КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ПРОТОКОЛ № 27
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуації
26 листопада 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. Про вжиття заходів з ліквідації наслідків вибуху газоповітряної суміші
в будинку по вул. Героїв Майдану, 17.
СЛУХАЛИ:
начальника відділу з питань ЦЗ та МР Липовецького Г.І.;
Доповів, що о 08.00 год. в м. Козятині по вул. Героїв Майдану, 17 у квартирі
№45 стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння. Квартира
знаходиться на 9 поверсі дев'ятиповерхового цегляного житлового будинку (1994
року будівництва) з панельним перекриттям. Вибуховою хвилею було зруйновано
суміжні стіни до квартири №44 та № 43 (стіни міжквартирні з гіпсових блоків, не
несучі). Пошкоджено також меблі, побутові предмети та прилади, особисті речі.
Від вибуху постраждала 1 (одна) особа (опіки та травми), стан потерпілої
середньої важкості, загрози життю немає. Від газопостачання відключено під'їзд
будинку (48 квартир), де стався вибух, перекритий газовий стояк на під'їзд.
За попередніми висновками газової служби встановлено, що вибух
газоповітряної суміші стався внаслідок самовільної заміни газової плити в
квартирі № 45 та порушенні герметизації газового шлангу.
За результатами комісійного обстеження квартир №43,44,45 по вул. Героїв
Майдану, 17, м. Козятина та здійснених КП "Проектно-виробничий архітектурнопланувальний центр Козятинської міської ради" кошторисних розрахунків
встановлено, що орієнтовна сума збитків через вибух газоповітряної суміші для
проведення відновлювальних та ремонтно-оздоблювальних робіт становить 178
141 грн., в т.ч.:
по однокімнатній квартирі №45 (власник БАБІЙ Клавдія Степанівна,
проживає одна) 18 696 грн.;
по двокімнатній квартира №44 (власник ІВАНОВ Василь Олегович,
проживає з дружиною та 2-ма неповнолітніми дітьми) 56 453 грн.;

по однокімнатній квартира №43 (власник НАУМЕНКО Світлана Леонідівна,
проживає одна) 102 992 грн.
Орієнтовна вартість пошкоджених меблів, побутових предметів та приладів,
особистих речей встановлюється.
Відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року
№ 368 (із змінами та доповненнями) та п. 3,7 Класифікаційних ознак
надзвичайних ситуацій, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ
України 06 серпня 2018 року №658, вказана подія не відповідає ознакам
надзвичайної ситуації об’єктового рівню, а відноситься до небезпечної події.
Відповідно п.25 ч. 1 ст.2 Кодексу цивільного захисту України, небезпечна
подія – це подія, у тому числі катастрофа, аварія, пожежа, стихійне лихо, епідемія,
епізоотія, епіфітотія, яка за своїми наслідками становить загрозу життю або
здоров’ю населення чи призводить до завдання матеріальних збитків.
Розглянувши акт обстеження квартир №43,44,45 по вул. Героїв Майдану, 17,
м. Козятина щодо встановлення орієнтовних збитків через вибух газоповітряної
суміші від 25 листопада 2021 року, попередній висновок газової служби щодо
причин вибуху, з метою ліквідації наслідків вибуху газоповітряної суміші в
будинку по вул. Героїв Майдану, 17, за результатами доповіді та з урахуванням
обговорення, Комісія ВИРІШИЛА:
1. Визнати ситуацію, що склалася у зв’язку з вибухом газоповітряної суміші
в будинку по вул. Героїв Майдану, 17, відповідно до пункту 25 частини першої
статті 2 Кодексу цивільного захисту України, небезпечною подією.
2. Відділенню поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області
(Андрущак Р.Л.) відповідно до законодавства забезпечити розслідування вказаної
події та встановлення винуватців виникнення надзвичайної ситуації.
Термін: згідно норм КПК
3. Козятинській дільниці Хмільницького відділення АТ “Вінницягаз”
(Кашперовецький О.В.):
1) встановити остаточний висновок про причини вибуху газоповітряної
суміші у будинку по вул. Героїв Майдану, 17;
Термін: 01.12.2021
2) забезпечити відновлення газопостачання під’їзду будинку по вул. Героїв
Майдану, 17;
Термін: терміново до 28.11.2021
4. ОСББ «Героїв Майдану 1517» (Синюшко М.М.) забезпечити максимальне
інформування мешканців будинку №17 щодо надання документів, присутність в
квартирах на момент виконання робіт, та сприяння газовій службі по відновленню
газопостачання під’їзду будинку.
Термін: терміново до 28.11.2021

