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ПРОТОКОЛ № 38
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради
«06» листопада 2020 року

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

Слухали:

І. Про ситуацію, що виникла у зв’язку з перешкоджанням 
комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» у 
проведенні невідкладних аварійних робіт, які потребують тимчасового 
звільнення частини земельної ділянки, що перебуває в комунальній 
власності територіальної громади м. Одеси та використовується 
приватним підприємством «МОНОЛІТ».

Заслухавши доповідь в.о. заступника міського голови -  директора 
департаменту міського господарства Одеської міської ради Жемана Д.О., 
комісія встановила, що ситуація потребує негайного вирішення зі сприянням 
у цьому правоохоронних органів та виконавчих органів Одеської міської 
ради.

За інформацією заступника директора з виробництва комунального 
підприємства «Теплопостачання міста Одеси» Скляніченко І.В. під час 
підготовки до опалювального сезону було встановлено протікання 
теплоносія на ділянці магістральних теплових мереж за адресою: м. Одеса, 
вул. Банківська, 2.

19 жовтня 2020 року було проведено комісійне обстеження вказаної 
магістральної теплової мережі діаметром 700 мм, що перебуває на 
балансі підприємства за інвентарним номером 14621, на ділянці від 
AT «Одеська ТЕЦ» до теплової камери № 2002, з метою встановлення 
безпосередньо місця аварії та визначення строків проведення аварійно- 
відновлювальних робіт.
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Аварія (пошкодження) відбулася/лося під час наповнення магістральної 
теплової мережі теплоносієм від АТ «Одеська ТЕЦ» у напрямку до теплової 
камери комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси» № 2002 
та далі -  до центру міста Одеси з метою початку опалювального сезону 2020- 
2021 років. Виникла необхідність невідкладного проведення аварійно- 
відновлювальних робіт із залученням спеціальної автотехніки (вантажного 
крану, вантажних автомобілів, бульдозерів тощо).

Проведення робіт для ліквідації аварійної ситуації виявилося 
неможливиму зв’язку з відсутністю доступу до місця їх виконання через те, 
що земельна ділянка перед насипом залізничної колії огороджена бетонним 
забором та використовується приватним підприємством «МОНОЛІТ» 
(код ЄДРПОУ 30445708). У місці проведення запланованих робіт частина 
бетонного забору розміщена безпосередньо в охоронній зоні магістральної 
теплової мережі на відстані менше 2 метрів від місця її прокладання.

Окрім того, місце проведення робіт знаходиться між насипом 
залізничної колії та бетонною частиною огорожі забору і місцем прокладання 
інших магістральних теплових мереж.

Єдиний доступ до місця проведення робіт можливий тільки через 
територію, огороджену забором приватного підприємства «МОНОЛІТ».

Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про теплопостачання» 
охоронна зона теплових мереж -  землі вздовж теплових мереж для 
забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодженню, 
а також для зменшення їх негативного впливу на людей, суміжні землі, 
природні об’єкти та довкілля.

Згідно із частинами 3, 6 статті 23 Закону України «Про землі 
енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» 
підприємства, установи та організації, а також громадяни в межах охоронних 
зон магістральних теплових мереж зобов’язані виконувати вимоги 
підприємства, що експлуатує магістральні теплові мережі, спрямовані на 
забезпечення їх захисту і запобігання нещасним випадкам.

Роботи з ліквідації аварій теплових мереж виконуються у будь-яку 
пору року і у будь-який час без погодження з власниками або користувачами 
земельних ділянок з повідомленням їх у дводенний термін після початку 
ремонтних робіт.

Також Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, 
затвердженими наказом Мінпаливенерго України від 14.02.2007 року № 71 
(ч. 2 п. 6.3.7), визначено, що відстані від огороджувальних конструкцій 
тепломережі до будівель, споруд повинні відповідати вимогам 
ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», відстані по горизонталі від зовнішньої 
грані будівельних конструкцій каналів та тунелів теплових мереж до 
будівель, споруд та інженерних мереж належить приймати за обов'язковим 
додатком Б, згідно з яким такі відстані при діаметрі труб від 500 до 800 мм 
мають становити не менше 5 метрів.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 25 Закону України «Про теплопостачання» 
теплогенеруюча, теплотранспортна та теплопостачальна організації мають 
право вимагати від суб'єктів господарської діяльності винесення споруд та



інших об'єктів, зведених з порушенням вимог законодавства, за межі 
охоронних зон теплових мереж.

Порушення охоронної зони теплових мереж унеможливлює їх безпечну 
експлуатацію (обслуговування) та у разі виникнення аварійної ситуації може 
створити загрозу життю та здоров’ю громадян, а також спричинити 
ушкодження майна та матеріальні збитки юридичним і фізичним особам, 
стати причиною припинення теплопостачання окремих районів міста у 
зимовий період, а також перешкодою у проведенні ремонтної кампанії та 
профілактичних заходів з підготовки та проведення опалювального сезону.

Керівництвом КП «Теплопостачання міста Одеси» були проведені 
переговори з керівником та відповідальними особами приватного 
підприємства «МОНОЛІТ» з приводу забезпечення доступу до місця 
проведення аварійно-відновлювальних робіт. Однак, у доступі до місця 
ліквідації аварії на пошкодженій ділянці магістральної теплової мережі 
керівництвом ПП «МОНОЛІТ» було відмовлено.

