
 

УКРАЇНА 
Одеська область 

Білгород-Дністровська районна державна адміністрація 
 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 
67700, Україна, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Грецька, 24 

Тел.: 0(4849)-2-83-66 e-mail: Bilgorod-Dnistrovsk RDA@odessa.gov.ua 
 
 

Протокол № 9 
Позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС від 30.07.2021 року 

Місце проведення: мала зала 
Початок засідання: 14.00 год. 
Головуючий: Домчинська Т. – т.в.о голови комісії 
Присутні: члени комісії за списком, 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ: 

 
1. Про заходи щодо вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів на 

території району  
Доповідач: - Начальник відділу з питань ОР,ЦЗ та ВПО райдержадміністрації   
Лаврик М. - 3 хв. 
 

2. Про організацію радіаційного і хімічного спостереження на території району 
Доповідач: - Начальник відділу з питань ОР,ЦЗ та ВПО райдержадміністрації   
Лаврик М. - 3 хв. 

3. Про запобігання виникнення надзвичайних ситуацій,що пов’язані з обвальними та 
іншими небезпечними екзогенними процесами на території району. 
Доповідач: - Начальник відділу з питань ОР,ЦЗ та ВПО райдержадміністрації   
Лаврик М. - 3 хв. 
 

 
РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

1. Про заходи щодо порядку вилучення та знешкодження вибухонебезпечних 
предметів на території району  
 

Відповідно до пункту 25 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України, 
з урахуванням вимог статті 7 Протоколу про вибухонебезпечні предмети - наслідки війни до 
Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які 
можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію, 
прийнятого Законом України від 22 грудня 2004 р. № 2281-IV, ДСТУ-П IMAS 09.10:2016 
(IMAS 09.10:2013, IDT) "Вимоги до очищення замінованих (забруднених) ділянок 
місцевості", ДСТУ-П IMAS 09.11:2016 (IMAS 09.11:2013, IDT) "Очищення району ведення 
бойових дій" та ДСТУ-П IMAS 09.12:2016 (IMAS 09.12:2013, IDT) "Очищення територій 
після вибухів на складах із боєприпасами", відповідно до п. 5 розділу ІІІ стандартної 
оперативної процедури 09.10-12(1)/ДСНС «Порядок проведення органами та підрозділами 
цивільного захисту очищення (розмінування) територій, забруднених вибухонебезпечними 
предметами. Оперативне реагування», що затверджена наказом ДСНС України від 



08.08.2018 № 461 з метою підвищення ефективності планування і виконання органами та 
підрозділами цивільного захисту завдань і заходів з гуманітарного розмінування місцевості, 
забрудненої вибухонебезпечними предметами комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити місце знешкодження вибухонебезпечних предметів - на колишньому 
Софіївському полігоні, який розташований на території Шабівської сільської ради та 
наданий для розміщення і постійної діяльності військової частині А 3955. 

2. Білгород-Дністровського РУ ГУ ДСНС України в Одеській області організувати 
взаємодію відповідних служб в разі виявлення вибухонебезпечних предметів на території 
району.  

3. Білгород-Дністровському РВП ГУ НП України в Одеській області організувати 
охорону вибухонебезпечних предметів до прибуття піротехнічної групи в разі їх виявлення 
супроводження машин з вибухонебезпечними предметами та місця знешкодження в разі 
необхідності. 

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника Білгород-
Дністровського РУ ГУ ДСНС України в Одеській області Зубкова С.І 

 
 

2. Про організацію радіаційного і хімічного спостереження на території району  
 
Відповідно до наказу МВС України від 27.11.2019 № 986 «Про затвердження Методики 

спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки», на виконання рішення № 4 
протоколу засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуації Одеської обласної державної адміністрації від 27.07.2021 року № 10 «Про 
затвердження переліку розрахунково-аналітичних груп, постів, радіаційно-хімічного 
спостереження, диспетчерських служб для здійснення постійного спостереження на 
території Одеської області», з метою збирання, опрацювання та аналізу інформації про стан 
радіаційного та хімічного забруднення навколишнього середовища, що надходить від 
диспетчерських служб та ПРХС у режимах підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та в 
особливий період комісія  

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Перелік диспетчерських служб та ПРХС, які надають інформацію про 

радіаційну та хімічну обстановку до відповідної РАГ (Додається) 
2. Відділу з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами районної державної адміністрації (Лаврик М.А.) організувати 
взаємодію між РАГ, ДС та ПРХС 

Термін: до 01.08.2021 року 
 

3. Про запобігання виникнення надзвичайних ситуацій,що пов’язані з обвальними 
та іншими небезпечними екзогенними процесами на території району. 

