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Протокол № 6 
чергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС 

 
25 вересня 2019 року                                                                       м. Білгород-Дністровський 
 

Місце проведення: мала зала 
Початок засідання: 14.00 год. 

Присутні: 
Головуючий:      Шихалієва А. – заступник голови комісії  
На засіданні були присутні 16 членів комісії 

 
ПОРЯДОРК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ: 

1. Про стан проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту 
району  
Доповідач:.– Завідувач сектором з питань НС та ОР районної державної адміністрації 

Лаврик М. - 5 хв. 
2. Про забезпечення протипожежного захисту закладів освіти у новому навчальному 

році. 
Доповідач: заступник начальника Білгород-Дністровського МРВ ГУ ДСНС України в 
Одеській області Чуханенко О. – 5 хв. 
Співдоповідач: Начальник відділу освіти, науки, молоді та спорту 
райдержадміністрації Мунтян Т. 

3. Про стан протипожежного водопостачання на території району. 
Доповідач: Начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області  
Лісовий О. – 5 хв. 

4. Про організацію реагування у разі виникнення аварій на об’єктах комунального, 
паливно-енергетичного та дорожнього господарства району в осінньо-зимових умовах 
2019-2020 років. 
Доповідач. Начальник відділу житлово-комунального господарства та 
інфраструктури райдержадміністрації Добрева Г. – 3 хв. 

5. Про стан гідротехнічних споруд Монашівського водосховища та Карниліївського 
ставка.  
Доповідач. Начальник відділу ВО та ТЕБ Білгород-Дністровського управління 
водних ресурсів Давидович Л. – 3 хв. 

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
РІШЕННЯ № 1 

Про стан проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту на 
території району 

Інформував: Лаврик М. - відповідно до розпорядження уряду термін проведення 
інвентаризації захисних споруд цивільного захисту продовжено до кінця 2020 року. На день 
проведення засідання комісії закінчені роботи з інвентаризації і виготовлені технічні 
паспорти на 22 захисних споруди. 



Не проведені роботи з інвентаризації в Приморській сільській раді, ТОВ «Металіст», 
Одеській консервний завод. 

Захисні споруди що вбудовані у закладах освіти не передані на баланси об’єднаних 
громад, як окремі об’єкти нерухомого майна. 

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 1.5.02.2017 № 4929/1/1-17, 
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрація від 10.04.2017 № 256/А-2017, у 
відповідності до Методичних рекомендацій щодо проведення технічної інвентаризації 
захисних споруд цивільної захисту, що затверджені наказом МНС від 13.08.2010 № 659, з 
метою забезпечення виконання заходів проведення технічної інвентаризації захисних споруд 
цивільного захисту на території району,  

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 
1.  Виконкомам Приморської сільської ради, Маразліївської та Мологівської 
об’єднаних територіальних громадам, рекомендувати районній раді, 

1.1. Провести роботи з технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, 
що знаходяться в комунальної власності районної та сільських громад.  

Термін: до 20 листопаду 2019 року 
1.2. Передати в об’єднані громади захисні споруди що вбудовані у закладах освіти, як 

окремі об’єкти нерухомого майна, копії актів форми ОЗ 1 надати до сектору з питань 
НС та ОР  

Термін: до 20 листопаду 2019 року 
2. Білгород-Дністровському МРВ ГУ ДСНС в Одеській області 

2.1 Забезпечити роз’яснення Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд 
цивільного захисту, що затверджені наказ Міністерства внутрішніх справ України 09 липня 
2018 року № 579З та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за № 
879/32331 та надання методичної допомоги щодо їх застосування місцевим органам 
виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, а також керівникам підприємств, 
установ та організацій району, які здійснюють утримання ЗСЦО. 

Термін - постійно 
2.2 Організувати постійний контроль за виконанням Вимог. 

3. Сектору з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи районної державної 
адміністрації 

3.1. Уточнити перелік захисних споруд району 
Термін - до 22.01.2020 

3.2 Провести звірку з Білгород-Дністровським МРВ ГУ ДСНС в Одеській області по 
результатам проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту. 

Термін - 12.12.2019 
3.3. Організувати спільно з Білгород-Дністровським МРВ ГУ ДСНС України в 

Одеській області перевірку захисних споруд, що підлягають технічної інвентаризації 
4. Контроль виконання рішення доручити голові комісії 
 

РІШЕННЯ № 2 
 
Про забезпечення протипожежного захисту закладів освіти у 2019 - 2020 навчальному 
році. 
 На території району розташовано 77 закладів освіти, з яких загальноосвітніх 
навчальних закладів - 40, дошкільних навчальних закладів - 37, закладів професійно-
технічної (професійної) освіти – 1. 
 Білгород-Дністровським МРВ ГУ ДСНС України в Одеській області в 2019 році 
відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та Плану основних заходів 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2019 рік протягом липня-серпня 
організовано перевірку закладів освіти щодо додержання вимог законодавства у сфері 
пожежної і техногенної безпеки.  
За результатами доповідей та з урахуванням їх обговорення комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Комплексний план дій щодо протипожежного захисту об’єктів освіти у 
2019/2020 навчальному році (додається). 



2. Головам виконкомів сільських рад, об'єднаних територіальних громад: 
2.1. Забезпечити своєчасне виконання заходів та дій, передбачених Комплексним 
планом дій щодо протипожежного захисту об’єктів освіти у 2019/2020 навчальному 
році. 

До 20.03.2020 
2.2. На засіданнях комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій розглянути питання щодо протипожежного захисту об’єктів освіти у 
2019/2020 навчальному році з прийняттям відповідних рішень. 

Протягом тижня 
2.3. Комплексний план дій довести до виконавців та забезпечити виконання заходів, 
за результатами проведеної роботи інформувати відділ освіти і науки, молоді та 
спорту районної державної адміністрації. 

Відповідно до Комплексного плану 
3. Органам місцевого самоврядування, відділу освіти, науки, молоді та спорту районної  
державної адміністрації, керівникам органів управління у сфері освіти, керівникам 
навчальних закладів: 

3.1. Посилити роботу у навчальних закладах з питань пожежної безпеки та вживати 
заходів щодо попередження виникнення пожеж на об’єктах освіти. 

Постійно 
3.2. Організувати роботу щодо включення у бюджети району та селищних рад на 2020 
рік потреби в коштах для забезпечення протипожежної безпеки закладів освіти. 

До 30.11.2019 
3.3. Тримати на постійному контролі питання забезпечення пожежної безпеки 
підвідомчих об'єктів з прийняттям практичних рішень щодо поліпшення їх 
протипожежного захисту. 

Постійно 
4. Відділу освіти, науки, молоді та спорту районної державної адміністрації про 
проведені заходи інформувати сектор з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи 
районної державної адміністрації. 

