ОР,ЦЗ та ВПР 
Білгород-Дністровське МРВ ГУ ДСНС 
України в Одеській області 
Білгород-Дністровське УВГ,  
Білгород-Дністровська РЕМ ПАТ 
«Одесаобленерго»,  
ЦТП № 615 ПАТ «Укртелеком»,  
Овідіопольський ДЕД,  
В/Ч А 3955 
виконкоми сільських рад 

До 01.03 

2. 3 урахуванням попередніх оцінок та 
кліматичних екстремумів відкоригувати карти-
схеми зон можливого виникнення 
надзвичайних ситуацій, пов'язаних із паводком 

Сектор ОР,ЦЗ та ВПР 
Білгород-Дністровський МРВ ГУ 
ДСНС України в Одеській області 
Білгород-Дністровське УВГ, Білгород-

До 01.03 



та пропуском льодоходу і повені. Визначити 
об'єкти життєзабезпечення населення, 
транспорту, енергетики, зв'язку та інші об'єкти 
господарювання, що можуть зазнати 
негативного впливу природних явищ, та 
розробити заходи щодо забезпечення їх сталого 
функціонування під час пропуску повені та 
паводків 

Дністровська РЕМ ВАТ 
«Одесаобленерго»,  
ЦТП № 615 ПАТ «Укртелеком»»,  
ПЧ-4,  
Виконкоми сільських рад 

3. Провести очищення зливових каналізаційних та 
дренажних систем населених пунктів, 
водовідвідних і меліоративних каналів, русел 
малих річок, водопропускних споруд під 
автомобільними мостами та дорогами для 
забезпечення водовідведення. 

Виконкоми сільських рад,   
Овідіопольський ДЕД,  
ПЧ-4, 
 

До 20.03 

4. Уточнити розрахунок сил та засобів для 
проведення запобіжних заходів і виконання 
робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та 
паводків 

Сектор ОР,ЦЗ та ВПР 
Білгород-Дністровський МРВ ГУ 
ДСНС України в Одеській області 
Білгород-Дністровське УВГ 

До 03.03. 

5. Уточнити порядок взаємодії органів виконавчої 
влади всіх рівнів, порядок і регламент зв'язку, 
інформування, оповіщення у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій та виконання робіт з 
ліквідації наслідків льодоходу, повені та 
паводків 

Сектор ОР,ЦЗ та ВПР 
Білгород-Дністровський МРВ ГУ 
ДСНС України в Одеській області 
ЦТП № 615 ПАТ «Укртелеком»,  
Білгород-Дністровське УВГ,  
виконкоми сільських рад 

До 01.03 

Заходи, які реалізуються на етапі проходження паводка, льодоходу та повені 
1. Не допускати відключення організацій і постів 

гідрометеорологічної служби, що здійснюють 
гідрометеорологічні спостереження, від засобів 
зв'язку та енергопостачання 

ЦТП № 615 ПАТ «Укртелеком»,  
Білгород-Дністровській РЕМ ПАТ "ЕК 
Одесаобленерго",  
Білгород-Дністровське УВГ 

У період 
проходжен 
ня паводка та 
повені 

2. Організувати отримання гідрометеорологічної 
та водогосподарської інформації від суміжних 
держав з метою забезпечення заходів щодо 
безаварійного пропуску льодоходу, повені та 
паводків на річках, які беруть початок за 
територією України і протікають у її межах 
 

Білгород-Дністровське УВГ,  У період 
формування і 
проходжен 
ня паводка та 
повені 

3. Проводити спостереження за розвитком повені, 
паводків та динамікою зон затоплення з метою 
своєчасного здійснення оперативних заходів 
щодо захисту населення і зменшення збитків 
об'єктам економіки 

Сектор ОР,ЦЗ та ВПР 
ГУ ДСНС в Одеській області,  
Білгород-Дністровське УВГ,  
ЦРЛ,  
Білгород-Дністровське районне 
управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Одеській 
обл.,  
Управління агропромислового 
розвитку РДА, 

