КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ПРОТОКОЛ № 15
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
10 червня 2021 року

м. Козятин

Головуючий: заступник міського голови – начальник управління житловокомунального господарства міської ради, перший заступник голови комісії з
питань ТЕБ та НС Корнійчук А.О.
Присутні: члени комісії (згідно списку).
РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ:
І. Про вжиття заходів з приведення джерел протипожежного водопостачання
міста Козятина до належного стану
(КОРНІЙЧУК А.О.)
За результатами вивчення питання щодо відновлення робочого стану
пожежних гідрантів, які знаходяться на території міста, робочою групою з
представників управління житлово-комунального господарства, відділу з питань
цивільного захисту та мобілізаційної роботи, Державної пожежно-рятувальної
частини №11 та Київського територіального управління філії «Центр будівельномонтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» встановлено, що основною
проблемою незадовільного стану утримання джерел протипожежного
водопостачання є відсутність чітко визначеного розмежування мереж
водопостачання з розташованими на них пристроями (пожежними гідрантами) і,
відповідно, відповідальних за їх технічний стан.
На території міста обліковується 60 пожежних гідрантів, з яких 23 на
сьогоднішній день несправних, з них 2 демонтованих, на 2 не забезпечений
нормальний доступ до гідрантів, на 1 занижений стояк, до 1 не підключена вода,
на 17 зірвані штоки. Більшість гідрантів призначена для ліквідації пожеж на тих
чи інших об’єктах (багатоквартирних будинках, об’єктах з масовим перебуванням
людей, об’єктів критичної інфраструктури, тощо), як розташовані згідно
державних норм на відстані не більш ніж 200 метрів від таких об’єктів. Тому,
суб’єкти господарювання, ОСББ мають бути відповідальними за стан таких
пристроїв як пожежні гідранти, адже це насамперед безпека працівників та
відвідувачів суб’єкту господарювання, мешканців багатоквартирних об’єктів.
З метою належного використання пожежних гідрантів при ліквідації пожеж,
аварій, катастроф, стихійного лиха, забезпечення безпеки людей, на підставі
пропозицій робочої групи та за результатами доповіді та з урахуванням
обговорення, Комісія ВИРІШИЛА:

1. Затвердити склад робочої групи для проведення обстеження та надання
пропозицій щодо розмежування мереж водопостачання з розташованими на них
пожежними гідрантами (додається).
2. Робочий групі:
1) при проведенні обстеження мереж водопостачання з розташованими на
них пожежними гідрантами залучати керівників суб’єктів господарювання, ОСББ,
уповноважених осіб при формі управління будинком «управління загальними
зборами»;
2) за результатами обстеження надати пропозиції виконавчому комітету
міської ради щодо розмежування мереж водопостачання з розташованими на них
пожежними гідрантами.
Термін: до 30.06.2021
3. За результатами роботи по розмежуванню мереж водопостачання з
розташованими на них пожежними гідрантами визначеним балансоутримувачам
провести технічне обслуговування та ремонт пожежних гідрантів відповідно до
приписів Козятинського РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області.
Термін: згідно приписів
4. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради
(Корнійчук А.О.):
1) при створенні ОСББ чи управління загальними зборами в обов’язковому
порядку до пакету документів залучати акти розмежування систем
життєзабезпечення (водо-, газо-,електропостачання);
2) опрацювати питання щодо можливості надання фінансової допомоги
ОСББ та управлінням загальними зборами для ремонту несправних пожежних
гідрантів.
5. Відділу з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи
(Липовецький Г.І.) через ВП Київське ТУ філії «Центр БМРЕБС» (Бойко С.Л.) до
30.06.2021 здійснити дефектування та розрахунок вартості ремонту та
відновлення роботоздатності протипожежного гідранта ПГ-55 по вул.
О.Кошового, 55 та, після виділення коштів, в місячний термін провести роботи по
відновленню вказаного гідранту;
6. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради
(Нудна В.М.) відповідно до отриманих розрахунків віднайти необхідні кошти та
джерела фінансування робіт з відновлення роботоздатності протипожежного
гідранта ПГ-55 по вул. О.Кошового, 55 за рахунок коштів, передбачених на
ліквідацію надзвичайних ситуацій, у зв’язку з необхідністю відновлення
водопровідних мереж, у яких невизначений балансоутримувач, та підготовки їх
до передачі на баланс ОСББ.
Термін виконання: до 10.07.2021
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
- начальника управління ЖКГ міської ради Корнійчука А.О.
Перший заступник голови комісії
Секретар комісії

А.Корнійчук
Г.Липовецький

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання міської комісії з
питань ТЕБ та НС від 10.06.2021 № 15
СКЛАД
робочої групи з проведення обстеження протипожежних гідрантів та
визначення їх балансоутримувачів
Корнійчук А.О.

– заступник міського голови, начальник управління житловокомунального господарства міської ради, керівник групи;
Вовкодав І.В.
- заступник начальника управління житлово- комунального
господарства міської ради;
Пилявець О.С.
- начальник караулу Державної пожежно-рятувальної
частини № 11 м. Козятина (за згодою);
Липовецький Г.І. - начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення міської ради;
Туруля А.В.
- начальник відділу водопостачання ВП Київське ТУ філії
«ЦБМРЕБС» АТ «Укрзалізниця» (за згодою);
Софіюк М.В.
- заступник начальника управління земельних та майнових
ресурсів міської ради;
Сушко М.С.
- головний спеціаліст юридичного відділу міської ради.
Секретар комісії

Г.Липовецький

