
НОВОМОСКОВСЬКА РАЙОННА КОМІСІЯ 
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Протокол № 46 
позачергового засідання

м. Новомосковськ “16” вересня 2020 року

Головував: голова Новомосковської райдержадміністрації -голова районної комісії 
з питань ТЄБ і НС Вишневський М.В.

Присутні: члени районної комісії (за списком).

Запрошені: директор Товариства з обмеженою відповідальністю Науково- 
виробничого підприємства “Центр екологічного аудиту та чистих технологій”, 
Шматков Григорій Григорович та за окремим списком (за списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

І. Про виконання заходів з ліквідації забруднення природної 
екосистеми та водного об’єкту р. Татарка в районі с. Олександрівка 
Дніпровського та Новомосковського районів, проведення оцінки 
забруднення води та мулових відкладень річки Татарки.

СЛУХАЛИ: про виконання заходів з ліквідації забруднення природної 
екосистеми та водного об’єкту р. Татарка в районі с. Олександрівка 
Дніпровського та Новомосковського районів, проведення оцінки забруднення 
води та мулових відкладень річки Татарки.

Виступили:
голова Новомосковської райдержадміністрації -голова районної комісії 

з питань ТЄБ і НС Вишневський М.В.;
директор Товариства з обмеженою відповідальністю Науко во-виробничого 

підприємства “Центр екологічного аудиту та чистих технологій”, Шматков Г.Г.; 
сільський голова Піщанської ОТГ Лисичкін Д.А.;
головний спеціаліст з питань молоді, спорту і охорони здоров’я 

райдержадміністрації Мержев П.Ф.;
виконуючий обов’язки начальника Новомосковського міськрайонного 

управління Головного управління Держпродспоживслужби
в Дніпропетровській області Радільчук Д.В.

В зв’язку зі стабілізацією ситуації щодо можливого забруднення 
природної екосистеми та водного об’єкту р. Татарка в районі 
с. Олександрівка Дніпровського та Новомосковського районів, висновку 
проведеного аналізу фізико-хімічних показників стану води та стану мулових
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відкладень в р. Татарка, зведення штучної дамби для недопущення 
розповсюдження невідомих речовин з р. Татарки в р. Самара, загрози 
місцевому населенню с. Олександрівка та с. Соколове з боку води і мулів 
з р. Татарка відсутні.

Заходи щодо ліквідації можливого забруднення природної екосистеми 
та водного об’єкту р. Татарка проведені в повному обсязі і виконали свою 
задачу

ВИРІШИЛИ:
1. ГОЛОВІ ПІЩАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
ПІІЦАНСЬКОГО СТАРОСТИНСЬКОГО 
ОКРУГУ,
ОСИПЧУКУ В.В.,
МЕРЖЕВУ П.Ф.,
РАДІЛЬЧУКУ Д.В.,
ПЕТРЕНКО Т.А.,
СІВКОВУ А. П.

Оголосити територію зареєстрованої надзвичайної події, унаслідок 
наявності в підземних та поверхневих водах шкідливих (забруднювальних) 
речовин понад граничнодопустиму концентрацію, благополучною що не несе 
загрози місцевому населенню с. Олександрівка та с. Соколове.

Термін: з 16 вересня 2020 року

2. ГОЛОВІ ПІЩАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ПІЩАНСЬКОГО 
СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ,
ГОЛОВІ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

2.1. З метою суттєвого поліпшення екологічного стану р. Татарка, 
необхідно розробити та реалізувати проект розчищення русла р. Татарка 
та її прибережної зони.

2.2. Забезпечити створення необхідного запасу коштів і матеріалів 
на випадок виникнення надзвичайних подій на території Піщанської сільської 
об’єднаної територіальної громади Піщанського старостинського округу.

Термін: постійно

3. ГОЛОВІ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ПРОПОНУЄТЬСЯ:
щодо штучної дамби, яку зведено силами та коштами Новомосковської 

райдержадміністрації для недопущення розповсюдження невідомих речовин 
з р. Татарка в р. Самара, яка виконала свою задачу, але в теперішній час вона



з
затримує течію річки, що викликає ще більші застійні явища та сприяє 
погіршенню її екологічного стану.

Тому пропонується, силами Дніпровської районної державної 
адміністрації, необхідно розібрати штучну дамбу.

3. Координацію дій щодо виконання протокольних рішень покласти 
на виконуючого обов’язки начальника Новомосковського міськрайонного 
управління Головного управління Держпродспоживслужби
в Дніпропетровській області Радільчука Д.В., контроль за виконанням 
протокольного рішення покласти на начальника цивільного захисту Піщанської 
сільської ради Сівкова А. П

Голова районної комісії 
з питань ТЕБ і НС

Виконуючий обов’язки секретаря 
районної комісії з питань ТЕБ і НС

І
Віталій ПРІМ А К


