
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова обласноТ 
адмшютрацп, го. 
KOMicii' з питань ’

ПРОТОКОЛ № 4 
позачергового засщання регюнальноУ KOMicii 

з питань техногенно-еколопчноУ безпеки та надзвичайних ситуацш

20.04.2018 (астроном1чний час)
18.05.2018 (оперативный час)

11-00
м. Запор1жжя

ГОЛОВУВАВ:

ПРИСУТН1:

перший заступник голови регюнальноУ комюи з питань 
ТЕБ та НС, заступник голови облдержадмшютрацп 
Скоблшов В.В. за дорученням голови регюнальноУ 
KOMicii з питань ТЕБ та НС, голови облдержадмшютращУ 
Бриль K.I.

персональний склад члешв KoMicii’, 
запрошен!

СЛУХАЛИ:

1. Про подготовку та проведения тренування оргашв управлшня та 
сил цившьного захисту територ1ально¥ пщсистем и €дино1 ДержавноТ 
системи цившьного захисту щодо дш у pa3i виникнення надзвичайних 
ситуацш при npopnei гребл! Кременчуцького водосховища

Доповщач: директор Департаменту з питань цившьного захисту
населения облдержадмшютрацп 
Шлея Володимир Володимирович

Сшвдоповщач:

Сшвдоповщач:

Сшвдоповщач:

Сшвдоповщач:

начальник управлшня оргашзащУ заходов цившьного 
захисту ГУ ДСНС Украши у Запор1зькш области 
Дунаев Олексш Миколайович

в.о. заступника начальника Управлшня оргашзацшно- 
анал1тичного забезпечення та оперативного реагування 
Головного управлшня НацюнальноУ поладУ в 3anopi3bKm 
област1
Макаров Юрш Олексаидрович

головний спещагпст Департаменту охорони здоров’я
облдержадм1ш страцп
Попов В’ячеслав Вжторович

директор Департаменту житлово-комунального 
господарства та буд!вництва облдержадмшютращУ 
Литвиненко Вггалш Анатолшович



Сшвдоповщач: заступник начальника служби з цившьного захисту ПАТ
« 3an op i> K ra3»
Басенко Cepriii Сергшович

Сшвдоповщач: заступник директора фиш «Дншровська ГЕС» ПАТ
«У Kpri дроенерго»
Он1пко Леонщ Васильович

Сшвдоповщач: генеральний директор КП «Водоканал» Запор1зько1 мгсыео?
ради
Шюфоров Олексш Вжторович

Загальна довжина Дншра складае 2201 км. 3 протяжност1
русла Дншра (981 км), що пролягае територ1ею Украши, в природному стан! 
збереглося лише 100 км. Реш та— зарегульована каскадом дншровських 
водосховищ: Кшвським, Кашвським, Кременчуцьким, Кам'янським, Дншровсь- 
ким, Каховським i3 загальною площею водного дзеркала 6 979 км2 i повним 
об'емом 43,8 км3 води, що вщповщно становить 94,7 i 90,8 % до загально1 

кшькосп B c ix  великих водосховищ Украши.
При найнебезпечшшому BapiaH Ti руйнування i прориву Кременчуцького 

гщровузла в залежносп вщ початкових оцшок наповнення Кременчуцького 
водосховища до моменту прориву (75,0-81,0м.) в нижнш б'еф прориваеться вщ 
3,7 км. куб. до 13,5 км. куб. води. В результат! за рахунок переповнення
водосховища i переливу води через греблю вщбуваеться руйнування
Кам’янського гщровузла i вся маса води вже з двох водосховищ
(Кременчуцького та Кам’янського) приходить на ДншроГЕС.

Пщйом води в деяких мюцях зони катастроф1чного затопления досягне 
8-12 м i буде утримуватися вщ 4,0 до 7,0 годин з подалыпим спадом р1вшв води 
протягом 2 - 4  д!б.

