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ПРОТОКОЛ  № 5 (позачерговий) 

 

« 9 »  серпня     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 критичний стан каналізаційно-насосної станції №2 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,  відбулося значне запісочення приймального 

резервуару КНС №2.  

КНС №2 введена в експлуатацію в 1980 році. За цей час відбувся значний негативний 

вилив випарів агресивного середовища та стічних вод на бетонні та металеві конструкції 

(руйнація бетонної купольної покрівлі арматури та плит перекриття). Подальша експлуатація 

КНС №2 неможлива через великий ризик руйнування бетонних несучих конструкцій та 

арматури. Необхідно терміново провести демонтаж бетонної покрівлі, зруйнованих плит 

перекриття та очистка приймального відділення від піщано-гравійної суміші та відновлення 

покрівлі. 

Обговоривши питання, комісія   вирішила: 

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

2. Ситуацію, що виникла внаслідок руйнування бетонних несучих конструкцій та 

арматури на КНС №2 (руйнація бетонної купольної покрівлі арматури та плит перекриття) 

визнати такою, що потребує реагування та вжиття невідкладних і вичерпних заходів для 

гарантування безпеки громадян. 

3. В разі не проведення термінового ремонту КНС №2 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). 

http://myrgorod.pl.ua/


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 КНС №2. 

 

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 

 


