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ПРОТОКОЛ № 8
засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та

надзвичайних ситуацій

м. Лисичанськ “15 ” череня 2016 р.

Головував: міський голова -  голова міської комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Шилін Сергій 
Іванович.

Присутні: члени комісії (за списком), запрошені (за окремим списком).

І. Про попереджнення виникнення надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних з експлуатацією міських інженерних мереж за адресою: 
м.Лисичанськ, кв.Центральний, 5а «Стихійний ринок заводу ГТВ»

Лисичанське МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз» доводить до вашого відома, 
що за адресою: м.Лисичанськ, кв.Центральний, 5а «Стихійний ринок заводу 
ГТВ» порушена охоронна зона підземного газопроводу низького тиску ф = 
159 мм, газопровід середнього тиску ф = 133мм.

У разі виникнення аварійної ситуації, усунення аварії та ремонт 
газопроводу буде не можливий.

Згідно "Правил безпеки систем газопостачання" розділу 5 п.1.12. 
"Уздовж траси підземного газопроводу повинні бути виділені смуги 
шириною по 2м., по обидва боки від осі газопроводу, в межах яких не 
допускається складування матеріалів і обладнання, посадка дерев, 
влаштування стоянок автотранспорту, гаражів, кіосків та інших споруд.

Просимо Вашого сприяння щодо перенесення "Стихійного ринку 
заводу ГТВ" з охоронної зони газопроводу.

Виступили: Сакович І.В.- Лисичанське МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»;
Корочанська Н.М. -  КП «Лисичанськтепломережа»;
Францов В.М. -  ЛКСП «Лисичанькводоканал»;
Нарбут А.С. -  Лисичанський РЕМ ТОВ «ЛЕО»;
Корякін І.В. -  управління з виконання політики міської 

ради в галузі ЖКГ;



Терянік В.В. -  управління архітектури та містобудування 
міської ради;

Орзул І.М. -  управління власності міської ради;
Шальнєв А.Л. -  перший заступник міського голови;
Нєкрасов А.М. -  начальник управління економіки міської 

ради;
Земляна С.О. -  управління капітального будівництва 

міської ради;
Черемін В.О. -  Лисичанське міське відділення Союзу 

ветеранів Афганістана (воїнів- 
інтернаціоналістів)

Тимченко С.В. - Лисичанського міського управління 
ГУ ДСНС України у Луганській області;

Данилейченко В.О. -  Лисичанське міськрайонне 
управління ГУ Держсанепідслужби у 
Луганській області.

За результатами доповіді, з урахуванням протоколів засідання міської 
комісії з питань ТЕБ та НС:№5 від 25.05.2012р., №10 від 20.08.2012р. та 
обговорення, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій вирішила:

1. В торгових точках за адресою: м.Лисичанськ, кв.Центральний, 5а 
«Стихійний ринок заводу ГТВ» визнати торгівлю несанкціонованой.

2. Лисичанському РЕМ ТОВ «ЛЕО» переглянути договора з
балансоутримувачами електричних мереж за адресою: м.Лисичанськ,
кв.Центральний, 5а «Стихійний ринок заводу ГТВ» та надати комісії з питань 
благоустрою території міста Лисичанська контактні данні 
балансоутримувачів електричних мереж.

Термін: 01.07.2016 року
3. Включити в склад комісії з питань благоустрою території міста

Лисичанська представників: Лисичанського РЕМ ТОВ «ЛЕО»;
Лисичанського міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області.

Термін: 01.07.2016 року
4. Керівництву ТОВ «Новий ринок «Південний» та ТОВ 

«Лісторгсервіс» надати комісії з питань благоустрою території міста 
Лисичанська копії документів на ввод в експлуатацію ринків.

Термін: 01.07.2016 року
5. Комісії з питань благоустрою території міста Лисичанська, згідно з

положенням про комісію з питань благоустрою території міста Лисичанська, 
визначити та демонтувати самовільно встановлені об’єкти за адресою: 
м.Лисичанськ, кв.Центральний, 5а «Стихійний ринок заводу ГТВ». Про 
демонтаж самовільно встановлених об’єктів проінформувати міську комісію 
з питань ТЕБ та НС та керівників: Лисичанського МУЕГГ ПАТ



«Луганськгаз»; КП «Лисичанськтепломережа»; ЛКСП
«Лисичанськводоканал»; Лисичанський РЕМ ТОВ «ЛЕО» для виконання 
ремонтних робіт.

Термін: 01.08.2016 року
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

благоустрою території міста Лисичанська.