Внасл1док можливого прориву гщроспоруд Дн1провського каскаду на 
територп Запор1зько1 област1 утвориться зона катастроф1чного затопления 
площею 342 кв. км. на територ11 Запор1зького, В1льнянського, Кам’янсько- 
Дншровського, Васил1вського район1в та м1ста Запор1жжя.

У зону можливого катастроф1чного затопления попадають 51 населений 
пункт област1 з населениям 126 406 oci6.

За результатами розгляду,

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

У раз! можливого прориву гребл1 Кременчуцького водосховища:
1. Регюнальнш KOMicii' з питань техногенно-еколопчно1 безпеки та 

надзвичайних ситуац1й Запор1зько1 областк
1) попередньо визначити, що вищевказана ситуац1я може призвести до 

надзвичайноУ ситуац1\' державного р1вня та вщповщае п.п. 2 п. 4 постанови 
Каб1нету MimcTpiB Укра’ши в1д 24.03.2004 № 368 «Про затвердження Порядку 
класифшацп надзвичайних ситуац1й техногенного та природного характеру за п 
р1внями».

В1дпов1дно до Державного класифшатора надзвичайних ситуац1й 
ДК 019-2010, попередньо вщнести вищезазначену ситуацпо до коду 11110 
«Прориви гребель (дамб, шлкшв тощо) з утворенням виль прориву та
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катастроф1чних затоплень», яка вiдпoвiдae ознакам надзвичайних ситуацш, що 
вказаш у п . 1.59. «Прорив гребл1 ГЕС на водосховииц p in o K  Дншро або 
Днютер» наказу МНС УкраУни вщ 12.12.2012 № 1400 «Про затвердження 
Класифшацшних ознак надзвичайних ситуацш»;

2) ввести в д1ю «План реагування при проривах гребель Дншровського 
каскаду з утворенням хвиль прориву та катастроф!чних затоплень на територп 
областЬ) та «План евакуащУ, прийому та розмщення населения при 
катастроф1чному затоплен)».

2. Кер1внику роб1т з лшвщащУ наслщюв надзвичайних ситуацш 
репонального р!вня Скоблшову В.В., призначеному розпорядженням голови 
облдержадмшютращУ вщ 12.12.2017 № 668 «Про призначення кер1вника роб!т з 
лжвщащУ наслщюв надзвичайних ситуацш репонального р1вня», призначити 
начальника обласного штабу з лшвщащУ наслщюв надзвичайноУ ситуащУ та 
визначити його персональний склад.

3. Департаменту з питань цившьного захисту населения 
облдержадмшютращУ:

1) розробити проект розпорядження голови облдержадмшютращУ про 
оргашзащю виконання першочергових заход! в з лквщашУ наслщюв 
надзвичайноУ ситуаци;

2) забезпечити оповщення та 3oip члешв обласного штабу з лквщаци 
наслщюв надзвичайноУ ситуащУ для проведения po6ir з лжвщащУ надзвичайноУ 
ситуащУ.

4. Головам райдержадмшютрацш, головам мют обласного значения, яю 
потрапляють до зони можливого катастрофичного затопления, негайно провести 
заседания мюцевих ком1сй з питань техногенно-еколопчно'У безпеки та 
надзвичайних ситуацш, на яких прийняти р1шення про введения в д1ю мюцевих 
плашв реагування при проривах гребель Дншровського каскаду з утворенням 
хвиль прориву та катастроф1чних затоплень та евакуащУ, прийому та 
розм1щення населения при катастроф1чному затоплен!.

5. Кер1вникам спещал1зованих служб цившьного захисту област1 негайно 
привести пщпорядковаш служби у готовшсть до виконання функцюнальних 
завдань за призначенням в режим! надзвичайноУ ситуащУ та приступите до 
виконання Плашв забезпечення заход i в та дш при виникненн! надзвичайноУ 
ситуащУ, а також Плашв забезпечення евакуацшних заходiв.

