ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
УЖГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА
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ПРОТОКОЛ №10
засідання комісії
м. Ужгород

16.09.2021

Головувала – в.о. голови Ужгородської райдержадміністрації МАЦКО Х.К.
Присутні: згідно списку
Запрошені:
Кополовець Ярослав Михайлович – головний лісничий ДП «Перечинське
лісове господарство»
Мандрик Іван Іванович – Ставненський сільський голова
Островський Леонід Станіславович – провідний інженер відділу якості та
технічного контролю ДП «Служби місцевих автомобільних доріг у Закарпатській
області»
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І. Про видалення небезпечних дерев на території лісового фонду ДП
«Перечинського лісового господарства» в кв. 17/44, 18/1, 18/3, 18/5, 21/1, які
заважають проїзду автотранспорту, а також несуть загрозу відпочиваючим та
працівникам ТОВ «Воєводино» (лист ДП «Перечинське лісове господарство»
13.08.2021 №342).
II. Про видалення аварійно-небезпечних дерев на території лісового фонду ДП
«Ужгородське лісове господарство» біля дачного кооперативу в с. Оноківці за
зверненням гр. Гладиш Ю.О. та вздовж ЛЕП-10 кВ до відділення інспекторів
прикордонного поста «Кам’яниця» за зверненням Чопського прикордонного загону
(лист ДП «Ужгородське лісове господарство» 27.08.2021 №03-355).
III. Про обстеження аварійного мостового переходу через річку Уж в с.
Жорнава, прилеглого до автомобільної дороги загального користування місцевого
значення С 070205 Жорнава – Стужиця км0+000-10+000 Закарпатської області (лист
Ставненської сільської ради 06.09.2021 №02-06/605).
IV. Про вжиття заходів із запобігання поширенню на території Ужгородського
району гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2.

І. Про видалення небезпечних дерев на території лісового фонду ДП
«Перечинського лісового господарства» в кв. 17/44, 18/1, 18/3, 18/5, 21/1, які
заважають проїзду автотранспорту, а також несуть загрозу відпочиваючим та
працівникам ТОВ «Воєводино» (лист ДП «Перечинське лісове господарство»
13.08.2021 №342)
Заслухавши інформацію із питання порядку денного, відповідно до Кодексу
цивільного захисту України, ст. 57,58 Лісового Кодексу України, ст. 1 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши лист ДП «Перечинське
лісове господарство» 13.08.2021 №342, з метою запобігання виникненню аварійних
ситуацій, з урахуванням обговорення, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючих прийняти до відома.
2. Дерева, які знаходяться на території ДП «Перечинське лісове господарство»
в кв. 17/44, 18/1, 18/3, 18/5, 21/1 є небезпечними і такими, що підлягають видаленню.
3. ДП „Перечинське лісове господарство” вжити відповідних та необхідних
заходів щодо видалення небезпечних дерев на території лісового фонду ДП
«Перечинське лісове господарство» в кв. 17/44, 18/1, 18/3, 18/5, 21/1.
4. Контроль за виконанням рішення із питання порядку денного покласти на
ДП „Перечинське лісове господарство”.
ЗА
– _14_
ПРОТИ
– _0_
УТРИМАВСЯ – _0_
ІI. Про видалення аварійно-небезпечних дерев на території лісового фонду ДП
«Ужгородське лісове господарство» біля дачного кооперативу в с. Оноківці за
зверненням гр. Гладиш Ю.О. та вздовж ЛЕП-10 кВ до відділення інспекторів
прикордонного поста «Кам’яниця» за зверненням Чопського прикордонного
загону (лист ДП «Ужгородське лісове господарство» 27.08.2021 №03-355)
Заслухавши інформацію із питання порядку денного, відповідно до Кодексу
цивільного захисту України, згідно з «Правилами охорони електричних мереж»,
затверджених постановою Кабінетом Міністрів України від 04.03.1997 року №209,
розглянувши лист ДП «Ужгородське лісове господарство» 27.08.2021 №03-355, з
метою запобігання виникненню аварійних ситуацій, з урахуванням обговорення,
комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючих прийняти до відома.
2. Дерева, які знаходяться на території ДП «Ужгородське лісове господарство»
біля дачного кооперативу в с. Оноківці за зверненням гр. Гладиш Ю.О. та вздовж
ЛЕП-10 кВ до відділення інспекторів прикордонного поста «Кам’яниця» є
небезпечними і такими, що підлягають видаленню для забезпечення безаварійної
роботи ПЛ і запобігання їх падіння на високовольтні лінії, що може призвести до
ураження електричним струмом людей.
3. ДП „Ужгородське лісове господарство” вжити відповідних та необхідних
заходів щодо видалення небезпечних дерев на території лісового фонду ДП
«Ужгородське лісове господарство» біля дачного кооперативу в с. Оноківці за

