
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
РЕГIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГItIНОi

БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦЙ

26 червня 2020 р. м. Ужгород

протокол лt 12
позапланового засiдання регiональноi KoMicii

- ln ,,r"" KoMicii (за окремим списком)

- J особи (за окремим сппском)

склалася на територi[ областi упродовж 23-24

О.А., Щербей М.В., .Щавидов А.С., Буришин В.В.)

Внаслiдок випадiння великоi кiлькостi опадtь 2З -24 червня 2020 року
вiдбулось рiзке пiдвищення рiвня piK, переливи паводковими водами окремих
дiлянок автомобiльних дорiг, затоплення дворогосподарств, вiдключення
енергопостачання, руйнування окремих дiлянок автомобiльних дорiг, пiдпiрних
cTiHoK, MocTiB (мостових переходiв) та водогосподарських об'ектiв. Зокрема, за
оперативними даними, в областi зафiксовано:

. затоплено(пiдтоплено):
- 535 дворогосподарств;
- 90 га пасовищ.

. пошкоджено:

- 4 автодороги державного значення;
- 30 автодорiг мiсцевого значення;

- 2 пiдвiсних мости;

- 8 MocTiB (мостових переходiв);
- l дерев'яний MicT;

- 2 дерев'янi пiшохiднi мости;
. ЗрУйновано:

- б пiдвiсних MocTiB;

- l5 MocTiB (мостових переходiв).

Присутнi

Запрошенi

I. Про сиryацiю, яка
червня 2020 року

(Манiвчук В.М., Кисiль
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У водному господарствi областi, за попереднiми даними пошкоджено
14 об'ектiв.

У лiсовому господарствi областi, за попереднiми даними пошкоджено:
- дорiг - 30 759 м;

- MocTiB - З64 п. м.;

- пiдпiрнi стiнки - 614 п. м.;

- волока- 17 090 п. м.;

- зафiксовано зсуви грунту та пiдтоплення територii на площi
1 890 га.

Зага.ltом негативних наслiдкiв стихii зазна-тtо 19 населених пунктiв у9 адмiнiстративно-територiапьних одиницях областi, з яких найбiльше
постраждали Мiжгiрський, Рахiвський, Тячiвський та Хустський райони.

За попереднiми пiдрахунками для вiдновлення пошкоджених об]ектiв
необхiднi кошти у cyMi 17б 355,581 тис. грн., що значно перевищуе 1 вiдсоток
вiд обсяry видаткiв бюджетiв цих районiв, зокрема:

по об'ектам автодорожньоi iнфраструктури - 125 519,0 тис. грн., у тому
числi:

- дороги державного значеЕня - 92 000,0 тис. грн.;
- дороги мiсцевого значення - З3 519,0 тис. грн.

по об'ектам водного господарства - 40 9871281 тис. грн.
по об'ектам лiсового господарства - 9 849J тис. грн.

Внаслiдок пошкодження кiлькох електричних опор частково припинено
електропостачання с. Синевирська Поляна, с. Синевир. Iнших вiдключень
електропостачання, газопостачання та елек,трозв'язку по областi не
зафiксовано.

Заслухавши iнформацiю доповiдачiв з питання порядку денного, з
урахуванням обговорення, комiсiя впрiшила:

1. Iнформацiю виступаючих з питаннrI порядку денного взяти до вiдома.
2. Вiдповiдно до пiдпункry 1 пункту 5 постанови Кабiнеry MiHicTpiB

Украiни вiд 24.03.04 ЛЬ 368 ,,Про затвердження Порядку ютасифiкацii
надзвичйних ситуацiй техногенного та природного характеру за li рiвнями'' (зi
змiнами), Класифiкатора надзвичайних ситуацiй ЩК 019:2010, (код 20З10
,,Метеорологiчнi НС, пов'язанi з атмосферними опадами"; 20510 ,,НС, пов'язана
з високим piBHeM води (водопiлля, паводки)";), Класифiкацiйних ознак
надзвичайних сиryацiй JФNs l1, 19 роздiлу II ,,Надзвичайнi сиryацii природного
характеру", затверджених наказом МВС Украiни вiд 06.08.2018 Ns 658 ,,Про
затвердження Класифiкацiйних ознак надзвичайних ситуацiй", зареестрованого
в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраiЪи 28 серпня 2018 р. за Ns 969132421, попередньо

3. Басейновому управлiнню водних pecypciB рiчки Тиса:
3.1. Забезпечити реryлювання паводкових вод за допомогою шлюзiв,

каналiв та водовипускiв на мелiоративних системах;



З.3. Продовжити посилене спостереження за станом захисних дамб на
рiчках Латориця,Тиса в низинних районах областi, особливо в районi м. Чоп.