Зокрема, оргашзувати виконання таких першочергових завдань:
1) спещагнзовашй комунально-техшчнй службп
уточните та поповнити запаси техшчних засоб1в та шженерного 

устаткування для вщновлення систем життезабезпечення населения;
пщготувати спещальний автотранспорт для забезпечення населения 

питною та техшчною водою;
забезпечити герметизащю оголовюв артез1анських свердловин 

господарсько-питного призначення.
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2) спещшнзовашй служб! торпвл1 i харчування:
забезпечити координацию д1яльност1 пщприемств торпвл! та харчування з 

метою своечасного надання послуг евакуйованому (постраждалому) населению 
у придбанш товар1в иершоУ необх1дност1 та продукт!в харчування;

3) спещал1зованш медичиш службк
забезпечити безперервну роботу ллкувально-профшактичних заклад1в та 

своечасне шформування штабу з лжвщащУ наслщюв надзвичайноУ ситуащУ про 
випадки надання медичноУ допомоги постраждалим;

забезпечити лшувалъно-профшактичш заклади необхщним резервом 
лжарських засоб1в, вироб1в медичного призначення, 1мунобюлопчних, 
д1агностичних, дезшфекцшних препарат1в;

4) спещал1зованш служб] транспортного та техшчного забезпечення: 
забезпечити максимальне використання можливостей ycix видгв

транспортних засоб!в для забезпечення виконання у стисл1 строки евакуацшних 
перевезень;

забезпечити безперервне управлшня евакуацшними перевезеннями;
5) спещашзованш служб1 1з захисту сшьськогосподарських тварин i 

рос лин:
встановити контроль за забрудненням земель i рослинноУ продукщУ; 
забезпечити координашю заход1в з евакуашУ сшьськогосподарських 

тварин Уз зони затопления;
провести ощнку ешзоотичноУ обстановки на територ1ях, розташованих на 

межах зони затопления та бути в готовности в p a 3 i  необхщностг оргашзувати 
локалгзащю осередку e n i3 0 0 T ii‘ та лшвщащю и наслщюв;

6) спещалпованш протипожежнш служб!:
розгорнути пересувний пункт управлшня для робота штабу з лшвщащУ 

наслщюв надзвичайноУ ситуащУ в райош, визначеному кер!вником роб1т з 
лшвщащУ наслщюв надзвичайноУ ситуащУ;

зосередити додатков! аваршно-рятувальш сили та засоби в район! 
лшвщащУ наслщюв надзвичайноУ ситуащУ для забезпечення рятування людей та 
прийняття участ1 в евакуащУ постраждалого населения;

7) спещашзованш служб! охорони громадського порядку:
направити сили i засоби до зони можливого затопления з метою 

шформування населения про загрозу та маршрута евакуащУ;
виставити пости регулювання дорожнього руху на маршрутах евакуащУ 

населения i матер!альних ценностей;
виставити заслони на автошляхах, яю ведуть до зони затопления; 
забезпечити охорону громадського порядку та матер] альних цшностей в 

зон1 розмщення евакуйованого населения;
8) спещал1зованш служб1 енергетики:
здшснити выключения вщ енергопостачання населених nyHKTiB та 

об’ект1в, на територ!ях, яю потрапляють в зону катастроф!чного затопления;
передбачити переведения на резервн! лши енергопостачання 

знеструмлених населених пункпв та об’ект1в, на територ!ях, яю розташоваш 
поза межами зони затопления;
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9) спещшйзовашй служб! зв’язку i оповщення:
привести в roTOBHicTb засоби зв’язку i оповщення на запасних пунктах 

управлшня (м1ському, позамюькому);
привести у готовшсть аваршно-вщновлювальш команди та поповнити 

аваршний запас аваршних матер1ал1в;
забезпечити сталу роботу 3 a c o 6 iB  радюзв’язку, провщного мовлення, 

поштового зв’язку.

Р1шення KoMicii' прийнято вщкритим голосуванням одностайно.
ПропозищУ члешв KoMicii враховаш.