У період 
формування і 
проходжен 
ня паводка та 
повені 

4. Провести комплекс необхідних робіт, 
пов'язаних із забезпеченням захисту від 
затоплення місць зберігання хімічних засобів 
захисту,рослин, складів отрутохімікатів, 
пально-мастильних матеріалів, пунктів 
заправки пальним, сміттєзвалищ, потенційно 
небезпечних об'єктів. Визначити заходи щодо 
недопущення потрапляння в навколишнє 
середовище небезпечних речовин 

Виконкоми сільських рад,   
Сектор ЖКГ , 
керівники СГД 

У період 
формування і 
проходження 
паводка та 
повені 

5. Встановити оптимальні режими роботи 
водогосподарських систем і комплексів з 
урахуванням екологічних вимог та санітарних 
норм і правил за участю представників 
природоохоронних, рибоохоронних органів, та 

Білгород-Дністровське УВГ,  
Сектор ЖКГ 
Білгород-Дністровське МРУ ГУ 
Державної санітарно-епідеміологічної 
служби в Одеській області, 

На період 
формування і 
проходження 
паводка та 
повені 



інших заінтересованих державних установ і 
організацій 

 виконкоми сільських рад 

6. Забезпечити проведення регулярних  
спостережень за гідрологічним режимом річок 
під час формування та проходження водопілля, 
своєчасне складання прогнозів і характеристик 
льодоходу, повені та паводків, їх уточнення та 
доведення до органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування 

Білгород-Дністровське УВГ, 
 Метеостанція Білгород-
Дністровського МТП, Білгород-
Дністровський МРВ ГУ ДСНС в 
Одеській обл.,  
Сектор ЖКГ,  

Постійно При 
формуванні та 
проходженні 
повені 

7. Оперативно висвітлювати в засобах масової 
інформації питання про розвиток та хід 
пропуску паводка і повені, правила поведінки 
населення в цих умовах та заходи, які 
вживаються для забезпечення захисту 
населення і об'єктів господарювання 

Білгород-Дністровський МРВ ГУ 
ДСНС в Одеській обл. 

При загрозі та 
на 
період 
проходження 
паводка та 
повені 

8. Забезпечити позачергову обробку 
гідрометеорологічних телеграм і термінове 
надання міжміських телефонних розмов за 
паролем "Повінь" за звичайними тарифами 

ЦТП № 615 ПАТ «Укртелеком» У період 
проходження 
паводка та 
повені 

9. Підготувати обґрунтовуючи матеріали та 
проект розпорядження Голови районної 
державної адміністрації про виділення коштів 
на мінімізацію та ліквідацію негативних 
наслідків весняної повені та паводків 

Відділ економіки і торгівлі РДА, 
 фінансове управління 
райдержадміністрації, відділ 
капітального будівництва 
райдержадміністрації,  
Сектор ОР,ЦЗ та ВПР 
Білгород-Дністровське УВГ,  
виконкоми сільських рад 

У період 
проходження 
паводка та 
повені 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 рішенням комісії з питань ТЕБ та НС № 3  
протокол від 22.01.2020 року № 1 

 
ПЕРЕЛІК 

хімічно-небезпечних об’єктів Білгород-Дністровського району 
 

№ 
з/п 

Найменування ХНО. 
Місце розташування, 
відомча належність, 

прямокутні координати, 
 

Кількість населення 
чол., 
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Умови  
зберігання 

НХР 

Кількість НХР, тонн Масштаби 
можливого 
хімічного 

забруднення 

Забезпеченість 
робочих та 
службовців 

промисловими 
протигазами 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 ТОВ „Старокозацький сир” 
с. Старокозаче 
приватна власність 
х-5137700,95 
y – 6268149.7 

589 123 12 4 - задовільні - - 2 3,5 - - 1,56 3,85 89 70 

2 Рибопереробний комплекс ПАТ 
«Одеський консервний завод» 
56 км автодороги Одеса-Рені 
приватна власність  
х—5142781.3 
y – 6276086.7 

25 12 1 4 - задовільні - - 3 3,5 - - 1,56 3,85 76 75 

3 ГРС «Білгород-Дністровський» 
Одеське управління 
магістральних газопроводів 
х—5118175.42 
y – 6295908.9 

8216 464 232 4 - задовільні - - - - 0,5 1,7
8 

2,558 10,2
7 

2 100 

 
 


