щ
ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
.ПРОТОКОЛ № 13
ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
від “05” квітня 2017 року
Головував: Коренюк П.В.
Присутні: члени комісії (за окремим списком),
Запрошені: за окремим списком.
Про посиленння протипожежного захисту об'єктів, населених пунктів, лісів,
торфовищ та сільгоспугідь в весняно-літній період 2017 року та готовності до
ліквідації пожеж і надзвичайних ситуацій в екосистемах Черкаського району
(Хижняк A.A., Троценко I.JI.)
Доповідач: начальник Черкаського міськрайонного управління державної
служби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області - Хижняк Андрій
Анатолійович.
Співдоповідач: керівник ДП «Черкаське лісове господарство» Пустовіт Андрій
Віталійович.
Співдоповідач: сільський голова с, Свидівок Вовк Світлана Миколаївна
Черкаський район
площ а- 1617,0 км
населення 56,14 тис.чол.
площа торф'яного Ірдинськогородовища 4792 га
площа лісів —62,6 тис. га
-

Збільшення кількості пожеж в екосистемах області відбувається навесні
внаслідок випалювання стерні, лугів, пасовищ, ділянок із степовою, водно болотною
рослинністю, залишків сухої рослинності на землях сільськогосподарського
призначення. Значному збільшенню кількості пожеж на торфовищах у багатьох
випадках сприяє висихання покладів торфу через штучне зниження рівнів підземних
вод на заплавах малих річок і на прирічкових територіях.
У 2014-2015 роках пожежно-рятувальні підрозділи управління ДСНС
України в області брали участь у гасінні 16 торф’яних пожеж, для гасіння яких було
задіяно 140 чоловік особового складу та 10 одиниць пожежної техніки.
За поточний період 2016 року в Черкаському міськрайонному відділі
Управління ДСНС України у Черкаській області виникло 348 пожеж. Матеріальні
втрати завдані пожежами складають 3 млн. 863 тис., з них прямі матеріальні збитки
становлять 1 млн. 282 тис. грн. Внаслідок пожеж загинуло в м. Черкаси 4 особи та

Черкаському районі 6 осіб, травмовано 10 осіб. Знищено та пошкоджено 13 будівлі
та споруди, 19 одиниць авто техніки, виникло пожеж на об’єктах підконтрольних
органам державного пожежного нагляду в м. Черкаси 9 в Черкаському районі 3.
Протягом 1 кварталу 2017 року зафіксовано 2 смертельні випадки під час
спалювання сухої трави.
Враховуючи вищевикладене та з метою недопущення виникнення масштабних
пожеж в лісових масивах та торфовищах району, комісія вирішила:

1. Виконкомам сільських рад:
1) заборонити керівникам підприємств всіх форм власності спалювання стерні
та сухої трави на землях сільськогосподарського призначення;
термін - протягом
пожежонебезпечного періоду
2)прийняти рішення про заборону доступу громадян до лісових масивів та
місць не обладнаних для відпочинку;
термін - протягом
пожежонебезпечного періоду
3) посилити проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання правил
пожежної безпеки в лісах, торфовищах та заборони спалювання сухої трави,
бур’янів та залишків сільськогосподарських рослин;
термін - постійно.
2. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації протягом
червня-серпня 2017року:
1) скласти та затвердити схематичні плани протипожежного захисту врожаю з
нанесенням смуг прокосів, обкосів, місць розміщення зернотоків, скирт грубих
кормів, місць встановлення знаків заборони та перекриття тимчасових доріг
(стежок);
2) спільно з міськрайоннимрайонним відділом Управління ДСНС України в
Черкаській області провести комісійне обстеження стану пожежної безпеки
підприємств агропромислового комплексу: елеваторів, хлібоприймальних пунктів
тощо, та вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків.
термін -червень-серпень 2017
3. Міськрайонному відділу Управління ДСНС у Черкаській області, місцевій
пожежній охороні Черкаського району, ДП “Черкаське лісове господарство” та
дочірньому підприємству “Черкаситорф” державного підприємства “Київторф”:

