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ПРОТОКОЛ № 4
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради
«13» лютого 2020 року

Головував: голова комісії Труханов Г.Л.
Присутні: члени комісії
Запрошені: за окремим списком

Слухали:
І. «Про припинення дії пункту 2Л протоколу № 2 позачергового 

засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій виконавчого комітету Одеської міської рцди від 27.01.2020 року 
(призупинення навчального процесу у закладах освіти міста Одеси 
з 28.01.2020 року).

Заслухавши доповіді завідувача сектору інфекційного контролю та 
імунопрофілактики департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради 
Бокала В. К. та директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.О., комісія відмічає, що епідеміологічна ситуація із 
захворюваності грипом та ГРВІ в м. Одесі має тенденцію до покращення.

Відповідно до оперативної інформації ДУ «Одеський обласний 
лабораторний центр МОЗ України» щодо санепідситуації в м. Одесі за період 
з 31.01. по 06.02.2020 року загальний показник захворюваністю на грип та 
ГРВІ, у порівнянні з попереднім тижнем, знизився на 15,2 % (6050 випадків 
проти 7136). Інтенсивний показник захворюваності склав 607,7 на 100 тис. 
населення та перевищив епідемічний поріг (525,0) на 15 %, що 
свідчить про середній рівень інтенсивності підпроцесу (попередній 
тиждень — перевищення на 37 %, високий рівень інтенсивності епідпорогу).

До стаціонарів госпіталізовано 389 хворих, що складає 6,4 % від 
загальної кількості захворілих, у т.ч. діти — 255 осіб (65,5 %) (за попередній 
тиждень — госпіталізація в 2.3 рази була вище).

Станом на 13.02.2020 року в КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня» 
ОМР на лікуванні знаходиться 83 хворих грипом та ГРВІ, з них 19 дітей.
У дитячій міській лікарні № 2  —  109 хворих, № 3 —  103 хворих.



Станом на 07.02.2020 року в КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня» 
ОМР на лікуванні перебував 121 хворий (в 1,5 рази більше), з них 52 дитини 
(в 2,7 рази більше). В дитячій міській лікарні № 2  —  146 хворих (в 1,3 рази 
більше), в № 3 —  108

Серед загальної кількості осіб, які захворіли, основну питому вагу 
склали діти (67 % проти 75 %). Зниження захворюваності реєструється у всіх 
вікових групах: 0-4 роки — 18 %, 5-14 років — 29 % та 15-17 років — 23 %.

Наступна інформація щодо санепідситуації ДУ «Одеський обласний 
лабораторний центр МОЗ України» надасть 17.02.2020 року.

Відповідно до даних департаменту освіти та науки Одеської міської 
ради хворіє 6 % вихованців ДНЗ.

Враховуючи вищезазначене, керуючись Комплексним планом заходів 
профілактики та боротьби з грипом та гострими респіраторними інфекціями 
в місті Одесі на 2016-2020 рр., затвердженим протоколом засідання 
комісії з питань ТЕБ і НС виконавчого комітету Одеської міської ради № 16 
від 18.11. 2016 р., комісія

ВИРІШИЛА:

1. Припинити дію пункту 2.1 протоколу № 2 позачергового засідання 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
виконавчого комітету Одеської міської ради від 27.01.2020 року 
(призупинення навчального процесу у закладах освіти міста Одеси
з 28.01.2020 року) 17.02.2020 року.

2. Директору департаменту освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В. відновити навчальний процес у закладах освіти міста Одеси 
з 17.02.2020 року.

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Слухали:
II. «Щодо ліквідації наслідків події з танкером-бункерувальником 

«DELFI».
Внаслідок аварійної морської події, яка виникла в період з 20 по 

22 листопада 2019 року через складні погодні умови та незадовільний стан 
судна, на мілину берегової межі пляжу «Дельфін» викинуло танкер «DELFI» з 
трьома членами екіпажу на борту.

Танкер «DELFI» затонув у точці з координатами N 46°27’323” , 
Е 30°46’146” частинами над водою на глибині 4,8-3,4 метрів, з креном 90° на 
правий борт і диферентом 2,5 метра на корму. Курс затонулого судна 165°.

Форштевень затонулого судна знаходиться на висоті 1,4 метри над 
горизонтом води, діаметральна площина перетинає горизонт води в районі 
мі де ля.

Елибини по лінії днища затонулого судна:
- у районі гребних гвинтів — 4,0 м;
- на рівні лобової переробки надбудови — 4,4 м;
- мідель — 4,8 м;
- у районі переборки між їм та 2м танками — 4,3 м;
- у районі переборки форпіка — 3,4 м.



Територія в районі затонулого судна — пісок і камінь.
Положення відносно хвилелому: палуба юта знаходиться на відстані 

1,0 метра від бетонних масивів хвилелому у сторону моря, кожух димової 
труби опирається на масиви, борт судна в районі бака лежить на масивах 
хвилелому, перекриваючи їх на 2,0 метри.

Державним підприємством «Адміністрація морських портів України» 
розроблено проект дорожньої карти можливих варіантів і шляхів підняття та 
переміщення танкеру:

1. Підняття та відбуксування судна до місця утилізації 
(загальний термін проведення заходів складатиме приблизно 45 днів, 
орієнтовна вартість — 23 млн грн).

2. Розрізання судна на місці та подальше транспортування його частин 
до місця утилізації (загальний термін проведення заходів складатиме 
приблизно 120 днів, орієнтована вартість — 25 млн грн).