TepMiH: до нормалiзацii обстановки
4. Райдержадмiнiстрацiям постра)цдалих адмlнlстративно-

територiальних одиниць, Басейновому управлiнню водних pecypciB рiчки
Тиса, управлiнню ЩСНС УкраiЪи в Закарпатськiй областi, Службi
автомобiльних дорiг в Закарпатськiй областi, державному пiдприсмству
Служба мiсцевих автомобiльних дорiг
департаменту iнфраструкryри, розвитку
автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення та
житлово-комунального господарства облдержадмiнiстрацii,
Закарпатському обласному управлiнню лiсового та мпслпвського
господа рства:

4.1. Негайно пiсля спаду рiвня паводкових вод приступити до виконання
першочергових та невiдкладних аварiйно-вiдновлювzшьних робiт, починаючи з
вiдкачки води iз понижених мiсць населених пунктiв та з пiдвалiв житлових
будинкiв.

4.2. З метою недопущення подalJIьших руйнувань та збiльшення обсягiв
збиткiв - вжити першочергових заходiв iз лiквiдацii пошкоджень об'ектiв
бюджетноi сфери та iнфраструктури.

4.З. Вжити вичерпних заходiв щодо лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноi
ситуацii за рахунок першочергового використання мiсцевих (вiдомчих)
матерiальних резервiв та фiнансових pecypciB.

4.4. Вжити заходiв щодо забезпечення безпечного проiЪду
автомобiльними дорогами, якi зазнали пiдтоплення (затоплення) внаслiдок
стихii. При необхiдностi встановити додатковi дорожнi знаки.

TepMiH: невiдкладно
5. Райдержадмiнiстрацiям постраждалих адмiнiстративно-

територiальних одиниць, управлiнню з питань оборонноi роботи,
цивiльного захисту та взасмодi[ iз правоохороннимп органами
облдержадмiнiстрацii', управлiнню дснс Украiъи в Закарпатськiй областi:

5.1. Забезпечити своечасне оповiщення та iнформування населення щодо
погiршення погодних умов, загрози виникнення паводковоi сиryацii,
пiдтоплення територii, ходу проведення аварiйно-рятувальних робiт та iнших
невiдкладних робiт, а також правил поведiнки в таких умовах, у тому числi
через заJIучення об'ектових, вiдомчих та спецiальних систем оповiшення та
засобiв масовоi iнформацii.

б. Райдержадмiнiстрацiям постраяцалих адмl н lстрати вно-
територiальних одиниць, управлiнню ЩСНС Украiни в Закарпатськiй
областi:
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3.2. Продовжити наповнення мiждамбового
акумуляцii поводкового стоку;

простору та водосховищ для

у Закарпатськiй
i утримання

областi,
мережi

6. 1. Провести роботу з туристичними операторами щодо оперативного
iнформування органiв влади про туристiв, якi опинились у зонi надзвичайноi



вiд

7. Райдержадмiнiстрацiям постраждалих адмlнlстрати вно-
територiальних одиниць, головному управлiнню Щержпродспоживслужби
в Закарпатськiй областi, ЩУ ,rЗакарпатський обласний лабораторний
центр МОЗ УкраiЪи":

7.|, Сформувати у единий перелiк Bci затопленi джерела
дечентрмiзованого водопостачання, надвiрнi туалети, кJIадовища
смiтгезвалища, iншi потенцiйно-небезпечнi джерела забруднення.

7.2. Забезпечити дезiнфекцiю затоплених джерел децентрzl,.Iiзованого
водопостачання, надвiрних туалетiв, житлових та нежитлових примiщень.

