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засiдання MicbKoT KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та
надзвичайних ситуацiй

Присутнi: члени KoMicii (за списком), запрошенi (за окремим списком).

техногенпо_екологiчноi безпеки та надзвичайних сиryацiй на
з питань

2015 piK

(Агафонов В.А.)
За резулътатами доповiдi та з урахуванням обговорення, MicbKa

комiсiя вирiшила:

I. Про затвердження Плану роботи MicbKoi KoMicif

1. Затвердити План роботи MicbKot KoMtcti з питанъ техногенно-
екологiчноТ безпеки та надзвичайних ситуацiй

2. Контроль за виконанням цього
мобiлiзацiйноi, режимно-секретноi
ЛисичанськоТ мiськоi ради.

П. .Про протипожежний
[Iоводружеська, Привiлля

роботи та

За резулътатами доповiдi та з урахуванням обговорення, MicbKa
комiсiя вирiшила:

1. Керiвникам ринкiв (Щодаток 2)
1.1 Розробити плани евакуацii людей i матерiальних цiнностей у разi

виникнення людей i матерiальних цiнностей у разi виникнеЕня ПОЖеЖi,

вiдповiдно до вимог НАПБ Б.01.005-2005 <<Правила пожежноТ безпеки На

ринках УкраТни>. Узгодити ik з органами державного нагляду у сферi
пожежноТ, техногенноТ безпеки та цивiльного захисту.

TepMiH: до 10 липня 2015 року

ъта2015 piK.

рiшення покласти на вiддiл
цивiльного захисту

стан ринкiв MicT Лисичанська,

(Тимченко С.В.)



1.2 Привести у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства у сферi
пожежноi безпеки пiд'Тзди i проiзди на територiТ ринкiв, протипожежнi

розриви, тощо. Вжити заходiв щодо придбання необхiдних первинних
засобiв пожежогасiння (вогнегасникiв).

TepMiH: до 10 липня 2015 року

1.З Обладнати булiвлi, примiщення та споруди ринкiв автоматичними

установками пожежноi сигналiзацii та оповiщення людей у разi виникнення
пожежi та НС, аварiйним освiтленням. Забезпечити вивiд сигналiв про
пожежу на пульти централiзованого спостереження пожежноi охорони,

TepMiH: до 01 сiчня 20Iб року

1.4 Керiвникам ринкiв розробити та узго дити з Лисичанським мiським
управлiнням ГУ ДСНС УкраТни у Луганськiй областi плани заходiв щодо
впровадження систем протипожежного захисту (автоматичноТ пояtежноТ
сигналiзацiТ) на пiдлеглих об'ектах.

TepMiH: до 10 липня 20115 року

1.5 Здiйснити планово-попереджувальний ремонт електромерехt з

випробуванням Iх на опiр iзоляцiI. Замiнити електрообладнання, монтаж
якого виконано з порушеннями вимог нормативних документiв.

TepMiH: до 10 липня 2015 року

1.6 Провести додатковi протипожежнi iнструктажi з обслуговуючим
персоналом ринкiв з вiдпрацюванням практичних дiй на випадок виникнення
пожежi.

TepMiH: до 10 липня 2015 року.

|,7 Заборонити реконструкцiю та будiвництво на територii ринкiв
об'сктiв без наявноТ проектноi документацiI, що пройшла вiдповiдну
експертизу.

TepMiH: постiйно.

1.В Заборонити експлуатацiю окремо розташованих ринкiв, KiocKiB,
павiльйонiв i магазинiв без отримання декларацiТ вiдповiдностi матерiально-
технiчноТ бази господарювання вимогам чинного законодавства.

TepMiH: постiйно.

2. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на Лисичанське
MicbKe управлiння ГУ ДСНС УкраIни у Лугансъкiй областi.



III. Про затвердження:
- перелiку об'ектiв пiдвищеноi небезпеки мм. Лисичанськ,

Новодружеська та Привiлля, що пiдлягають обладнанню
автоматизованими системами ранцьоfо виявлення надзвичайних

ситуацiй та оповiщеЕня населення у разi ik виникнення (Щодаток З);

- графiку впровадження автоматизованих систем раннього
виявлення надзвичайних сиryацiЙ та оповiщення населення у разi ik
виникЕення на об'сктах пiдвищеноi небезпеки на територii мм.
Лисичанська, Новодружеська та Привiлля (,Щодаток 4).

(Мазалов С.В.)

За результатами доповiдi та з урахуванням обговорення, MicbKa
комiсiя вйрiшила:

1. Затвердити Перелiк об'ектiв пiдвищенот небезпеки

мм. Лисичансък, Новодружесъка та Привiлля, що пiдлягають обладнанню

автоматизованими системами раннього виявлення надзвичайних ситуацiй та

оповiщення населення у разi ix виникнення (Щодаток 3).

2. Затвердити графiк впровадження автоматизованих систем раннъого
виявлення надзвичайних ситуацiй та оповiщення населення У РаЗi ix
виникнення на об'ектах пiдвищеноi небезпеки на територiт мм. Лисичансъка,
Новодружеська та Привiлля (Щодаток 4).

3. Керiвникам об'ектiв пiдвищеноi небезпеки, що пiдлягаЮТЬ
обладнанню автоматизованими системами раннього виявлення
надзвичайних сиryацiй та оповiщення населення у разi ii виникЦеННЯ,
вжити заходiв щодо ik установок та пiдключення.

TepMiH: протягом 2015-2016 poKiB.

4. Контроль за виконанням цього рiшення покласти
MicbKe управлiння ГУ ДСНС Украiни у Луганськiй областi.

на Лисичанське

голова koMicii

Секретар KoMicii .?fugа-

О.М. Голуб

B.I. Подолюх