2. Про заходи щодо запоб1гання та протидн масовим пожежам Л1с1в 
i сшьгоспугщь у весняно-лггнш перюд 2018 року

Сшвдоповщач: начальник управлшня реагування на надзвичайш ситуащ'У
ГУ ДСНС УкраТни у Запорвькш облает!
Шило Серпи Федорович

У зимово-весняний пер1од 2017/2018 року Департаментом 
агропромислового розвитку облдержадмшютрацп разом з Головним 
управл1нням Держпращ у Запор1зьк1й област1 та Головним галузевим науково- 
навчально-методичним центром з питань охорони пращ Тавршського 
державного агротехнолопчного ун1верситету проведен! навчання i перев1рка 
знань з питань охорони пращ кер1вниюв, посадових oci6 ycix 
с!льгосппщприемств област1 та пращвниюв, як! залучаються до виконання 
роб1т з п1двищеною небезпекою.

3 метою забезпечення протипожежного захисту лю!в та сшьгоспугщь 
облает! видано розпорядження голови обласно'1 державно!' адм!н!страц!'1 

в1д 28.03.2018 № 172 «Про посилення заход!в щодо пожежноУ безпеки в люових 
масивах i с!льгоспупддях облает! в 2018 рощ»

Аналопчш розпорядження видан! в кожному район! облает!.
Пщготовлено та надюлано головам райдержадм!н!страц!й лист за 

пщписом голови облдержадмiнic T p a n iV «Про випалювання cyxoi рослинност1», 
яким запропоновано вжити вичерпних заход1в щодо недопущения самовшьного 
випалювання cyxoi природно1 рослинноеп або и залишк!в, стернi, соломи, шеля 
збиральних залишюв, а також посилити контроль та у раз! необхщност! 
притягати до вщповщальност! винних у порушен! законодавчих акпв.

3 метою запоб1гання та протид11 масовим пожежам л!с1в i сшьгоспуг!дь у 
л!тнш пер!од 2018 року Департаментом агропромислового розвитку 
облдержадмшютращ1 разом i3 Головним управлшням ДСНС Укра'ши у 
Запор!зьюй облает! i Департаментом з питань цившьного захисту населения 
облдержадм!н!стращ1 в облает! розроблено, найближчим часом буде 
затверджено головою обласноУ державно!' адм1н!страци та над!слано в райони 
«План дш структурних п1дрозд!л!в обласноУ державноУ адм!н!страц!У, 
райдержадм!н!страц1У, орган!в м!сцевого самоврядування, територ1альних

Допов!дач: заступник директора Департаменту агропромислового
облдержадмшютоащУ 

, кий Олексаидр Вячеславович



оргашв мшютерств та вщомств з детальными заходами щодо попередження i 
недопущения пожеж в весняно-л1тнш перюд 2018 року».

3 метою протщш пожежам шд час збирання врожаю приведен! в 
працездатний стан B ci наявш пожежш автомобШ та пристосована для 
пожежогасшня TexHiKa.

Для проведения збиральних роб1т агрогосподарства област1 мають в 
наявност1 достатню кшьюсть пально-мастильних M aT epianiB .

3 настанням пожежонебезпечного перюду в засобах масово1 шформаци 
буде посилена профшактична робота серед населения.

Питания протипожежного стану мюць збирання та збершання врожаю 
зернових культур знаходяться на постшному контрол1 в Департамент! 
агропромислового розвитку облдержадмшютрацп.

За результатами розгляду,

КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Департаменту агропромислового розвитку облдержадмшютрацп:
1) затвердити у встановленому порядку «План д!й структурних 

ш дроздтв  обласноУ державно!' адмшютращУ, райдержадмшютрацп, opraH iB  

мюцевого самоврядування, територ!альиих оргашв мшютерств та вщомств з 
детальними заходами щодо попередження i недопущения пожеж в весняно- 
л!тнш перюд 2018 року»;

Термш виконання -  термшово
2) сшльно з Головним управлшням ДСНС Укра'ши у Запор1зькш обласп i 

Департаментом з питань цившьного захисту населения облдержадмшютрацп 
створити обласний штаб з лквщацп наслщюв пожеж лю1в i сшьгоспупдь у 
весняно-лтий перюд 2018 року;

Термш -  до 21.05.2018
3) оргашзувати цшодобовий мошторинг сшьгоспупдь област1 з метою 