 
Природні та техногенні умови, існуючи в межах Білгород-Дністровського району, 

привели до широкого розповсюдження різноманітних екзогенних процесів, з яких найбільш 
небезпечними для господарської діяльності та проживання населення є зсуви та обвали 
територій. 

Особливе місце в розвитку зсувів займає морське узбережжя та схили лиманів. 
Загальна довжина морського узбережжя на території району складає більш 30 км., довжина 
схилів Дністровського та Будакського лиманів складає більш 60 і 30 км відповідно.  

Морське узбережжя на території Сергіївської селищної та Тузлівської сільської рад в 
переважної більшості складають глиняні обриви з висотою над рівнем моря від 15 до 30 
метрів. На всієї протяжності вони підвернені зсувам. Найбільш небезпечними є ділянки з 
активними зсувами, що розташовані : 

- на території Сергіївської селищної ради 
- в районі санаторію «Приморський» і бази відпочинку «Нерудник», висота обриву 



складає до 50 метрів, є активний зсув  
- в районі с. Миколаївка, висота обриву складає до 10 метрів, схил обриву має 

негативний кут нахилу, ширина пляжу не більш 5 метрів, є активні зсуви; 
- узбережжя від с. Миколаївка до с. Лебедівка, має 8 активних зсувів, висота обриву 

складає до 25 метрів, схил обриву має негативний кут нахилу, ширина пляжу не більш 5 
метрів, край обриву в декількох місцях проходить в 1 метрі від польової дороги. Так 
28.07.2021 року в районі с. Куротне стався зсув ґрунту, постраждалих немає 

- в районі бази відпочинку «Волна», висота обриву складає до 35 метрів, схил обриву 
має негативний кут нахилу, ширина пляжу не більш 10 метрів, є 2 активних зсуву. 

На території Тузлівської сільської ради в межах села Лебедівка схил обриву має 
негативний кут нахилу, ширина пляжу не більш 5 метрів, 22.06.2021 року стався зсув ґрунту, 
постраждалих немає. 

Узбережжя Будакського та Дністровського лиманів менш схильне зсувним явищам, але 
на території Шабівської сільської ради та Сергіївської селищної ради теж є подібни природні 
явища, так в селі Шабо зсув загрожує житловим будинкам, а в районі селища Попаздра 
нараховане 3 активних зсуви на схилах Будакського лиману.  
 Ці природні явища несуть у собі загрозу населенню. На виконання доручення 
Президента України від 22 червня 2005 року № 1-1/552 «Про вжиття додаткових заходів для 
забезпечення безпеки населення у місцях масового відпочинку», розпорядження заступника 
начальника територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту – 
начальника Головного управління МНС України в Одеській області від 01.07.2005 року  
№ 33-32-869/1870, з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 
обвальними та іншими небезпечними геологічними процесами на узбережжі Чорного моря, 
морських лиманів та інших водних об’єктах на берегах яких існує загроза зсуву ґрунту,  
комісія вирішила: 
 
 
1. Головам Шабівської та Тузлівської сільських рад, Сергіївської селищної ради 
1.1 Негайно вжити заходів, щодо обмеження доступу населення до небезпечних зон 
(особливо в місцях масового відпочинку), встановлення попереджувальних знаків про 
існуючу небезпеку і заборону відпочинку в цих місцях. 
1.2 Передбачити порядок оповіщення відпочиваючих щодо загрози або виникнення 
надзвичайної ситуації в рекреаційних зонах. 
1.3. Зобов’язати керівників закладів відпочинку, що розташовані на підвідомчої території, 
довести відпочиваючим під особистий підпис про заборону відпочинку в місцях, в яких існує 
загроза зсувів ґрунту. 
2.5 Створити позаштатні формування для проведення пошуково-рятувальних і 
невідкладних першочергових відновлювальних робіт, передбачити матеріально-технічне 
забезпечення та залучення техніки господарств, що розташовані на території сільрад, про що 
скласти відповідні угоди, копії угод надати в Білгород-Дністровське РУ ГУ МНС України в 
Одеській обл. та в райдержадміністрацію.   
2.6 Забезпечити своєчасне оповіщення чергових сил, призначених для надання допомоги 
населенню. 
2.7 Вжити заходів щодо недопущення поливу, розорювання та самовільної забудови на 
територіях, що полигають вздовж узбережжя, в зонах можливого виникнення зсувів ґрунту  
  
3  Голові Сергіївської селищної ради вижити заходів, щодо припинення будь-якого 
руху транспортних засобів по польовий дорозі між селами Миколаївка та Лебедівка вздовж 
морського узбережжя. 
 