Відповідно до Комплексного плану 
5. Білгород-Дністровському МРВ ГУ ДСНС України в Одеській області поінформувати 
районну державну адміністрацію про протипожежний стан закладів освіти району та ступінь 
виконання раніше запропонованих протипожежних заходів.  

До 16.01.2020 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови комісії - заступника 

голови районної державної адміністрації Шихалієву А. 
 



Затверджено 
рішенням комісії з питань ТЕБ та НС № 2 
протокол від 25.09.2019 № 6 

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН 
дій щодо протипожежного захисту об’єктів закладів освіти у 2019/2020 навчальному році 

 
№ 
з/п 

Найменування заходів Відповідальні за виконання Термін виконання 

1  Провести аналіз порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, 
пожежної та техногенної безпеки, які запропоновані приписами органів ДСНС, за 
результатами проведення перевірок. 
Вжити вичерпаних заходів щодо усунення зазначених порушень та про проведену 
роботу інформувати щоквартально відділ освіти, науки, молоді та спорту 

Керівники закладів освіти До 15 числа 
останнього місяця 

кварталу 

2 Визначити порядок проходження навчання посадових та відповідальних осіб з 
питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. 

Інженер з техніки безпеки 
відділу освіти, науки, молоді та 

спорту райдержадміністрації 
 керівники закладів освіти 

До  
10.10.2019 

3 Відкоригувати, при необхідності, розроблені посадові обов’язки відповідальних за 
пожежну та техногенну безпеку щодо забезпечення безпеки у закладах освіти 

Керівники закладів освіти, 
фахівці по роботі з 

персоналом 

До  
20.10.2019  

4 Розробити протипожежні режими для закладів освіти, інструкції з пожежної безпеки 
для вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень, дільниць, класів, 
лабораторій, майстерень, складів, аудиторій, інструкцій, що визначають дії 
персоналу щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки та швидкої евакуації 
людей, інструкцію для працівників охорони (сторожів, вахтерів).  

відділу освіти, науки, молоді та 
спорту райдержадміністрації, 

 керівники закладів освіти 

До  
20.10.2019  

5 Створити добровільну пожежну охорону (ДПО) у відповідності з Порядоком 
функціонування добровільної пожежної охорони, що затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 564 Наказом затвердити склад 
добровільної пожежної дружини. Розробити положення про добровільну пожежну 
дружину. 
Укласти цивільно-правові договори з членами ДПО. Провести їх страхування 

Керівники закладів освіти До  
20.10.2019  

6 Заключити договори з ліцензованими організаціями щодо технічного обстеження 
стану системи автоматичної пожежної сигналізації, внутрішнього протипожежного 
водогону, зовнішніх джерел протипожежного водопостачання, у тому числі стан їх 
готовності до експлуатації в умовах низьких температур. 

Керівники закладів освіти До  
30.10.2019  

7  Проводити практичне відпрацювання планів евакуації учнів та педагогічного складу 
в разі виникнення НС 

Керівники закладів освіти Протягом 
навчального року 



8 Розглядати матеріали перевірок на розширених нарадах керівників з 
заслуховуванням окремих посадових осіб про виконання протипожежних заходів та 
вжиття відповідних заходів по усуненню виявлених недоліків. 

Відділ освіти науки, молоді 
та спорту 

райдержадміністрації 

Протягом 
навчального року 

9 Організувати проведення роз’яснювальної роботи серед працівників, учнів, 
вихованців, батьків щодо  дотримання правил пожежної та техногенної безпеки, у 
тому числі  із залученням працівників державного пожежного нагляду.  

Керівники закладів освіти 
 

До  
30.10.2019  

10 Заборонити: 
- використання побутових електрокип’ятильників, прасок та інших 
електронагрівальних пристроїв за межами спеціально відведених і обладнаних 
приміщень; 
- використання відкритого вогню в приміщеннях закладів і установ освіти, у тому 
числі для відігрівання  замерзлих водогінних і опалювальних систем; 
- розміщення в будівлях діючих шкіл вибухонебезпечних, пожежонебезпечних 
приміщень та складів, у тому числі на основі оренди; 
- проведення робіт пов’язаних із використанням відкритого вогню у приміщеннях 
закладів  та установ освіти без відповідального на те письмового дозволу та 
забезпечення відповідного протипожежного захисту.  

Керівники закладів освіти 
 

Постійно 

11 Встановити порядок огляду і закриття приміщень і будівель після закінчення занять 
і роботи закладів  освіти 

Керівники закладів освіти 
 

Постійно 

12 Перевірити та провести ремонт печей, димоходів перед початком опалювального 
сезону та призначити відповідальних осіб за їх експлуатацію. 

Керівники закладів освіти 
 

До  
30.10.2019  

13 Перевірити засоби зв’язку та наявність біля кожного телефонного апарату номерів 
телефонів аварійних служб.  

Керівники закладів освіти 
 

До  
20.10.2019  

14 Забезпечити чергування відповідальних осіб за станом пожежної безпеки під час 
заходів із масовим перебуванням людей 

Керівники закладів освіти 
 

Під час заходів із 
масовим 

перебуванням людей 
15 Здійснити контроль за дотриманням пожежної безпеки орендними організаціями. 

Заборонити оренду приміщень без проведення експертизи протипожежного стану та 
без подання Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта 
господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.  
 

Керівники закладів освіти 
 

Постійно 

16 Забезпечити підчас проведення батьківських зборів інформування присутніх осіб 
стосовно наслідків пустощів дітей із вогнем, наголошення на дотриманні правил 
пожежної безпеки  щодо попередження виникнення пожеж, особливо в побуті. 
 

Керівники  закладів освіти 
 

Протягом 
навчального року 

17 Активізувати роботу шкільних команд юних пожежників Керівники закладів освіти До  
30.10.2019 



18 Розробити та погодити з ГУ ДСНС України в Одеській області плани заходів щодо 
підвищення рівня протипожежного захисту об’єктів закладів освіти, організацію 
виконання планів спільних дій щодо локалізації та ліквідації аварій на випадок 
пожежі. 

відділ освіти, науки, молоді 
та спорту районної 
державної адміністрації, 
керівники навчальних 
закладів, Начальник Білгрород-
Дністровського МРВ ГУ ДСНС 
України в Одеській області 

До 30.10.2019 

19 Забезпечити вивчення правил пожежної та техногенної безпеки з проведенням 
практичних занять з учасниками навчально-виховного процесу в навчальних 
закладах освіти. 

відділ освіти, науки, молоді 
та спорту районної 
державної адміністрації, 
керівники навчальних 
закладів, Начальник Білгрород-
Дністровського МРВ ГУ ДСНС 
України в Одеській області 

До 30.10.2019  

20 Влаштувати інформаційно-довідкові куточки щодо дій працівників навчальних 
закладів у разі виникнення надзвичайних ситуацій або подій у побуті. 

