
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки) і надзвичайних 
ситуацій

вул. Центральна, 35, м. Старобільськ Луганської обл., 92703, Україна, 
тел/факс (8 06461) 2-13-65, Код ЄДРПОУ 04051632 E-mail: starobilsk-rda@loga.gov.ua

ПРОТОКОЛ№ 16 
районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій

м. Старобільськ 16 серпня 2021 року

ГОЛОВУВАВ:. Перший заступник голови райдержадміністрації, перши 
заступник голови районної комісії з питань ТЕБ і НС ,Володимир Череватий 
ПРИСУТНІ: члени комісії (за списком), запрошені (за окремим списком).

Щ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І. Про затвердження місць підриву вибухонебезпечних предметів на 

території Старобільського району.
(І. Іванюк)

II. Про проведення заходів державного нагляду (контролю) об’єктів з 
масовим перебуванням людей.

(І. Іванюк)
І. Про затвердження місць підриву вибухонебезпечних предметів на 

території Старобільського району.

З

На виконання спільного наказу Міністерства оборони України, 
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Адміністрації Державної 
прикордонної служби України, Міністерства транспорту та зв’язку України від 
27.05.2008 року № 405/223/625/455 «Про організацію робіт щодо виявлення та 
та знешкодження вибухонебезпечних предметів на території України ija 
взаємодії під час їх виконання», який зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 4 липня 2008 року за № 591/15282, виконання спільного наказу МНС 
України, Міністерства оборони України, Адміністрації Державної 
прикордонної служби України від 02.02.2006 № 53/51/66 «Про організацію 
робіт щодо виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів на 
території України» з метою упорядкування робіт з очищення місцевості та 
території Старобільського району від вибухонебезпечних предметів та їх обліку 
на території Старобільського району
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за результатами доповіді та з урахуванням обговорення, комісія 
вирішила:

1. Затвердити наступні місця підриву вибухонебезпечних речовині, 
знайдених на території району (додаток 1)

2. Відповідальність за ідентифікацію вибухонебезпечних предметів, 
виклик піротехнічної групи, організацію обліку та звітності даних про знайдені 
вибухонебезпечні предмети покласти на ідентифікаторів Старобільського РУ 
та ДПРЗ - 6 ГУ ДСНС України у Луганській області.

3. Охорону місця виявлення та супроводження машин, що транспортують
вибухонебезпечні предмети від місця знаходження до місця знищення покласти 
на Старобільське районне управління поліції НП ГУ України в Луганській 
області. L І

4. Старобільському РУ ГУ ДСНС України у Луганській області та 
провідному спеціалісту відділу оборонної роботи, цивільного захисту, взаємодії 
з правоохоронними органами та територіальними органами центральних 
органів виконавчої влади Старобільської райдержадміністрації постійно 
проводити роз’яснювальну роботу через засоби масової інформації, надавати та 
доводити через міську, селищні та сільські ради до населення та в навчальний 
закладах до учнів типову інструкцію про порядок дій населення при виявленні 
вибухонебезпечних предметів.

II. Про проведення заходів державного нагляду (контролю) об’єктів з 
масовим перебуванням людей.
При проведенні заходів державного нагляду (контролю) об’єктів з масовим 
перебуванням людей (школи, ДНЗ, заклади культури) працівниками 
Старобільського РУ ГУ ДСНС України в Луганській області виявлено ряд 
недоліків які мають місце на кожному з перевірених об’єктів, а саме:

1. Будинки, приміщення та споруди не обладнано системамй 
протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи 
протипожежного захисту», а саме системою оповіщення про пожежу та 
управління евакуацією людей 1-го типу та системою пожежної сигналізації, яку 
необхідно вивести на пульт центрального спостереження та укласти договір на 
постійне обслуговування з організацією яка має ліцензію на проведення таких 
робіт;

2. Дерев’яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) будівель не 
оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної 
ефективності;

3. Персонал не забезпечено відповідними засобами індивідуального захисту 
органів дихання;

4. Будівлі не обладнано захистом від прямих влучань блискавки та вторинних 
її проявів;

5. Керівники, відповідальні за пожежну безпеку та особи, робота яких 
пов’язана з підвищеним ризиком небезпеки не пройшли навчання та перевірку 
знань з питань пожежної безпеки у порядку встановленому КМУ від 26.06.201 з

і



р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям |у 
НС»;

6. Керівники не пройшли навчання на обласних курсах цивільного захисту;
7. Первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники) не пройшли технічце 

обслуговування;
8. Будівлі та приміщення не укомплектовано відповідно до норм належності 

первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками);
9. Внутрішнє та зовнішнє протипожежне водопостачання об’єктів 

знаходиться в непрацездатному стані. Не проводиться технічне обслуговування 
та перевірка на спрацювання протипожежного водопостачання організаціями, в 
яких є ліцензія на даний вид робіт.

