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ПРОТОКОЛ №  19 

позачергового засідання місцевої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

01.09.2022р., м. Ірпінь 

Головував: Маркушин О.Г., голова комісії з питань ТЕБ та НС 

Присутні: члени комісії (за списком)                                       

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про  визначення  переліку об'єктів, які зазнали пошкодження або руйнування 

внаслідок воєнних дій збройної агресії російської федерації. 

2. Про надання дозволу ТОВ «ТДС БУД ІНВЕСТ» працювати в комендантську 

годину у м. Ірпінь. 

3. Про затвердження персонального складу місцевої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради. 

СЛУХАЛИ:  

1. Про визначення  переліку об'єктів, які зазнали пошкодження або руйнування 

внаслідок воєнних дій збройної агресії російської федерації. 

ДОПОВІДАЧІ: 

 Маркушин О.Г. - голова комісії з питань ТЕБ та НС; 

 Сапон  М.М. -  начальник відділу  архітектури та  містобудування; 

 Канюра С.О. - начальник управління інфраструктурного розвитку, інвестицій та 

житлово - комунального  господарства.  

Доповідачі проінформували присутніх про  результати  обстеження нерухомого 

майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, спричиненого військовою 

агресією російської федерації на території  міста Ірпінь, враховуючи детальні 

обстеження здійснені  кваліфікованими спеціалістами   та  відповідно до «Порядку 

виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок 

надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 474, комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити перелік  аварійно - небезпечних багатоповерхових будинків: 

- м. Ірпінь, вул. Северинівська, буд. 128, буд. 131; 



2. Затвердити перелік аварійно - небезпечних багатоповерхових будинків, які 

підлягають демонтажу: 

- м. Ірпінь, вул. Покровська, буд. 6; 

3.  Виключити зі списку переліку аварійно - небезпечних багатоповерхових 

будинків, які підлягають демонтажу: 

- м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, буд. 20; 

- м. Ірпінь, вул. Покровська, буд. 16; 

- м. Ірпінь, вул. Северинівська, буд. 160/2 

4.    Затвердити перелік приватних будинків, які  підлягають  демонтажу: 

- м. Ірпінь, вул. Кулиняка, буд. 1; 

- м. Ірпінь, вул. 10-та лінія, буд. 5; 

- м. Ірпінь, вул. Натана Рибака, буд. 8-а; 

- м. Ірпінь, вул. 8-го Березня, буд. 36; 

- м. Ірпінь, вул. Вериківського, буд. 16/1, буд. 51-Г; 

- м. Ірпінь, вул. 11-та лінія, буд. 7-Д; 

- м. Ірпінь, вул. Личака, буд. 15; 

- м. Ірпінь, вул. Мечнікова, буд. 106-В; 

- м. Ірпінь, вул. Полтавська, буд. 78-а; 

СЛУХАЛИ: 

2. Про надання дозволу ТОВ «ТДС БУД ІНВЕСТ» працювати в комендантську 

годину у м. Ірпінь. 

ДОПОВІДАЧ: 

Загодіренко А.О.,- начальник комунального підприємства «Ірпіньводоканал». 

Для завершення виконання робіт на об’єкті: «Перекладка каналізаційного 

колектора К1 діаметром 1000 мм по вул. Соборна в м. Ірпінь», а саме, переврізка в 

існуючу мережу, погодити перелік працівників та техніки для виконання будівельно - 

монтажних робіт в нічний час в комендантську годину, комісія 

ВИРІШИЛА:  

1. Інформацію доповідача взяти до відома. 

2. НАДАТИ ДОЗВІЛ ТОВ «ТДС БУД ІНВЕСТ» працювати та виконувати 

будівельно - монтажні роботи в нічний час, комендантську годину в м. Ірпінь по 

вул. Соборній. 

3. Довести до відома загін ТРО та поліцію №2 Бучанського районного управління 

поліції ГУ Національної поліції України в Київській області щодо здійснення 

виконання будівельно -  монтажних робіт в нічний час в комендантську годину 

ТОВ «ТДС БУД ІНВЕСТ». 

3.1.Перелік працівників на об’єкті: 

- Виконавець робіт Трущенко Сергій Володимирович-автомобіль Renault 

Fluence АА6746НН; 



- Водій екскаватора Губрик Іван Костянтинович - екскаватор JCB W145 

70772АА; 

- Монтажник зовнішніх трубопроводів Онищенко Сергій Васильович; 

- Монтажник зовнішніх трубопроводів Гуменюк Сергій Миколайович; 

- Водій автотранспортних засобів Чукла Юрій Богданович Самоскид КАМАЗ 

КА7974СС; 

- Монтажник зовнішніх трубопроводів Козак Роман Дмитрович; 

- Головний інженер Гурський Юрій Миколайович - автомобіль Ланос 

АІ4662МН; 

- Водій Бабій Віталій Степанович - автомобіль Mercedes-Benz Sprinter 

КА0912АВ; 

- Водій Бабій Віталій Степанович - автомобіль Volkswagen Transporter 

реєстраційний номер АМ2597ВК; 

3.2.Перелік техніки на об’єкті: 

- Mercedes-Benz Sprinter - реєстраційной номер КА0912АВ; 

- Volkswagen Transporter - реєстраційний номер АМ2597ВК; 

- Ланос - реєстраційний номер АІ4662МН; 

- Renault Fluence - реєстраційний номер АА6746НН; 

- Екскаватор JCB W145 - реєстраційний номер 70772АА; 

- Самоскид КАМАЗ - реєстраційний номер КА7974СС; 

СЛУХАЛИ: 

3. Про затвердження персонального складу місцевої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого 

комітету Ірпінської міської ради. 

ДОПОВІДАЧ: 

Остапчук І.А. – начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та 

мобілізаційної роботи.  

Доповідач проінформував про необхідність затвердження персонального складу 

місцевої комісії з питань техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 

урахуванням кадрових змін, за результатом виступу, комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити новий персональний склад місцевої комісії з питань техногенно -

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Ірпінської міської 

ради згідно додатку. 

 

 

 

Голова комісії                    (підпис)                                               Олександр МАРКУШИН 

  

 

Секретар комісії              (підпис)                                                               Ігор ОСТАПЧУК 

https://auto.ria.com/uk/auto_mercedes_benz_sprinter_316_gruz_33142429.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Transporter_T1
https://auto.ria.com/uk/auto_mercedes_benz_sprinter_316_gruz_33142429.html
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https://auto.ria.com/uk/auto_renault_fluence_32537118.html