7.З. Забезпечити проведення н€uIежного лабораторного контролю якостi
питноi води у затоплених джерелах децентралiзованого водопостачання, при
потребi - забезпечити вiдкачування води iз них та проведення повторних
дезiнфекцiй.

7.4. Посилити коЕтроль за санiтарно-епiдемiчною ситуацiею на територii
пiдтоплених населених пунктiв пiсля спаду води у них.

TepMiH: невiдкладно

8. Райдержадмiнiстрацiям постраждалих адмr н rстрати вн о-
територlальних одиниць:

8.1. Вжити заходiв до органiзацii всебiчного життезабезпечення
постражд€}лого населеннJI, особливу увагу зверн}ти на доставку продуктiв
харчування, продуктiв першоi необхiдностi, надання медичноi та психологiчноi
допомоги;

8.2. Вжити термiнових заходiв для надання, за рахунок мiсцевих
бюджетiв, матерiальноi допомоги постраждалому населенню. Особливу уваry
звернути на малозабезпеченi ciM'i.

8.4. Скласти та подати департаN,Iенту соцiального захисту населенIUI
облдержадмiнiстрацii список постраждалих громадян.

Термiп: до 30.06.2020 року
8.5. Здiйснити обстеження пiдтоплених (пошкоджених) житлов.их

будинкiв, об'ектiв бюджетноi сфери, iнфраструктури, iнших об'ектiв державноi
KoMyHa.,rbHoi та приватноi власностi.

ситуацii та потребують невiдкладноi допомоги, а також стосовно тимчасового
припинення вiдвiдування територii
наслiдкiв погiршення погодних умов

населених пунктlв, якl постражд€rли
та дощових паводкiв.

8.З. Забезпечити ст€rлу робоry об'ектiв комунального господарства,
особливо водозаборiв господарсько-питного призначення та водопровiдно-
кана;riзацiйних спорул i
iз безперервним цикJIом

мереж, систем електро-
функцiонування тощо;

)ктро- та газопостачання,
ощо;
TepMiH: невiдкладно

пiдприемств

8.6. Зведену iнформацiю щодо пiдтоплених (пошкоджених) об'сктiв та
оцiнки завданих збиткiв, протоколи засiдань мiсцевих комiсiй з питань ТЕБ та
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НС надiслати департаменту економiчного розвитку i торгiвлi
облдержадмiнiстрацii, разом iз Ееобхiдним пакетом докрлентiв вiдповiдно до
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 29.0З.02 Ns 415 ,,Про затвердження
Порядку використання коштiв резервного фонду бюджету" та розрахунком
збиткiв, пiдготовленим у вiдповiдностi до постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 15.02.02 ЛЪ 175',Про затвердження Методики оцiнки збиткiв вiд
наслiдкiв надзвичайних ситуацiй техногенного i природного характеру".

TepMiH: до З0.06.2020 року

9. Щепартаменту агропромислового розвитку облдержадмiнiстрацii:
9.1, Скласти та подати департаменту економiчного розвитку i торгiвлi

облдержадмi HicTpauii:
перелiк (загальну площу) пiдтоплених сiльськогосподарських угiдь

областi;

розрЕIхуЕок збиткiв вiд втрат
сiльськогосподарськоi продукцiТ та втрат незiбраноi сiльськогосподарськоi
продукцii.

TepMiH: до З0.06.2020 року

10. !епартаментам облдержадмiнiстрацii: освiти i науки;
iнфраструктури, розвитку i утримання мережl автомобiльних дорlг
загального користування мlсцевого значення та житлово-комунального
господарства, державному пiдприсмству Служба мiсцевих автомобiльних
лорiг у Закарпатськiй областi, Басейновому управлiнню водних pecypciB
рiчки Тиса, службi автомобiльних дорiг в Закарпатськiй областi,
Закарпатському обласному управлiнню лiсового та мисливського
господарства:

10.1. Вiдповiдно до компетенцii скJIасти та подати департаменту
економiчного розвитку i торгiвлi облдержадмiнiстрацii перелiк пiдтоплених
(пошкоджених) пiдвiдомчих об'ектiв (булiвель, споруд, об'ектiв
iнфраструктури, тощо) разом iз вiдповiдним розрахунком збиткiв та сумою
коштiв,, необхiдних для ix вiдновлення.

