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ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

МІСЦЕВА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОЕЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації в м.Тернополі пов’язаної з сильними 
дощовими опадами 06.10.2020 р.
2. Про ситуацію з короновірусною інфекцією на території Тернопільської міської територіальної 
громади.

ГОЛОВУЮЧИЙ: Стемковський В.В.- заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - перший заступник голови комісії

ПРИСУТНІ: члени комісії
ЗАПРОШЕНІ: Паничев В.О. - заступник директора ДУ «Тернопільський обласний 

лабораторний центр МОЗ України» в Тернопільській області.

1. Про ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації в м.Тернополі пов"язаної з сильними 
дощовими опадами 06.10.2020 р 

Інформував :
Стемковський В.В. заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради, про те що за 1 год випало опадів 17,3 мм/м2, а це становить 46 % місячної норми опадів. 
Зливна система міста не справлялась з пропуском такої великої кількості води.

Соколовський О.І. -  начальник управління житлово-комунального господарства, 
благоустрою та екології про те, що з гідроміцентру було отримано повідомлення про дощі. 
Система дощової каналізації була очищена і є в дієвому стані, про що є відповідні документи. 
Пропускна спроможність системи дощової каналізації має визначений об’єм.

Солотвінський В.М. -  т.в.о. начальника Тернопільського міського відділу УДСНС 
України у Тернопільській області про те, що 06.10.2020 р. пожежно-рятувальні підрозділи 
залучались на ліквідацію надзвичайних подій внаслідок понаднормових опадів, а саме 
буксирування автомобілів та відкачування води з підтоплених ділянок доріг на 6-ти вулицях 
міста та відкачування води з приміщень розташованих в цокольному поверсі багатоквартирних 
житлових будинків по вул. Галицька, 35 та 37 це дві житлові квартири та два громадських 
приміщення. Загалом проведено буксирування 16 -  приватних автомобілів, надано допомогу 25 
людям (водії автомобілів, пасажири маршрутного (міського) автобуса та пішоходи, які не могли



самостійно звільнитись з водяної пастки), відкачано орієнтовно ЗО м. куб. води. До ліквідації 
надзвичайних подій залучались 11 одиниць техніки та 25 чоловік особового складу.

Коваль І.В. -  начальник управління надзвичайних ситуацій, про те, що на «службу 15-80» 
надійшло 16 скарг на підтоплення квартир з покрівлі багатоповерхових будинків. Для ліквідації 
та обстеження залучалися аварійні бригади підприємств, що є виконавцями послуг з управління 
і обслуговування житлових будинків та прибудинкової території. Зафіксовано падіння підпірної 
стіни за адресою вул. Чернівецька 53. Затоплені квартири по вул Галицька 35 кв.105, 106, які 
знаходяться в цоколі будинку та два громадських приміщення за адресою вул.Галицька 37. На 
території ВПТУ№4 ведуться будівельні роботи. Для під’їзду техніки влаштували насип і 
встановили трубу для водовідведення такого діаметру, яка не справляється з відведенням 
дощових вод, з мікрорайонів «БАМ», «Східний», «Старий парк» що збираються, на прилеглій 
території до будинків по вул. Галицька 35, 37.

Вітрук О.П. -  начальник управління транспортних мереж та зв’язку про те, що 
враховуючи погодні умови в результаті, яких було підтоплено окремі ділянки на маршрутах, 
електричний транспорт зупинився. Управління вивчає ситуацію з кількістю транспорту на 
мережі після припинення сильних дощових опадів і стоку води з вуличної мережі.

Заслухавши інформацію комісія вирішила:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології:
2.1. Підготувати наказ по управлінню, щодо необхідності проведення чергування під час 
погіршення погодних умов та забезпечення необхідної кількості техніки.
2.2. Провести обстеження вул. Крушельницької, просп. Злуки щодо можливості влаштування 
приямкових дощеприймальників.
3. Управлінню надзвичайних ситуацій підготувати розпорядження про створення комісії з 
встановлення збитків під час сильних дощових опадів 06.10.2020. р.
4. Відділу державного архітектурно-будівельного контролю створити комісію із залученням 
представників управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділу 
технічного нагляду Тернопільської міської ради, управління надзвичайних ситуацій, 
Тернопільського міського відділу УДСНС України у Тернопільській області для здійснення 
перевірки забудовників щодо нанесення шкоди, через обмеження проходу дощової води з 
колектора по вул. Галицька, вул. Енергетична.

5. Управлінню транспортних мереж та зв’язку:
5.1. Спільно з патрульною поліцією в Тернопільській області провести розслідування по 
встановленню випадків з’їзду транспорту з маршрутної мережі під час дощових опадів 
06.10.2020 року та вжити відповідних заходів (вразі необхідності розірвати договір з 
перевізниками).

5.2. Щоденно проводити моніторинг роботи міського пасажирського транспорту. Інформувати 
міського голову, начальника патрульної поліції в Тернопільській області про випадки з ’їзду 
транспорту з маршрутної мережі.

2. Про ситуацію з короновірусною інфекцією на території Тернопільської міської 
територіальної громади.

Інформував :
Паничев В.О. - заступник директора ДУ «Тернопільський обласний лабораторний 

центр МОЗ України» в Тернопільській області про те, що в області на сьогоднішній день 
захворіло 14732 особи, померло 187 осіб. В м.Тернополі на сьогоднішній день захворіло 4241 
осіб. Загальнодержавний показник захворюваності зростає, а в м.Тернополі зменшується. На 
території міста 10 класів навчальних закладів знаходяться на самоізоляції, 3 групи у закладах 
дошкільної освіти. Збільшується відсоток одужуючих від захворювання на коронавірус. 
Показники дають підставу, що м.Тернопіль може бути виведений з «червоної зони».

Даньчак В.Я. - начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення про те, що 
в м.Тернополі всього випадків зареєстровано (лабораторно підтверджені) 4241. Всього у ЛПЗ 
міста перебуває 201 хворий ( 186 місто і 15 область). Розгорнуто у ЛПЗ міста 321 ліжко. В КНП 
«ТМКЛШД» розгорнуто 135 ліжок, за добу госпіталізували 1 хворого, з них: 1 хв. з



підтвердженим COVID -19. Всього проліковано в інфекційному відділенні з COVID -19 та 
підозрою -  744 осіб. В КНП «ТМДКЛ» розгорнуто 56 ліжок, за добу поступило 3 хворих. 
Всього проліковано в інфекційному відділенні- 768 осіб. В КНП «MKJI №3» ТМР розгорнуто 80 
ліжок. За минулу добу поступило 8 хв, з них : з covid - 4, підозри 4. Всього проліковано в 
інфекційному відділенні з COVID -19 та підозрою -  178 осіб. В КНП «TKMJ1 №2» розгорнуто 
50 ліжок, за минулу добу поступило 6 хв. Всього проліковано в інфекційному відділенні з 
COVID -19 .та підозрою -  96 осіб.

Заслухавши інформацію комісія вирішила:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення підготувати офіційне звернення до 
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації при 
Тернопільській обласній державній адміністрації, Державної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щодо обґрунтованого виведення м.Тернополя з 
«червоної зони» та виділення 300 % доплати до заробітної плати медичним працівникам, які 
надають медичну допомогу хворим на COVID -19 лікарні КНП «Тернопільська міська 
комунальна лікарня швидкої допомоги»

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів радц.-'- 
перший заступник

В.В. Стемковськйй

Відповідальний секретар комісії А.В.Поліщук