З урахуванням відмови у доступі комунальним підприємством 
«Теплопостачання міста Одеси» 26 жовтня 2020 року приватному 
підприємству «МОНОЛІТ» направлено письмовий. припис з вимогою у 
5-денний термін звільнити охоронну зону та усунути перешкоди в 
користуванні та обслуговуванні ділянки магістральної теплової мережі і 
надати доступ для проведення ремонту ділянки магістральної теплової 
мережі, що належить комунальному підприємству «Теплопостачання міста 
Одеси». Проте, законні вимоги комунального підприємства «Теплопостачання 
міста Одеси» були проігноровані, що унеможливило здійснення заходів з 
ліквідації аварії. ^  ~

З 26 жовтня 2020 року в м. Одесі розпочато опалювальний сезон згідно 
з розпорядженням міського голови від 23 жовтня 2020 року № 929.

Аварія виключає можливість безпечної експлуатації вказаної магістральної 
теплової мережі діаметром 700 мм на ділянці від АТ «Одеська ТЕЦ» 
(постачальника теплової енергії) до теплової камери № 2002, що тягне за 
собою відсутність теплопостачання з початку опалювального сезону 2020- 
2021 років у 748 будівлях міста Одеси, а саме:

- житлові будинки -  379;
- гуртожитки -  27;
- заклади загальної середньої освіти (школи) -  33;
- заклади дошкільної освіти (дитячі садки) -  16;
- заклади охорони здоров’я -  32;
- заклади освіти -51 ;
- відомчі будівлі (установи, організації) -201;
- будівлі соціально-культурного призначення, театри, бібліотеки, клуби 

тощо -  9.
При цьому кількість мешканців житлових будинків (споживачів 

теплової енергії, що залишилися без тепла), становить більше 15 000 осіб.
Комісія наголошує, що згідно з вимогами ст. 5 Кодексу цивільного 

захисту України, Класифікаційними ознаками надзвичайних ситуацій, 
затвердженими наказом МВС України від 06.08.2018 року № 658,



Порядком класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року № 368, 
порушено нормальні умови життєдіяльності понад 15,0 тис. осіб на тривалий 
час (більш як на 3 доби).

З урахуванням викладеного комісія вважає, що ліквідація аварійної 
ситуації на магістральній тепловій мережі комунального підприємства 
«Теплопостачання міста Одеси» потребує звільнення земельної ділянки 
охоронної зони мережі теплопостачання, яка знаходиться у комунальній 
власності тердторіальної громади м. Одеси та використовується приватним 
підприємством «МОНОЛІТ», з розбиранням частини бетонної огорожі для 
проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт та запобігання 
виникненню надзвичайної ситуації у місті Одесі.

Також для виконання невідкладних аварійних робіт необхідно 
забезпечити безперешкодний доступ технічному персоналу комунального 
підприємства «Теплопостачання міста Одеси» на 10 робочих діб з 
використанням автотранспортної техніки та вантажопідйомних механізмів 
(автокран, екскаватор, трактор тощо) з можливістю його продовження у разі 
необхідності.

На підставі вищевикладеного, з урахуванням положень частин 3, 6 
статті 23 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим 
спеціальних зон енергетичних об'єктів», частини 1 статті 25 Закону України 
«Про теплопостачання», статті 5 Кодексу цивільного захисту України комісія

ВИРІШИЛА:
а

1. Встановити, що аварійна ситуація на магістральній тепловій мережі 
комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси» 
(місцезнаходження: між вул. Банківською ріг вул. Кутузова та насипом, на 
якому розташовані залізничні колії та який використовується приватним 
підприємством «МОНОЛІТ») потребує здійснення заходів, спрямованих на 
проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт та ліквідації 
наслідків ситуації, що виникла на теплових мережах міста Одеси.

Термін виконання: невідкладно.

2. Головному управлінню Національної поліції України в Одеській 
області з метою забезпечення нормальних умов життєдіяльності громадян, 
охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави забезпечити 
безперешкодний доступ комунальному підприємству «Теплопостачання 
міста Одеси» до місця аварії на магістралі теплової мережі, що знаходиться 
між вул. Балківською ріг вул. Кутузова та насипом, на якому розташовані 
залізничні колії, для проведення аварійно-відновлювальних робіт технічним 
персоналом комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси» з 
використанням автотранспортної техніки та вантажопідйомних механізмів 
(автокран, екскаватор, трактор тощо).

Термін виконання: невідкладно.



3. Департаменту комунальної власності Одеської міської ради провести 
перевірку щодо наявності правових підстав фактичного використання 
земельної ділянки у наявних межах приватного підприємства «МОНОЛІТ», 
відведення вказаної земельної ділянки у користування, наявності документів 
на землекористування та дотримання земельного законодавства.

Термін виконання: невідкладно.
*ч~ ' І

4. Комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» вжити 
заходів для усунення аварії та проведення аварійно-відновлювальних робіт 
на земельній ділянці, що знаходиться між вул. Балківською ріг вул. Кутузова 
та насипом, на якому розташовані залізничні колії, з використанням 
автотранспортної техніки та вантажопідйомних механізмів (автокран, 
екскаватор, трактор тощо).

Термін виконання: невідкладно.

5. Департаменту міського господарства Одеської міської ради:
5.1. Про виникнення зазначеної ситуації повідомити листом Департамент 

систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної державної 
адміністрації.

5.2. Про хід виконання заходів та плани дій щоденно доповідати 
в.о. заступника міського голови -  директора департаменту міського 
господарства Одеської міської ради Жеману Д.О. да ^комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого 
комітету Одеської міської ради.

Термін виконання: невідкладно 
до завершення робіт.

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

7. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Голова комісії Г.Л. Труханов

Секретар комісії С.Ю. Багдонас
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