своечасного виявлення пожеж та забезпечення гасшня загорянь на раншх 
стад1ях;

4) оргашзувати i3 залученням представниюв Головного управлшня ДСНС 
Укра'ши у Запор1зькш обласп та Головного управлшня Держпращ у Запор1зькш 
област1 проведения перев1рки шдготовки до збиральних робгг техшки, пол1в, 
зернотоюв, склад1в паливо-мастильних матер1ал1в, насшневого фонду та 
мшеральних добрив, стану вибухопожежио!' безпеки та охорони пращ на 
хл1боприймальних та хл1бопереробних шдприемствах;

Термш виконання - червень - вересень 2018 року
5) оргашзувати i3 залученням представниюв ГУ ДСНС Укра'ши у 

Запор1зькш облает! перев1рку готовност1 пожежно-рятувальних шдроздшв 
агрошдприемств облает! до протидп пожежам у весняно-лшпй перюд, вжити 
заход1в щодо приведения в працездатний стан пожежних автомобшв, 
мотопомп, пристосовано1 для пожежогасшня техшки, забезпечення паливо- 
мастильними матер1алами, необхщним обладнанням, швентарем, засобами 
зв’язку, у комплекту вання пращвииками вщповщно до штатного розкладу;

Термш виконання -  до 29.06.2018
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6) вжити додаткових заход1в щодо забезпечення неухильного дотримання 
сшьгоспшдприемствами вимог «Правил пожежноТ безпеки» та «Правил 
охорони електричних мереж» гид час жнив, недопущения вогневого методу 
розчищення пол1в тел я  збирання врожаю (вииалювання CTepH i), обов’язкового 
прибирания протягом трьох дшв шсля косовиц! зернових шсляжнивних 
залишюв (соломи, тююв з не!') та оранки чи дискування земель в охоронних
зонах пов!тряних лшш електропередач напругою 330-750 кВ.

Термш виконання - червень-вересень 2018 року

2. Головам райдержадмшютрацш:
1) забезпечити цшодобовий мониторинг природних екосистем на 

шдпорядкованих територ1ях з метою своечасного виявлення пожеж, 
оперативного оповщення шдроздшв ДСНС, забезпечення гасшня загорянь на 
ранн1х стад!ях;

Терм1н виконання -  протягом пожежонебезпечного перюду
2) уточните алгоритм дш кер1вного складу у випадках виникнення 

пожеж, що можуть набути р1вня надзвичайноУ ситуащУ та оперативного 
реагування на них;

Термш виконання -  до 15.06.2018
3) оргашзувати контроль щодо недопущения випалювання люосмуг;

Термш виконання -  протягом пожежонебезпечного перюду
4) створите резерв паливо-мастильних M aT epianiB  для лшвщащУ пожеж;

Термш виконання -  протягом пожежонебезпечного перюду
5) оргашзувати i3 запученням представниюв ГУ ДСНС УкраУни у 

3anopi3bKift обласп перев1рку roTOBHocTi вщомчих, м1сцевих пожежно- 
рятувальних п1дроздш1в, л1сових пожежних станцш, що знаходяться у сфер! 
управлшня, до протидп пожежам у весняно-л1тнш пер1од, вжити заход!в щодо 
приведения в працездатний стан пожежних автомобшв, мотопомп, 
пристосовано '1 для пожежогас1ння техшки, забезпечення паливо-мастильними 
матер1алами, необхщним обладнанням, 1нвентарем, засобами зв’язку, 
укомплектування пращвниками в1дпов1дно до штатного розкладу;

Термш виконання -  до 29.06.2018
6) провести наради з землекористувачами, люовими господарствами, 

нацюнальними запов!дниками з питань:
дотримання вимог «Правил пожежноУ безпеки» та «Правил охорони 

електричних мереж», вимог пожежноУ безпеки в люах, недопущения вогневого 
методу розчищення ш ш в шсля збирання врожаю (випалювання C T epH i), 