5 Начальнику Білгород-Дністровського РВП ГУНП України в Одеській області, через 
дільничних інспекторів посилити контроль за виконанням заходів стосовно дотримання 
спеціального режиму у зсувних зонах, відповідно до розпорядження голови Одеської 
обласної державної адміністрації від 17.09.1998 № 749/А-98 «Про встановлення спеціального 
режиму у зсувних зонах міста Одеси і Одеської області» зареєстрований в Південному 
міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції від 21.09.1998 № 36/203. 
 
8 Про проведену роботу проінформувати комісію до 02.08. 2021 року. 
 
9 Контроль за виконанням рішення залишаю за собою 
 
 
 
 
 
Голова комісії                                                                             Тетяна ДОМЧИНСЬКА 
 
 
 
Секретар комісії                                                                          Михайло ЛАВРИК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення № 2 протоколу засідання  
комісії з питань ТЕБ та НС  
Білгород-Дністровської районної  
державної адміністрації  
від 30.07.2021 року № 9 

Перелік 
диспетчерських служб та ПРХС, які надають інформацію про радіаційну та хімічну 

обстановку до РАГ на території району 
 

№ 
з/n 

Об'єкт на базі якого створена Адреса 
кількість 

персоналу 
До РАГ № 5-р 

5 р Виконавчий комітет Білгород-
Дністровської міської ради 

м.Білгород-Дністровський 
вул.Михайлівська, 56  
т. (04849) 2-24-44 

3 

диспетчерські служби для здійснення постійного радіаційного та хімічного 
спостереження (ДС) 
32д ПАТ "Гемопласт" м. Б-Дністровський.  

вул. Маяковського. 57  
т. (04849) 315-62 

 

33д 16-ДПРЧ ГУ ДСНС України в 
Одеській області 

м. Б.Дністровський.  
вул. Незалежності. ЗЗА  
т. (04849) 2-21-39 

 

пости радіаційного та хімічного спостереження (ПРХС) 
32п ПАТ «Гемопласт» м. Б-Дністровський, вул. 

Маяковського. 57 т. (04849)3-15-62 
3 

33п 16-ДПРЧ ГУ ДСНС України в 
Одеській області 

м. Б.Дністровський,  
вул. Незалежності. ЗЗА 
т. (04849) 2-21-39 

3 

До РАГ № 13-р 
13 р Білгород-Дністровська районна 

державна адміністрація 
67700 Одеська область, м. Білгород-
Дністровський,  
вул. Грецька. 24 (04849)-2-83-66 ' 

3 

диспетчерські служби для здійснення постійного радіаційного та хімічного 
спостереження (ДС) 
34д ТОВ "Старокозацький сир" с. Старокозаче. вул. Пушкіна. 26  
35д ПрАТ ВО «Одеський 

консервний завод» 
Б-Дністровський район. 57 км 
автотраси Одеса-Рені 

 

36д 33-ДПРЧ ГУ ДСНС України в 
Одеській області 

смт. Сарата, вул. Лесі Українки. 2А т.  
(04848)2-21-69 

 

37д 36-ДПРЧ ГУ ДСНС України в 
Одеській області 

м. Татарбунари, вул. Барінова. 12 т.  
(04844)3-31-01 ' 

 

пости радіаційного та хімічного спостереження (ПРХС) 
34п ТОВ "Старокозацький сирцех” с. Староказаче, вул. Пушкіна, 26 2 
35п ПрАТ ВО «Одеський 

консервний завод» 
Б-Дністровський район, 57 км 
автотраси Одеса-Рені 

3 

36п 33-ДПРЧ ГУ ДСНС України в 
Одеській області 

смт. Сарата, вул. Лесі Українки, 2А т. 
(04848)2-21-69 

3 

37п 36-ДПРЧ ГУ ДСНС України в 
Одеській області 

м. Татарбунари, вул. Барінова, 12 т. 
(04844) 3-31-01 

3 



 
 
 
 
 
       30.     07          21            9 

 


