
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ  

БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

  09 січня 2021 року м. Полтава № 1/2021 
 

 

 

Голова: Синєгубов О.В. –  Голова Полтавської облдержадміністрації 

Секретар: Глова О.В. 

Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області. 

Засідання комісії проходило в режимі відеоселектору з головами районних 

державних адміністрацій та керівниками органів місцевого самоврядування 

області. 

 

На порядок денний виноситься таке питання: 

         

Про загрозу виникнення надзвичайної ситуації на території населених 

пунктів Лубенського району Полтавської області, у зв’язку з аварією на ділянці 

магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород, відповідно до            

ДК 019:2010, код 10171 «надзвичайна ситуація внаслідок аварії на 

магістральному газопроводі». 
 

        

 

        СЛУХАЛИ: 

 

Інформацію Голови Полтавської облдержадміністрації О.Синєгубова, 

заступника голови Полтавської облдержадміністрації Є.Грекова, В.о. голови 

Лубенської районної державної адміністрації С.Сіряченка. 

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна 

комісія вирішила: 

1. Інформацію Голови Полтавської облдержадміністрації О.Синєгубова, 

заступника голови Полтавської облдержадміністрації Є.Грекова та В.о. голови 

Лубенської районної державної адміністрації С.Сіряченка взяти до відома. 
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2. Створити обласний оперативний штаб з реагування на загрозу 

виникнення надзвичайної ситуації у зв’язку з аварією на ділянці магістрального 

газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород, у складі:  

О.Синєгубов – керівник штабу, голова Полтавської обласної адміністрації; 

Д.Лунін – заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації; 

Є.Греков - заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації; 

К.Рижеченко – заступник голови Полтавської обласної державної 

адміністрації; 

В.Салогуб – начальник ГУ ДСНС України у Полтавській області; 

В.П'яташ – начальник УОАЗОР ГУНП України у Полтавській області; 

С.Венгер – директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної 

державної адміністрації; 

В.Лисак – директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної 

державної адміністрації; 

І.Кондратенко – генеральний директор АТ«Лубнигаз». 

  

3. Лубенській РДА: 

3.1. Створити робочу групу з оперативного вирішення нагальних питань та 

комунікації з населенням, органами місцевого самоврядування, оперативними 

службами та підрозділами що задіяні на ліквідації аварії тощо; 

3.2. Організувати забезпечення гарячим харчуванням, приладами для 

обігріву, матеріалами для опалення будинків (дрова твердих порід, кам’яне 

вугілля тощо) осіб, які цього потребують (у разі необхідності); 

3.3. Спільно з управлінням інфраструктури та цифрової трансформації 

облдержадміністрації розробити план перевезення (евакуації), та подальшого 

розміщення осіб в готелях та інших придатних для тимчасового розміщення 

приміщеннях; 

3.4. Кожні дві години, а у разі погіршення ситуації – невідкладно, 

інформувати обласний оперативний штаб з реагування на загрозу виникнення 

надзвичайної ситуації у зв’язку з аварією на ділянці магістрального 

газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород, щодо кількості домоволодінь які 

відключено від газопостачання, проблемні питання та вжиті заходи. 

                                                                                            Термін: невідкладно                                           

4. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації 

спільно з органами місцевого самоврядування забезпечити необхідний 

моніторинг соціальних потреб серед населення, та подальший соціальний 

супровід осіб що їх потребують. 

                                                                                            Термін: невідкладно                                           

        5. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації забезпечити 

необхідну кількість та підвищену мобільну готовність бригад медичної 
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допомоги для надання у разі потреби населенню невідкладної медичної 

допомоги. 

                                                                                                    Термін: невідкладно                                           

        6. ГУ ДСНС України у Полтавській області забезпечити: 

        6.1. Оповіщення серед населення про порядок звернень та канали 

комунікації (гарячі лінії) для вирішення нагальних питань, у зв’язку з 

ситуацією що склалася; 

        6.2. У разі потреби (зниження температури повітря), розгортання 

мобільних пунктів обігріву, на території населених пунктів що постраждали 

внаслідок аварії на ділянці магістрального газопроводу. 

                                                                                                    Термін: невідкладно                                           

        7. ГУ Національної поліції України в Полтавській області забезпечити: 

        7.1. Посилення контролю за громадським порядком у відповідних 

населених пунктах;  

        7.2. Інформування населення про канали комунікації (телефони гарячої 

лінії) з питань подолання наслідків аварії; 

        7.3. Збирання та передачу до робочої групи при Лубенській РДА 

інформації про виявлені у ході проведеної роботи проблемні питання серед 

мешканців населених пунктів, що постраждали в наслідок аварії. 

                                                                                                    Термін: невідкладно   

        8. Департаменту  інформаційної діяльності облдержадміністрації 

забезпечити належне інформування населення про поточну ситуацію, та про 

телефони гарячої лінії з питань подолання наслідків аварії.                                        

                                                                                                    Термін: невідкладно   

        9.  Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації забезпечити: 

        9.1. Збирання, отримання та узагальнення інформації від робочої групи при 

Лубенській РДА, органів місцевого самоврядування на території населених 

пунктів що постраждали від аварії, відповідальних служб та відомств; 

        9.2. Розсилку сповіщень серед населення через операторів мобільних 

мереж про канали комунікації (телефони гарячих ліній), за якими мешканці 

можуть звернутись для вирішення своїх проблем. 

                                                                                                    Термін: невідкладно 

        10. Лубенській та Оржицькій райдержадміністраціям забезпечити належну 

комунікацію з органами поліції, соціального захисту населення, ДСНС, 

медиками і іншими зацікавленими службами та відомствами. 

                                                                                                    Термін: невідкладно                                           
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