обов’язкового прибирания протягом трьох дшв шсля косовищ зернових 
шсляжнивних залишюв (соломи, тююв з неУ) та оранки чи дискування земель в 
охоронних зонах повггряних лшш електропередач напругою 330-750 кВ;

забезпечення безперешкодного доступу персоналу Запор1зьких 
мапстральних електричних мереж на шдпорядковаш земл1, у тому чисти - 
заповщн1 зони, у pa3i необх1дност1 приведения в пожежобезпечний стан 
охоронних зон пов1тряних л!нш електропередач напругою 330-750 кВ, для 
попередження загорань та пожеж, що можуть привести до автоматичних 
вимикань пов1тряних лшш електропередач;

лшвщащУ звалищ см1ття, побутових i виробничих вщход1в у л1сах, 
л1созахисних смугах i на прилеглих до них територ1ях, в охоронних зонах
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поЕЙтряних лшш електропередач напругою 330-750 кВ та категоричноТ 
заборони випалювання cyxoi' рослинносп;

Термш виконання -  до 30.06.2018
7) оргашзувати проведения через засоби масово\’ шфомацп 

роз’яснювально*1 роботи з населениям з питань дотримання вимог «Правил 
пожежноУ безпеки» та «Правил охорони електричних мереж», дотримання 
вимог пожежноУ безпеки в люах, недопущения влаштування звалищ, щцпашв 
сухоУ трави, очерету, люосмуг та вогневого методу розчищення пол1в тел я  
збирання врожаю, шдтримання земельних дшянок в межах охоронних зон 
пов1тряних лшш електропередач напругою 330-750 кВ у пожежобезпечному 
сташ;

Термш виконання -  протягом пожежонебезпечного перюду
8) забезпечити термшове шформування Запор1зьких мапстральних 

електричних мереж про пошкоджеш опори, падшня або небезпеку Тх падшня, 
об1рван1, провишн дроти пов1тряних лшш електропередач напругою 330-750 кВ 
на шдпорядкованш територй, а про крад1жки елемент1в опор -  також 
правоохоронних оргашв.

Терм1н виконання - пост1йно

3. Рекомендувати мюьким головам м1ст Запор1жжя, Бердянськ, 
Мел1тополь, Токмак, Енергодар та головам об’еднаних територ1альних громад 
виконати пункт 2 цього ршення.

4. Рекомендувати Головному управлшню ДСНС Укра'ши у 3anopi3bKiM 
област1:

1) забезпечити цшодобовий мон1торинг природних екосистем област1 з 
метою своечасного виявлення пожеж та гасшня загорянь на paH H ix стад1ях;

Терм1н виконання - протягом пожежонебезпечного перюду 2018 року
2) взяти участь у проведенш nepeBipoK мюцевими органами виконавчоУ 

влади та самоврядування, люогосподарськими та агроп1дприемствами 
TOTOBHOCTi мюцевих, в1домчих иожежно-рятувальних пщроздш1в, л1сових 
пожежних станщй до протид1'1 пожежам у весняно-лггнш пер1од;

Термш виконання -  до 29.06.2018
3) взяти участь у проведенш перев1рки протипожежного стану мюць 

збору, иереробки та збер1гання сшьськогосподарсько\‘ продукцн;
Терм1н виконання -  липень-еерпень 2018 року

4) провести спшьш навчання з пщрозд1лами Запор1зького обласного 
управл1ння л!сового та мисливського господарства щодо гасшня люових 
пожеж;

TepMiH виконання - червень-липень 2018 року
5) оргашзувати проведения через засоби масово '1 шформацп 

аптац1йно-роз’яснювально1 роботи серед населения щодо дотримання 
правил пожежноТ безпеки в природних екосистемах;

Терм1н виконання - протягом пожежонебезпечного перюду 2018 року
6) створити та шдримувати запас паливо-мастильних матер1ашв для 