відділ освіти, науки, молоді 
та спорту районної 
державної адміністрації, 
керівники навчальних 
закладів 

До 30.10.2019  

21 Розробити документацію з організації видачі засобів індивідуального захисту 
органів дихання працівникам та учням. 

Керівники навчальних 
закладів 

до 08.12.2019 

22 Провести спеціальні об’єктові навчання (тренування) з питань цивільного захисту. відділ освіти, науки, молоді 
та спорту районної 
державної адміністрації, 
керівники навчальних 
закладів, Начальник 
Білгрород-Дністровського 
МРВ ГУ ДСНС України в 
Одеській області 

Протягом 
навчального року 

23 Розробити програму підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях та 
затвердити її відповідному порядку. 

відділ освіти, науки, молоді 
та спорту районної 
державної адміністрації 
керівники навчальних 
закладів 

До 30.10.2019  

 



РІШЕННЯ 3 
 

Про стан протипожежного водопостачання на території району. 
 Загибель людей та великі матеріальні збитки найчастіше мають місце в результаті пожеж, які 
не вдалося ліквідувати в короткий термін. А причиною цього, як правило, є несправність джерел 
зовнішнього протипожежного водопостачання, відсутність потрібної кількості води та 
покажчиків місця розташування пожежних гідрантів та водоймищ. Зазначені недоліки протягом 
тривалого часу не дозволяють пожежно-рятувальним підрозділам здійснювати оперативні заходи 
по обмеженню площі пожежі та ускладнюють виконання робіт по рятуванню людей та 
матеріальних цінностей. 
 Станом на 1 серпня 2019 року на території Білгород-Дністровського району знаходиться на 
обліку:  
Пожежних гідрантів - 39; 
Штучних пожежних водойм – 69; 
Природних водойм – 4; 
Водонапірних веж – 103; 
Відведень від артсвердловин  – 4; 
З них в несправному стані знаходяться 8 пожежних гідрантів у с. Шабо. 
 Станом на 01 серпня 2019 року перевірку джерел зовнішнього протипожежного 
водопостачання провели та надали інформацію до Білгород-Дністровського МРВ ГУ ДСНС 
України в Одеській області Шабівська ОТГ, Підгірненська сільська рада, Руськоіванівська 
сільська рада, Миколаївська сільська рада, Карналіївська сільська рада. Решта сільських рад 
району перевірку не провела.  
 З метою успішного виконання пожежно-рятувальними підрозділами оперативних заходів по 
обмеженню площі пожежі та виконання робіт по рятуванню людей та матеріальних цінностей, 
згідно вимог Кодексу Цивільного Захисту та з метою виконання Інструкції про порядок 
утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного 
водопостачання, яка затверджена наказом МВС України від 15.06.2015 № 696 зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 03.07.2015 за №780/27225 (далі Інструкція) комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області 
1.1. Повести періодичний облік джерел зовнішнього протипожежного водопостачання 
населених пунктів району, підсумки обліку надати до комісії. 

до 31.10.2019 
1.2. На підставі п. 7 Розділу ІІІ Інструкції, для проведення періодичного обліку джерел 
зовнішнього протипожежного водопостачання населених пунктів району наказом керівника 
пожежно-рятувального підрозділу ДСНС України призначити відповідні комісії  

до 01.10.2019 
1.3. Спільно з органами місцевого самоврядування провести чергову перевірку технічного 
стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання в населених пунктах та на 
об’єктах району, про підсумки перевірки поінформувати комісію 

до 10.11.2019 
2. Виконкомам сільських рад 

2.1. Провести засідання комісій з питань ТЕБ та НС за участю юридичних осіб, яким на 
правах власності або іншого речового права належать пожежні гідранти, та розглянути 
питання щодо утримання джерел зовнішнього протипожежного водопостачання відповідно 
до вимог п. 9 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС 
України від 30.12.2014 №1417, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за 
№ 252/26697. п. 3 розділу ІІ Інструкції.  

до 12.10.2019 
2.2. Перевірити наявність та стан засобів пожежного водопостачання на підвідомчих 
територіях (пожежних гідрантів, пожежних водоймищ, пожежних пірсів) та надати 
інформацію до Білгород-Дністровського МРВ ГУ ДСНС України в Одеській області для 
інформування голови комісії. 



до 25.10.2019 
2.3. На підставі п.11 розділу ІІІ Інструкції завести облік пожежних гідрантів, установлених 
на водопровідних мережах, природних і штучних пожежних водоймищ, а також градирень, 
водонапірних веж у населених пунктах.  

до 25.10.2019 
2.3. Організувати утримання джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, 
природних та штучних пожежних водоймищ, водонапірних веж та градирень у відповідності 
до Інструкції. 

Постійно 
2.4. Спільно з 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області провести перевірку технічного 
стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання у населених пунктах. 

до 31.10.2019  
2.3. За результатами перевірки та визначення несправних джерел протипожежного 
водопостачання у бюджетах усіх рівнів на 2020 рік спланувати кошти на їх ремонт та 
утримання. 

до 01.11.2019 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови комісії, першого 
заступника голови районної державної адміністрації Гречановську Н. 

 
РІШЕННЯ № 4 

 
Про організацію реагування у разі виникнення аварій на об’єктах комунального, паливно-

енергетичного та дорожнього господарства району в осінньо-зимових умовах  
2019-2020 років. 

 Заслухавши інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства та 
інфраструктури районної державної адміністрації Добревої Г. В. з метою недопущення 
виникнення надзвичайних ситуацій в комунальному, паливно-енергетичному та дорожньому 
господарстві району в осінньо-зимовому періоді 2018-2019 років, організації своєчасного 
реагування та сталого управління силами та засобами при їх виникненні комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити список посадових осіб, що залучаються до роботи в складі оперативного штабу 
районної державної адміністрації для керівництва рятувальними та іншими невідкладними 
роботами. (додається) 
2. Затвердити перелік підприємств та організацій, за якими закріпляються ділянки автошляхів в 
зимовий період 2019–2020 років, для надання допомоги шляховим організаціям (додається) 
3. Затвердити склад сил швидкого реагування на надзвичайні ситуації по Білгород-
Дністровському району (додається) 
4. Затвердити перелік стаціонарних пунктів обігріву на території району. 
5. Затвердити «Перелік стоянок (місць відстою) для великовантажних транспортних засобів на 
автодорогах Б-Дністровського району у період несприятливих погодних умов зимового періоду» 
6. Виконавчим комітетам сільських рад, об’єднаних територіальних громад, 
підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форм власності та 
відомчого підпорядкування: 

6.1. створити оперативні групи для керівництва рятувальними та іншими невідкладними 
роботами під час виникнення надзвичайних ситуацій. До складу оперативних груп ввести 
представників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих 
комітетів сільських рад, підприємств, установ та організацій, що залучаються для проведення 
рятувальних та інших невідкладних робіт. 
6.2. Забезпечити на підвідомчої території функціонування стаціонарних пунктів обігріву. 
6.3. Для належного функціонування стаціонарних пункти обігріву забезпечити їх продуктами 
харчування, чаем, резервним освітленням, теплом. 
6.4. Проінформувати комісію через сектор з питань надзвичайних ситуацій та оборонної 
роботи райдержадміністрації (Лаврик М.) про наявність техніки (вказати найменування 
техніки) та готовність даної техніки до виконання визначених завдань під час погіршення 
погодних умов. 



