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П Р О Т О К О Л  №  17 

позапланового термінового виїзного засідання комісії (хлораторна КП    

«Водоканал   м. Ужгорода» м. Ужгород, вулиця Новодоманинська, 27) 

 

10.08.2021 р.                                     м. Ужгород                                  

 

          Головував:   Перший заступник голови місцевої комісії з питань ТЕБ та 

НС Артем Погорєлов. 

          Присутні:  члени комісії – 26 чол. 

 Запрошені: директор КП «Водоканал м. Ужгорода» Станіслав  Карташов, 

голова комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, 

оподаткування та регуляторної політики Андрій Риба, депутат Ужгородської 

міської ради Володимир Білонка. 

  СЛУХАЛИ: Інформацію директора КП «Водоканал м. Ужгорода»           

Станіслава Карташова про ситуацію, що виникла на КП “Водоканал м. 

Ужгорода”  щодо аварійного стану металевих конструкцій в результаті корозії 

трубопроводів d = 630 мм та двох змішувачів вихрового типу НФС-3, що може 

призвести до повного призупинення водоочисної станції, яка забезпечує водою 

правобережну частину м. Ужгорода. З метою забезпечення безперебійної роботи 

станції необхідно провести термінові роботи по укріпленню та антикорозійному 

захисту металевих конструкцій. 

       Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення та відповідно до Положення про місцеву комісію з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,  одним із завдань якої  

на території м. Ужгород є визначення шляхів та способів вирішення проблемних 

питань, що виникають під час порушення умов належного функціонування 

об’єктів інфраструктури та безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах 

національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, 

охорони здоров’я та навколишнього природного середовища,  комісія 

ВИРІШИЛА:  

  1. Інформацію   про ситуацію,   що   виникла   на  фільтрувальній станції 

по вул. Новодоманинській, 27, яка перебуває на балансі КП «Водоканал м. 

Ужгорода» щодо аварійного стану металевих конструкцій (розподільчих труб), 

в результаті корозії трубопроводів d = 630 мм та двох змішувачів вихрового типу 

НФС-3, прийняти до уваги. 

  2.   Враховуючи вимоги статті 13 Закону України «Про питну воду та питне 

водопостачання»,  якими вказано, що повноваженнями органів місцевого 

самоврядування у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_46/ed_2016_09_22/pravo1/T022918.html?pravo=1#46
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_46/ed_2016_09_22/pravo1/T022918.html?pravo=1#46


є надання згоди на розміщення на відповідній території нових або реконструкцію 

діючих об'єктів, діяльність яких може завдати шкоди джерелам та системам 

питного водопостачання та/або системам водовідведення, для недопущення 

виникнення можливої надзвичайної ситуації у випадку припинення 

водопостачання більше 30 відсотків розрахункового обсягу через пошкодження 

елементів системи:    

2.1. Головним розпорядником бюджетних коштів, якому виділяються 

кошти із бюджету  Ужгородської міської територіальної громади у визначеному 

протоколом випадку для прийняття відповідних заходів визначити департамент 

міського господарства Ужгородської міської ради;     

         2.2. Необхідний обсяг коштів, який пропонується надати із бюджету  

Ужгородської міської територіальної громади становить 650 тис. грн, в якості 

внеску в статутний капітал КП «Водоканал м. Ужгорода»;  

         2.3. КП «Водоканал м. Ужгорода» розробити технічну документацію для 

визначення об’ємів фінансування за рахунок коштів із бюджету  Ужгородської 

міської територіальної громади для забезпечення виконання робіт; 

         2.4. Департаменту міського господарства підготувати звернення на розгляд 

міському голові та комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, 

фінансів, оподаткування та регуляторної політики для винесення рішення щодо 

виділення коштів із бюджету Ужгородської міської територіальної громади та 

внесення змін до відповідних цільових програм.  

 

                                  

                                                                                                    Термін: невідкладно 

 

Заступник міського голови, 

перший заступник голови місцевої  

комісії з питань ТЕБ та НС                                                  Артем ПОГОРЄЛОВ 

 

  

Секретар комісії                                                                       Ростислав ЧОПИК 

 


