КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ПРОТОКОЛ № 24
засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
21 жовтня 2021 року

м. Козятин

Головуючий: міський голова - голова комісії з питань ТЕБ та НС Єрмолаєва Т.М.
Присутні: члени комісії (згідно списку).
РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ:
І. Про стан утримання джерел протипожежного водопостачання в місті.
(ШВЕЦЬ В.В.)
За результатами перевірки стану утримання джерел протипожежного
водопостачання (пожежних гідрантів) встановлено, що робота по утриманню
протипожежного водопостачання в місті Козятині не проводиться та знаходиться
у занедбаному стані. Так, із 60 вуличних пожежних гідрантів у несправному стані
знаходиться – 30 (50%).
Згідно п. 5.2.1.1 Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом
МВС України від 30.12.2014 № 1417 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції
України 05.03.2015 за №252/26697, відповідальними за технічний стан пожежних
гідрантів, установлених на мережі водопроводу населених пунктів, є відповідні
служби (організації, установи), які утримують ці мережі водопроводу, а на
території підприємств - їх власники або орендарі.
Відповідно п. 1.3 до Правил користування системами централізованого
комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України,
затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу від 27.06.2008 №190 та
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за №936/15627
252/26697, виробник послуг централізованого водопостачання та водовідведення
обслуговує вуличні, квартальні та дворові мережі водопостачання та
водовідведення, споруди і обладнання, а також технологічні прилади й пристрої
на них, які перебувають у нього на балансі або на які є відповідний
договір на обслуговування із споживачем.
Відповідно до п.2 розділу ІІ «Інструкції про порядок утримання, обліку та
перевірки технічного стану джерел зовнішнього
протипожежного
водопостачання» затвердженої наказом МВС України від 15.06.2015 року №696
та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.07.2015 року за №780/27225,
- утримання пожежних гідрантів (далі - ПГ), встановлених на трубопровідних
системах централізованого водопостачання населених пунктів, зобов’язані
здійснювати підприємства питного водопостачання. Утримання інших ПГ
здійснюють юридичні особи, яким вони належать на підставі права власності або
іншого речового права.

На сьогодні в місті Козятині єдиним підприємством централізованого
водопостачання є ВСП Київська дирекція філії «Центр будівельно-монтажних
робіт та експлуатації будівель і споруд». Із 60 гідрантів, які перебувають на
обліку 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини, на трубопровідних мережах
централізованого водопостачання встановлено 53 гідранти, із яких станом на 14
вересня 2021 року були несправними 29.
На дворових трубопровідних мережах, які не перебувають на балансі
Київської дирекції філії «ЦБМРЕБС», встановлено 7 гідрантів, із яких 1
несправний.
За результатами доповіді та з урахуванням обговорення, Комісія ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника Державної пожежно-рятувальної частини №11
Швеця В.В. прийняти до відома.
2. Вважати, що стан утримання джерел протипожежного постачання
(пожежних гідрантів) в місті Козятині є незадовільним та може призвести до
виникнення надзвичайних ситуацій, загрози життю та здоров’ю людей у разі
неможливості використання пожежних гідрантів при ліквідації пожеж, аварій,
катастроф, стихійного лиха.
3. ВСП Київська дирекція філії «Центр будівельно-монтажних робіт та
експлуатації будівель і споруд» (Кравець М.В.):
- провести технічне обслуговування та ремонт несправних пожежних
гідрантів, поновити показники пожежних гідрантів відповідно до приписів
органів ДСНС;
Термін: до 31.12.2021
- інформацію про проведення технічного обслуговування та ремонт
несправних пожежних гідрантів надати міській комісії з питань ТЕБ та НС.
Термін: до 31.12.2021
4. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради
(Корнійчук А.О.):
- вжити заходів щодо усунення зміщення люків колодязів протипожежних
гідрантів, закриття люків шаром дорожнього покриття (згідно інформації сектору
ГУ ДСНС) при проведенні дорожніх робіт із залученням підрядників, які
виконували дорожні роботи.
Термін: до 31.12.2021
- спільно з управлінням земельних та майнових ресурсів (Репало І.М.) надати
пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо можливості виготовлення
технічної документації на водопровідні мережі міста, у яких невизначений
балансоутримувач, та постановку їх на баланс відповідним суб’єктам
господарювання та ОСББ.
Термін: до 31.12.2021
5. 11-й Державній пожежно-рятувальній частині 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України
у Вінницькій області (Швець В.В.) з метою зменшення кількості поломок
гідрантів, відповідно до п. 1,2 розділу ІV Інструкції про порядок утримання,
обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного

водопостачання, затвердженої наказом МВС від 15 червня 2015 року №696,
під’єднання до протипожежних гідрантів здійснювати у разі ліквідації пожеж, а
також не частіше 2 раз на рік для проведення перевірок їх технічного стану.
Термін: протягом року
6. Відділу з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи міської ради
(Липовецький Г.І.), спільно з 11 ДПРЧ 7 ДПРЗ ГУ ДСНС області (Швець В.В.)
підготувати звернення до керівництва АТ «Укрзалізниця» та філії «Центр
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» щодо
незадовільного утримання джерел зовнішнього протипожежного водопостачання,
систематичного ігнорування рішень міської комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та приписів органів ДСНС з боку
ВСП Київська дирекція філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації
будівель і споруд».
Термін: до 01.11.2021
7. Юридичному відділу міської ради (Кукуруза Ю.М.) підготувати звернення
до правоохоронних органів у разі невжиття підприємством централізованого
водопостачання заходів щодо приведення пожежних гідрантів в робочий стан та
невиконання рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій.
Термін: до 20.01.2022
8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
- начальника управління житлово-комунального господарства міської ради
Корнійчука А.О.
Голова комісії

Секретар комісії
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Георгій ЛИПОВЕЦЬКИЙ