6.5. передбачити виділення коштів з резервного фонду місцевих бюджетів для закупівлі 
пального. 

7. Відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації, 
фінансовому управлінню районної державної адміністрації, виконавчим комітетам 
сільських рад, керівникам підприємств, установ та організацій району  

7.1. При формуванні бюджетів на 2020 рік, передбачити створення резервних фондів 
бюджетів усіх рівнів для фінансування проведення невідкладних робіт і заходів, 
спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій в обсягах, 
передбачених бюджетним кодексом України. 

8. Виконавчим комітетам сільських рад, районним спеціалізованим службам ЦЗ, 
підприємствам, установам та організаціям району  

8.1. Виконати роботи, пов’язані з підготовкою до дій щодо оперативного реагування на 
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру,  

Термін до 10.12. 2019 року  
8.2. Проінформувати комісію через сектор з питань надзвичайних ситуацій та оборонної 

роботи райдержадміністрації (Лаврик М.) про готовність до виконання визначених 
завдань.  

Термін до 01.12. 2019 року 
8.3. Сприяти укладенню договорів між відповідними підприємствами, установами, 

організаціями та Овідіопольським ДЕУ ПАТ «Одесаоблавтодор», про виділення 
автотранспорту, механізмів, тракторів, робітників для ведення очисних робіт по ліквідації 
снігових заметів, ожеледиці на закріплених за ними ділянках автошляхів, згідно з 
додатком 1;  

8.4. Вжити заходи щодо забезпечення в осінньо-зимовий період 2018-2019 років утримання у 
проїзному стані всіх підходів до автомобільних шляхів загального користування в межах 
населених пунктів. 

9. Білгород-Дністровському відділу ГУ НП України в Одеській області. 
9.1. Забезпечити в осінньо-зимовий період 2019-2020 років безпеку дорожнього руху, 
транспортних засобів на шляхах загального користування району; 
9.2. Посилити контроль за роботою транспорту на шляхах, за станом дорожнього покриття з 
метою поліпшення безпеки дорожнього руху в зимовий період.  

10. Овідіопольському ДЕУ ПАТ «Одесаоблавтодор»,  
10.1. Завезти на підйоми та спуски, повороти автомобільних шляхів, необхідну кількість 
протикригових матеріалів; 

Термін до 01. 11. 2019 року  
10.2. Створити запас пально-мастильних матеріалів; 

Термін до 15. 11. 2019 року 
10.3. Підготувати пункти обігріву людей, техніку та спеціалізовані засоби для роботи в 
осінньо-зимовий період; 

Термін до  01. 11. 2019року 
10.4. Укласти угоди, про виділення важкої інженерної техніки, для надання допомоги в разі 
ускладнення ситуації на автошляхах з військовими частинами та іншими організаціями, 
установами в яких така техніка в наявності 

Термін до  15. 11. 2019 року 
11. 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області  

11.1. Підготувати мобільні пункти обігріву людей, техніку та спеціалізовані засоби для роботи 
в осінньо-зимовий період, місця визначити: - перехрестя автодороги М-15 Одеса-Рені на 
перехресті с. Старокозаче , - автодороги М-15 Одеса-Рені поблизу АЗС с. Монаши,  

Термін до  01. 11 2019року 
11.2. Створити запас пально-мастильних матеріалів  

Термін до  15. 11. 2019 року 
11.3. Уточнити плани реагування на випадок виникнення надзвичайних ситуацій в осінньо-
зимовому періоді 2019 – 2020 років 

Термін до  15. 11. 2019 року 
 



12. Сектору з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи районної державної 
адміністрації  

12.1. Організувати координацію робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій снігових 
заметів, 
12.2. Узгодити регламент взаємодії з військовими частинами гарнізону щодо виділення важкої 
інженерної техніки для ліквідації надзвичайних ситуацій 
12.3. Своєчасно інформувати населення про виникнення та хід ліквідації надзвичайних 
ситуацій. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням комісії з питань ТЕБ та НС № 4 
протокол від 25.09.2019 року № 6 

Список 
посадових осіб, що залучаються до роботи в складі  

оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації місцевого рівня 
 

№  
з.п. 

Найменування посади, особи що залучається до роботи 
Прізвище, ім’я та по батькові,  

№ телефону 
1.  Заступник голови райдержадміністрації Шихалієва Альона Ібадулівна 

095-390-03-03 
2.  Завідувач сектором з питань НС та ОР 

райдержадміністрації 
Лаврик М.А.  
063-596-25-64 

3.  Начальник Білгород-Дністровського МРУ ГУ ДСНС 
України в Одеській області з питань техногенної та 
пожежної безпеки 

Зубков Сергії Іванович 
096-556-65-77 

4.  Начальник управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Смертенюк Наталія 
Володимирівна  
 (04849) 2-27-16 факс 

5.  Начальник відділу житлово-комунального господарства 
та інфраструктури райдержадміністрації 

Добрева Галина Володимирівна 
(04849) 3-39-98-факс,  
098-267-33-31 

6.  Начальник відділу з питань економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації 

Тхоренко Наталя Олександрівна  
067-761-03-09 

7.  Начальник відділу містобудування райдержадміністрації Абусерідзе Сергій Євгенович 
2-88-91 
(098) 810-87-34 

8.  Начальник фінансового управління 
райдержадміністрації 

Вєлкова Людмила  
Олександрівна 
2-27-80-факс 
097-948-1347 

9.  Заступник начальника Білгород-Дністровського відділу 
поліції Головного управління Національної поліції в 
Одеській області 

Леконцев Олександр Сергійович 
(04849) 6-06-40 

10.  Начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській 
області 

Лісовий Олександр Дмитрович 
097-938-25-71,  
097-273-26-81 

11.  Заступник начальника Білгород-Дністровського МРУ 
ГУ ДСНС України в Одеській області з питань 
техногенної та пожежної безпеки 

Чуханенко Олександр 
В’ячеславович 
097-938-25-71 

12.  Начальник управління Держпродспоживслужби в 
Білгород-Дністровському районі 

Семик Петро Валерійович 
098-437-70-64 

13.  Головний лікар КНЗ «Білгород-Дністровська центральна 
районна лікарня» 

Гросул Валентин Іванович 
(04849)2-73-12-факс,  
067-490-37-95 

14.  Начальник Білгород-Дністровського гарнізону Глущенко Сергій Григорович 
063-390-35-00,  
097-887-44-35 

15.  Начальник відділу освіти, науки, молоді та спорту 
райдержадміністрації . 

