УКРАЇНА
НОВОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
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ПРОТОКОЛ № 26
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
«19» травня 2020 року

м. Новоселиця

Місце проведення: зал засідань районної державної адміністрації.
Початок роботи - 17.00 год.
Головує: Мельничук О.М. - голова районної державної адміністрації,
голова районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій.
Присутні: члени районної комісії з питань ТЕБ та НС за списком та
запрошені за окремим списком.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про аварійну ситуацію на автомобільному мосту через р. Прут,
сполученням с. Маршинці Новоселицького району - с. Лунка,
Герцаївського району Чернівецькій області на 9+510 км автомобільній
дорозі Т-26-06/Н-03/ - Новоселиця - Герца - КПП «Дяківці», яка виникла
14.05.2020.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ
По першому питанню:
Про аварійну ситуацію на автомобільному мосту через р. Прут,
сполученням с. Маршинці Новоселицького району - с. Лунка,
Герцаївського району Чернівецькій області на 9+510 км автомобільній
дорозі Т-26-06/Н-03/ - Новоселиця - Герца - КПП «Дяківці», яка виникла
14.05.2020.
СЛУХАЛИ:

інформацію
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Мельничука О. М., начальника філії «Новоселицький райавтодор» ДП
«Чернівецький облавтодор» Шаларя В.І.
З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА:

1.1.
Ситуація, яка виникла 14.05.2020 року, у зв’язку з підняттям рівня во
у річці Прут, на автомобільному мосту через р. Прут, сполученням с. Маршинці
Новоселицького району - с. Лунка, Герцаївського району Чернівецькій області
на 9+510 км автомобільній дорозі Т-26-06/Н-03/ - Новоселиця - Герца - КПИ
«Дяківці», призвела до підмиву правобережного конусу тимчасово
технологічного металевого моста типу САРМ, осідання перехідних плит та
руйнування правобережної берегової опори, за класифікаційними ознаками
надзвичайних ситуацій, затверджених наказом МВС України від 06.08.2018 №
658, з урахуванням підпункту 1, пункту 6 Порядку класифікації надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368, відповідно
Державного класифікатора надзвичайних
ситуацій
(ДК
019:2010),
затвердженого наказом Держстандарту України від 09.10.2010 № 417,
попередньо класифікується, як надзвичайна ситуація місцевого рівня
техногенного характеру код 10610 (НС унаслідок руйнування елементів
транспортних комунікацій), ознака 20.

1.2.
Філії «Новоселицький райавтодор» ДП «Чернівецьки
облавтодор»:
1) провести заходи щодо встановлення заборонних знаків зі сторони с
Маршинці Новоселицького району і с Лунка Герцаївського району та задля
убезпечення неможливості заїзду на міст влаштувати тимчасові дорожні
загородження;
Термін - негайно
2) забезпечити закриття руху пішоходів на зазначеному мосту.
Термін - негайно
3) розглянути можливість щодо облаштування пішохідного переходу із
забезпеченням безпеки руху пішоходів по мосту
Термін - після проведення обстеження стану мосту

1.3.
Відділу організаційної роботи, документообігу та контро
апарату районної державної адміністрації, Новоселицькому РС УДСНС
України
у Чернівецькій області підготувати звернення до власників
транспортних засобів регіону через засоби масової інформації щодо заборони
та обмеження руху по вищезазначеному мосту.
Термін - негайно

з

1.4.
Фінансовому відділу районної державної адміністрації надат
довідку щодо наявності коштів резервного фонду районного бюджету.
Термін - 20.05.2020
Рішення прийнято одноголосно.
Рішення районної комісії з питань ТЕБ та НС є обов’язковими для
виконання всіма підприємствами, установами та організаціями, а також
фізичними особами, які розташовані, здійснюють діяльність, або
проживають на території Новоселицького району.
Контроль за виконанням цього протоколу залишаю за собою.

Голова районної державної
адміністрації, голова районної
комісії з питань ТЕБ та НС

Секретар районної комісії
з питань ТЕБ та НС

Олег МЕЛЬНИЧУК

Ігор ВОЛОДІН

