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ПРОТОКОЛ  № 7 (позачерговий) 

 

« 8 » вересня     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 запобігання надзвичайної ситуації на каналізаційно-насосній станції №2 

міста Миргорода. 

 

Виступили:  

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

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

 

Директор КП "Миргородводоканал" Говоруха О.Б. 

Після засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС 9 серпня 2022 року на якому було 

вирішено, що подальша експлуатація КНС №2 неможлива через великий ризик руйнування 

бетонних несучих конструкцій та арматури і необхідності терміново провести демонтаж 

бетонної покрівлі, зруйнованих плит перекриття та провести очистку приймального відділення 

від піщано-гравійної суміші та відновлення покрівлі. Рішенням  виконавчого комітету від 

24.08.2022 року за № 278 виділено кошти в сумі 1011045,28 грн. На ці кошти було проведено 

наступні роботи: 

- ремонт 4 каналізаційних колодязів перед КНС 2 (армування, бетонування); 

- санація самоплинного колектора з труб Е 2К безнапірна д.у.300 мм; 

- монтаж запірної арматури в каналізаційному колодязі перед КНС 2 д.у. 400 мм; 

- монтаж напірного каналізаційного колектора д.у. 160 мм з труби ПЕ в каналізаційний 

колодязь гасник; 

- монтаж насосного обладнання в каналізаційному колодязі перед КНС-2; 

- монтаж напірного колектора д.у. 160 ПЕ  перекачующий в напірний колектор д.у.300 мм; 

- демонтаж металевої покрівлі та її частин на КНС- 2; 

- демонтаж зруйнованої бетонної покрівлі на КНС- 2; 

- демонтаж армопояса  бетонної покрівлі на КНС – 2; 

- демонтаж електрообладнання на КНС – 2; 

- демонтаж зруйнованих бетонних конструкцій та елементів на КНС - 2 в грабельному 

(приймальному) відділенні; 
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- чистка від пісчано-гравійної суміші грабельного (приймального) відділення з подальшим 

вивезенням та утилізацією; 

- демонтаж насосного обладнання та запірної арматури в машинному залі КНС – 2. 

 

Зараз для відновлення роботи КНС -2 і не допущення  виникнення надзвичайної ситуації 

необхідно виконати наступні роботи: 

- армування та бетонування грабельного (приймального) відділення КНС-2; 

- армування та бетонування армопояса на КНС – 2; 

- виготовлення металевих конструкційних елементів покрівлі КНС – 2   

(зварювальні роботи); 

- монтаж металевих конструкційних елементів покрівлі КНС -2; 

- монтаж покрівлі КНС – 2; 

- монтаж електрообладнання КНС – 2; 

- виготовлення та монтаж металевої решітки та конструкційних елементів в грабельному 

(приймальному) відділенні КНС – 2; 

- монтаж напірного колектора та запірної арматури в машинному залі на КНС 2 з труб ПЕ  

д.у. 225 мм; 

- монтаж 2-х ниток напірного колектора 2 з труб ПЕ д.у. 225 (методом санації) та запірної 

арматури д.у.200 мм до ККП-1 ККП -2 (2 х 400 метрів); 

- монтаж насосних агрегатів в машинному залі КНС 2; 

- провести ремонт насосного обладнання  № 1; 

- виготовлення та встановлення воріт в приміщенні ТП-1, ТП - 2 та РП; 

- виконати штукатурні роботи будівлі КНС-2; 

- виготовлення та монтаж металевої конструкції для встановлення вантажо-підйомного 

механізму КНС – 2; 

- виготовлення та монтаж сходинкових трапів та поручнів в грабельному (приймальному) 

відділенні КНС – 2. 

 

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 завершення 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). 

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 

 