TepMiH: до 30.06.2020 року

11. fiепартаменry соцlального захисту населен ня
облдержадмiнiстрачii:

11.1. Забезпечити скJIадання та поданнjI до департаменту економiчного
розвитку i торгiвлi облдержадмiнiстрацii зведеного реестру постраждалих
громадян областi та списку осiб, майну (господарству) яких завдано збитки,

TepMiH: до 30.06.2020 року

L2. райдержадмiнiстрацiям постраждалих адмiнiстративно-
територlальних одиниць, департаментам облдержадмiнiстрацii:
iнфраструктурио розвитку i утримання мережi автомобiльних дорiг
загального користування мrсцевого значення та житлово-комунального
господарства; агропромислового розвитку; соцiального захисту населення;

готовоi промисловоi та
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Басейновому управлiнню воднпх pecypclB рlчки Тиса, службi

управлiнню з питань
iз правоохоронними

ситуацlи техногенного l природного

TepMiH: до 30.0б.2020 року

13. Райдержадмiнiстрацiям постраждалих адмlнlстративно-
територiальних одиниць

13.1. Подати управлiнню з питань оборонноi роботи, цивiльного з€жисту
та взаемодii iз правоохоронними органами облдержадмiнiстрацii протоколи
засiдань мiсцевих комiсiй з питань ТЕБ та НС iз проведеною класифiкацiею та
визначенням рiвня надзвичайноi сиryацii.

TepMiH: до З0.06.2020 року

|4. Щепартаменту економrчного розвитку торгlвлl
облдержадмiнiстрацiii, департаменту фiнансiв облдержадмiнiстрацii,
управлiнню з питань оборонноi роботи, цивiльного захисry та взасмодii iз
правоохоронними органами облдерясадмiнiстрацii:

14.1. Опрацювати поданi матерiали та пiдготувати вiдповiднi пропозицii
щодо попередньоТ оцiнки завданих збиткiв та opieHToBHoi суми коштiв,
необхiдноi лля лiквiдацii наслiдкiв стихii, з урахуванням вимог постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 29.03.02 JФ 415 ,,Про затвердження ГIорядку
використання коштiв резервного фонду бюджету" та вiд 15.02.02 Nч 175 ,,Про
затвердження Методики оцiнки збиткiв вiд наслiдкiв надзвичайних сиryацiй

TepMiH: до 07.07.2020 року

техногенного i природного характеру".

15. Щепартаменry економiчного розвитку i торгiвлi
облдержадмiнiстрацii, департаменту фiнансiв облдержадмiнiстрацi'i
управлiнню з питань оборонноi роботи, цивiльного захисry та взаемодii iз
правоохоронними органами облдержадмiнiстрацii:

15.1. Провести аналiз поданих документiв та виходячи з фiнансових
можливостей обласного бюджету подати головi облдержадмiнiстрацii

автомобiльних дорiг в Закарпатськiй областi, державному пiдприемству
Служба мiсцевих автомобiльних дорiг у Закарпатськiй областi,
Закарпатському обласному управлiнню лiсового та мисливського
господарства:

12.1. Узагальнити та подати, у межах компетенцii,
оборонноi роботи, цивiльного захисту та взасмодiТ
органами облдержадмiнiстрацii:

зведений ресстр постраждалих громадян областi та список осiб, майна
(господарства) яких завдано збитки за формою, згiдно додатку 1;

зведений перелiк пiдвiдомчих об'ектiв, пошкоджених (зруйноваilих)
внаслiдок надзвичайноi ситуацii, за формою, згiдно додатку 2;

зведений акт збиткiв та розрахунок збиткiв iз пояснювальною запискою
за район пiдготовлений вiдповiдно до вимог постанови Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни вiд 15 лютого 2002 року Nэ l75 ,,Про затвердження Методики оцiнки
збиткiв вiд наслiдкiв надзвичайних
характеру".



7

пропозицii щодо суми коштiв та джерел фiнансування на лiквiдацiю наслiдкiв
надзвичайноi ситуацii.

