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ПРОТОКОЛ № 33
позачергового засідання районної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
«16» червня 2020 року

м. Новоселиця

Місце проведення: Берег р. Прут в с. Маршинці (виїзне засідання).
Початок роботи - 09.00 год.
Головує: Мельничук О. М. - голова районної державної адміністрації голова районної комісії з питань ТЕБ та НС.
Присутні: члени комісії згідно затвердженого складу.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про можливу небезпечну гідрологічну ситуацію на території
Новоселицького району в результаті різкого підвищення рівня води у р.
Прут що може призвести до надзвичайної ситуації.
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СЛУХАЛИ: Начальника Новоселицького РС УДСНС України в Чернівецькій
області Сольського Б. І., начальника філії «Новоселицький райавтодор» ДП
«Чернівецький облавтодор» Шаларя В.І.
За результатами
ВИРІШИЛА:

виступів,

з

урахуванням

їх

обговорення,

комісія

1.1.
У зв’язку з підйомом рівня води в річці Прут 14-16 червня 2020 року, п
мостом, що з’єднує села Маршинці Новоселицького та Лунка Герцаївського
районів, (мостова переправа) утворились значні наноси деревини та сміття, що
створює реальну загрозу існуванню мостової переправи та оскільки, для

розчищення опор мосту необхідно задіяти спеціально підготовлених фахівців та
відповідне технічне обладнання, яких в районі немає, звернутись з офіційним
листом до обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій та Управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Чернівецькій області щодо надання допомоги відповідними фахівцями
та технікою для ліквідації даного затору.
Термін - негайно
1.2. Філії «Новоселицький райавтодор» ДП «Чернівецький облавтодор»
1) привести очистку сміття на мосту, який з’єднує села Маршинці
Новоселицького району і Лунка Герцаївського району та відповідні
відновлювальні ремонтні роботи дорожнього покриття під'їзній дорозі до
зазначеного мосту;
2) провести заходи по обстеження зазначеної мостової переправи з метою
визначення можливості подальшого використання для безпечного руху по мосту.
Термін - терміново
1.3. Новоселицькому відділенню Сторожинецького відділу ВП ГУНП в
Чернівецькій області з метою відновлення руху автотранспорту через міст р.
Прут села Маршинці Новоселицького та Лунка Герцаївського районів, після
обстеження мостової переправи, провести заходи щодо зняття обмежень проїзду.
Термін - негайно
1.4. Виконавчим комітетам місцевих рад, керівникам установ,
підприємств та організацій району організувати, у разі необхідності, очистку
русел малих річок та дренажних систем для відновлення їх пропускної
спроможності та безперешкодного стоку води.
Термін - негайно
1.5. Новоселицькій міжрайонній філії ДУ «ЧОЛЦ МОЗ України»
спільно з КП «Новоселицька міська тепломережа», органами місцевого
самоврядування постійно моніторити якість води в колодязях загального та
індивідуального користування, водопроводах комунальної, та по можливості
приватної власності, проводячи відповідні аналізи.
Термін- постійно

1.6.
Органам місцевого самоврядування рекомендувати орендарям водних
об’єктів постійно моніторити рівень води у ставках та водойомів, у випадку
необхідності провести заходи щодо зниження рівня води.
Термін- постійно

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 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