зверненням гр. Гладиш Ю.О. та вздовж ЛЕП-10 кВ до відділення інспекторів
прикордонного поста «Кам’яниця».
4. Контроль за виконанням рішення із питання порядку денного покласти на
ДП „ Ужгородське лісове господарство”.
ЗА
– _14_
ПРОТИ
– _0_
УТРИМАВСЯ – _0_
III. Про обстеження аварійного мостового переходу через річку Уж в с. Жорнава,
прилеглого до автомобільної дороги загального користування місцевого значення
С 070205 Жорнава – Стужиця км0+000-10+000 Закарпатської області (лист
Ставненської сільської ради 06.09.2021 №02-06/605).
Слухали:
Хайнас Роман Михайлович – начальник відділу економічного розвитку, житловокомунального господарства, інфраструктури та екології райдержадміністрації ;
Мандрик Іван Іванович – голова Ставненської територіальної громади;
Причиною підмивання берегової лінії є спрямоване русло річки Уж під
критичним кутом до прибережної лінії, що в подальшому може спричинити
руйнацію та зсув дорожнього полотна яке є прилеглим до заплави річки в тому числі
наявна загроза в подальшому руйнації та зсуву залізнодорожного полотна, яке
розташовано біля дороги Жорнава – Стужиця в близькосості до 3 метрів, як
наслідок відсутнє автотранспортне та ЖД сполучення населених пунктів.
У зв’язку з розмиттям берегової лінії та вимиванням ґрунту з – під
залізобетонної конструкції опори мосту виникло просідання асфальтобетонного
покриття в частині з’єднання пішохідного мосту та прилеглої дороги.
Внаслідок процесу підмивання берегової лінії також зруйновано стихією
гебіонове укріплення залізобетонної опори мосту.
За результатами обговорення інформації доповідачів з порядку денного,
комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючих з питання порядку денного взяти до уваги.
2. Затвердити акт №б/н від 09.09.2021 обстеження аварійного мостового
переходу через річку Уж в с. Жорнава, прилеглого до автомобільної дороги
загального користування місцевого значення С070205 Жорнава – Стужиця км
0+000-10+000 Закарпатської області.
3. Відповідно до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.04
№368 „Про затвердження Порядку кваліфікації надзвичайних ситуацій
техногенного та природнього характеру за їх рівнями” (зі змінами) , Класифікатора
надзвичайних ситуацій ДК 019:2010 (код 20331 „НС, пов'язана з сильним вітром
(швидкістю 25 м/с і більше, охоплюючи шквали та смерчі”), Класифікаційних ознак
надзвичайних ситуацій розділу II „Надзвичайні ситуації природного характеру”,
затверджених наказом МВС України від 06.08.2018 №658 „Про затвердження
Кваліфікаційних ознак надзвичайних ситуацій”, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28 серпня 2018 року за №969/32421, попередньо кваліфікувати

ситуацію, яка склалася в с. Жорнава у зв’язку із просідання асфальтобетонного
покриття в частині з’єднання пішохідного мосту та прилеглої дороги,
надзвичайною ситуацією природнього характеру об’єктового рівня.
4. Відділу цивільного захисту райдержадміністрації:
4.1. Надіслати до ДСНС України матеріали щодо проведення остаточної
кваліфікації і визначення рівня надзвичайної ситуації.
4.2. Підготувати та направити лист в Ужгородське міжрайонне управління
водного господарства щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, а
саме – укріплення кам’яним накидом земляного полотна (ґрунту) вздовж підмитої
берегової лінії в частині з’єднання пішохідного мосту та прилеглої дороги на
ділянці автомобільної дороги загального користування місцевого значення С070205
Жорнава – Стужиця км 0+450-10+900 Закарпатської області, можливої регуляції
русла річки Уж та укріплення гебіонними ящиками берегових опор зазначеного
пішохідного мосту з метою запобігання надзвичайної ситуації, а також
встановлення вартості робіт для подальшого визначення Ставненською ТГ джерела
фінансування та виконавця робіт.
5. Ставненській ТГ рекомендувати розпочати процедуру щодо виявлення та
взяття на облік (баланс) безхазяйного майна, а саме – пішохідного мосту на ділянці
автомобільної дороги загального користування місцевого значення С070205
Жорнава – Стужиця км 0+000-10+000 Закарпатської області у відповідності до ч. 2
статті 335 Цивільного кодексу України.
6. Контроль за виконанням рішення із питання порядку денного покласти на
заступника голови райдержадміністрації – заступника голови комісії ТЕБ та НС
Дупина В.М.
ЗА
– _14_
ПРОТИ
– _0_
УТРИМАВСЯ – _0_
IV. Про вжиття заходів із запобігання поширенню на території Ужгородського
району гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2.
Постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 855
продовжено адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021
року.
Заслухавши інформацію із питання порядку денного, з урахуванням
обговорення, комісія вирішила:
1. Ужгородській філії ДУ «Закарпатський обласний центр контролю та
профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», Перечинській
філії ДУ «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров’я України» з
метою
попередження
розповсюдження гострої
респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, з урахуванням ймовірного розвитку складної
епідемічної ситуації на території Ужгородського району, відповідно до статей 28, 30
Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення», - щоденно (крім вихідних) до 08:30 год надавати інформацію на ел.

адресу районного оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
на
території
району
(uzhrajonshtab2020@gmail.com)
щодо
показників
захворюваності на COVID-19 в розрізі кожного населеного пункту Ужгородського
району.
ЗА
– _14_
ПРОТИ
– _0_
УТРИМАВСЯ – _0_
В.о. голови державної адміністрації

Христина МАЦКО

Протокол вів:
Секретар комісії

Віталій СМАКОВСЬКИЙ

