


Фактично дамба Хаджибейського лиману не є класичною 
гідротехнічною спорудою і по надійності не відповідає необхідному класу 
капітальності. Проблема утримання дамби у безпечному технічному стані 
існує практично із часів її спорудження та залежить від підвищення рівня 
води в лимані.

Головним природним чинником зміни рівня води лиману є обсяг 
весіннього водопілля. Основним антропогенним фактором є скидання 
стічних вод м. Одеси у лиман.

Прорив дамби на Хаджибейському лимані можливий у період паводків 
та тривалих зливових дощів, а також під час бурхливого таїння снігу та льоду 
у весняний період.

Найбільш імовірного руйнування дамби слід очікувати при рівні води 
у лимані 220 см і більше (у місці виміру). Можливі ділянки прориву дамби -  
від с. Усатово до колективного сільськогосподарського підприємства 
«Авангард». Найбільш небезпечні місця прориву -  ділянки проходження 
трубопроводів від насосних станцій № 4 і № 5, які прокладено у тілі дамби.

При прориві дамби може виникнути значна зона затоплення, яка може 
становити до 23,0 кв.км при найбільшій глибині затоплення до 2,0 м. 
Потенційній небезпеці підпадають більше 50 підприємств (у тому числі 
державної форми власності та об’єкти господарської діяльності, що мають 
стратегічне значення та забезпечують життєдіяльність мешканців міста та 
області). Утримання води на затопленій території може тривати до 10 діб.

Підтоплення території унеможливить переміщення автомобільними 
дорогами та залізничними коліями із центру міста у напрямку «Молода 
гвардія» та у зворотному напрямку, створить порушення умов 
життєдіяльності значної кількості населення міста Одеси, а саме 
Суворовського та Приморського районів.

За інформацією Служби автомобільних доріг Одеської обласної 
державної адміністрації у 2015 році були виконані ремонтно-відновлювальні 
роботи щодо укріплення тіла Хаджибейської дамби, а саме роботи з укріплення 
укосу з боку Хаджибейського лиману.

Виконавчим комітетом Одеської міської ради неодноразово 
направлялися листи та звернення з проханням розгляду і виділення коштів 
для проведення ремонтно-відновлювальних робіт (реконструкції тіла дамби) 
до Кабінету Міністрів України та Одеської обласної державної адміністрації.

Також з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації 
виконавчим комітетом Одеської міської ради та 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України 
в Одеській області підготовлені відповідні Плани реагування в разі настання 
прориву дамби або при загрозі її прориву, плани евакуації населення з 
можливої зони затоплення та інші заходи.

Закуплено та складовано визначені виконавчим комітетом Одеської 
міської ради компоненти міського матеріального резерву, зокрема медичні 
препарати, рятувальні засоби, інструменти, прилади та знезаражувальні 
засоби для виконання невідкладних аварійно-рятувальних робіт при 
ліквідації наслідків прориву дамби. Визначена категорія техніки, яку 
можливо залучити при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.



Водночас, для запобігання виникненню надзвичайної ситуації з 
подальшим проведенням реконструкції (побудови нової, посилення, 
укріплення) «тіла» дамби необхідно визначити юридичний статус насипу під 
дорожнім покриттям автомобільної дороги М-05-01, балансоутримувача та 
межі відповідальності. Після зазначеного пропонується здійснити проведення 
відповідних проектних робіт зі здійснення капітальної реконструкції дамби.

Здійснення комплексу заходів щодо реконструкції саме «тіла» дамби 
принципово вирішить питання потенційної загрози підтоплення частини 
міста Одеси. Заслухавши та обговоривши показники, що характеризують 
загрозу виникнення зазначеної можливої надзвичайної ситуації, комісія

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Одеської обласної державної адміністрації з 
клопотанням:

1.1. Визначити та погодити статус насипу під дорожнім покриттям 
автомобільної дороги М-05-01 вздовж Хаджибейського лиману. Визначити 
балансоутримувача дамби (тіла дамби) та вжити відповідних заходів щодо 
відпрацювання паспорта об’єкта (технічного паспорта) будівництва з 
визначенням його технічного стану.

1.2. Визначити ситуацію з «тілом» дамби (насипу) Хаджибейського 
лиману як передумову та загрозу виникнення надзвичайної ситуації 
техногенного характеру державного (регіонального) рівня, відповідно до 
Національного класифікатора ДК 019:2010 «Класифікатор надзвичайних 
ситуацій» та вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 
2004 року № 368 «Порядок класифікації надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру за їх рівнями», як Код НС-11110 «Внаслідок 
прориву греблі (дамби, шлюзу тощо) з утворенням хвилі прориву та 
катастрофічного затоплення».

1.3. Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів 
на проведення першочергових відновлювальних (підготовчих) робіт з 
«тілом» дамби Хаджибейського лиману.

1.4. Запропонувати Одеській філії ДП «Державний науково-дослідницький 
та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» 
вжити додаткових заходів та надати експертні висновки щодо стану насипу 
дамби з визначенням шляхів її реконструкції.

2. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно 
з 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області:

2.1. Уточнити Плани реагування на виникнення можливої надзвичайної 
ситуації при прориві дамби Хаджибейського лиману, у тому числі План 
проведення евакуації населення при прориві дамби.

2.2. Уточнити та організувати накопичення об’єктових матеріальних 
резервів об’єктів критичної інфраструктури та компонентів міського 
матеріального резерву.

