РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33028, тел, (036-2) 26-16-97, факс (036-2) 26-97-84, е-шаі]: оіНсе©гіаышвоула

ПРОТОКОЛМЗІ

позачергового засідання комісіі з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій Рівненської області
"09" жовтня 2021 року

м. Рівне

Головував: голова обласної державної адміністрації, голова Комісії Віталій
КОВАЛЬ
Присутні: члени комісії (за списком), запрошені (за окремим списком).
Про виникнення надзвичайної ситуації; пов'язаної з відсутністю
постачання природного газубюджетним уетановши :: осінньо-зимовий

період 2021/2'022року.
(Інформація: Тимошенко ]. О, Пшеюк В.ЛЇ )

Відповідно до пункту 24 частини першоі статті 2 Кодексу цивільного
захисту Украіни:
надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб'єкті
господарювання на ній або водному обієкті, яка характеризується
порушенням нормальних умов Життєдіяльності населення, спричинена
катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією,
епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною
подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або
здоров*ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання
значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживания
населення на такій території чи 06 єкті, провадження на ній господарської

діяльності
За результатами доповіді та з урахуванням обговорення інформації
комісія вирішила:

Визнати ситуацію, що склалася у зв*язку з відсутністю постачання
природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період
2021/2022 року та подальшим виникненням загрози життю, та здоровію
населення області та завдання значних матеріальних збитків, відповідно до
пункту 24 частини першої статті 2 Кодексу цивільного захисту України,
1.

надзвичайною ситуацією.

склалася у зв'язку з відсутністю
постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий
період 2021/20'32 року, відповідно дожКласифікатораацзвинайних ситуаційщм.
“032121 титанів «сода
2. Надзвичайну ситуацію, що

тіні”“
“кінна
які“ наи

ДК 01912010, пункту 4.3 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх
рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
24 березня 2004 року На 368, класифікувати як надзвичайну ситуацію
техногенного характеру (код НС 10800 НС унаслідок аварій на системах
життєзабезпечення) регіонального рівня.
3. Подати до ДСНС. України повідомлення про виникнення
надзвичайної ситуації відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 9 жовтня 2013 року На 738.
4. Звернутися до ДСНС УКраїни стосовно прийняття остаточного
рішення щодо визначення рівня зазначеної надзвичайної ситуації.
5. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на департамент
цивільного захисту та охорони здоров'я населення облдержадміністрації.

-

В.о голови облдержадміністрації,
В.о. голови Комісії

Сергій ПОДОЛІН

Секретар Комісії

Віктор ШЕВЧУК

