обласн [ державноi
ь

ВОЛОДIН

202l року

пр
м.

Nь 1б

29 липня 202t року

Киiв

Головчвав: Володiн Василь Геннадiйович голова КиiЪськоi обласноi
члени KoMiciT та запрош."i

t.#3ffЖТ#j

аДМlНlСТРаЦ11

Порядок денний:
1.

Про необхiднiсть вжиття додаткових заходiв щодо забезпечення охорони

2. Про заборону випалювання cyxoi рослинностi та iT залишкiв на землях
рlз ного цrльового призначепня.
3. Рiзне.

СЛУьЛЦi

1. .Про необхiднiсть

охорони лlсlв вlд пожеж.

вжиття додаткових заходiв щодо забезпечення

начальник Киiвського обласного та по м. Киеву
управлiння лiсового та мисливського господарства;
'--'--с;ободяник Василь .Щмитрович - нача.гrьнйк гу дсНС УкраiЪи у киiъсl кiй
областi,
заступник. начальника Головного
О.iеретяний MaKcllM _ДнqrgЦggрз;
Ы_Ч":ч.
в
Кllв_сьlЦ
Ёафо"алд,уоТ полЩii Украiни
упраЙЙfiя
J L Аксенов
Iгор Миколайович директор депаql1._ччIL. цт4вiльного захисту,.
оборони та..взаемьдii з правоохоронними органами Киlвсько1 обласноi державноi

Бойко олексiй Леонiдович

-

адмlнlстрац11.

За результатами доп.овiдей щодо високого рирцхх виникнення пожеж внаслiдок.
спекотних днlв, як1 вlдмlч€UIи_сь у червнi та липнi 2t2| року на територii Киiвсъкоi
областi, та з урахуванням ix обговорення

ВИРIШИЛИ:
Департаменry екологii

та

природнит.

fuЪсуfсiв КиЙськоi обласноi дЪржавноi
алмlнlстDацll.
КЙiвському обласному та по м. Киеву

управлiнню лiсового та мисливського
господарства,

Державilому

пiдпри€мству

kСпецiалiзоЪане лiсогоспЪдарське
пiдприемство <<Киiвоблагgолiс>>,
Щёрfсавнiй екологiчнiй iнспекцii
Uтоличного окDYгYI
ГоловномL уgЁdвлiнню ДСНС Украillи
v lf.иrвськlи ооластl.
головному управ.liiнню Нацiонально[
полiцii у Ки'iЁськiй областi,
головам рапдержадмrнlстрацrи,

2

сiльським, селищним, мiськпм головам,
постiйним лiсокористувачам
та власникам.лlсlв,
KepiBH и Kqy д_i4.п ри€м.ств, уста нов та
органlзацlи киlвськоl оOластl

1.1. В межах компетенцii:
l
забезпечити неухильне виконання завдань, визначених протоколом,Щержавноi
KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та н4дзвичаЙних_сиryацiй_вiд 12.
бер9зgд 202| р. Ns 10 та протокоJtу позачергового засiдання КиiЪсьkоi обласноi
Koмlcll з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайноi KoMicii вiд 26
березня 202l року Nэ 7;
заоезпечити належчу мJжвlдомчу координацlю 1 взаемодlю мlсцевих _органlв
виконавчоi влади, органiв мiсцевого с€lмоврядуванЕя у питаннях пожежноi безпеки
та посилити контроль за реалlзацlею зЕlходlв щодо запооlгання виникненню пожеж у
природних екосистемах.
TepMiH: протягом
пожежонеоезпечного перlоду

КиiЪському обласному та по м. Кпеву
управлrнню лlсового та мисливського
господарства,

.Щржавному
(uпецlалrзован€_

пiдпри€мству
лlсогосподарське

пiдприемство <<Itиiвоблагролiс>>,
Голо-вномL уцравлiнню ДСНС Украiни
у Киiвськiй Ьбластi,
Головпоцу .. управлiнню . Нацiональноi
полiцii у Ки'iЁсьkiй областi,
головам раидержадмrнrстрацrи,
сiльський, селищним, мiсЪким голов:tм

|.2.

Забезпечити:

пiдвищену готовнiсть протипожежних си{ та засобiв. до гасiння пожеж у
екосистемах та скоординовану взаемодrю з пrдроздlлами 1нших вlдомств щодо

недопущення виникнення та розвитку великих лlсових пожеж, загрози населенню та
населеним D/нктам;
цtлодооовий мон,lторинг та патрулюванЕя мlсць з високим ризиком виникненЕя
пожеж при надзвичайно високому. iй.асi пожежноТ небезпеки за р[овами погоди, в
тому числl меж лlсових масивlв з пlдвlтряно1 сторони.