Термін виконання: невідкладно



3. Рекомендувати товариству з обмеженою відповідальністю «Інфокс» 
філії «Інфоксводоканал», акціонерному товариству «Одесаобленерго», 
Регіональній філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства 
«Укрзалізниця», Адміністрації морських портів України, Головному 
управлінню Національної поліції в Одеській області уточнити 
Плани реагування на виникнення можливої надзвичайної ситуації при 
прориві дамби Хаджибейського лиману та погодити їх з відповідними 
структурцими підрозділами Одеської обласної державної адміністрації, 
виконавчого комітету Одеської міської ради, вжити практичних заходів з 
накопичення номенклатури об’єктових матеріальних резервів. Копії 
Планів реагування надати у встановленому порядку до департаменту 
муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Термін виконання: до ЗО жовтня 2020 року

4. Рекомендувати Головному управлінню ДСНС України в Одеській 
області організувати щоденне інформування за встановленою формою та 
надання інформації стосовно фактичного рівня води Хаджибейського лиману 
до відповідних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації, 
Управління Служби безпеки України в Одеській області, виконавчого 
комітету Одеської міської ради, правоохоронних органів міста Одеси.

5. Виконавчим органам Одеської міської ради:
5.1. Уточнити Плани реагування на виникнення можливої надзвичайної 

ситуації при прориві дамби Хаджибейського лиману, спільно з 
департаментом муніципальної безпеки Одеської міської ради визначити 
установи, об’єкти господарювання, які підлягають евакуації, особливу увагу 
звернути на порядок евакуації дітей віком до 18 років, осіб з інвалідністю та 
людей похилого віку.

5.2. Організувати та уточнити кількісні показники транспорту, що буде 
задіяний для здійснення евакуації та їх шляхи.

5.3. Організувати проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) 
з питань цивільного захисту, які повинні передбачати заходи (умовні) щодо 
проведення евакуації персоналу.

5.4. Посилити роботу з питань дотримання правил пожежної безпеки та 
вжити вичерпних заходів щодо недопущення випадків виникнення пожеж на 
відповідних об’єктах інфраструктури комунальної форми власності.

5.5. Організувати роботу щодо включення до відповідних кошторисів 
головних розпорядників коштів потреби для забезпечення протипожежної 
безпеки на об’єктах інфраструктури.

5.6. Тримати на постійному контролі питання забезпечення пожежної 
безпеки підвідомчих об’єктів, установ та підприємств із прийняттям 
практичних рішень щодо поліпшення їх протипожежного захисту.



5.7. Передбачити у Планах роботи проведення щоквартального 
практичного тренування з проведенням евакуації персоналу в разі загрози 
або виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру.

5.8. Організувати перевірку готовності систем опалення та обігріву до 
осінньо-зимового періоду.

5.9. Організувати перевірки стану горищ, підвальних приміщень, шляхів 
евакуації на предмет захаращення та обладнання відповідними покажчиками.

5.10. Перевірити стан електрообладнання та у разі необхідності вжити 
вичерпних- заходів для її заміни (проведення відновлювальних робіт) 
відповідними фахівцями.

Термін виконання: постійно

6. Департаменту міського господарства Одеської міської ради з метою 
підготовки до осінньо-зимового періоду організувати роботу щодо:

6.1. Утворення, накопичення та утримання необхідної кількості піщано- 
сольової суміші, готовності транспортних засобів для проведення 
відповідних робіт.

6.2. Надання відповідних вказівок стосовно підготовки експлуатації 
об’єктів критичної інфраструктури та житлового фонду.

Термін виконання: до 20 жовтня 2020 року

7. Суворовській районній адміністрації Одеської міської ради:
7.1. Уточнити схеми оповіщення органів управління та сил цивільного 

захисту району в робочий та неробочий час.
7.2. Визначити та уточнити кількість населення (за категоріями) та 

об’єкти господарської діяльності, незалежно від форм власності, які 
підлягають евакуації із зони затоплення (підтоплення) та у встановленому 
порядку надати інформацію комісії з питань ТЕБ і НС виконавчого комітету 
Одеської міської ради.

7.3. Провести розрахунки і подати відповідні заявки до департаменту 
транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради на 
виділення автотранспорту для організації вивезення населення і матеріальних 
цінностей із зон можливого затоплення згідно з визначеними відповідними 
Планами реагування межами затоплення.

Термін виконання: до ЗО жовтня 2020 року

8. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху 
Одеської міської ради:

8.1. Організувати розроблення (уточнення) за наданими заявками Плану 
виділення автотранспорту за відповідними маршрутами руху та надати 
інформацію до комісії з питань ТЕБ і НС виконавчого комітету Одеської 
міської ради.



8.2. Передбачити виділення автомобільної та інженерної техніки для 
проведення ремонтно-відновлювальних робіт на дамбі та в районі можливого 
затоплення.

9. Керівникам суб’єктів господарювання усіх форм власності, що ведуть 
свою господарську діяльність на території, що підпадає в зону підтоплення 
(затоплення), надати вичерпну інформацію про числові показники персоналу 
(робочої зміни), наявність, можливості проведення евакуації, контактні дані 
чергової (диспетчерської) служби та інші показники до Суворовської 
районної адміністрації Одеської міської ради.

10. Про виконання заходів цього протокольного рішення 
проінформувати департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради 
у визначені строки письмово та на електронні адреси: bezpeka@omr.gov.ua, 
odunscz@omr.gov.ua.

11. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Термін виконання: до 20 листопада 2020 року

Термін виконання: до 15 жовтня 2020 року

Голова комісії Г.Л. Труханов

Секретар комісії С.Ю. Багдонас
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