1) посилити взаємодію та узгоджувати спільні дії щодо попередження та
локалізації і ліквідації пожеж що можуть виникнути в лісових масивах та
торфовищах;
2) запровадити
посилений
моніторинг
стану
пожежної безпеки
у природних екосистемах, організувати патрулювання даної території у разі
необхідності приймати рішення щодо тимчасового обмеження доступу до них
населення і в’їзду транспортних засобів, особливо напередодні та під час вихідних і
святкових днів;
термін - протягом
пожежонебезпечного періоду
3) організувати проведення роз’яснювальної роботи, в тому числі через засоби
масової інформації, щодо дотримання правил пожежної безпеки.
термін - протягом
пожежонебезпечного періоду
4) здійснювати моніторинг, проведення рейдів та патрулювання торф’яних
масивів двічі на тиждень починаючи з 01.05-01.10.2017 року щодо попередження та
локалізації і ліквідації пожеж на них.
термін-протягом
пожежонебезпечного періоду
4.
Міськрайонному відділу Управління ДСНС у Черкаській області,
Черкаському відділенню поліції ГУНП у Черкаській області, Державній екологічній
інспекції у Черкаській області, сільському голові с.Дубіївки (Кривошея О.І)
здійснити робочий виїзд до с. Дубіївка щодо перевірки факту спалювання сміття у
лісовому масиві в адміністративних межах Дубіївської сільської ради.
термін-06.04.2017
5.Черкаському відділенню поліції ГУНП у Черкаській області, ДП «Черкаське
лісове господарство», сільським головам району, громадським формуванням
прибути до Черкаського МРВ ДСНСУ у Черкаській області (м.Черкаси,
вул.Чигиринська 5) 06.04.2017 року о 12.00 для узгодження графіків чергувань
щодо нічних рейдів з перевірками.
термін- протягом тижня

6.
Відділу цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної
роботи, взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції
апарату райдержадміністрації, Черкаському МРВ Управління ДСНС України у
області, ДП «Черкаському лісовому господарству» провести виїздну перевірку
засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Черкаської райдержадміністрації на
ДП «Черкаситорф».
термін- до 01.05.2017

7. Дочірньому
“Київторф”:

підприємству

“Черкаситорф”

державного

підприємства

1) провести ревізію протипожежних зон навколо торфополів, особливу увагу
приділити місцям, де вони прилягають до лісових масивів та сільгоспугідь;
2) вжити інженерних заходів щодо підтоплення торфовищ та утримання їх у
зволоженому стані протягом пожежонебезпечного періоду;
3) вирішити питанння 'щодо облаштування камерами відеоспостереження
проблемні ділянки торф'яного родовища.
8. Черкаському РВ поліції Черкаського відділу поліції ГУНП у Черкаській
області:
1) вжити заходів щодо виявлення та встановлення осіб, винних у виникненні
пожеж у лісах, на торфовищах і сільгоспугіддях, та притягнення їх до
відповідальності згідно із законодавством;
2) забезпечити контроль за рухом транспортних засобів у період заборони
в’їзду на територію лісових та торф’яних масивів, особливо напередодні та під час
вихідних і святкових днів в районі селища Ірдинь.
термін - протягом
пожежонебезпечного періоду

9. Рекомендувати ДП «Черкаському лісовому господарству», СКП «Райліс»,
ДП «Канівському лісовому господарству», ДП «Чигиринському лісовому
господарству», ДП «Корсунь-Шевченківському лісовому господарству», ДП
«Черкаському військовому лісництву»:
1)
розробити та затвердити мобілізаційно-оперативні плани з картами т
схемами залучення сил і засобів для ліквідації лісових пожеж у пожежонебезпечний
період 2017 року відповідно до вимог чинного законодавства та подати їх до відділу
цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи, взаємодії
з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції апарату Черкаської
райдержадміністрації та Черкаського МРВ ДСНСУ у Черкаській області.
термін - до 07.04.2017
10. Рекомендувати сільському голові ОТГ Білозір'я (Міцуку В.П.), керівнику
ДП “Черкаське лісове господарство” (Пустовіт A.B.), керівнику СКП “Райліс”
(Шведу С.І.), вжити заходів щодо заборони в’їзду населення до лісового масиву
адміністративної одиниці ОТГ Білозір'я та с. Ірдинь, (крім доріг загального
користування) усіх видів транспортних засобів, крім випадків, коли знаходження
громадян та транспорту обумовлено виробничою необхідністю і виконанням
службових обов’язків починаючи з 01 травня 2017 року.
11 .Рекомендувати Черкаському району електричних мереж (Подухайло А.О)
заглушити лінію електропередач (лепта) через торф’яні масиви с.Ірдинь під час
пожежонебезпечного періоду.

