ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12 червня 2022 року

№ 165

Про організацію виконання невідкладних робіт
щодо ліквідації наслідків збройної агресії
Російської Федерації, пов’язаних
із пошкодженням будівель та споруд
Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,
Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного
стану в Україні», статті 16 Кодексу цивільного захисту України, відповідно до
постанови від 19 квітня 2022 р. № 473 «Про затвердження Порядку виконання
невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської
Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» та постанови
Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2022 р. № 423 «Про внесення змін до
Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів
будівництва», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Визначити разом з територіальними органами ДСНС, органами
управління та силами цивільного захисту зону можливого ураження потенційно небезпечну територію, на якій внаслідок бойових дій заподіяна
шкода об’єктам, є ймовірність забруднення вибухонебезпечними предметами,
внаслідок чого виникає загроза життю або здоров’ю людей.
2. Організувати оповіщення суб’єктів господарювання та населення про
ризики, пов’язані із перебуванням у зоні можливого ураження.
3. Визначити:
3.1. Місце для складування відходів, що утворилися внаслідок
пошкодження об’єктів, виконання робіт з демонтажу відповідно до порядку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України територію комунального
підприємства «Благоустрій» Чортківської міської ради (вул. Заводська, 2,
м. Чортків).
3.2. Знищення виявлених вибухонебезпечних предметів здійснити на
території місця знищення вибухонебезпечних предметів, розташованих на
території Чортківської міської територіальної громади, визначених протоколом
чергового засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки

та надзвичайних ситуацій при Чортківській міській раді від 22 вересня 2021
року.
4. Затвердити оновлений склад спеціальної комісії з ліквідації
надзвичайних ситуацій Чортківської міської ради згідно з додатком.
5. Комісії здійснити візуальні огляди пошкоджених об’єктів з метою
формування попередніх переліків таких об’єктів.
6. Провести обстеження пошкоджених об’єктів відповідно до Порядку
проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від 12 квітня 2017 р. № 257.
7. Повідомити власника або управителя об’єкта про час і дату проведення
обстеження пошкоджених об’єктів.
8. Визначити виконавцем робіт з обстеження пошкоджених об’єктів
ФОП Крок Ярослав Іванович, що діє на підставі кваліфікаційного сертифіката
відповідного виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням
об’єкта архітектури в особі експерта (інженера) з технічного обстеження
(кваліфікаційний сертифікат серія АЕ № 000559, виданий Атестаційною
архітектурно-будівельною комісією Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України 31.07.2012 (Далі Виконавець робіт з обстеження).
9. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету
міської ради від 08 вересня 2021 року № 424 «Про затвердження оновленого
складу спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій».
10. Копію рішення направити у відділ архітектури та містобудівного
кадастру міської ради.
11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Віктора
ГУРИНА.
Міський голова

Володимир ШМАТЬКО

Додаток

до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 12 червня 2022 року № 165
СКЛАД

спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій Чортківської
міської ради
ГУРИН
Віктор Михайлович

- голова комісії, заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської
ради

МАЦЕВКО
Ірина Андріївна

- секретар комісії, начальник відділу житловокомунального господарства та підтримки ОСББ
управління
комунального
господарства
Чортківської міської ради
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

ГРЕЩУК
Василь Степанович

відділу
архітектури
- начальник
містобудівного кадастру міської ради

КРОК
Ярослав Іванович

- провідний експерт будівельний

МАЦИШИН
Зоряна Володимирівна

- головний спеціаліст відділу архітектури та
містобудівного кадастру міської ради

ПИПТИК
Назарій Володимирович

- начальник відділу муніципальної інспекції та
контролю за паркуванням Чортківської міської
ради

САГАШ
Руслан Данилович

- заступник начальника відділу ЦЗ Чортківського
РУГУ ДСНС України у Тернопільській області

САСАНЧИН
Олег Ігорович

- провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів
міської ради

ФАРІОН
Тарас Орестович

- в.о. начальника управління комунального
господарства Чортківської міської ради

Керуюча справами
виконавчого комітету міської ради

та

Наталія ЗАЯЦЬ

