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Позачергове засідання 
районної комісії з питань 
техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних 
ситуацій Мелітопольського району 
(в режимі онлайн-засідання)

Голова - Андрій ФЕСИК
Секретар - Геннадій ХАЛІМАН
Присутні: члени районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Мелітопольського району.
Керівник Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області Ігор 
БІЛОУСОВ.
Голова Семенівської сільської ради Андрій ЄРМОЛЕНКО.

Питання порядку денного:

1. Про заходи щодо відновлення водопостачання в с. Тамбовка 
Семенівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області.

Доповідач: голова Семенівської сільської ради Андрій ЄРМОЛЕНКО.

З питання ПЕРШОГО порядку денного:
«Про заходи щодо відновлення водопостачання в с. Тамбовка Семенівської 
сільської ради Мелітопольського району Запорізької області»
ДОПОВІДАВ; голова Семенівської сільської ради Андрій ЄРМОЛЕНКО.

10 грудня 2021 року за невстановлених причин вийшла з ладу 
експлуатаційна свердловина № 1, що передана ТОВ «Українська водна 
компанія» у концесію. У результаті цієї події без водопостачання залишилось 
342 мешканця с. Тамбовка на території Семенівської територіальної громади.

Станом на 22.02.2022 водопостачання населеного пункту не відновлено.
Відповідно п. 4.2.19. концесійного договору від 17.02.2012 року ТОВ 

«Українська водна компанія» зобов’язане забезпечити споживачів питною



2

водою на час вирішення аварійної ситуації. Жодних заходів щодо забезпечення 
населення водою товариством не здійснено.

Мешканцям зазначеного населеного пункту тимчасово забезпечено підвіз 
питної води засобами Мелітопольського РУ ГУ ДСНС України в Запорізькій 
області. На сьогодні підвіз води припинено через відсутність паливно- 
мастильних матеріалів.

Відповідно до пункту 24 частини 1 Кодексу цивільного захисту України, 
пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368 «Про 
затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями», 
комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Семенівської сільської ради попередньо визначила ситуацію, яка виникла 
внаслідок припинення водопостачання в с. Тамбовка, надзвичайною ситуацією 
об’єктового рівня за кодом НС - 10830, визначеним Класифікатором 
надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, затверджений наказом 
Держспоживстандарту України від 11.10.2020 № 457.

За квалифікаційними ознаками надзвичайної ситуації техногенного 
характеру, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 
06.08.2018 № 658, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.08.1018 за 
№ 969/32421, припинення водопостачання більше ЗО відсотків розрахункового 
обсягу водопостачання населеного пункту через аварії на об’єктах 
водопостачання або пошкодження мереж водопостачання передбачено пунктом 
75 цього наказу.

Разом з цим на 28.02.2022 заплановане відключення електроенергії на всіх 
свердловинах, що обслуговуються ТОВ «Українська водна компанія», через 
заборгованість цього підприємства з оплати поставленої електроенергії.

На підставі вищенаведеного, з метою недопущення переростання 
небезпечної події у надзвичайну ситуацію, яка загрожує життю та здоров’ю 
населення в зимовий період, завданням матеріальних збитків, високим рівням 
соціальної напруженості, виникла необхідність у проведенні термінових робіт 
по відновленню водопостачання у с. Тамбовка на території Семенівської 
територіальної громади Мелітопольського району Запорізької області.

ВИСТУПИЛИ: завідувач відокремленого підрозділу Мелітопольського відділу 
Державної установи «Запорізький обласний центр контролю та профілактики 
хвороб МОЗ України» Роман СКЛЯРОВ

І
В умовах світової пандемії з коронавірусної хвороби (COVID-19), 

відсутність водопостачання та не забезпечення підвезення питної води 
населенню спричиняє суттєвий ризик спалаху інфекційних хвороб. Така 
ситуація вимагає вжиття термінових заходів по забезпеченню водою населення.

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти до уваги інформацію доповідачів.
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2. Рекомендувати ТОВ «Українська водна компанія» разом з Семенівською 

сільською радою Мелітопольського району Запорізької області:
1) невідкладно вжити заходи щодо відновлення централізованого 

водопостачання в с. Тамбовка на території Семенівської територіальної 
громади та розробити відповідний план реагування, в якому передбачити 
комплекс заходів щодо ліквідації наслідків небезпечної події;

2) розглянути можливість тимчасового (до закінчення ремонту 
артезіанської свердловини № 1 або введення в експлуатацію нової артезіанської 
свердловини) підключення системи централізованого водопостачання 
в с. Тамбовка Мелітопольського району до іншої діючої артезіанської 
свердловини або водопровідної мережі.

Термін виконання: до 24.02.2022

Рішення Комісії прийнято одноголосно.

В.о. секретаря комісії Геннадій ХАЛІМАН

І