Мунтян Тетяна Олексіївна 
 (097) 009-54-50 
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Перелік 
підприємств та організацій, за якими закріплюються ділянки автошляхів в зимовий період для надання допомоги шляховим 

організаціям 
№ 
п/п 

ІНДЄКС 
Найменування автомобільної 

дороги 
Протяжн

ість 
Відповідальне 
господарство 

П.І.Б. керівника 
Контактні 
телефони 

1 Н-33 Одеса - Білгород - Дністровський - 
Монаші 

96,90 Овідіопольський ДЕУ 
ПАТ Одеській 
облавтодор 

Шерстюк Павло Павлович (04849) 6-07-87 

2 Р -72 КПП Старокозаче – Б- Дністровський 32,40 
3 Т-16-10 /Одеса - Монаші/ - Приморське - 

Жовтий Яр - Татарбунари 
82,50 

4 О 160403 Білгород - Дністровський - Широке - 
Тузли 

40,70 

5 О 162215 /Т -16-43/- Ройлянка - Стара 
Царичанка - /Р-72/ 

29,60 ДП „Світанок- Агро” Кушнір Оксана Іванівна 067-519-89-09 

6 С 160401 /Р-72/- Сухолужжя 3,60 ТОВ ім. Мічуріна Баранов Іван Георгійович 067-519-65-60 
7 С160402 Білгород - Дністровський - Софіївка - 

Вільне 
18,00 Овідіопольський ДЕУ 

ПАТ Одеській 
облавтодор 

Шерстюк Павло Павлович (04849) 6-07-87 

8 С 160403 Білгород - Дністровський - Вигін 3,10 СФГ "Барвинок" Барвіненко Валентин Іванович 067-293-72-40 
9 С 160404 Дальнічень - Володимирівка - 

Руськоіванівка 
12,00 Овідіопольський ДЕУ 

ПАТ Одеській 
облавтодор 

Шерстюк Павло Павлович (04849) 6-07-87 

10 С 160405 Дальнічень - Руськоіванівка - /Р - 72/ 30,70 ПП агрофірма "Ніва" Граматін Віктор Іванович 096-593-02-97 
11 С 160406 Під'їзд до с. Старокозаче 2,10 СВК „Вільне Козацтво” Бушев Андрій Борисович  067-711-29-76 
12 С 160407 /Р-72/-Удобне-/М-15/ 7,20 СК "Батьківщина" Ромчак Сергій Анатолійович 096-371-77-95 
13 С 162205 /Р- 72/ - Нове 2,80 ПСП "Виноградар" Мовчан Віталій Федорович 098-339-11-61 
14 С 160409 Карналіївка - Гончарівка 4,50 ДПДГ «Андріївське» Лук’янчук Ольга Григорівна 067-488-44-75 
15 С 160410 Благодатне - Адамівка - Софіївка 12,20 ФГ "Адамівка",                                                         

СК "Едем", 
ФГ «Софіївка А.Ф.» 

Упалюк Віктор Станіславович, 
Вронський Віктор Мілентійович, Фаюк 
Олексій Андрійович 

067-519-50-90,            
098-625-03-12, 
097-009-54-26 

16 С160411 Стара Царичанка - Нова Царичанка- 
Миколаївка-Новоросійська 

7,10 ДП „Світанок- Агро”,                                        
ДП "Нова Царичанка-1" 

Кушнір Оксана Іванівна,  
Кушнаренко Олег Володимирович 

067-519-89-09 
067-484-18-22 

17 С 160412 Старокозаче - Підгірне - Карналїївка 15,70 СВК „Вільне козацтво”                                      
ТОВ "Победа-1",                                                     
ТОВ "Алкалія" 
 

Бушев Андрій Борисович,  
Ганжа Михайло Михайлович, Єфанов 
Валерій Миколайович 

067-711-29-76,          
067-395-34-03,            
067-584-74-45 

18 С160413 Удобне - Казацьке - /Р - 72/ 5,50 СВК "Україна" Балабан Олександр Терентійович 
 

097-522-23-22 



19 С 160414 Монаши - станція Кантемир 8,30 СФГ "Колос",                                          
СФГ "Мрія",                                  
ВАТ "Октябрьський" 

Юрескул Борис Петрович, Скалозуб 
Віталій Миколайович, Шевченко 
Тимофій Тимофійович 

067-559-50-35,             
066-779-66-39,  
067-488-62-21 

20 С160415 Під'їзд до станції Кантемир 1,50 СФГ "Лука",                                                             
СФГ "Тетяна",                                                          
ВАТ "Октябрьский" 

Барвіненко Дмитро Лукич,  Пісарогло 
Іван Васильович,  Шевченко Тимофій 
Тимофійович 

067-519-50-60,          
067-801-10-54,   
067-488-62-21 

21 С 160416 Олексіївка - Марянівка - Широке 17,20 СФГ «Основа»                                                          
ТОВ "Прогрес-2015" 

Голубенко Віктор Миколайович,             
Упалюк Віктор Станіславович 

098-217-93-95,  
067-519-50-90 

22 С 160417 Під'їзд до с. Долинівка 4,20 СК "Долинівське" Станков Микола Миколайович 067-489-54-01 
23 С 160418 Дорога по с. Шабо 3,60 УЖКГ "Шабо",                                         

ТОВ "Агрофірма Шабо" 
Тихоплав Дмитро Гаврилович,                 
Стригунов Віталій Володимирович  

(04849) 4-05-50 
(04849) 3-68-98 

24 С160419 Шабо - Біленьке 6,40 ТОВ «Агрофірма 
"Шаболат" 

Роздольський Андрій Миколайович 067-587-82-10 

25 С160420 Миколаївка - /Т-16-10/ - Миколаївка 7,10 ТОВ "Миколаївка" Рибальченко Сергій Георгієвич 097-282-61-35 
26 С 160421 /Р - 70/ - Веселе 5,70 СВК "Мрія" Лазаренко Микола Васильович 066-571-69-63 
27 С 160422 /Р - 70/ - ст. Шабо 2,60 Овідіопольський ДЕУ 

ПАТ Одеській 
облавтодор 

 Шерстюк Павло Павлович 
  
  

