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ПРОТОКОЛ № 3 (позачерговий)
« 03 » лютого
2021 року
м. Миргород
Головував : міський голова – голова комісії з питань ТЕБ та НС Сергій Соломаха
Присутні: члени міської комісії з питань ТЕБ та НС (за списком).
Запрошені: за окремим списком.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Щодо виникнення надзвичайної ситуації в в 3 територіальному Одеському вузлі
урядового зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
внаслідок припинення газопостачання.
Виступили:
Гатанюк С.А. – начальник Територіального вузла.
Начальник Територіального вузла проінформував присутніх про загрозу виникнення
надзвичайної ситуації, яка складається у зв’язку з невиконанням умов договору про закупівлю
природного газу діючим постачальником, та характеризується порушенням нормальних умов
несення військової служби та життєдіяльності з огляду на зимовий період.
У результаті дій постачальника (безпідставне виключення споживача з Реєстру) 01 лютого
2021 року Оператором ГРМ АТ «Полтавагаз» було здійснено заходи щодо припинення
газопостачання на об’єкти 3 ТВУЗ Держспецзв’язку шляхом перекриття засувки та
встановлення пломб.
Внаслідок виникнення надзвичайної ситуації відбулося різке погіршення температурного
режиму в службових, виробничих та інших приміщеннях територіального вузла згідно
санітарних норм, зокрема в місцях несення служби добовим нарядом. Виявлено часткове
промерзання систем централізованого водопостачання та водовідведення, переохолодження та
часткове промерзання системи теплової мережі, яка може призвести до її замороження та
виходу з ладу, що унеможливлює виконання в повному обсязі завдання за призначенням,
покладені на 3 ТВУЗ Держспецзв’язку. Дана ситуація, негативно впливає на санітарноепідеміологічний стан і може спричинити спалахи захворювань, зокрема, гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Наразі ситуація дедалі погіршується, передбачається істотне зниження температури, що
неминуче призведе до виходу з ладу інженерних мереж, внаслідок чого несення цілодобової
військової служби і провадження господарської чи іншої діяльності на території військового
містечка стає неможливим.
Обговоривши питання, комісія вирішила:
1. Інформацію прийняти до відома, вважати ситуацію, яка виникла в 3 ТВУЗ
Держспецзв’язку, надзвичайною, та таку, що суттєво ускладнює (унеможливлює) несення
цілодобової військової служби і провадження господарської чи іншої діяльності.

2. Рекомендувати начальнику Територіального вузла укласти договір на постачання
природного газу з ТОВ «Полтавагаз збут» за переговорною процедурою закупівлі на період,
достатній для проведення нової процедури закупівлі відповідно до чинного законодавства.
Термін: негайно
3. Рекомендувати Оператору ГРМ АТ «Полтавагаз» вжити заходів щодо відновлення
газопостачання до 3 ТВУЗ Держспецзв’язку після укладення договору з ТОВ «Полтавагаз
збут».
Термін: після укладення відповідного договору
4. Контроль за виконанням протокольного рішення комісії покласти на 3 ТВУЗ
Держспецзв’язку.

Голова комісії

Сергій Соломаха

Секретар комісії

Олександр Яременко