термін-впродовж
пожёжонебезпечного періоду
12. Відділу цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної
роботи, взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції
апарату райдержадміністрації:
1) підготувати та подати на затвердження розпорядження голови
райдержадміністрації про виділення з резервного фонду районного бюджету на
підставі підпункту “а-1” пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від
29.03.2002 № 415 “Про затвердження Порядку використання коштів резервного
фонду бюджету“, із змінами, міськрайонному відділу Управління ДСНС України у
Черкаській області в сумі 40 тис.грн., на запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій, пов’язаних з виникненням масштабних пожеж лісових масивах та
торфовищах району.
2)
підготувати та направити лист до Черкаського РВ поліції Черкаського
відділу поліції ГУНП у Черкаській області, щодо виділення патрульних машин та
екіпажу для реєстрації в’їзду та виїзду автомобільного транспорту під час
нерестового та пожежонебезпечного періоду
термін -20.04.2017
13. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на міськрайонний відділ
Управління ДСНС України у Черкаській області та відділ цивільного захисту,
оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи, взаємодії з правоохоронними
органами, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації

Заступник голови
державної адміністрації,
голова комісії

П.В.Коренюк

І.Л. Троценко

Додаток 1
Телефони першої необхідності для оперативного реагування у разі виникнення
лісових, торф'яних пожеж в Черкаському районі, посадових осіб, служб,
підприємств та лісових господарств Черкаського району, які повинні бути
оповіщені:
Коренюк
Петро Володимирович
097-475-07-57
64-33-33
Троценко
Ігор Леонідович
098 463-70-72
(0472) 64-75-87

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

Заступник голови райдержадміністрації

Начальник відділу цивільного захисту,
оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної
роботи,
взаємодії
з
правоохоронними
органами, запобігання та виявлення корупції
апарату райдержадміністрації

Качур Наталія Вікторівна
067-743-89-67
093-244-48-76
(0472) 64-75-87

Головний спеціаліст
відділу цивільного
захисту, оборонної, мобілізаційної, режимносекретної
роботи,
взаємодії
з
правоохоронними органами, запобігання та
виявлення
корупції
апарату
райдержадміністрації

Хижняк
Андрій Анатолійович
067-470-44-33
(0472) 43-13-95
(0472) 43-12-22
Модленко
Михайло
Миколайович
097-590-78-23
Пустовіт
Андрій Віталійович
067-769-41-42
(0472) 31-03-87, 31-03-63
Перов Сергій Григорович
096-882-70-89
Куракіна
Марина Григорівна
096-681-02-08
Ткач
Олександр Васильович
098-333-05-62
Сіроштан
Олександр Григорович
Швед Андрій Якович

Начальник
Черкаського
МРВ
України в Черкаській області

УДСНС

Начальника Черкаського РВ Поліції ГУНП у
Черкаській області
Начальник
ДП
господарство»

«Черкаське

лісове

Начальник ДП «Чигиринського лісового
господарства»
Інженер з охорони захисту лісу ДП «
Канівського лісового господарства»
Інженер
ДП
«Корсунь-Шевченківського
лісового господарства»
Головний інженер ДП « Черкаського
військового лісництва» 097-371-57-25
Начальник місцевої пожежної охорони

12.
13.

14.

15.

16.

17.

097-211-74-28
(0472) 65-90-90
34-62-95

Черкаського району

Кириченко
Ігор Вікторович
067-417-58-16
Соломаха
Андрій Олександрович
(0472) 30-62-46
Данилішин
Петро Володимирович
067-966-22-27
Максимов
Олександр
Леонтійович
067-474-47-08
34-62-69
Демиденко
Вікторія Анатоліївна
098-472-27-89

Заступник директора ДП «Черкаси торф»

МПК № 3 с. Ірдинь

Командир В/Ч А 3177 с.Дубіївка

Начальник управління
розвитку РДА

агропромислового

Староста с.Ірдинь, Білозірської ОТГ

Начальник транспортної дільниці, інженер з
охорони праці ДП «Черкаси торф»

