
У К Р А Ї Н А
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

КОМІСІЯ 
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА НАДЗВИЧАЙНИЇХ СИТУАЦІЙ

08400, м.Переяслав-Хмельницький, вул. Б.Хмельницького, 27/25, тел.5-17-22, 5-45-70

П Р О Т О К О Л  № 1
екстреного засідання комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

05 лютого 2019 року м.Переяслав-Хмельницький.
09.00. Зал засідань.

Головував: міський голова Костін Т.В.
Секретар комісії: Мартинов С.Г.

Присутні: члени комісії, , завідувач навчально-консультаційного пункту ЦЗ та 
БЖД Олефір М.І., директор ТОВ «Укрспецтепло» Лупачов Д.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І.Про звернення жителя м. Києва Лисенка Леоніда Віталійовича на Урядову 
гарячу лінію про незадовільну якість питної води у дитячих садках та школах 
міста Переяслава-Хмельницького.

Доповідає: Роман О.І.
Співдоповідач: Глоба Л.А.

2. Про звернення жительки міста Бережної Наталії Миколаївни на Урядову 
гарячу лінію щодо порушень вимог санітарного законодавства під час здійснення 
господарської діяльності ТОВ «Укрспецтепло» (м. Переяслав-Хмельницький, 
вул. Б. Хмельницького, 137)

Доповідає: директор ТОВ «Генеруюча компанія
«Укрспецтепло» Лупачов

Денис Миколайович
3. Про затвердження плану роботи міської комісії з питань ТЕБ та НС на І- е 

півріччя 2019 року
Доповідає: Мартинов С.Г.

І. СЛУХАЛИ:
Начальник Переяслав-Хмельницького районного управління Головного 

управління Дерпродспоживслужби в Київській області Роман Олексій Іванович у 
своєму виступі розповів присутнім, що житель міста Києва Лисенко Леонід 
Віталійович два рази звертався на Урядову гарячу лінію 30.09.2018 року та 
02.01.2019 року про незадовільну якість питної води у дитячих садках та школах 
міста Переяслава-Хмельницького. Після першого звернення керівництво ГУ



Дерржпродслужби в Київській області силами спеціалістів державної установи 
«Київський обласний лабораторний центр» 26.11-27.11.2018 року провели 
мікробіологічні дослідження питної води і виявили, що з кранів на харчоблоках 
ЗОШ № 7,301Н № 1 виявлені загальні калі формні бактерії та Е.сой, що не 
відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, 
призначеної для споживання людиною».

Відповідно до протоколів лабораторних досліджень питної води на фізико- 
хімічні показники було встановлено, що у ЗОШ №№ 1,4, гімназії, 2,5, З, 7,ДНЗ 
№№ 9.7.8,10, «Малятко» вміст заліза та хлоридів перевищує допустимі рівні, що 
не відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, 
призначеної для споживання людиною». Далі Роман О.І.сказав, що ці недоліки 
витікають з того, що при ліквідації поривів трубопроводів працівники КП ВУКГ 
неякісно проводять дезінфекцію та промивку, крім того у школах та садочках 
треба встановити фільтри для очистки питної води.

Співдоповідач лаборант КП ВУКГ Глоба Лариса Анатоліївна доповіла, що 
контроль питної води їх підприємство виконує згідно річного графіка взяття проб 
чотири рази на рік, останній раз дослідження питної води на свердловинах міста 
проводились 11.01.2019 року, перевищень заліза та хлоридів не було. Для 
покращення питної води в мережах міста потрібна заміна старих трубопроводів, а 
при вході в школи і садочки ставити фільтра для очищення питної води.

Міський голова Костін Тарас Вікторович добавив, що труби уже міняємо, за 2 
роки поміняли 4 км труб і за 10 років замінимо всі трубопроводи, а на даний час 
пропоную і зобов’язую провести повторно незалежну експертизу якості питної 
води для цього (звертаючись до Романа О.І.) ми чекаємо від Вас рекомендації у 
письмовій формі.

