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Протокол № 6 

засідання комісії з питань ТЕБ та НС  

  

 

від 24.03.2020 року               м. Старокостятнинів 

 

 

Головував:                     Микола МЕЛЬНИЧУК  – міський голова 

 

Секретар комісії:           Володимир ГОРДІЙЧУК – головний  спеціаліст, 

експерт з умов праці управління соціального 

захисту виконавчого комітету міської ради  

 

Члени комісії:                Володимир БОГАЧУК – перший заступник 

міського голови; 

Ігор МИХАЛЕЧКО  – завідувач відділу з питань 

НС та ЦЗ населення виконавчого комітету 

міської ради; 

Володимир БУЛИЧ – начальник комбінату 

комунальних підприємств; 

Володимир ГЛАДУН – директор міського 

радіомовлення; 

Валентина КАМІНСЬКА – начальник 

фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради; 

Вікторія ШЕВЧУК - завідувач відділу з питань 

охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради; 

Іван ГРОЗЯН – начальник управління 

економіки виконавчого комітету міської ради; 

Юрій ПОЛІЩУК – завідувач відділу 

містобудування та архітектури виконавчого 
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комітету міської ради; 

Сергій ЧИЖ – начальник 

Старокостянтинівського РС ГУ ДСНС у 

Хмельницькій області; 

Наталія ШАБЕЛЬНИК – начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради. 

 

Запрошені:                    Олександр ЛАКТІОНОВ – директор  

комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал». 

 

 

 

Порядок денний: 

 

Про ситуацію, що трапилась на самопливному каналізаційному 

колекторі комунального підприємства водопровідно-каналізаційного 

«Водоканал»  по вул. Франка та Варчука у м. Старокостянтинів 

 

Слухали:  Володимира БОГАЧУКА, Олександра ЛАКТІОНОВА «Про 

ситуацію, що трапилась на самопливному каналізаційному колекторі 

комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал» по вул. Франка та Варчука у м. Старокостянтинів». 

22-23 березня 2020 року стався пролом самопливного каналізаційного 

колектора, діаметром 600, 800 мм по вул. Франка та Варчука у                                                                

м. Старокостянтинів, внаслідок чого виникла загроза скиду неочищених 

стічних вод у навколишнє середовище.  

Каналізаційний самопливний колектор КП «Водоканал», діаметром 600, 

800 мм, що проходить по вул. Франка та Варчука побудований у 1972 році та 

згідно експертного висновку Національного університету водного господарства 

та природокористування перебуває у аварійному стані та потребує повної 

реконструкції, оскільки є загроза виникнення аварійних ситуацій і в 

подальшому.  

Згідно розрахунків, орієнтовні збитки від аварії можуть скласти 6400 тис. 

грн. Протягом 2012-2019 було проведено заміну 1410 м колектора. В 

аварійному стані залишається 1640 м колектора. 

На основі вищевикладеного, згідно Державного класифікатора України 

ДК 019:2010_, класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, затверджених 

наказом МВС України від 06.08.2018 року № 658 подія, що трапилась на 

самопливному каналізаційному колекторі по вул. Миру є загрозою виникнення 

надзвичайної ситуації техногенного характеру місцевого рівня (постанова 

КМУ від 24.03.2004 року № 368).    

 

 



Вирішили: 

 

1. Відповідно до розрахунків збитків, Державного класифікатора надзвичайних 

ситуацій ДК 019:2010 подію, що трапилась на каналізаційному колекторі КП 

ВКГ «Водоканал» у м. Старокостянтинів – аварія на самопливному 

каналізаційному колекторі, діаметром 600, 800 мм по вул. Миру та Варчука, 

внаслідок чого виникла загроза скиду забруднювальних речовин у навколишнє 

середовище визнати як загрозу виникнення надзвичайної ситуації 

техногенного характеру, код НС 10810, внаслідок аварії у каналізаційній 

мережі із скиданням забруднювальних речовин, ознаки I.69 (наказ МВС 

України від 06.08.2018 року № 658), місцевого рівня, пункт 6.2 Порядку 

класифікації НС за їх рівнями, затвердженого постановою КМУ від 24.03.2004 

року № 368). 

2. Комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал» (Олександр ЛАКТІОНОВ) із залученням підрядних організацій 

провести аварійно-відновлювальні роботи з реконструкції (заміни) 

самопливного каналізаційного колектора по вул. Франка та Варчука у                         

м. Старокостянтинів. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

Голова комісії   Підпис   Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

Секретар комісії  Підпис   Володимир ГОРДІЙЧУК 