TepMiH: до 11.07.2020 року

1б. Головному управлiнпю .Щержпродспоя(пвслужби в Закарпатськiй
областi:

l6.1. Надати iнформацiю щодо нмвного забезпечення дезiнфiкуючими
засобами.

1б.2. Щоденно до 15.00 iнформувати департtlI\4ент агропромислового
розвитку облдержадмiнiстрацii в розрiзi районiв та MicT про:

16.2. 1 . Кiлькiсть затоIuIених худобо могильникiв та бiотермiчних ям;
16.2.2. Кiлькiсть виJIвлених загиблих тварин по вид,tх: ВРХ; !РХ; сВияi;

птиця; lншl.
16.3. Пiд час здiйснення наглядовоi дiяльностi особливу увагу звернути

на заходи спрямованi на недопущення реалiзацii
походження без вiдповiдних ветеринарних документiв.

продукцll тваринного

16.4. Постiйно проводити iнформацiйну та роз'яснювальну роботу щодо
недопущення харчових токсикоiнфекцiй, розповсюдження хвороб.

17. {епартаменry фiнансiв облдержадмiнiстрацii:
17.1. Надати управлiнню з питань оборонноi роботи, цивiльного захисту

та взаемодii iз правоохоронними органами облдержадмiнiстрачii офiцiйну
iнформацiю про обсяг видаткiв бюджетiв постражд€ших адмiнiстративно-
територiальних одиниць.

TepMiH: невiдкладно
18. Закарпатському обласному центру iз гiдрометеорологii:
18,1, Надати управлiнню з питань оборонноi роботи, цивiльного захисту

та взасмод1l lз правоохоронними органами облдержадмiнiстрацii офiцiйну
довiдку про гiдрометеорологiчнi умови за перiод 2З-24 червня 2020 року.

TepMiH: невiдкладно

19. У пунктi 5 рiшення регiонаllьноi KoMicii вiд 22.О6.2020 Nsll слова
,,нереryлярнi" виключити.

20. Контроль за виконанням рiшення регiональноi koMicii з даного
питання покласти на департамент економiчного розвитку i торгiвлi
облдержадмiнiстрацii та управлiння з питань оборонноi роботи, цивiлiного
захисту та взасмодii iз правоохоронними органами облдержадмiнiстрацii.

Голова обласноi державноi адмiнiстра
голова регiональноТ KoMicii

Вiдповiдальний секретар регiональноi
KoMicii', головний спецiалiст управлiння
з питань оборонноi роботи, цивiльного
захисту та взасмодii з правоохоронними
органами облдержадмiнiстрацii Ганна ПОНЦ

Олексiй ПЕтРоВ



Додаток l
до протоколу засiдання регiональноi

KoMicii з питань ТЕБ та НС
вiд zб *.&aq 2020 року Ns fZ

зрАзок

ЗАТВЕРД)I(EНО
Рiшенням районноi KoMicii з питань
техЕогенно-екологiчноi безпеки ' та
надзвичайних ситуацiй,
протокол вiд _ 2020 року J\b _

року

Iршавський район
с. Зарiччя

Ns
з/п

пIБ Алреса OpieHToBHa
сума збиткiв,

грн.

Примiтка

l Булеза Ганна
михайлiвна

вул.
Першотравнева,

25

5000

2 Бiрсак Ганна Юрiiвна вул. Миру, 160 5000
4 Зан Марiя IBaHiBHa вул, Миру, 1З9 5000
5 Фущич Михайло

михайлович
вул. Миру, 1З8 5000

Всього по с. Зарiччя 20 000
с. !овге

Ns
з/п

пIБ адреса OpicHToBHa
сума збиткiв

Примiтка

1 Бажо IBaH .Щмитрович вул.
Городища,5 1

2000

Всього по с. Щовге 2000
с. Бiлки

лъ
з/п

пIБ адреса OpieHToBHa
сума збиткiв

Примiтка

1 Свiтлинець M.I. Л.Украiнки, 64 7000
Всього по с. Бiлки 7000

Всього по Iршавському району:
118 осiб | 176 4l7 rpк.
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