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Про заходи щ одо розм інування
судна з боєприпасам и часів
Д ругої світової війни, виявленого
на території Голопристанського
району в Я горлицькій затоці
У жовтні 2017 року на території Голопристанського району Х ерсонської
області в Я горлицькій затоці знайдено судно Д ругої світової війни з
вибухонебезпечними предметами.
Групою піротехнічних робіт та спеціальних водолазних робіт аварійнорятувального загону спеціального призначення Головного управління
Д ерж авної служ би У країни з надзвичайних ситуацій в області 12 жовтня
минулого року проведено огляд реш ток затопленого судна, під час якого
виявлено, щ о на палубі знаходяться артилерійські снаряди калібру 45 мм,
трю ми судна заповнені снарядами та предметами, схож ими на донні міни.
З метою забезпечення безпеки судноплавства на морському і річковому
транспорті, підвищ ення рівня пож еж ної та техногенної безпеки на території
області,
недопущ ення
загибелі та травм ування
лю дей,
запобігання
використанню
вибухонебезпечних
предметів
у терористичних
цілях,
відповідно до статті 19 К одексу цивільного захисту України, керую чись
статтею 6, частиною другою статті 13, статтею 25, пунктом 1 частини перш ої
статті 39, частиною перш ою статті 41 Закону У країни «Про місцеві державні
адміністрації»:
1. Затвердити план заходів щ одо розм інування судна з боєприпасами
часів Д ругої світової війни, виявленого на території Голопристанського району
в Я горлицькій затоці, щ о додається.
2. Д епартам енту з питань цивільного захисту та оборонної роботи
обласної держ авної адм іністрації спільно з Головним управлінням ДСНС
У країни у Х ерсонській області вжити заходів щ одо ф інансування робіт з
розмінування судна з боєприпасам и часів Д ругої світової війни, виявленого на
території Голопристанського району в Я горлицькій затоці, на суму 517 652 грн
за рахунок обласного бюджету.
3. К онтроль за виконанням цього розпорядж ення покласти на заступника
голови обласної держ авної адміністрації Ч абана В.І.
Голова обласної
держ авної адм іністрації

А .А .Гордєєв

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо розмінування судна з боєприпасами часів Д ругої світової війни, виявленого
на території Голопристанського району в Ягорлицькій затоці
№
з/п

Зміст заходу

Виконавець

1
1.

2
Підготувати проект клопотання
обласної державної адміністрації
до Кабінету Міністрів України з
приводу
виділення
коштів 3
державного
бюджету у сумі
2 млн 120 тис. грн на проведення
робіт
зі
знешкодження
та
знищення
вибухонебезпечних
предметів, що залишилися на
території Х ерсонської області
Провести закупівлю майна та
обладнання
для
групи
піротехнічних
робіт
та
спеціальних
водолазних
робіт
аварійно-рятувального
загону
спеціального
призначення
Г оловного
управління
ДСНС
України в області
Визначити
місце
знищення
вибухонебезпечних предметів

3
Департамент з питань
цивільного захисту та
оборонної
роботи
обласної
державної
адміністрації

2.

3.

4.

5.

Термін
виконання
4
До
01 березня
2018 року

Е оловне
управління
ДСНС
України
у
Херсонській області (за
згодою)

Д°
27 квітня
2018 року

Е олопристанська
районна
державна
адміністрація спільно з
Е оловним управлінням
ДСНС
України
у
Херсонській області (за
згодою)
Визначити
місце
дислокації Голопристанська
державна
піротехнічного
підрозділу
в районна
Г олопристанському
районі
на адміністрація
період розмінування судна
управління
Організувати
вилучення
та Е оловне
України
у
знищення
вибухонебезпечних ДСНС
предметів шляхом проведення Херсонській області (за
згодою)
наземних підривних робіт

До
01 березня
2018 року

До
27 квітня
2018 року
У період
проведення
робіт 3
розмінування

1

6.

7.

8.

9.

10.

11.

2
Здійснювати
організацію
та
проведення
природоохоронних
заходів,
науково-дослідницьких,
господарських та інших робіт з
урахуванням
рекомендацій
Г оловного
управління
ДСНС
України в області та цього плану
заходів
Забезпечити
постійний
моніторинг
та
координацію
проведення підводних і наземних
підривних робіт

3
Чорноморський
біосферний заповідник
НАН
України
(за
згодою)

Департамент з питань
У період
цивільного захисту та
проведення
оборонної
роботи
робіт 3
обласної
державної розмінування
адміністрації
Г олопристанська
До початку
районна
державна проведення
адміністрація,
робіт 3
Г оловне
управління розмінування
Н аціональної поліції у
Херсонській області (за
згодою),
Г оловне
управління
ДСНС
України у Херсонській
області (за згодою)

Забезпечити
оповіщення
населення у період проведення
підводних і наземних підривних
робіт та вжити спільно з Головним
управлінням Національної поліції
в
області
заходів
щодо
обмеження доступу населення до
місць
проведення
робіт
3
розмінування,
погоджених
з
Г оловним
управлінням
ДСНС
України в області
Вжити заходів щодо забезпечення Херсонська філія
безпеки
судноплавства
в ДП «Адміністрація
морських
портів
Ягорлицькій затоці
України» (за згодою)

Г оловне
управління
Національної поліції у
Херсонській області (за
згодою),
управління
патрульної
поліції
в
Херсонській області (за
згодою)
управління
Інформувати обласну державну Г оловне
України
у
адміністрацію
про
виконання ДСНС
Херсонській області
заходів, визначених цим планом
Забезпечити
дотримання
громадського
порядку
уздовж
берегової
смуги
в
районі
проведення
спеціальних
водолазних підривних робіт

Заступник голови
обласної державної адміністрації

4
У період
проведення
робіт 3
розмінування

До повного
завершення
підводних та
наземних
підривних
робіт
У період
проведення
спеціальних
водолазних
підривних
робіт
Постійно під
час
проведення
робіт 3
розмінування

В.І.Чабан

