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ПРОТОКОЛ  № 4 (позачерговий) 

 

« 29 »  червня     2022 року                                                         м. Миргород 

 

Головував: перший заступник міського голови – перший заступник голови комісії 

Олександр ОСТРЯНИН 

Секретар: начальник сектору цивільного захисту відділу персоналу та з питань 

мобілізаційної роботи і цивільного захисту Олександр ЯРЕМЕНКО 

Присутні: члени міської комісії з питань ТЕБ та НС (за списком). 

Запрошені: за окремим списком. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про стан каналізаційної мережі  в зв'язку з частковим руйнуванням самоплинного 

каналізаційного колектора ДУ-500 мм по вулиці Гоголя, 120 міста Миргорода. 

2. Про стан утримання джерел протипожежного водопостачання в Миргородській 

міській територіальній громаді. 

 

1. Про стан каналізаційної мережі  в зв'язку з частковим руйнуванням 

самоплинного каналізаційного колектора ДУ-500 мм по вулиці Гоголя, 120 міста Миргорода 

Виступили:  

Говоруха О.Б. – Директор КП "Миргородводоканал" – доповідач. 

Швайка С.О. – заступник міського голови з питань ЖКГ. 

Залєський О.В. – начальник відділу ЖКГ. 

Директор КП "Миргородводоканал" Говоруха О.Б. 

Внаслідок пориву, сталося руйнування самоплинного каналізаційного колектору 

діаметром 500 мм за адресою: вул. Гоголя, 120. Відбувся провал ґрунту в центральній частині 

міста та припинено водовідведення лівобережної частини міста та частково обмежено 

водопостачання. 

Силами підприємства виконано першочергові аварійно-відновлювальні роботи на 

аварійній дільниці колектору– розриття котловану. 

З метою недопущення переростання вищезазначених подій у надзвичайну ситуацію 

техногенного характеру за ознакою п. 69 та п. 75 Наказу МВС від  06.08.2018  № 658 "Про 

затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій" та пом’якшення її можливих 

наслідків необхідно облаштувати тимчасову станцію перекачки стоків з подальшою заміною 

зруйнованих каналізаційних труб самоплинного каналізаційного колектору, розташованого по 

вул. Гоголя, 120. 

Обговоривши питання, комісія   вирішила: 

1. Інформацію  директора КП "Миргородводоканал" Говорухи О.Б взяти до відома. 

2. Ситуацію, що виникла внаслідок пориву (руйнування) самоплинного 

каналізаційного колектору діаметром 500 мм за адресою: вул. Гоголя, 120 визнати такою, що 
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потребує реагування та вжиття невідкладних і вичерпних заходів для гарантування безпеки 

громадян. 

3. В разі не проведення термінового ремонту самоплинного каналізаційного 

колектору ситуація може перерости в надзвичайну ситуацію (відповідно до Класифікатора 

надзвичайних ситуацій ДК 019:2010) НС 10810 (унаслідок аварії в каналізаційній системі із 

скиданням забруднювальних речовин) та 10830 (унаслідок аварії в системах забезпечення 

населення питною водою). 

4. З метою попередження надзвичайної ситуації ((код 10810 та 10830)  

КЛАСИФІКАТОРА  НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ДК 019:2010) міська комісія з питань ТЕБ 

та НС   рекомендує виконавчому комітету Миргородської міської ради розглянути питання 

щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету громади  для  придбання обладнання, 

матеріалів та проведення заходів пов'язаних із виникненням надзвичайної події на  

самоплинному  каналізаційному колекторі. 

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно. 

Пропозиції членів Комісії враховано. 

Контроль за виконанням протокольного рішення  комісії покласти на начальника відділу  

житлово-комунального господарства Миргородської міської ради Залєського О.В. 

 

2. Про стан утримання джерел протипожежного водопостачання в 

Миргородській міській територіальній громаді. 

Інформували:  

Руслан Володимирович Назаренко – заступник начальника Миргородського районного 

управління  ГУ ДСНС України у Полтавській області; 

В'ячеслав Григорович Шостя – головний інженер  КП «Миргородводоканал» . 

Обговоривши питання, комісія   вирішила : 

2.1 Інформацію заступника начальника Миргородського районного управління  ГУ 

ДСНС України у Полтавській області Руслана Назаренка та головного інженера КП 

«Миргородводоканал»  В'ячеслава Шості взяти до відома.   

2.2 Ситуацію, щодо стану утримання джерел зовнішнього протипожежного 

водопостачання визнати такою, що потребує реагування та вжиття невідкладних і вичерпних 

заходів для гарантування безпеки громадян. 

2.3 КП «Миргородводоканал»  

- провести ремонт несправних вуличних пожежних гідрантів, водонапірних веж та 

обладнати їх пристроями для забору води пожежними автомобілями, утримувати їх в 

належному стані; 

Термін виконання:  до 30 серпня 2022 року. 

- провести роботи по обладнанню покажчиками всіх пожежних гідрантів в зоні 

відповідного обслуговування відповідно до графіка розробленого КП «Миргородводоканал» та 

погодженого з Миргородським районним управлінням ГУ ДСНС України у Полтавській 

області.  

Термін виконання:  до 30 серпня 2022 року. 

- у разі проведення ремонтних робіт, пов'язаних з відключенням водопровідних мереж на 

яких розміщені пожежні гідранти, не пізніше ніж за добу до проведення таких робіт, 

повідомляти пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС України у Полтавській області; 

Термін виконання:  постійно. 

 

- надавати інформацію про відремонтовані джерела зовнішнього протипожежного 

водопостачання до пожежно-рятувальних підрозділів Миргородського управління  Головного 

управління ДСНС України у Полтавській області.  

Термін виконання:  постійно. 

2.4 Миргородському управлінню  Головного управління ДСНС України у Полтавській 

області за підсумками осінньої перевірки надати матеріали щодо стану утримання джерел 

зовнішнього протипожежного водопостачання ceкpeтapiaтy міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки i надзвичайних ситуацій 

Термін виконання:  до 30 листопада 2022 року. 



2.5 З метою покращення стану пожежної безпеки населених пунктів громади та 

зменшення впливу надзвичайних ситуацій міська комісія з питань ТЕБ та НС рекомендує КП 

"Миргородводоканал" спільно з відділом житлово комунального господарства при формуванні 

бюджету на 2023 рік включити до бюджетного запиту розрахунок потреби коштів для 

встановлення нових джерел протипожежного водопостачання, в тому числі на «безводних» 

ділянках, ремонту несправних, їх утримання, влаштування штучних водойм, створення умов 

для забору води пожежно-рятувальною технікою з існуючих природних та штучних водоймищ, 

забезпечити їх пірсами, під’їздами тощо.  

Термін виконання – до 31 грудня 2022 року; 

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно. 

Пропозиції членів Комісії враховано. 

Контроль за виконанням протокольного рішення  комісії покласти на начальника відділу  

житлово-комунального господарства Миргородської міської ради Залєського О.В. 

 

 

 

Перший заступник голови комісії     Олександр ОСТРЯНИН 

 

Секретар комісії       Олександр ЯРЕМЕНКО 

 


