
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

вул. Розкидайлівська, 67а. м. Одеса. 65006. тел,/ Факс (048) 705-51-71. e-mail: odunscz@otnr.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 21
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради
«20» травня 2020 року

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

Про хід ліквідації надзвичайної ситуації (події), пов’язаної з 
руйнуванням чотирьохповерхової будівлі за адресою: м. Одеса,
вул. Торгова, 20.

18.05.2020 року о 16:21 надійшло повідомлення про руйнування стіни 
чотирьохповерхового житлового будинку.

Характеристика об’єкта: чотирьохповерхова 13-квартирна
(8 комунальних, 5 самостійних квартир. Всього відкрито ЗО особистих 
рахунків) будівля з 1 парадним входом, підвалом та горищем третього ступеня 
вогнестійкості. Розмір будівлі: довжина -  25 м, ширина -1 5  м, висота -1 8  м. 
.Стіни кам’яні, дах шиферний по дерев’яному риштуванню, опалення 
централізоване водяне, освітлення електричне, вентиляція природна.

У будинку мешкала 41 особа.
Будівля збудована у1890 році.
Підрозділами Головного управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій в Одеській області із будинку евакуйовано 8 осіб, із них 
2 дітей, та розпочато розбір завалів.

З метою вирішення питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків події, 
комісія

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до уваги інформацію Головного управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій в Одеській області щодо ходу проведення 
робіт з ліквідації наслідків надзвичайної події.

mailto:odunscz@otnr.gov.ua


2. Відповідно до Національного класифікатора надзвичайних ситуацій 
України ДК-0019-2010 та пункту 67 наказу Міністерства внутрішніх справ 
України від 06.08.2018 р. № 658 «Про затвердження Класифікаційних ознак 
надзвичайних ситуацій» попередньо класифікувати подію, яка сталася 
18 травня 2020 року щодо руйнування житлового будинку за адресою: м. Одеса, 
вул. Торгова, 20, за класифікаційними ознаками як надзвичайну ситуацію 
техногенного характеру -  код 10640 (НС, унаслідок руйнування будівлі чи 
споруди житлової призначення).

3. Звернутися до Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій в Одеській області щодо визначення керівника з 
ліквідації наслідків надзвичайної події для координації залучених служб, а 
також залучення сил та засобів для розбирання завалів, відповідно до пункту 4 
статті 75 Кодексу цивільного захисту України.

4. Керівникам служб, залучених до проведення робіт, координувати свою 
діяльність із керівником з проведення аварійно-рятувальних робіт.

5. Департаменту міського господарства Одеської міської ради:
5.1. Виділити спеціальну інженерну техніку для розбирання завалів та 

вивезення частин зруйнованої будівлі.
5.2. Здійснити відключення будівлі за адресою: м. Одеса,

вул. Торгова, 20 від всіх інженерних мереж.
5.3. Здійснити демонтаж вуличного освітлення та контактної 

тролейбусної мережі по вул. Торговій, в районі здійснення аварійно- 
рятувальних робіт.

5.4. Організувати у зоні ліквідації наслідків небезпечної події всебічне 
матеріально-технічне забезпечення, ПММ, триразове харчування осіб, що 
беруть участь у проведенні робіт.

5.5. Забезпечити освітлення місця проведення аварійно-рятувальних
робіт.

5.6. Здійснити облік мешканців, що підлягають відселенню, визначити 
місця їх тимчасового перебування; забезпечити перевезення таких осіб та їх 
особистого майна, організацію харчування і надання матеріальної допомоги.

6. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з 
Головним управлінням Національної поліції в Одеській області:

6.1. Забезпечити охорону місця події та організувати пропускний режим, 
а також забезпечити охорону майна, що вилучено з-під завалів.

6.2. Забезпечити документування вилучених речей та матеріальних 
цінностей із подальшою передачею власникам.

7. Одеській Державній академії будівництва та архітектури:
7.1. Здійснювати технічний супровід робіт із розбирання завалів за 

адресою: м. Одеса, вул. Торгова, 20 для забезпечення безпеки під час



проведення пошукових робіт та послідовності виконання заходів з демонтажу 
аварійних конструкцій.

7.2. Провести експертизу технічного стану будівлі за адресою: м. Одеса, 
вул. Торгова, 20 та надати висновки щодо причин руйнування та можливості її 
подальшої експлуатації;

8. Управлінню капітального будівництва Одеської міської ради залучити 
ФОП «Геврик» до обстеження зруйнованої будівлі та проведення аварійно- 
рятувальних робіт.

9. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова комісії Г.Л. Труханов

Секретар комісії С.Ю. Багдонас


