КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ПРОТОКОЛ № 23
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуації
15 жовтня 2021 року

м. Козятин

Головуючий: голова міської комісії з питань ТЕБ та НС, міський голова
Єрмолаєва Т.М.
Присутні: члени комісії (згідно списку),
РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ:
І. Щодо розблокування роботи котелень та початку опалювального
сезону в закладах соціальної сфери
СЛУХАЛИ:
заступника міського голови - начальника управління житлово-комунального
господарства міської ради Андрія КОРНІЙЧУКА;
Доповів, що відповідно до розпорядження міського голови від 08.10.2021
№506-р «Про початок опалювального сезону в м. Козятин», враховуючи стрімке
пониження середньодобової температури повітря (нижче +8С протягом трьох
діб), з метою дотримання санітарно-гігієнічних вимог в приміщеннях соціальних
закладів, в першу чергу закладів з постійним перебуванням людей (лікарняні
заклади, заклади дошкільної освіти тощо) прийнято рішення щодо початку
опалювального сезону на території Козятинської міської територіальної громади з
10 жовтня 2021 року.
Послуги з централізованого теплопостачання на території громади надаються
4-ма теплопостачальними організаціями, а саме:
ТОВ «Вінниця-облтеплоенерго» - 8 об’єктів ;
ТОВ «Вінниця-теплоенерго» - 3 об’єкти;
ТОВ «Вінницькі теплові мережі» - 12 об’єктів;
ТОВ «Козятинбуд» - 5 об’єктів.
Житловий сектор міста теплом забезпечується повністю за рахунок
індивідуального опалення.
Решта споживачів забезпечені індивідуальними об’єктами теплозабезпечення
(побутові котли, мінікотельні, блочно-модульні котельні).
Серед перерахованих теплопостачальних закладів розпочали подачу теплової
енергії до споживачів лише одне підприємство – ТОВ «Козятинбуд».
Решта суб’єктів господарювання, а саме ТОВ «Вінниця-облтеплоенерго»,
ТОВ «Вінниця-теплоенерго», ТОВ «Вінницькі теплові мережі» - не розпочали
подачу теплової енергії до споживачів, не виконали рішення міської комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації (протокол від
12.10.2021 №22) щодо негайного початку опалювального сезону.

Станом на 09.00 год. 15 жовтня 2021 року у зв’язку з відсутністю
теплопостачання та зниження нічної температури повітря до -10С в закладах
соціальної сфери міста Козятина (територіальний центр соціального
обслуговування, КП «Козятинська центральна районна лікарня», КП
«Козятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», МВПУЗТ,
загальноосвітні навчальні заклади №1, №2, №5, ліцей, гімназія №6, ДНЗ №1, ДНЗ
№2, ДНЗ №6) температурний режим в приміщеннях не відповідав санітарним
нормам (згідно складених актів температура коливалась в межах 08-14 0С).
Такі дії теплопостачальних компаній призвели до зриву опалювального
сезону 2021-2022 років та відповідно до зриву навчального процесу у освітніх
закладах, зриву лікувального процесу у закладах охорони здоров’я, а також
становлять безпосередню загрозу життю та здоров’ю людей.
Постачання теплової енергії до бюджетних закладів соціальної сфери не
здійснюється, що прирівнюється до надзвичайної ситуації унаслідок аварії в
теплових мережах (системах гарячого водопостачання) холодної пори року.
Відповідно до пункту 6 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх
рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня
2004 року № 368 (із змінами та доповненнями) (далі Порядок), надзвичайна
ситуація, що склалась із відсутністю теплопостачання, відноситься до місцевого
рівня по наступних ознаках:
1. Надзвичайна ситуація вийшла за межі одного об’єкту, теплопостачання
відсутнє на 12 об’єктах соціальної сфери.
2. Надзвичайна ситуація порушує нормальні умови життєдіяльності 613 осіб
(тривалістю більше 5 діб), оскільки неможливо забезпечити працівників
бюджетних закладів та відвідувачів тепловою енергією.
3. Збитки від надзвичайної ситуації встановлюються.
Відповідно до пункту 8 Порядку надзвичайна ситуація відноситься до
певного рівня за умови відповідності її хоча б одному із значень критеріїв,
наведеному у пунктах 4 - 7 цього Порядку, а у вказаному випадку наявні 2
значення критеріїв.
Враховуючи листи-звернення до міського голови - голови міської комісії з
питань ТЕБ та НС від управління освіти та спорту міської ради від 13.10.2021
№01-15/1013, КП «Козятинська центральна районна лікарня» від 13.10.2021,
Козятинського територіального центру соціального обслуговування від 13.10.2021
№168, з метою початку опалювального сезону 2021-2022 років, за результатами
доповіді та з урахуванням обговорення, Комісія ВИРІШИЛА:
1. Визнати ситуацію, що склалася у зв’язку з відсутністю теплопостачання
бюджетним закладам соціальної сфери на осінньо-зимовий період 2021/2022
років, порушенням нормальних умов життєдіяльності та подальшим виникненням
загрози життю та здоров’ю отримувачів послуг соціальних закладів, в першу
чергу закладів з постійним перебуванням людей (лікарня, терцентр, заклади
дошкільної освіти тощо), відповідно до пункту 24 частини першої статті 2
Кодексу цивільного захисту України, надзвичайною ситуацією.

2. Надзвичайну ситуацію, що склалася у зв’язку з відсутністю
теплопостачання соціальним закладам міста Козятина на осінньо-зимовий період
2021/2022 років, відповідно до Національного класифікатора надзвичайних
ситуацій ДК 019:2010, пункту 6 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх
рівнями (далі - Порядок класифікації), затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368, попередньо класифікувати як
надзвичайну ситуацію техногенного характеру (код НС 10820 - НС унаслідок
аварії в теплових мережах (системах гарячого водопостачання) холодної пори
року ) місцевого рівня.
3. Комунальному підприємству «Чисте місто» (Малярчук Р.О.):
1) забезпечити доступ до приміщень шляхом відкриття механічним способом
дверей котелень, які перебувають на балансі підприємства, та провести запуск
опалювальних котлів та подати теплову енергію до споживачів.
Термін: 15.10.2021
2) визначити порядок роботи котелень, забезпечення їх персоналом, паливом,
тощо.
Термін: з 15.10.2021
3) забезпечити збереження майна, що знаходиться в котельнях та
недопущення доступу до приміщень сторонніх осіб.
Термін: постійно
4. Відділенню поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області
(Андрущак Р.Л.) забезпечити охорону громадського порядку та дотримання
законності при відкритті приміщень котелень.
Термін: 15.10.2021
5. Керівникам закладів освіти, охорони здоров’я, соціального обслуговування
забезпечити контроль за отриманням теплової енергії.
Термін: 15.10.2021
6. Відділу з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи міської ради
(Липовецький Г.І.) направити повідомлення про виникнення або загрозу
виникнення надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків в місті Козятині до
Хмільницької районної державної адміністрації та Департаменту з питань
оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
Вінницької обласної державної адміністрації.
Термін: 15.10.2021
7. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради
(Корнійчук А.О.) забезпечити контроль та організацію проведення заходів з
початку опалювального сезону.
Голова комісії

Секретар комісії

Тетяна ЄРМОЛАЄВА
Георгій ЛИПОВЕЦЬКИЙ