за результатами доповіді та з урахуванням обговорення, комісія вирішила:
1. Органам місцевого самоврядування вжити вичерпних заходів щодо 

усунення зазначених порушень в закладах з масовим перебуванням людей.
Термін: у найкоротший час

з
2. Міському, селищним та сільським головам про вжиті заходи реагування 

та усунення порушень надати інформацію до Старобільської РДА разом 
копіями підтверджуючих документів.

Контроль за виконанням цього рішення залиш.

Перший заступник голови райдержадміністрації, 
заступник голови районної комісії 
з питань ТЕБ і НС у^\ Володимир ЧЕРЕВАТИЙ

Секретар комісії: Максим ГЛЯНЦЕВ



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної комісії з пита 
техногенно-екологічної безпеки 
надзвичайних ситуацій

від 16 серпня 2021 № 16

Перелік місць знешкодження вибухонебезпечних предметів на території 
Старобільського району Луганської області

№
з/п Район знаходження (координати)

Вага ВНП, що 
може 

знищуватися

Мінімальні 
відстднь де 

об’єктів

1

Примітка

1 3 4 5 7
1. Степовий яр у районі с. Новорозсош 

(49.531961; 39.303729)
до 500 кг 2 йм

2. Степовий яр у районі с. Лисогорівка 
(49.415428; 38.939111)

до 500 кг 2,5 км

3.
Степовий яр у районі с. Кубань 
(49.638334; 39.020954)

до 500 кг 3 йм

4.
Піщаний кар’єр урочища Старикоже у 
районі с. Герасківка
(49.611409; 39.571442)

до 500 кг 3 км

і

5. Балка у районі с. Просяне 
(49.579889; 39,630475)

до 500 кг 2,7 км

6. Степовий ярок у районі с. Сичівка 
(49.440038; 39.546719)

до 500 кг 3 км

7. Степовий ярок у районі с. Сичанське 
(49.453252; 39.439154)

до 500 кг 3 км

8. Степовий яр у районі с. Криничне 
(49.326581; 40.094275)

до 500 кг 2 км

9.
Степовий яр у районі с. Стрільцівка 
(49,323317; 39,812372)

до 500 кг 2 км

10. Степовий яр у районі с. Зориківка 
(49,483817; 39,987017)

до 500 кг 3 км

11. Степовий яр у районі с. Зориківка 
(49,398133; 39,892057)

до 500 кг 5 км

12. Піщаний кар’єр у районі с. Семикозівка 
(49.252395; 39.578405)

до 500 кг 2,5 км

13. Піщаний кар’єр у районі смт Біловодськ 
(49.222807; 39.512040)

до 500 кг 3,5 км

14. Степовий яр у районі с. Плугатар 
(49.190891; 39.771791)

до 500 кг 5 км і



15. Піщаний кар’єр у районі 
с. Новодеркул 
(49.139564; 39.660763)

до 500 кг 2,5 КМ

16. Піщаний кар’єр у районі с. Євсуг 
(49.231497; 39.271460)

до 500 кг 15 КМ

17. Яр у районі с. Підгорівка (49.266954;
38.845262)

до 500 кг 6 к:м

18. Яр Проїжджий у районі с. Проїждже 
(49.362565; 39.060554)

до 1000 кг 8 км

19. Яр Вовчий у районі с. Суханівка 
(49.189756; 38.774813)

до 1000 кг 4 км і

20. Балка Байрак у районі с. Омелькове 
(49.129412; 39.121542)

до 1000 кг :м

Провідний спеціаліст відділу 
оборонної роботи,цивільного захисту, 
взаємодії з правоохоронними органами 
та територіальними органами 
центральних органів виконавчої влади Максим ГЛЯНЦЕВ

; I І

І


