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ПРОТОКОЛ №  8 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

  “02 ” серпня  2021 року                                                                     м. Бережани   

 

Головує:  Володимир Урдейчук  –  в.о. Бережанського міського голови. 

       Секретар: Олег Костишин – провідний спеціаліст з питань мобілізаційної 

роботи і ведення військового обліку, в.о. спеціаліста 1-ї категорії з питань 

цивільного захисту населення відділу з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи  міської ради.                                   

Присутні:  члени комісії у кількості - 20 чол., відсутні – 5 чол. (з 

поважних причин). 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про  усунення аварійності на мережах водопостачання, 

водовідведення дощових та побутових стоків та мережі газопостачання по 

вул. Січових Стрільців у м.Бережани . 
2. Про попередження надзвичайної події та ліквідацію аварійних 

дерев, які знаходяться на автомобільній дорозі О200101 Бережани-Розгадів 

0+000-18+900 в межах села Жуків. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про  усунення аварійності на мережах водопостачання, 

водовідведення дощових та побутових стоків та мережі газопостачання по 

вул. Січових Стрільців у м.Бережани . 

 

Володимир Урдейчук, який повідомив присутнім, що за результатами 

проведення конкурсної процедури закупівлі у 2020 році, функції замовника у 

якій делеговано КП «Тернопількомунінвест», було обрано підрядну організацію 

(далі підрядник) для проведення робіт із капітального ремонту  вул.Січових 

Стрільців у м.Бережани. При виконанні взятих на себе зобов’язань, а саме 

здійсненні робіт із влаштування каналізаційних мереж та часткового ремонту 

мережі водопостачання, проведення яких передбачено проектно-кошторисною 

документацією, підрядником було виявлено, що мережі водопостачання, 
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водовідведення дощових та побутових стоків та мережі газопостачання, які 

розташовані на даній ділянці перебувають частково у аварійному стані. Станом 

на даний час, проведення робіт на даній ділянці призупинено. Ситуація, що 

склалася потребує негайного вирішення. 

Олег Костишин, який наголосив ,що аварійний стан, зазначених мереж 

створює загрозу виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня, що матиме 

наслідки у вигляді масштабних витоків газу. Також можливе руйнування 

значних ділянок мереж водопостачання та водовідведення, що може призвести 

до відсутності водопостачання та водовідведення населення та інших 

користувачів на значний період . 

Володимир Урдейчук, який проінформував, що з метою негайного 

усунення загроз виникнення надзвичайної ситуації та недопущення її настання 

необхідно провести вибір підрядної організації, для виконання нею робіт із 

ремонту аварійних мереж газопостачання, водопостачання та водовідведення на 

ділянці проектованої дороги по вул. Січових стрільців. 

Тарас Калакура, який акцентував увагу присутніх, що у випадку не вжиття 

негайних заходів у ситуації, що склалася на даному етапі, можливе виникнення 

надзвичайної ситуації після проведення підрядною організацією завершального 

етапу робіт із влаштування дорожнього покриття або уже в процесі 

експлуатації об’єкта будівництва. У такому разі фінансове навантаження для 

усунення наслідків надзвичайної ситуації буде колосальним та буде зруйновано 

нове дорожнє покриття для виконання ремонтних робіт. 

 

 

         КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

1.  Рекомендувати КП «Тернопількомунінвест», невідкладно вжити заходів 

з вибору підрядної організації за переговорною процедурою (у зв’язку з 

неможливістю дотримання строків для проведення тендеру)  з метою укладення 

договору на виконання робіт з ремонту мереж водопостачання, водовідведення 

дощових та побутових стоків та мережі газопостачання по вул. Січових 

Стрільців у м.Бережани для негайної ліквідації загрози виникнення 

надзвичайної ситуації та початку ремонтних робіт за проектом «Капітальний  

ремонт вул. Січових Стрільців в м.Бережани Тернопільської області». 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Бабича В.М. 

 

Голосували: 

«За» - 20 чол;              «Проти» - 0 чол;           «Утрималося» - 0 чол. 
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2. СЛУХАЛИ: Про попередження надзвичайної події та ліквідацію 

аварійних дерев, які знаходяться на автомобільній дорозі О200101 

Бережани-Розгадів 0+000-18+900 в межах села Жуків. 

 

Володимир Урдейчук, який проінформував, що виявлені дерева 

знаходяться на обочені дороги та можуть створити загрозу громадянам та 

проїжджому транспорту. Запропонував вжити заходів щодо видалення 

аварійних дерев з території придорожньої смуги вказаної дороги, тим самим 

попередити надзвичайну подію, що може призвести до трагічних наслідків. 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію заступника міського голови прийняти до відома. 

2. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури до  05 серпня 2021 підготувати звернення до управління 

капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації 

копію – ТОВ «БМ БУД» з пропозицією вжити заходів щодо видалення 

аварійних дерев з території придорожньої смуги дороги О200101 Бережани-

Розгадів 0+000-18+900 в межах с.Жуків Бережанської міської територіальної 

громади. 

3. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури провести інвентаризацію для визначення небезпечно аварійних 

дерев на території Бережанської міської територіальної громади та подати на 

наступне засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника 

міського голови Володимира Урдейчука. 

 

Заступник міського голови, 

Т.в.о. голови міської комісії з питань  

техногенно – екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуації                                               Володимир УРДЕЙЧУК  

 

В.о. секретаря міської комісії  

з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій                                Олег КОСТИШИН                                                                