TepMiH: протягом
пожежонеоезпечного перlоду

Головам райдержадмiнiстрацiй,
сiльський, селйщним, мiсБким головам,

1.3. Посилити профiлактичнi .затоди з попередження. пожеж в екосистем€Lх та
проiнформувати сiльськогбсподарськi пiдприемства, фермерiв та.о,рендарiв земельних
дlлянок щодо дотримання вимог законодавства в сФерl пожежноl оезпеки та заоорони
вип€tлювання рослинностl.
TepMiH: пЕотягом
пожежонеоезпечного перlоду
Головам райдержадмiнiстрацiй,
сlльським, селищним, мrським головам,
ГоловномL уцравлiнню ДСНС Украiни
ч киlвськlи оOластlr
Голов.ноцу .. управ.liiнню . Нацiональноi
полlцJl у киlвськ.lи ооластl,
та
постlиним
лlсокористувачам
власникам лiсiв

з

1.4.

Забезпечити належну готовнiсть вiдповiдних протипожежних служб,
пiдприемств тт(одо коордйнацii дLй з проведЬr.чI
9р|lцiр ц_сц9l9т9,91y9врl4ц1?_ння,
заходlв
та мlнlмlзацl1 можливих негативних наслlдкlв надзвичайних ситуацtй,
пов'язаних з виникненням пожеж у црJродних екосистемах; органiзувати сйiльне
проведенry peДiB . i патрулювань найбiльш пожежонебезпечних лiсових масивlв,
тбрф'яникiвлQ]9чтР щ"Dчцн9зlповЦного фо"ду та сiльськогосподарських уLiдр.
1.5. _ L)рганiзувати спiльне проведеЪня рейдiв. i . патрулюЪань riайбiльш
пожежонеOезпечних лlсових масивlв, торф'яникlв, оо'ектlв природно_заповlдного
фонду та сiльськогосподарських угiль.
I.o. Uрганlзовувати посилене патрулювання силами органlв державноl влади,
правоохор9нн.их органlв, органlв мlсцевого самоврядування, пlдприемств, установ та
органlзацlи, лlсокористувачlв природних екосистем у випадку, якщо в.межах р9ц9ну
прогнозуеться комплекснии пок€lзник пожежно1 неОезпеки погоди Оtльше I0UU0, а
швидкiсть BiTpy бiльше 10 м\с.
|.7. За16езпечити цiлодобовий контроль за дотриманням вимог Правил
пожежноi безпеки в лiсах УкраiЪи, в_имог . щодо недопущення сп€lлювання
сiльгоспугiддях та ilрисадибних дiлянках.
рослIJнностiлнg
-

1.8. Забезпечитрr проведення перевiрки . цодо дотримання
землекоDистчвачами вимог пункту ((з) частини першоl cTaTTl 9б 5емельного кодексу
у.краlни щодо оокошуван,ня (з приоиранням скошеного) та ооорюваннrI земельних
дlлянок прилеглих до }орQовищ, полезахисних лlсових смуг, лукlв, пасовищ, дlлянок
1з степовою, водно-оолотною та 1ншою природною рослиннlстю, у смугах
вiдведення автомобiльних дорiг i залiзниць.
1.9. Посилити контцоgь стану. пожежноi безпеки населених пунктiв, що
розташованi поблизу хЪоЙних лiсiв, _ транспортнrх комунiкацiЙ, _систем
життезаоезпечення, оо'€ктlв пlдвищеноl неоезпеки та мlсць масового переоування
громадян.
..