гас1ння пожеж;
Термш виконання - протягом пожежонебезпечного перюду 2018 року
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7) вщповщно до п. 7 протоколу № 11 засщання Кабшету M im cTpiB 
Укра’ши вщ 28 березня 2018 року оргашзувати проведения позапланових 
заходiв державного нагляду (контролю) суб’екпв господарювання щодо стану 
пожежноУ безпеки та охорони пращ на об’ектах з масовим перебуванням людей 
(у торпвельно-розважальних закладах), вщнесених до СС-2 та СС-3 клаав 
наслщюв (вщповщальноеп) буд1вель або споруд, а також у закладах осв1ти, 
лшувально-профшактичних закладах. Оприлюднити на веб-сайт1 ГУ ДСНС 
УкраУни у Запор1зькш обласп шформашю про результата проведения 
вищезазначених перев1рок.

Термш -  до 31.05.2018

5. Рекомендувати Головному управлшню НащональноУ полпщ в 
Запор1зькш области

1) у взаемодп з мюцевими органами виконавчоУ влади та самоврядування, 
у раз1 необхщност1, в пожежонебезпечний перюд тимчасово обмежувати доступ 
громадян, у тому числ1 на транспортних засобах, до люових масив1в та 
л1сопаркових зон;

Терм1н виконання - протягом пожежонебезпечного пер1оду 2018 року
2) оргашзувати в пожежонебезпечний перюд патрулювання наряд1в 

пол1ц11 в м1сцях масового в1дпочинку людей у люопарковш зон1, сприяти 
п1дрозд!лам Державно1 служби з иадзвичайиих ситуац1й та Державного 
агентства люових pecypciB Укра'ши в ироф1лактиц1 та попередженн! 
правопорушень, яю можуть спричинити виникнення люових пожеж. Проводити 
сшльш рейди для виявлення порушниюв правил пожежноУ безпеки в люах.

Термгн виконання - протягом пожежонебезпечного перюду 2018 року

6. Рекомендувати Запор1зькому обласному управлшню люового та 
мисливського господарства:

1) забезпечити цшодобовий мошторинг л1сового фонду облаеп з метою 
своечасного виявлення пожеж та забезпечення гасшня загорянь на раншх 
стад1ях;

2) оргашзувати i3 залученням представник1в ГУ ДСНС Укршни у 
Запор1зькш област1 перев1рку готовност1 л1сових пожежних станц1й, що 
знаходяться у сфер1 управл1ння до протидп пожежам у весияио-л1тн1й перюд, 
вжити заход1в щодо приведения в працездатний стан пожежних автомобшв, 
мотопомп, пристосовано1 для пожежогас1ння техн1ки, забезпечення паливо- 
мастильиими матер1алами, необхщним обладнанням, швентарем, засобами 
зв’язку, укомплектування иращвниками вщпов1дно до штатного розкладу;

Термш виконання -  до 29.06.2018
3) забезпечити введения тимчасових обмежень на вщвщування 

населениям л1слв та в’Гзд до них автотранспортних засоб1в у пер1од 
встановлення високого та надзвичайно високого клас1в пожежно1 небезпеки;

Терм1н виконання -  протягом пожежонебезпечного перюду 2018 року
4) створити та шдтримувати запас паливо-мастильних матер1агпв для 

гас1иня л1сових пожеж;
Термш виконання -  до 16.07.2018

5) оргашзувати проведения через засоби масово1 шформащУ 
роз яснювально! робота, розповсюдження тематичних лиепвок, встановлення
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наочно-застережних табличок, плакатов, BIG-BOORDS на трасах та быя мюць 
масового вщпочинку людей у люах щодо правил поведшки та вимог пожежно1 

безпеки у люах;
Термш виконання -  червень-липень 2017 року

6) провести роботу щодо створення мшератзованих протипожежних 
смуг та саштарно1 очистки люових масив!в;

Терм1н виконання -  протягом пожежонебезпечного перюду 2018 року
7) оргашзувати проведения спшьних рейд1в i3 сшвроб1тниками Головного 

управлшня Нацюнально1 полщп в Запор1зьюй облаеп та iHuinx компетентних 
орган1в щодо виявлення порушниюв JlicoBoro кодексу Укра'ши;

