ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННОЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
пр. Ушакова, 47, м. Херсон, 73000; тел./факс 42-01-95, тел. 22-35-44, е-таі1:ир-сіvzah@khoda.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 6
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
25 лютого 2020року
11.00

Облдержадміністрація,
(І поверх, зал засідань)
пл. Свободи, м. Херсон
Головував Гусєв Ю.В., голова Херсонської обласної державної адміністрації
Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій, запрошені (за списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Про надзвичайну ситуацію, пов’язану з складними погодними умовам
що виникла на території Херсонської області 24 лютого 2020 року.
1. СЛУХАЛИ: Про надзвичайну ситуацію, пов’язану з складними
погодними умовами, що виникла на території Херсонської області
24 лютого 2020 року.
ДОПОВІДАВ: Кіріяк Ю.П., який зазначив, що 24 лютого поточного
року в багатьох районах Херсонської області та м.Херсон спостерігався дуже
сильний вітер, який відповідає критеріям стихійного гідрометеорологічного
явища, швидкість вітру при поривах склала від 25 до 35 м/c., яким повалено
600 дерев.
Станом на теперішній час порушено функціонування об'єктів
життєзабезпечення населення у зв’язку з аваріями на мережах без
електропостачання залишилось 2000 осіб більш, як на 3 доби.
Звернув увагу, що по області неструмлено 61 населений пункт у
Високопільському,
Олешківському,
Генічеському, Голопристанському,
Іванівському, Каховському, Скадовському, Чаплинському, Новотроїцькому
районах області та містах Херсон, Каховка, Нова Каховка. Відключено
38 трансформаторних підстанцій, пошкоджено повітряних ліній: 35/150 кВ. -
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1, 10 (6)кВ. - 68, ТП 10/0,4кВ. - 687. Для ліквідації залучена територіальна
спеціалізована служба енергетики (63 аварійні бригади , 203 особи).
Сильним вітром пошкоджено покрівлі на 86 об’єктів:
Білозерський район - 14 об’єктів навчальні заклади, садки, ЦРЛ
с.Надеждівка, Посад-Покровське, Олександрівка, Кизомис.
Бериславський район - 3 об’єкти садочок с.Раківка, буд культури, ЗОНІ
с.Новорайське.
Горностаївський район - 2 об’єкт буд. культури с. Каїри. дах ХПП.
В.Олександрівський район - 2 об’єкт
буд. Культури, будівля
адміністрації, пошкоджено водонапірну башту.
В.Лепетиський район - 8 об’єктів Миколаївська с/р, ЗОШ -1, садочок,
с.Рубанівка садочок, буд культури, ЗОШ, с.Князегригорівка ФАП, буд
культури, садочок.
Високопільський район - 1 об’єкт садочок смт.Високопілля.
Чаплинський район - 5 об’єкт
смт Чаплинка 5 поверх будинок,
смт.Асканія Нова школа, торговий центр, 2 багатоповерхових будинки.
Голопристанський район - 5 об’єкт
ЗОШ в селах .В.Кардашинка,
НовофедорІвка, Геройське, Чорноморське, Олександрівка.
Каховський район - 2 об’єкт с.Архангельська слобода покрівлі ЗОШ, та
сільської ради.
Новотроїцький район -2 об’єкти ЗОШ с. Чкалове, навчально виховний
центр с.Зелене.
м.Херсон - 33 об’єкти заклади культури - 3, заклади спорту - 2, заклади
освіти - 8, лікарняні заклади - 5, житлові будинки - 14 адміністративна будівля
та лікувальний корпус з прибудовами КНП «ОТЦЕМД та МК», будівля та
бокси «ХОКАРС», бокси-склади Департаменту з питань цивільного захисту та
оборонної роботи облдержадміністрації, господарча будівля управління
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в області.
м.Нова Каховка - 1 об’єкт ЗОШ смт. Казацьке.
м.Гола Пристань - 4 об’єкти
ЗОШ - 3, садочок-1.
Внаслідок падіння 4 водонапірних башт в с.Бобровий Кут,
В.Олександрівського району, с.Тендрівське Голопристанського району та
с.Станіслав, с.Берегове Білозерського району залишились без водопостачання
3800 осіб більш, як на 3 доби.
Від наслідків стихії по м.Херсон постраждало 6 осіб з них З
госпіталізовано.
Для проведення першочергових невідкладних робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації залучено від: ХОКАРС - 4 бригади, 8 осіб, ГУ ДСНС - 15
од. техніки, 60 особового складу. Комунальні служби органів місцевого
самоврядування 30 од. техніки, 308 осіб.
За попередніми оцінками орієнтовні збитки нанесені області перевищили
2 тис. мінімальних розмірів заробітної плати.