З 22 листопада 2019 року з метою недопущення сторонніх осіб на борт 
танкеру силами Національної поліції України та Державної прикордонної 
служби України організовано патрулювання прибережної зони в районі 
затонулого танкера, але незважаючи на це, неодноразово було зафіксовано 
спроби несанкціонованого потрапляння на судно. Спроби мають поодинокий 
характер, однак з настанням теплої погоди зросте ймовірна кількість подібних 
випадків з можливим травмуванням або загибеллю людей.

Таким чином, слід зауважити, що зазначена аварійна морська подія має 
бути визначена компетентним органом надзвичайною ситуацією техногенного 
та соціального характеру регіонального рівня відповідно до національного 
класифікатора ДК 019:2010 «Класифікатор надзвичайних подій України», а 
саме: (код 10142) «Надзвичайна ситуація унаслідок аварії нафтоналивного 
судна з загрозою розливу паливно-мастильних матеріалів» в частині 
екологічної небезпеки під час проведення підйомно-евакуаційних робіт з 
танкером-бункерувальником «DELFI» та (код 30630) «Надзвичайна ситуація, 
яка пов’язана з нещасним випадком з людьми на воді» в частині соціальної 
небезпеки під час проведення курортного сезону 2020 року та наявністю 
відповідної загрози здоров’ю та життю відпочивальників.

Заслухавши доповідь заступника міського голови Котляра А.І. щодо 
ситуації, яка склалася в результаті події з танкером-бункерувальником 
«DELFI», з метою забезпечення виконання норм чинного законодавства 
України у сфері охорони життя людей на водних об’єктах, здійснення 
організаційних заходів з підготовки пляжів міста Одеси до курортного сезону 
2020 року, недопущення виникнення випадків ‘ загибелі або травмування 
людей комісія

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації з таких 
питань:

1.1. Щодо визначення аварійної морської події надзвичайною ситуацією 
техногенного характеру регіонального рівня відповідно до національного 
класифікатора ДК 019:2010 «Класифікатор надзвичайних ситуацій України»,



а саме: (код 10142) в частині екологічної небезпеки під час проведення 
підйомно-евакуаційних робіт з танкером-бункерувальником «DELFI» та

(код 30630) в частині соціальної небезпеки під час проведення 
курортного сезону 2020 року та наявністю відповідної загрози здоров’ю та 
життю відпочивальників;

1.2. Щодо розгляду можливості офіційного звернення до країни, 
резидентом якої є власник танкера задля вжиття державних заходів впливу на 
відповідальну особу з метою прискорення евакуаційних робіт з танкером та 
недопущення нанесення шкоди навколишньому природному середовищу 
міста.

2. Визначити, що місце масового відпочинку населення на водному 
об’єкті у вигляді ділянки штучного пляжу, розташованого між траверсами
№ 10 та № 10-а першої черги протизсувних споруд міста Одеси є небезпечним 
та непридатним для купання відпочивальників.

3. Рекомендувати державному підприємству «Адміністрація морських 
портів України» здійснювати інформування комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської 
міської ради про заходи, які вживаються щодо проведення підйомно- 
евакуаційних робіт з танкером-бункерувальником «DELFI».

4. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради:
4.1. Звернутися до Головного управління Національної поліції України 

в Одеській області з питання організації цілодобового чергування в районі 
місця події зі сторони узбережжя та зі сторони відкритого моря у період 
курортного сезону з метою попередження та недопущення відпочивальників 
до затонулого танкера-бункерувальника «DELFI».

4.2. Довести протокол засідання до Територіального управління ДПС 
України, Головного управління ДСНС України в Одеській області, а також 
Чорноморського міжрегіонального управління Державної служби морського 
та річкового транспорту України.

5. Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської 
ради отримати офіційну інформацію щодо стану морської води в районі місця 
події, а також наявності чи відсутності шкоди навколишньому природному 
середовищу, про що інформувати комісію з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради 
щотижня.

6. Управлінню інженерного захисту території міста і розвитку 
узбережжя Одеської міської ради вжити заходів щодо проведення обстеження 
берегозахисних споруд в районі місця події на предмет пошкодження та 
відновлення (у разі необхідності) цих споруд.



7. Комунальній установі «Рятувально-водолазна служба Одеської 
міської ради»:

7.1. Провести водолазне обстеження акваторії морського дна в районі 
місця затонулого танкера-бункерувальника «DELFI» та визначити зону 
небезпеки, позначивши її буями яскравого кольору.

7.2. Встановити додатковий рятувальний пост з укомплектуванням 
відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.3. На період курортного сезону 2020 року забезпечити цілодобовий 
режим чергування матросів-рятувальників, а також чергування плавзасобу зі 
сторони відкритого моря.

7.4. Встановити попереджувальні інформаційні стенди щодо заборони 
купання на даній ділянці узбережжя.

7.5. За погодженням з департаментом муніципальної безпеки Одеської 
міської ради надати на розгляд до департаменту фінансів Одеської міської 
ради відповідну інформацію щодо необхідного (додаткового) фінансування з 
метою належного виконання визначених завдань.

8. Про проведені заходи інформувати комісію з питань ТЕБ і НС ВК 
ОМР через департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради 
щотижнево, при зміні обстановки -  негайно.

9. Контроль виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Котляра А.І.

Голова комісії

Секретар комісії

Г.Л. Труханов

С.Ю. Багдонас