Головний інженер КП ВУКГ Гончаренко Віталій Миколайович добавив, що у 
лютому 2019 року будуть відібрані проби з 15 артезіанських свердловин міста, 
які зараз використовуються і відправлені до ТОВ «НВПУкргеологстром» для 
лабораторних досліджень.

В ході обговорення доповіді та виступів присутніх комісія 
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію прийняти до відома.
2. Згідно письмових рекомендацій Держпродспоживслужби (Роман О.І.) 

Бориспільським міжрайонним відділом лабораторних досліджень ДУ «Київський 
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України » провести 
повторно мікробіологічні дослідження питної води і доповісти міському голові 
результати досліджень.

3. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на 
відділ з питань НС та ЦЗН виконкому міської ради (Мартинов С.Г.) та першого 

заступника міського голови Карнауха Г.М.
II. СЛУХАЛИ:

Начальник відділу з питань НС та ЦЗН виконкому міської ради Мартинов 
С.Г. повідомив присутніх, що на розляді у виконкомі міської ради є лист ГУ 
Держпродспожислужби про звернення жительки міста Бережної Н.М. з вул. 
Костюка, 17 щодо порушення вимог санітарного законодавства під час здійснення 
господарської діяльності ТОВ «Генеруюча компанія «Укрспецтепло» (вул. 
Б.Хмельницького,137, м. Переяслав-Хмельницький Київська область). Після
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проведення випробування повітря 20.12.2018 року спеціалістами державної 
установи «київський обласний лабораторний центр Міністерства охорони 
здоров’я Україния » у двох точках відбору повітря в м. Переяславі- 
Хмельницькому (точка № 1- вул. Костюка,17- 20 м від джерела забруднення і 
точка № 2 -вул. Костюка,32 -  50 м від джерела забруднення) встановлено, що 
концентрація пилу перевищує гранично-допустимі концентрації, що не відповідає 
вимогам «Гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в 
атмосферному повітрі населених місць» затверджених т.в.о. Головного 
Державного лікаря України від 03.03.2015 року.

Директор ТОВ «Генеруюча компанія «Укрспецтепло» Лупачов Д.М. сказав, 
що коли монтували котельну на території центральної районної лікарні, то 
поставили фільтри «Циклон»і думали, що проблем не буде.

Міський голова Костін Т.В. у відповідь доповідачу сказав, що проблеми є, 
його матір проживає у 100 метрах від котельні і він особисто бачив сажу на її 
подвір’ї цієї зими, тому якщо вони не поставлять нормальні фільтри, то на 
наступний опалювальний сезон міська влада заборонить експлуатацію котельні.

Заступник директора КП КОР «Переяслав-Хмельницьктепломережа» Поліщук 
Н.В. сказала, що у них також декілька котелень працюють на дровах, але дрова 
дубові і тому сажі з них немає.

В ході обговорення доповіді та виступів присутніх комісія 
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію прийняти до відома.
2. Зобов’язати директора ТОВ «Генеруюча компанія «Укрспецтепло» 

Лупачова Д.М. спалювати в котельні тільки якісну деревину та рекомендувати 
встановити додаткові фільтри для якіснішої очистки пилу.

3. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на 
відділ з питань НС та ЦЗН виконкому міської ради (Мартинов С.Г.) та першого 

заступника міського голови Карнауха Г.М.
III. СЛУХАЛИ:

Мартинов С.Г. зачитав проект плану роботи комісії з питань ТЕБ та НС на 1-е 
півріччя 2019 року.

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Затвердити план роботи комісії з питань ТЕБ та НС Переяслав- 

Хмельницької міської ради на І півріччя 2019 року(додається).
3. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на 

відділ з питань НС та ЦЗН виконкому міської ради (Мартинов С.Г.) та першого 
заступника міського голови Карнауха Г.М.

Міський голова -
голова комісії ТЕБ та НС Т.В. Костін/

Секретар комісії С.Г. Мартинов