(04849) 6-07-87 
28 С 160423 /Р - 70/ - Затока - база відпочинку 

«Дорожник» 
1,30 

29 С 160424 /Р - 70/ - кафельне господарство 1,60 
30 С 160425 /Т - 16 - 10/ - курорт «Приморський» 0,60 УЖКГ "Приморський"  Паскарь Поліна Євгеновна 067-95-67-914 
31 С 160426 /М -15/- с. Красна Коса 2,10 ТОВ "Красний рибак" Гермогенов Юрій Євгенович 067-628-66-48 
32 С 160427 /Р - 72/ - с. Випасне 3,00 ТОВ ім. Мічуріна Баранов Іван Георгійович 067-519-65-60 
33 С 160428 Під'їзд до с. Черкеси 4,40 ПП Агрокомпанія 

"Агроток" 
Баранов Іван Георгійович 067-519-65-60 

34 С 160429 Під'їзд до с. Демидівка 1,90 СК "Долинівський" Станков Микола Миколайович 067-489-54-01 
35 С 160430 Під'їзд до с. Привітне 1,60 ПП "Агробізнес 2" Якименко Віктор Олександрович 067-708-53-70 
36 С 160431 Під'їзд до с. Чистоводне 5,60 СФГ «Ніва» Юрескул Олександр Петрович 067-489-23-63 
37 С 160432 / Р - 70/ - Бикоза - /Р - 72/ 7,20 ПП АФ "Авангард" Гончар Василь Антонович 048-787-49-71 
38 С 160433 Під'їзд до с. Бикоза 0,40 
39 С 160434 Романівка - Маразліївка 8,50 СФГ "Мрія" Скалозуб Віталій Миколайович 066-779-66-39 
44 С 160435 Під'їзд до с. Авидівка 2,80 ФГ "Адамівка",                                      

ТОВ "Прогрес-2015",                                                   
СК "Едем" 

Упалюк Віктор Станіславович, Упалюк 
Віктор Станіславович,  Вронський 
Віктор Мілентійович 

067-519-50-90,      
067-519-50-90,         
098-625-03-12 

45 С 160436 /Т - 16 - 10/ - Косівка - /Т -16-10/ 8,00 УЖКГ "Приморський"  Паскарь Поліна Євгеновна 067-95-67-914 
46 С 160437 Гончарівка - Андріївка - /Р -70/ 7,70 ДПДГ "Андріївське" Лук’янчук Ольга Григорівна 067-488-44-75 
47 С 160438 Під'їзд до с. Зелене 0,40 ВАТ "Октябрьский" Шевченко Тимофій Тимофійович 067-488-62-21 
48 С 160439 Під'їзд до с. Біленьке 1,50 ТОВ «Агрофірма 

"Шаболат" 
Роздольський Андрій Миколайович 067-587-82-10 
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Сили та засоби швидкого реагування  
на надзвичайні ситуації по Білгород-Дністровському району 

№ 
з/п 

Відомча 
(територіальна) 

належність 

Найменування 
формування 

Назва підприємства, місце 
розташування та номер телефону 

Склад, чисельність 
формування,  

Завдання, які виконують 
формування 

1 2 3 4 5 6 
1 Державна служба з 

питань надзвичайних 
ситуацій 

Аварійно-рятувальний 
загін спеціального 

призначення  

 
ГУ ДСНС в Одеській області 

м. Одеса 

Склад формувань, сили та 
засоби направляють-ся в 

район в залежності від рівня 
та виду  

Ліквідація пожеж, НС при викиді 
(виливі) НХР, радіаційних 
речовин 
Проведення рятувальних 
заходів 
Знешкоджен. ВНП часів ВОВ  

2 

Державна служба з 
питань надзвичайних 

ситуацій Білгород-Дністровський 
зведений загін по 

гасінню великих пожеж 

Білгород-Дністровське МРВ ГУ 
ДСНС України в Одеській області 

м. Білгород-Дністровський 
вул. Незалежності,33а,  

т. 101; 2-21-15 

25 осіб,  
5 автомобілів 

13 чоловік, 
3 автомобіля 

Ліквідація пожеж, створення 
водних завіс при викиді 

(виливі) НХР 

3 
Шабівська сільська 

рада 
МПО 

 с. Шабо вул. Шанцера,14а 
12 осіб 
2 авт. 

4 

Державна служба з 
питань надзвичайних 

ситуацій 
Аварійно-рятувальна 

група 

2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Одеській 
області 

м. Білгород-Дністровський 
вул. Незалежності,33а 01; 2-21-15 

4 особи, 
2 автомобіля, 

електростан. 2 кВт 
електростан. 50 кВт 

Проведення рятувальних 
заходів 

5 
Міністерство 

внутрішніх справ 
Група охорони 

громадського порядку 

МВ ГУ МВС 
м. Білгород-Дністровський 
вул. Тімірязєва, т. 2-43-61 

16 осіб, 
2 автомобіля 

Охорона громадського порядку 

6 
Міністерство 

внутрішніх справ 
Група очеплення 

МВ ГУ МВС 
м. Білгород-Дністровський 
вул. Тімірязєва, т. 2-43-61  

30 осіб, 
2 автомобіля 

Очеплення зон аварій 
стихійного лиха 

7 
Міністерство 

внутрішніх справ 
Група забезпечення 

порядку на автошляхах 

МВ ГУ МВС 
м. Білгород-Дністровський 
вул. Тімірязєва, т. 2-43-61 

3екіпажів. по 2 інсп.  
3 автомобілів 

 

Впорядкуван. руху на 
автошляхах 

8 
Міністерство охорони 

здоров’я 
Група епідрозвідки 

Білгород-Дністровський 
міськрайонний відділ лабораторних 
досліджень ДУ «Одеській обласний 

лабораторний центр» вул. Свято-
Георгіївська, т. 2-25-61 

 

4 особи, 
2 автомобіля 

Забір проб  в зонах епідемій, 
визначених збудників хвороб 



9 
Міністерство 

транспорту та зв’язку  

Розвідувальна ланка на 
засобах залізничного 

транспорту 

ПЧ-4 
м. Білгород-Дністровський 
вул. Портова,19; т. 9-61-04 

5 осіб,  
1 дрезина 

Збір даних про НС, що сталися 
на залізниці 

10 ВАТ „ Одесагаз” 
Аварійно-технічна 
група на газових 

мережах 

Білгород-Дністровське управління 
експлуатації газового господарства 

м. Білгород-Дністровський 
вул. Приморська,64, т. 104; 2-25-40 

3 чоловіка, 
1 автомобіль, 

1 зварювальний апарат 

Ліквідація НС на газових 
мережах 

11 ПАТ «Одесаобленерго» 
Аварійно-технічна 

група на електромер. 

