
ХЕРСОНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МІСЦЕВА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
просп. Ушакова, 47, м. Херсон, 73003, тел. (0552) 42-44-44 
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ПРОТОКОЛ № З
засідання місцевої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

27 жовтня 2021 року 
13.00
Районна державна адміністрація 
(у форматі відеоконференцзв ’язку)

Головував: Линецький Михайло Валерійович, голова Херсонської районної 
державної адміністрації , голова комісії

Присутні: члени комісії (за списком), запрошені

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Щодо стану зовнішнього протипожежного водопостачання (пожежних 

гідрантів) на території Херсонського району Херсонської області.
2. Щодо визначення місць знищення вибухонебезпечних предметів 

підрозділами Херсонського районного управління Головного управління ДСНС 
у Херсонській області.

1. СЛУХАЛИ: Щодо стану зовнішнього протипожежного
водопостачання на території Херсонського району Херсонської області.

ІНФОРМУВАЛА: Колбаєва І.В. заступник начальника управління -
начальник відділу, економічного, агропромислового 
розвитку територій та інвестицій управління 
економічного, агропромислового та просторового 
розвитку територій, інвестицій та житлово- 
комунального господарства районної державної 
адміністрації.

З урахуванням інформації доповідача та відповідно до листа Херсонського 
районного управління Головного управління ДСНС . у Херсонській області від 
13 жовтня 2021 року №66-1981/21 місцева комісія з питань ТЕБ та НС 
ВИРІШИЛА:
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1. Рекомендувати керівникам комунальних підприємств, що здійснюють 
обслуговування водопровідних мереж територіальних громад Херсонського 
району Херсонської області.

1) Скласти та надати до пожежно-рятувальних підрозділів графіки 
ремонту несправних джерел протипожежного водопостачання та забезпечити їх 
своєчасне та якісне виконання.

2) Забезпечити розробку планів встановлення та вводу в експлуатацію 
нових пожежних гідрантів;

3) Спільно з місцевими пожежно-рятувальними підрозділами 
активізувати роботу щодо детальної інвентаризації та утримання в належному 
стані джерел протипожежного водопостачання у відповідності до «ДБН В.2.5- 
74:2013 ВОДОПОСТАЧАННЯ. ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ».

4) Забезпечити встановлення покажчиків місць розташування вуличних 
гідрантів;

5) Забезпечити колодязі вуличних пожежних гідрантів люками, для 
запобігання їх засміченню та замуленню;

6) Забезпечити заходи щодо ремонту та відновленню несправних 
гідрантів, а не їх демонтажу.

7) Забезпечити в найкоротші терміни ремонт несправних вуличних 
гідрантів з подальшим інформуванням місцевих пожежно-рятувальних 
підрозділів про проведену роботу.

До 05 травня 2022 року

8) Здійснювати оперативне очищення від снігу та льоду люки пожежних 
гідрантів.

До закінчення осінньо-зимового 
періоду 2021/22 років

2. Рекомендувати керівникам суб’єктів господарювання:
1) Провести перевірку стану об’єктових вододжерел, вжити вичерпних 

заходів щодо проведення ремонту та підтримання їх в справному стані, 
обладнати під’їздами з твердим покриттям;

2) Забезпечити належне утримання об’єктових вододжерел та їх постійну 
готовність до використання;

3) Забезпечити перевірку вододжерел на водовіддачу зі складанням 
відповідних актів.

До 05 травня 2022 року

4) Здійснювати оперативне очищення від снігу та льоду люки пожежних 
гідрантів.

До закінчення осінньо-зимового 
періоду 2021/22 років

3. Управління економічного, агропромислового та просторового розвитку 
територій, інвестицій та житлово-комунального господарства районної 
державної адміністрації, рекомендувати головам сільських, селищної, міських
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рад довести це рішення до підприємств, установ, організацій та забезпечити 
його безумовне виконання.

2. СЛУХАЛИ: Щодо визначення місць знищення вибухонебезпечних 
предметів підрозділами Херсонського районного управління Головного 
управління ДСНС у Херсонській області.

ІНФОРМУВАВ: Маркобрун І.В. начальник відділу оборонної та
мобілізаційної роботи, цивільного захисту, взаємодії з 
правоохоронними органами районної державної 
адміністрації.

З урахуванням інформації доповідача, спільного наказу Міністерства 
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства оборони України, 
Міністерства транспорту та зв'язку України, Адміністрація Державної 
прикордонної служби України, від 27 травня 2008 року № 405/223/625/445 
«Про організацію робіт з виявлення, знешкодження та знищення 
вибухонебезпечних предметів на території України та взаємодію під час їх 
виконання», відповідно до листа Херсонського районного управління 
Головного управління ДСНС у Херсонській області від 21 жовтня 2021 року 
№66-2068/21 місцева комісія з питань ТЕБ та НС ВИРІШИЛА:

Погодити визначенні місця знищення вибухонебезпечних предметів 
підрозділами Херсонського районного управління Головного управління ДСНС 
у Херсонській області на 2022 рік:

1. Ділянка розміром 125x80 метрів, яка розташована на відстані чотири 
кілометри сто сімдесят метрів на Північ від північної межі населеного пункту 
Олександрівка Станіславської об’єднаної територіальної громади. Географічні 
координати ділянки -  46.662570, 32.106704.

2. Ділянка, яка розташована на відстані три кілометри на Північний Схід 
від східної межі населеного пункту Микільське Дар’ївської об’єднаної 
територіальної громади (територія військового стрільбища). Географічні 
координати ділянки -  46.723925, 32.867189.

Рішення прийнято одноголосно та підтримано^ленами комісії.

Голова комісії: X //---- Михайло ЛИНЕЦЬКИЙ

Секретар комісії Євген ОРЛОВЦЕВ