^

l

J

1.10. Встановити тимчасовi обмеження на вiдвiдування лiсiв

населен_ням,

проведення масових заходiв в лiсах, обмеження проведйня певних видi_в робiт у
лlсах на перlод. високоl та надзвичаино_1. пожежно1 неоезпеки, заоезпечити
проведецня
вiдповiдноi роз'яснювальноi (профiлактичноi) роботи з населеннrIм.
^ 1.11. Забезпечити^
iнформування наЪелення про riисокий piBeHb пожежноi
небезпеки, порядку дiЙ. у вип-адку виникнен.ня та наближення лiсових пожеж
осоОливо великого розуtlру, порядку евакуацii населення у випадку надзвичаЙноТ
пожежноi небезпеки, забеЪilечення цих пунктiв питною водою, медикаментами тощо.
|.|2. Вжити доцаткових.заходiв Цодо влаштуваннт захисних протипожежних
смуг, прибирання. в лiтнiй перiод сухоi рослинносii.та вiтролому терЪторii навколо
населених пунктlв, котеджних мlстечок, дачних 1 садових товариств, oo'eKTlB,
розмlщених у лlсових масивах для недопущення перекgдання _лlсових пожеж на
оудинки. та споруди, dy р€в1 виникнення пожеж1 на цих оо'ектах поширення вогню
на лlсовl масиви.

Головам райдержадмiнiстрацiй,
сiльський, селйщним, мiсБким головам,

1.1з. Забезпечити:
iнформування Голов.ного управлiн"" Д9ЦС УкраiЪи у КиiЪськiй областi, iнших
пlдприемств та органlзацlи, як1 задlянr в мооlлlзацlино_оперативних планах лlквlдац11
лlсових пожеж, щодо настання ризику виникнення лlсових пожеж;
..пlдтримання..лlсових дорlг розчищеними та в належному стан1 для можливого
проlзду пожежно1 технlки.

,

TepMiH: протягом
пожежонеоезпеч ного перlоду

У_правлi.нню KoMyHiKaлiF Киi.вськоi
ооласноl державноr адмrнrстрацll,
rа идержад м l н rстра.ц lя м,
виконавчим KoMlTeTaM сIльськпх,
селищних, мiськпх рад

4

l.|4.

Забе,з_плеЧлиУ
череЗ засоби масовоТ iнформацii протягом
_, _
пожежонебезпечного перiолу
ir991iйл" фФъпrування населенЁя про стан пожежноi
Ъкоiистемах,
заборdнi ii,iiзiij{;fiЬ?ування транспортних
:л.лЧlод_I
засобiв
(rрirтрIдродцих
службового) в лiсовi масйви - та не'обхiднiъть дотримання правил
пожежноi безпекй в лiсах Украiни пiд час-оiълошен"я новин та прогнозу
погоди.

TepMiH: протягом '
.
пожежонебезпечного перiоду

Д9царlам;ел;rJ екологi[ та природнпх
обласноi дЪрiкавноi
ff ifi Hiaiof#,i..u""Koi
та по м. Киеву
ýз_Ц:rтgуу ббласному
управлlнню лiсового та мисливськогЬ
Lосподарства,

Щ_Т_lРlg'У
(Lпецlалrзован_е_

пiдпри€мству
лiсогосподарськЪ

цiдприсмство <<КиiЪоблагDолiс>>.

екологiчнiЙ
{ержавнiй
LТОЛИЧНОГО ОКDЧГЧ.

Головному_ .уgрdв.filнню
у ltиlвськlи ооластi,

iнспекцii

ДСНС УкраiЪи

Головночу .. у"р+э.,iЦню . Нацiонально[
у КиiБс.ькiй областi,
ц9giцii
ид
ержад
м l н rcтpa цjя м,
ра
виконавчим KoMiTeTaM сiльських,
селищних, м.iських радl
постlиним лlсокористувачам
та власнпкам лlсlв,
керiвникапr пiдприсмствi vcTaHoB та
органiзацiй Киi'йькоi обjlЬстi
1.15. Про стан виконання пп. 1.1 l.t4
,ць._ого прото_колу [нформуватI1
департамент. екологii та. природних pecypciB КиiЪсьIсоi
обласiтоТ державноi
адмiнiстрацii та ceкpeTapiaT КиiЪськоi^ оdлЪсноi koMicii з питань техногенноекологlчно1 оезпеки та надзвичайних ситуацiй.

TepMiH: щомiсяця до 05

числа

серпня по лпстопад202l року)

(з

Щепартац9н.Iу еколо_гii та природних
pecypciB КпIriсько[ обласноi лЪр'жi bHoi
адмlнlстрацll
1.16. Забезпечити
_rI_форууваннrI Мiндовкiлля про стан виконання в межах
повноважень пDотокольного
пiшення позачергового засiдання .щержавноi koMйii'i
питань ТЕБ та fiС вiд 2В лЙпнЙ-ZЙiЪ";.у N, З'2.