РЕМ 
м. Білгород-Дністровський 

вул. Маяковського,42,  
т. 2-83-11; 2-24-29 

7 авар. бригад по 5 осіб  
18 од. техніки 

Ліквідація несправності на 
електромер. 

12 
Міністерство охорони 

здоров’я  
Відділення швидкої 

допомоги 

Районна лікарня 
м. Білгород-Дністровський 

вул. Свято-Георгіївська,4, т. 2-43-12 

4 бриг. шв. доп. по 2 особи 
8 автомобілів, 3 дизель-генер. 

по 10 кВт 

Надання медичної допомоги 
постраждалим при НС 

13 Укравтодор 
Аварійно-технічна 

група на автошляхах 
Овідіопольське ДЕУ ДП 

«Одесаоблавтодор» 

12 чол.,  
11 од. техніки, 2 стаціонарних 

пункти обігріву людей  

Забезпечення автошляхів у 
проїзному стані 

14 ПАТ „Укртелеком” 
Аварійна технічна група 

зв’язку 

ЦТП № 4 
м. Білгород-Дністровський 

вул. 
Першотравнева, 74, т. 2-24-44 

2 ав.-відн. команди по 10 осіб 
4 стаціонар. маршрути. 

8 од. техніки 
6 моб. дизель-генераторів 

загальною потужністю 23 кВт 

Забезпечення зв’язку 
 

15 
Держкомітет України 

по водному 
господарству 

Аварійно-технічна 
протипаводкова група 

Управління водного господарства 
с. Бритівка 

вул. Артільна, 2, т. 6-11-20 

26 чол.,9 од. техніки, зварюв. 
апарат, помпа, 

ремонтна установка, 
електростанція 6кВт 

Ліквідація НС під час 
проходження льодоходу, 

повені, паводків та випадання 
значних опадів 

17 

АТП 15107 Транспортна група АТП 15107 
м. Білгород-Дністровський,  
вул. Шабська, 67 а 
т. 3-31-29 

Авт. на 74 чол. – 1; 
Авт. на 50 чол. – 3; 
Авт. на 44 чол. – 2; 
Авт. на 30 чол. – 45; 
Авт. на 18 чол. – 60; 
Авт. на 19+20 чол. – 43 
Загальна пасажиро-ємність – 
4462 особи 
О/С – 180 чол. 
Стаціонарна рем. база 

Евакуація населення, 
Ремонт автомобільної техніки 

19 райдержадміністрація Транспортна група 

Відділ освіти 
м. Білгород-Дністровський  

вул. Грецька 24  
т. 2-25-53 

Авт. на 20 чол – 13; 
 о/с- 18 чол. 

Евакуація населення, 
транспортне забезпечення сил 

цивільного захисту 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням комісії з питань ТЕБ та НС № 4 
протокол від 25.09.2019 року № 6 

ПЕРЕЛІК 
пунктів обігріву, які розгортаються у населених пунктах району 

при пониженні температури повітря у зимовий період 2018-2019 років 
 

№ 
з/п 

Назва об’єкту, в якому передбачається 
розгортання пункту обігріву 

Місце знаходження  
пункту обігріву 

(адреса) 

Прізвище, ім’я по батькові 
відповідальної особи 

Контактний телефон 
відповідальної особи 

Кількість людей, яка 
може розміститись у 

пункті обігріву 
1 Старокозацька районна лікарня с. Старокозаче,  

вул. Соборна, 12  
Боднар Олександр  
Михайлович 

097-452-03-58 100 

2 Сільська лікарська амбулаторія с. Випасене с. Випасне,  
вул. Кишинівська, 226 

Кушніренко Віталій 
Анатолійович 

(04849)7-41-31 40 

3 Сільська амбулаторія с. Шабо с. Шабо,  
вул. Польова, 29 

Ланкина Галина Іванівна (04849)4-02-93, 
(04849)4-03-44 

50 

4 Монашський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-
дошкільний навчальний заклад» 

с. Монаши,  
вул. Маразліївська, 21 

Мангул Лариса Володимирівна 096-260-58-19 100 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням комісії з питань ТЕБ та НС № 4 
протокол від 25.09.2019 року № 6 

ПЕРЕЛІК 
стоянок (місць відстою) для великовантажних транспортних засобів на автодорогах 

Б-Дністровського району у період несприятливих погодних умов зимового періоду 2018-2019 років 
 

№ 
з/п 

Адміністративний 
район 

Найближчий 
населений 

пункт 

Індекс та найменування автомобільної 
дороги 

Адресна 
прив’язка 

ділянки 
дороги (км+) 

Площа, 
га 

Кількість 
місць для 
стоянки 

Найменування 
експлуатуючої 

організації 

1 Б-Дністровський район 
с. Красна-Коса, 
с. Строкозаче 

М-15 Одеса-Рені 69+100 0,05 3 
АЗС ТОВ «Сокар 
Петроліум» 

2 Б-Дністровський район с. Монаші 
Перехрестя Р-70 «Одеса-Б-Дністровський-
Монаші» та М-15 «Одеса-Рені» 

102+50 0,03 2 АЗС ТОВ «Бест фюел» 

3 Б-Дністровський район с. Біленьке Т-16-10 «Б-Дністровський-Миколаївка» 24+20 0,05 2 АЗС ТОВ «Катран» 

4 Б-Дністровський район смт. Затока Р-70 «Одеса-Б-Дністровський-Монаші» 57+0 0,098 12 
Кемпінг «57 км» СПД 
Захарчук С.В. 

 
 
 
 



Додаток 1 

Перелік 
сільськогосподарської техніки в господарствах Білгород-Дністровського району, яка може залучатись до розчищення автошляхів при 

несприятливих погодно-кліматичних умовах у 2019-2020 роках 
№ 
з.п. Назва господарства 

П.І.Б.  
керівника та номер телефон 

Адреса 
розташування 

техніки 

Назва та марка 
техніки,  

Кількість 
(од.) 

