з

КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ПРОТОКОЛ № 3
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
09 лютого 2021 року

м. Козятин

Головуючий: міський голова Єрмолаєва Т.М.
Присутні: члени комісії (згідно списку).
РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ:
І. Про вжиття заходів з попередження виникнення надзвичайних
ситуацій, пов’язаних з порушеннями в теплопостачанні закладів соціальної
сфери та в експлуатації котелень на території міста Козятина
(КОРНІЙЧУК А.О., КАСАТКІНА О.Ю., МАРЧЕНКО К.В.)
Довели інформацію, що протягом 08-09 лютого 2020 року у закладах
соціальної сфери міста Козятина (територіальний центр соціального
обслуговування, КП «Міська лікарня», КП «Козятинський міський центр
первинної медико-санітарної допомоги, загальноосвітні навчальні заклади №1,
№2, школа-ліцей) не було забезпечено належний температурний режим в
приміщеннях, який відповідав би санітарним нормам (згідно складених актів
температура коливалась в межах 08-150С).
Теплопостачання вказаних закладів соціальної сфери здійснюють ТОВ
«Вінниця-облтеплоенерго», ТОВ «Вінниця-теплоенерго» та ТОВ «Вінницькі
теплові мережі».
Крім того до міської ради, через засоби масової інформації, соціальні мережі
надходили неодноразові скарги щодо порушень техногенного, екологічного та
біологічного характеру в діяльності компаній, що забезпечують постачання
теплоносія до об’єктів міста.
Так, в результаті моніторингу роботи котелень встановлено, що складування
паливних матеріалів в котельнях, де здійснюють господарську діяльність ТОВ
«Вінниця-облтеплоенерго», ТОВ «Вінниця-теплоенерго» та ТОВ «Вінницькі
теплові мережі» здійснюється на відкритих площадках. Внаслідок вологої погоди
на площадках складування паливних матеріалів утворюється болото, що виділяє
неприємний запах, дим від спалювання палива неналежної якості створюють
дискомфорт жителям прилеглих будинків, постійна масова присутність на місцях
складування паливних матеріалів диких птахів створює можливість
розповсюдження інфекційних захворювань (в т.ч. грипу птиці).
Спосіб складування твердого палива та золи на прилеглій території
котельних не відповідають вимогам наказу міністерства внутрішніх справ
України №1417 від 30.12.2014 року «Про затвердження Правил пожежної безпеки
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в Україні», ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні» та Закону України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення».
Приміщення котелень, як орендують теплопостачальні організації,
знаходяться у врай занедбаному стані.
На неодноразові звернення до ТОВ «Вінниця-облтеплоенерго», ТОВ
«Вінниця-теплоенерго» та ТОВ «Вінницькі теплові мережі», приписи щодо
усунення недоліків, керівництво вказаних компаній не реагує, проведення
перевірок комісіями міської ради, екологічної інспекції ігнорує та перешкоджає їх
проведенню.
Викладені вище факти можуть призвести до аварій та виникнення
надзвичайних ситуацій (згідно Класифікатора надзвичайних ситуацій ДК
019:2010) у теплових мережах (НС 10820), в електричних мережах (НС 10760), в
системах газопостачання (НС 10840), пов’язаних з інфекційними захворюваннями
(НС 20710).
З метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій при експлуатації
котелень:
Комісія ВИРІШИЛА:
1. Керівникам теплопостачальних компаній ТОВ «Вінниця-облтеплоенерго»,
ТОВ «Вінниця-теплоенерго» та ТОВ «Вінницькі теплові мережі»:
1.1. Вжити заходів щодо приведення температурного режиму в закладах
соціальної сфери, який відповідав би санітарним норм.
Термін: невідкладно
1.2. Вжити заходів щодо належного складування, накриття паливних
матеріалів та вивезення продуктів їх згоряння.
Термін: невідкладно
1.3. Вжити заходів щодо приведення приміщень котелень в належний стан.
Термін: невідкладно
1.4. Забезпечити виконання вимог наказу міністерства внутрішніх справ
України №1417 від 30.12.2014 року «Про затвердження Правил пожежної безпеки
в Україні», ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні» та Закону України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення», у т.ч. проведення
протипожежних заходів.
Термін: невідкладно
1.5. Про виконання рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій та вжиття заходів з попередження виникнення
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з експлуатацією котелень повідомити в
управління житлово-комунального господарства міської ради.
Термін: до 15.02.2021
2. Попередити керівництво ТОВ «Вінниця-облтеплоенерго», ТОВ «Вінницятеплоенерго» та ТОВ «Вінницькі теплові мережі», що відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 409 «Про затвердження
Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» рішення комісії, прийняті у
межах її повноважень, є обов’язковими для виконання органами державної
влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
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організаціями, розташованими на території відповідної адміністративнотериторіальної одиниці.
Невиконання рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій тягне за собою дисциплінарну, адміністративну та
кримінальну відповідальність.
3. Юридичному відділу міської ради (Кукуруза Ю.М.) у разі невиконання
ТОВ «Вінницятеплоенерго» та ТОВ «Вінницькі теплові мережі» п. 1.1-1.5 цього
рішення комісії і невжиття заходів з попередження виникнення надзвичайних
ситуацій, пов’язаних з експлуатацією котелень на території міста Козятина,
підготувати звернення до Калинівської місцевої прокуратури щодо притягнення
керівництва ТОВ «Вінницятеплоенерго» та ТОВ «Вінницькі теплові мережі» до
відповідальності згідно чинного закодонавства.
Термін: до 18.02.2021
4. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради (Корнійчук
А.О.), управлінню освіти та спорту міської ради (Касаткіна О.Ю.), управлінню
соціальної політики міської ради (Марченко К.В.) забезпечити надання до
юридичного відділу міської ради всіх документів, матеріали перевірок, актів,
тощо, що стосуються порушень з питань теплопостачання для підготовки
звернення в правоохоронні органи щодо невжиття заходів з попередження
виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з експлуатацією котелень на
території міста.
Термін: до 15.02.2021
5. Відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю міської
ради (Янковчук Н.А.) забезпечити доведення рішення комісії до населення,
поширення його у засобах масової інформації та через мережу Інтернет.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови – начальника управління житлово-комунального господарства міської
ради Корнійчука А.О.
Голова комісії

Секретар комісії

Т.Єрмолаєва

Г.Липовецький