ЦРО ЗабОрону Випалювання сухо[ рослинностi та ii залишкiв на
Щ_аДЦДi_2:
землях
цiльового призначення.
рrзного

5

Ткалiч Ганна

IBaHiBHa
--:-дIре5lод: депар.Jаменту екологii та природних
РесУрсjв_Цдilчl*оiобласноi4.ержавноlадмlнlстрацl1;
LЛОООДЯТý_=Бл1"_Ч{Ь /{МИТРОВИч - начальнЙк Головного
управлiння щСнс
Украiни у Киiвськlи оОласт1.

ВИРIШИЛИ:

Уппавлiнllю агропрбмислового
розвитку
-

Киfвськоi об.frасноl
цмiнiстрацii,

д.рйчiridi

Головlr_о-му

}правдiнню ДСНС УкраiЪи у
КиiЪськiй-областi,
ра йдержад м i н icTpa ц.lя м,
виконавчим KoMiTeTaM сiльських,
селищних, мiських рад

i

П_Рл9"_:::1_Jарлuд1
фахiвцями структурних пiдроздiлiв
1.л.::g_lэgи5ащл
^л*л,_?_!_:
аДМiНiСТР_фiй
питай
агропромлiслового po.""rff^"^ii
Р:З_9jлЧI}__
_ДеРlКаВНИХ
з€rлученЦям

З

вiдпО-liдцчl Суб'ектiв_господарюван_ня,_ на яких
розглянути стан справ
щодо забезпеченнrI протипЪжежного захисф урожаю

TepMiH: 0б серпн я 202l року

Головному управлiнню
ДСНС
-КиiЪськiй обiасii

Украiни

у

КиiЪсьЁоТ '
розвитку
адмiнiстрlцii',

управлlнню

агропромислового
обласноi

державноI

управлtцню комунiкацiй Киiвськоi

ооласно-[ державноi адмiнiстрацii
Головному_-уцравлiнню
ДСНС Украiни
-областi,

уКиiвськfй

Головцому управ.тiiнню
Нацiональноi
^Киiвськiй
-облЪ-сii,

полiцil у
ооорони та

департаменту цивiльного

захисту,

взаемодii

з

правоохороннпми органами КиiЪсько[

обласноi державноi ailMiHicTpauii
ЗабезпеЧити належне використання пожежноi технiки
--,_- _?.2. призначенням.
цlльовим
TepMiH: Постiйно
Ра йд е!жад м

i

н

виконавчим

iстрац iя

м

та iнвентарю

за

KoMiTeTaM сiльських,
о

селпщн.их, мiських рддп

управлrнню

агропромислового
розвитку КиiЪсько[ обласноi державно[
адмiнiстрацii',
д9партам_енту ре_гiонального розвитку

КиiЪськоI обласноi

дёржавноI

адмiнiстрацii,
слчжбi автомобiльних лорiг у Киiвськiй
об.liастi

2,з'

ЗабезпечитИ

пiД

ч3:-л.-IIр9_веденнЯ

дотримання вимог правил пожежноi безпеки.

вогневиХ

та

TepMiH: Постiйно

зварювzulьних робiт

6

-

Щепартаyjпту регiопалъного
розвитку
-лЁfrйчr"оi
КиiЪськоii

цмiнiстрацii;

.

""d}r#fi

ЬбласноТ

iвтЪЙобiльних лорiг КиiЪськiй
у
i

2.4. В*"1ч--:аходiв

цодч недопущення розпЕlлюваннrl б,тuтl. межах смуги
у
lr ПРОЁеДеННд. рем9нтних робtт, мiсця
проведеннrI
"iД
iЖ;?,ХХ#".Т##i"lЪ}?I;JiбОЬ'"Ё""""Йi"ЁБЁiii;6;Ъ';Ъа#-Ъо".чтн"ою-,йлiкiстю
ВlДЧУЖеННЯ аВТОШЛЯХiВ

TepMiH: Постiйно

Уппа

Ю а ГРО# РлО]:IсЛ

вого

витку
iЁ&1nn,",.,ЁТ,Т3,:"d'
"дйi,i.йiЪЪцii;райitfiйiтетай----Ъi"Тських,

ffiT#rlff_

,

о

роз

."J#i',iX""1TH,."*fif

2,5, Вжити заходiв

щgдч_,gедргjущення.керiвниками сiльськогосподарсъких
ПlДПРИеМСТВ' УС-ТаНОВ', ОРГаiiЙЧiЗ,_
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