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ПРОТОКОЛ № 26
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради
«25» червня 2020 року

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

Слухали:
Про необхідність вжиття додаткових заходів безпеки місць масового 

відпочинку на воді у м. Одесі під час проведення курортного сезону 
2020 року, на території пляжу «Дельфін», у межах траверсів 10, 10А, 
на побережжі міста Одеси.

У зв’язку з витоком нафтопродуктів з танкеру «DELFI», за результатами 
проведених заходів та за інформацією Державної екологічної інспекції в 
Одеській області, згідно з протоколом вимірювань показників складу та 
властивостей вод Чорного моря в районі пляжу «Дельфін» за останній період 
встановлено перевищення нормативів гранично допустимих концентрацій 
нафтопродуктів, спостерігається погіршення стану води та її забруднення в 
районі траверсів 10, 10А.

На виконання вимог Водного кодексу України, законів України «Про 
благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства внутрішніх справ 
України від 10 квітня 2017 року № 301 «Про затвердження Правил охорони 
життя людей на водних об’єктах України», Правил устаткування та 
експлуатації пляжів міста Одеси, затверджених рішенням Одеської міської 
ради від 05 квітня 2007 року № 1133-V, з метою збереження благополуччя, 
здоров’я і життя громадян міста Одеси та відпочивальників, а також на 
виконання розділу II, пунктів 2-6 протоколу № 4 позачергового засідання 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
виконавчого комітету Одеської міської ради від 13 лютого 2020 року, комісія



ВИРІШИЛА:

1. Обмежити використання та доступ відпочивальників до громадського 
пляжу «Дельфін», на території та в межах від траверсу 10 до траверсу 10А, з 
метою недопущення до затонулого танкера-бункерувальника «БЕТИ», 
збереження здоров’я та життя громадян.

Термін виконання: негайно до надання дозволу

2. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в 
Одеській області з метою збереження життя та здоров’я відпочивальників 
вжити заходів щодо здійснення попередження, недопущення та припинення 
проходу на територію пляжу «Дельфін», на території від траверсу 10 до 
траверсу 10 А.

Термін виконання: з 26 червня 2020 року 
до завершення дії припинення заборони

3. Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської 
ради спільно з Державною екологічною інспекцією в Одеській області 
продовжувати здійснювати відповідні забори води в районі пляжу «Дельфін» 
та про результати відбору, наявності або відсутності шкоди навколишньому 
природному середовищу щоденно інформувати органи місцевої державної 
виконавчої влади, виконавчий комітет Одеської міської ради через 
департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Термін виконання: з 26 червня 2020 року 
до завершення дії припинення заборони

4. Комунальному підприємству «Узбережжя Одеси» забезпечити 
обмеження доступу до пляжу та встановлення відповідних 
попереджувальних щитів на території пляжу «Дельфін», на території від 
траверсу 10 до траверсу 10А.

Термін виконання: з 26 червня 2020 року 
до завершення дії припинення заборони

5. Про виконання заходів цього протокольного рішення проінформувати 
департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради у визначені строки 
письмово та на електронні адреси: Ьегрека@отг.gov.ua, ойипьсгД/отг.gov.ua.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова комісії

Секретар комісії С.Ю. Багдонас