Коротка технічна 
характеристика 

1. ТОВ «Агрофірма Шабо» Сорокін Віталій Миколайович, 
 067-485-83-62 

с. Шабо ЮМЗ-ЭО 26-21 1   
МТЗ-82 1   

2. ПП «Агробізнес 2» Якименко Віктор Олександрович 
, 067-708-53-70 

с. Салгани Т-150  1   
МТЗ-896 1   

3. СФГ «Нива» Юрескул Олександр Петрович, 
 067-489-23-63 

с. Салгани 
МТЗ-82  1   

4. ПП «Агрофірма Авангард» Гончар Василь Антонович, 
048-787-49-71 

с. Бикоза ДТ-75  1   
Т-150 1   

5. ТОВ ім. Мічуріна Глуган Євген Миколайович,  
 048-49-6-81-28 

с. Випасне Грейдер ДЗ-130  1   
Екскаватор 1   

ДТ-75  1   
6. СФГ «Основа» Голубенко Віктор Миколайович, 

098-217-9395 
с. Великомарянівка МТЗ-82  1   

Т-150  1   
ЮМЗ-ЭО 26-21 1   

7. ТОВ «Агрофірма Шаболат» Роздольський Андрій Миколайович 
067-587-82-10 

 с. Шабо ДТ-75  1   
ЮМЗ-ЭО 26-21 2   

Т-150 1   
8. ДПДГ «Андріївське» Лук’янчук Ольга Григорівна, 

067-488-44-75 
с. Андріївка 

К-700 1   

9. СФГ «Родничек» Павленко Валентин Дмитрович, 
 096-503-48-47 

с. Молога ДТ-75 1   
МТЗ-82     

10. ТОВ «Миколаївка» Рибальченко Сергій Георгієвич, 
097-282-61-35 

с. Миколаївка ЮМЗ-ЭО 26-21 1   
Т-150 1   

МТЗ-82     
11. ДП «Нова Царичанка – 1» Кушнаренко Олег Володимирович, 

067-484-18-22 
с. Нова Царичанка МТЗ-82  1   

Т-150К  1   
12. СВК «Вільне козацтво» Бушев Андрій Борисович, 

067-711-29-76 
с. Старокозаче 

Т-150 1   

13. ДП «Світанок- Агро» Кушнір Оксана Іванівна 
067-519-89-09 

с. Стара Царичанка 
С-100  1   

14. ТОВ «Победа-1» Ганжа Михайло Михайлович, 
067-395-34-03 

с. Підгірне ДТ-75  1   
МТЗ-82  1   
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PIIIIEHIIfl Nb 5

IIpo cran ri4porexHi.urnx cnopyA MonaruincbKoro BoAocxoBr{Irra ra Kapuraniiincr'Koro

CTABKA.

In{oplrye: Ha'ranruur eiaairy BO ra TEE Einropo4-[nicrponcrroro ynpaelinHr

BoAHpIx pecYPcin,[anugonuq JI.II
2.0g.201g p. nori.l.16 y crna4i naq. BBO ra TEB ,{anu4oeuu JI.|I., uponi4uoro inNenepy

niaaily Bd ra TEB Mep:nxxonoi T.lI., sani4ynava ceKropoM 3 IIIrraHb HC ra OP

Binropoa-Anicrpoecrr<oi pafi4epNa4minicrpaqii Ilanpuxa M.A. ra lponi4noro iscnerropy MP

fy ACffC YrpaiHra s Olecrrifi o6nacri -fcniqmoro O.O., 6ytru npone,4eni orrltArr

MonanencbKoro ra Kapnaliiecrroro BoAocxoBLInI. BzsereHo, ulo na rpe6:ri MonaureucbKoro

Bo.qocxoBrrlla eufi111on s naAy AoHHrafi soAonlarrycK, B pe3ynbrari nonorrlrla ni4fiounoro

rraexaniauy ne6i.qru AoHHoro BoAoBr,IlycKy BoAa 3 BoAocxoBIlula crirae B p. Alralis. Cranou

sa 12.oA. 02.09.2019 p. pinenr BoAlr B MonaurencbKoMy BoAocxoBr4uly roHLt3t4Bcs Ha 0,5 rnl niA

HfIp, qepe3 cKr{A BoAr.r 3 BoAocxoBr{rla pinenr BoALI B p. Anranir niAnsecs sa 0,2 n. llpu

ornr4i KapnaniincbKofo BoAocxoBrrrqa. BI{tBJIeHo, luo Aarvr6a 3HaxoAI'ITbcs B He sa4onilrnouy

crani a caMe: Br,r.f,BJreHo 12 npolroiH n rini rpe6ni ntl,sl6 rIJII,ITaMI'I tIoKpI{Trt, uu6nuoro Ao 1,0

u. CrnaAeHo arr o6crexeHH.l.

,{ana czryaqir :arpoirye Br.rHLrKHeHH.rrM anaplit ua ri4porexui'nulx cnopyAax ra Hece

He6esnery MeurKaHrI.sM HaceneHux nynxrin y aan:rani p. Anxalix.
3 ueroro HeAorryueHHr BprHrrKHeHH{ Ha1zsu'tairHl4x cI,ITyaIIifi ra ri4porexniqHux alaptir'

ronicis
BIIPIIILIJIA:

1. TOB <Oaecrrcufi ocerprrHHlrqsnufi KoMrIJreKc)t

l.l.Ha ni.qcraei rt. 3.7 AoroBopy opeHAI,I BoAHoro o6'exry r;ir 25 xoerHq 2007

reprrinono npoBecrpr uesiArraAeHi anapifini po6orra 3 peMoHry rpe6li
KapnaniiicbKoro BoAocxoBI'InIa.

1 . 2. flpo BLIKoHaHHt po6 ir npoin Q oplr yBar:r' rolticiro
reprrain ao 25.01 .2020

2. Ei.rrropoA-flHicrponcbKoMy yupan.ninnr0 BoAHoro f ocnoAapcTB a

2.l.Opraui3yBaTl4 KoHTponb ga rexniqullM cTaHoM noftMenoeaHllx

crropyA

2.2.fIpoxourponroBarlr Br{KoHaHHf peMoHrHr.{x po6ir Ha rpe6:ri

BOAOCXOBI4qa

2.3 .IIpo ui4cyltru noeiAoNMrra rolricrro.
3. yupan.rringfl arporpoMr{cJroBoro po3Br{Trcy pafi onnoi gepxcanHoi alrrlinicrpaqii

3.1.3anpouory"ur" MouanruncbKe BoAocxoBIdIrIe tK 6e: rocnogapcrrufi norurufi

o6'err Anr po3rJrr.qy OAecrrift o6nacHift a4l,riuicrpaqii lns npoBeAeHHr ayr<uiony

Ta yKJIaAaHH.f, AoroBopy Ha opeHAy BoAHoro o6'erry griAHo u.8.6 4oronopy

'P.HAI'I; rePrvrin rc 25'lo'20r9

3.2.flonepeAr,rrrr opeH4apin BoAHrrx o6'errie, qo n pa:i HeBI4KoHaHHt yMoB AoroBopy

6yAe posnoqarl'I rpoq e [yp a pos ipnanHr 4oronopin op eHAI'I

reprvrin rc25.10.2019
4. KoHrpolr 3a BUKoHaHHSM

afporlpoMl{CJIOBOTO pO3BI{TKy

noKJracTI4 Ha HaqaJbHrIKa yrlpaBrlHHq

ri4porexniuHrzx

repuiH nocrifino
KapnzuriincbKofo

Imqenro
fonona xouicii -
roJroBa pafionuoi AePXaB

Cer<perap rorvricii

q
M. Jlanpux