II. Про протипожежний стан 
Новодружеськ, Привілля.

ринків міст Лисичанськ,

(Тимченко С.В.)

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення, міська 
комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій вирішила:

1.Керівникам ринків та суб’єктам господарювання, які займаються 
організацією ринкової торгівлі міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля:

1.1. Місця торгівлі привести у відповідність до вимог Правил 
пожежної безпеки України.

Термін: постійно
1.2. Продовжити вирішення питання щодо придбання в необхідній 

кількості сертифікованих вогнегасників.
Термін: постійно

1.3. З урахуванням зауважень та пропозицій Лисичанського міського 
управління ЕУ ДСНС України у Луганській області, привести ринки та 
об’єкти суб’єктів господарювання, які займаються організацією ринкової 
торгівлі міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля в пожежобезпечний 
стан (забезпечити перезарядку вогнегасників, які виробили свій ресурс на 
підставі технічних умов заводів виробників, обробити дерев’яні 
конструкції вогнегасним розчином, обладнати автоматичною пожежною 
сигналізацією, тощо).

Термін: постійно
1.4. Організувати навчання робітників з пожежно-технічного 

мінімуму через Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України у 
Луганській області .

Термін: постійно
1.5. Розглянути питання забезпечення пожежної безпеки підвідомчих 

об’єктів, розробити плани організаційних і практичних заходів поліпшення 
їх протипожежного стану відповідно до вимог «Правил пожежної безпеки 
на ринках України» Наказ МНС України №30 від 17.01.2005 року.

Термін: до 01.07.2016 року.
1.6. Розробити й узгодити з органом державного нагляду у сфері 

пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Лисичанського 
міського управління ЕУ ДСНС України у Луганській області схеми ринків і 
плани евакуації людей та матеріальних цінностей у разі виникнення пожежі



відповідно до вимог «Правил пожежної безпеки на ринках України» Наказ 
МНС України №30 від 17.01.2005 року.

Термін: до 01.07.2016 року.
2. Керівникам ринків та суб’єктам господарювання, які 

займаються організацією ринкової торгівлі мм.Лисичанськ, Новодружеськ, 
Привілля довести до суб’єктів господарювання незалежно від форми 
власності необхідність подання декларації відповідності матеріально- 
технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань 
пожежної безпеки в органи державного нагляду у сфері пожежної, 
техногенної безпеки Лисичанського міського управління ГУ ДСНС України 
у Луганській області, що дає право на використання суб’єктом 
господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх 
частин), на підставі Постанови КМУ №440 від 05.06.2013 року «Про 
затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності 
матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам 
законодавства з питань пожежної безпеки».

Термін: постійно
3. Керівникам ринків та суб’єктам господарювання, які займаються 

організацією ринкової торгівлі міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля в 
письмовій формі доповісти про усунені недоліки Лисичанському міському 
управлінню ГУ ДСНС України у Луганській області.

Термін: до 01.07.2016 року.

III. Про стан джерел протипожежного водопостачання на території 
мм. Лисичанська, Новодружеська та Привілля

(Мазалов С.В.)

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення, міська 
комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій вирішила:

1. Лисичанському міського управлінню ГУ ДСНС України у 
Луганській області надати місцевій комісії з питань ТЕБ та НС перелік 
водоймищ мм. Лисичанська, Новодружеська та Привілля, які необхідно 
обладнати під'їздами з твердим покриттям з майданчиками (пірсами) 
розміром не менше 12 х 12 м для встановлення пожежних автомобілів і 
забирання води будь-якої пори року;

Термін: до 01.07.2016 року
2. Представникам: управління з виконання політики міської ради в 

галузі ЖКГ, ЛКСП «Лисичанськводоканал», Лисичанського міського 
управління ГУ ДСНС України у Луганській області:

2.1. Обстежити всі заклади освіти та доповісти голові міської комісії з 
питань ТЕБ та НС про стан пожежних гідрантів, розташованих біля цих 
закладів.

Термін: до 01.08.2016 року



2.2. Обстежити всі пожежні гідранти та надати голові міської комісії з 
питань ТЕБ та НС карту-схему мм.Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля з 
позначенними на ній пожежними гідрантами (справні, несправні) та 
пожежними водоймищами. Стосовно несправних пожежних гідрантів надати 
розрахунки вартості ремонту та заміни.

Термін: до 01.08.2016 року
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Лисичанське 

міське управління ГУ ДСНС України у Луганській області.

Голова комісії С.І.Шилін

Секретар комісії І.М.Жуган