Терм1н виконання -  протягом пожежонебезпечного перюду 2018 року
8) забезпечити термшове оповщення Головного управлшня Державно1 

служби надзвичайних ситуацш Украши у Запор1зькш облает! про виникнення 
пожеж та загорянь;

Термш виконання -  протягом пожежонебезпечного перюду 2018 року
9) оргашзувати епшьно з Головним управлшням ДержавноУ служби з 

надзвичайних ситуацш Украши у 3anopi3bKm облаей i мюцевими органами 
виконавчо! влади та самоврядування перев1рки стану готовноей 
люогосподарських шдприемств та тнптих люокористувач!в до гасшня пожеж, та 
навчання щодо гасшня люових пожеж.

Термш виконання - до 16.07.2018

7. Рекомендувати Державнш еколопчнш шепекци в Запор1зькш облаей 
та Головному управлшню Держпродспоживслужби в Запор1зьюй облаей, за 
участю мюцевих opraHiB виконавчо1 влади та самоврядування, встановити 
посилеиий контроль та забезпечити притягнення до вщповщальноей oci6, 
винних у спалюванш рослинносй в заплавах р1чок, стерт, сухостою та смйтя 
на сшьгоспупддях i присадибних дшянках.

Терм1н виконання -  протягом пожежонебезпечного перюду 2018 року

8. Рекомендувати Служб1 автомобшьних дорш у Запор1зькш облаей та 
Запор1зькш диреющ зал1зничних перевезень посилити контроль щодо 
недопущения самовольного випалювання рослинносй або и залишюв у смугах 
вщводу автомобшьних дорш i заизниць.

Терм1н виконання -  протягом пожежонебезпечного перюду 2018 року

9. Рекомендувати Запор1зьким мапстральним електричним мережам:
1) до початку жнив взяти на облж земл1 з пошвами зернових та 

соняшнику уздовж повггряних лшш електропередач напругою 330-750 кВ, 
встановити землекористувач1в, направите im листа з вимогами дотримання 
«Правил пожежно'1 безпеки» та «Правил охорони електричних мереж», 
заборони влаштування звалищ, шдпшив в охоронних зонах, недопущения 
вогневого методу розчищення пол!в тел я  збирання врожаю (випалювання 
стерт), обов’язкового прибирания протягом трьох дшв тел я  косовиц! зернових 
шеляжнивних залишюв (соломи, тююв з не!) та оранки чи дискування земель в 
охоронних зонах ПЛ 330-750 кВ;

Термш виконання -  II квартал 2018 року
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2) забезпечити розчищення та утримання проЫк уздовж шдвщомчих 
пов!тряних Л1шй електропередач напругою 330-750 кВ, як! проходять через 
люов1 масиви та mini зелеш зони, в пожежобезпечному сташ;

Терм1н виконання -  постшно
3) проводити постшну роз’яснювальню роботу 13 землекористувачами, 

через земл1 яких проходять гндвщомч1 пов1тряш л mil електропередач напругою 
330-750 кВ, щодо дотримання вимог «Правил пожежно1 безпеки», «Правил 
охорони електричних мереж» в охоронних зонах, ix обов’язку вживати 
належних заход!в до збереження зазначених об'егав, негайного 1нформування 
Запор1зьких мапстральних електричних мереж, мюцевих op raH iB  виконавчо1 

влади та самоврядування про пошкоджеш опори, падшня або небезпеку ix 
падшня, об1рван1, провисл! дроти пов1тряних лшш електропередач напругою 
330-750 кВ, а про крад1жки елемент!в опор -  також правоохоронних opraH iB .

Терм1н виконання -  постшно

10. Визначеним виконавцям про вжип заходи та проведену роботу 
письмово пошформувати секретар!ат KoMicii.

Термш виконання -  до 30.10.2018

Р1шення KoMicii прийнято в1дкритим голосуванням одностайно.
Пропозици член1в KoMicii' враховаш.
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Перш ий заступник 
голови KoMicii, заступник 
голови облдержадмшютращ! В.В. Скоблжов

Секретар KoMicii' G.A. Соломах1н