з
ВИРІШИЛИ:
1. Визнати, що на території Херсонської області ситуація, що сталася
внаслідок несприятливих погодних умов за Класифікаційними ознаками
надзвичайних ситуацій (5,6,7), затверджених наказом Міністерства внутрішніх
справ України від 06 серпня 2018 року № 658, та Національного класифікатору
України “Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010” вважається
надзвичайною природного характеру, місцевого рівня.
2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам міст обласного, районного
значення, об’єднаним територіальним громадам:
2.1. Організувати на місцях роботу оперативних штабів та цілодобове
чергування призначених із їхнього складу оперативних груп.
2.2. Мобілізувати наявну інженерну та спеціальну техніку, сили та засоби
служб, підприємств, установ та організацій для ліквідації наслідків стихії.
2.3. Забезпечити стале функціонування систем життєзабезпечення
населення.

2.4.
Організувати роботу щодо виявлення обсягів руйнувань
електромереж, об’єктів соціальної сфери, будівель приватного сектору та
надати до Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи
обласної державної держадміністрації акти обстеження постраждалих об’єктів,
обсяги збитків нанесені надзвичайною ситуацією.

2.5.
Постійно інформувати через засоби масової інформації населення п
наявну обстановку.
Термін - до 26 лютого 2020 року

3.
Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної робот
обласної державної адміністрації:
3.1 Організувати цілодобовий збір та узагальнення інформації про наявну
обстановку та надання її голові обласної державної адміністрації та голові
комісії.
3.2.
Забезпечити координацію залучення додаткових сил та засобів дл
організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Терміново

4.
Головному Управлінню Державної служби України з надзвичайн
ситуацій в області, Херсонській обласній комунальній аварійно-рятувальній
службі:
4.1.
Залучити всі наявні сили та засоби для проведення робіт по ліквідац
наслідків надзвичайної ситуації.
Терміново

4.2.
Надати до Департаменту з питань цивільного захисту та оборонно
роботи обласної державної адміністрації звіт про використання виділених з
регіонального матеріального резерву пально-мастильних матеріалів на
попередження та ліквідацію наслідків негоди.
Термін - після використання
5. ДП «Херсонський облавтодор», Службі автомобільних доріг в
Херсонської області:
5.1. Прийняти всі необхідні заходи по забезпеченню транспортного
сполучення на автошляхах області.
5.2. Скоординувати порядок взаємодії своїх служб з підрозділами
Головного управління Національної поліції в області.
6. Головному управлінню Національної поліції в області:
6.1. Організувати постійний контроль за станом безпеки дорожнього
руху, особливу увагу при цьому приділити найбільш небезпечним ділянкам
автомобільних доріг.
6.2. Інформувати учасників автомобільного руху про ускладнення проїзду
по автошляхах, проблемних ділянках доріг та резервні маршрути їх об’їзду.
7. АТ «ЕК «Херсонобленерго», АТ «Херсонгаз» організувати роботи з
ліквідації
наслідків
надзвичайної
ситуації та
забезпечити
газоелектропостачання у населені пункти області.
Терміново
8. Департаменту з питань внутрішньої та інформаційної політики
обласної державної адміністрації забезпечити своєчасне інформування
населення про ускладнення погодних умов із залученням ЗМІ.
9. Керівникам установ та організацій, відповідальним за виконання
завдань визначених цим протоколом, про вжиття заходів інформувати
регіональну комісію з питань ТЕБ та НС через Департамент з питань
цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації.
Термін до 28 лютого 2020року
-

Перший заступник голови комі

Вадим ЧАБАН

Відповідальний секретар комісії

Олександр БІЛОУСОВ

