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ПРОТОКОЛ № 24 

чергового засідання обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
 

м. Житомир                                                                  23 червня 2020 року 
 

 

Присутні: Бунечко В.І. - голова облдержадміністрації, голова комісії, 

Федоренко В.І., - перший заступник голови комісії, перший заступник голови 

облдержадміністрації, Нікітчук І.В. –заступник голови комісії, Безносюк С.В. - 

заступник голови комісії,  Грузинська І.В. - відповідальний секретар комісії. 

 

Запрошені члени обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій (за списком). 
 

1. Про додаткові заходи протидії пожежам у природних екосистемах 

області у пожежонебезпечний період 2020 року. 

Доповідачі: 

Нікітчук     начальник Управління ДСНС України у  

Ігор Валерійович   Житомирській області  
 

Сахнюк    начальник Житомирського обласного  

Віктор Анатолійович  Управління лісового та мисливського господарства  
 

Савченко     головний лісничий обласного  

Василь Васильович ЖОКАП "Житомироблагроліс"  

  Житомирської обласної ради 
 

ВИРІШИЛИ:   прийняти рішення обласної комісії з урахуванням 

пропозицій та зауважень, внесених у ході обговорення (одноголосно). 
 

1. СЛУХАЛИ: Про додаткові заходи протидії пожежам у природних 

екосистемах області у пожежонебезпечний період 2020 року. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

Нікітчук І.В.  начальник Управління ДСНС України у 

Житомирській області  

Сахнюк В.А.   начальник Житомирського обласного  

      управління лісового та мисливського господарства  

Федоренко В.І.   перший заступник голови облдержадміністрації, 

керівник робіт оперативного штабу із запобігання 

пожежам  в екосистемах області 

Бунечко В.І.     голова облдержадміністрації, голова комісії 
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ВИРІШИЛИ: з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у ході 

обговорення (одноголосно): 

1. Внести зміни та затвердити у новій редакції склад обласного оперативного 

штабу для координації дій з організації виконання заходів протидії пожежам у 

природних екосистемах області протягом пожежонебезпечного періоду 2020 року 

(Додаток 1). 
 

2. Обласному оперативному штабу: 
 

1) забезпечити чітку координацію та взаємодію місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, територіальних представництв 

центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій з питань 

пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та мінімізації їх наслідків;  

термін – постійно 
 

 2) оперативно залучати до гасіння пожеж у природних екосистемах області 

сили та засоби Житомирського обласного управління лісового та мисливського 

господарства (Сахнюк В.А.), ЖОКАП "Житомироблагроліс"(Рибинський І.Є.),                          

ДП "Житомирторф" (Фатенко В.П.), басейнового управління водних ресурсів річки 

Прип’ять (Азима В.І.), управління Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Житомирській області (Нікітчук І.В.), головного управління 

Національної поліції в Житомирській області (Олійник Ю.М.), командування 

Десантно - штурмових  військ Збройних сил України (Мойсюк Є.Г.), 

Житомирського прикордонного загону (Квятковський А.Б.), сільськогосподарських 

підприємств, фермерських господарств, добровільної та місцевої пожежної охорони; 

термін - протягом пожежонебезпечного періоду 
 3) забезпечити цілодобовий моніторинг пожежної обстановки у природних 

екосистемах та оперативне реагування на усі випадки загоряння на початковому 

етапі їх виникнення; 
 

4) з метою забезпечення повітряного моніторингу пожежної обстановки у 

природних екосистемах застосовувати безпілотні літальні апарати та малу авіацію 

аероклубів; 
 

5) розробити комплекс заходів протидії пожежам у лісових масивах та 

організувати інженерне облаштування лісів, підтримання мінералізованих смуг та 

протипожежних розривів у належному стані. 
 

3. Головам районних державних адміністрацій, головам виконавчих комітетів 

міських та сільських рад (рекомендувати), головам об'єднаних територіальних 

громад (рекомендувати): 
 

 1) терміново провести засідання місцевих комісій з питань ТЕБ та НС за 

участю голів сільських й селищних рад та встановити дієвий контроль за 

дотриманням правил вимог пожежної безпеки населенням у лісових масивах,  

рекреаційних зонах, сільгоспугіддях  та присадибних ділянках; 
 
 

2) заборонити на пожежонебезпечний період розведення багать у лісових 

масивах і випалювання сухої рослинності на землях лісового фонду, торфовищах, 

сільгоспугіддях, заплавах річок та вздовж доріг; 

3) посилити проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо 
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недопущення пожеж під час перебування у лісових масивах, заплавах 

річок, сільгоспугіддях, на торфовищах, присадибних ділянках та недопущення 

спалювання сухої рослинності і сміття; 
 

 4) наголосити усім сільським і селищним головам, а також керівникам 

підприємств, власникам та орендарям земель сільськогосподарського призначення 

на спільній відповідальності за дотримання правил пожежної безпеки та 

недопущення зон розподілу відповідальності; 
 

5) забезпечити контроль за виконанням заходів з протипожежного захисту 

лісових масивів, лісопаркових і рекреаційних зон, заповідних територій, торфовищ і 

сільгоспугідь; 

термін - терміново 
 6) наголосити власникам (користувачів) земель про адміністративну і 

кримінальну відповідальність  щодо випалювання сухої рослинності та невжиття 

заходів своєчасного гасіння пожеж; 
 

 7) активізувати роботу щодо забезпечення постійного моніторингу й 

профілактики недопущення пожеж та проведення серед населення роз’яснювальної 

роботи стосовно недопущення пожеж під час перебування у лісових масивах, 

лісосмугах, заплавах річок, на торфовищах, сільгоспугіддях, присадибних ділянках; 
 

 8) передбачити кошти у місцевих бюджетах на заходи, спрямовані для 

запобігання та ліквідації пожеж в екосистемах області; 

термін - постійно 
 

 9) організувати перевірки готовності комунальних підприємств до проведення 

робіт з утримання полігонів твердих побутових відходів у належному 

протипожежному стані та встановити на зазначених об’єктах контроль за 

виконанням комплексу заходів із зниження пожежної небезпеки та попередження 

загорянь; 

термін – до 10 липня 2020 року 
 10) забезпечити введення на період високого та надзвичайно високого класів 

пожежної небезпеки тимчасових обмежень на відвідування населенням лісових 

масивів і лісопаркових зон, в’їзду до них автотранспортних засобів, полювання, а 

також заборонити спалювання парубкових залишків; 
  

 11) активізувати роз'яснювальну роботу з керівниками підприємств різної 

форми власності, території яких межують із зоною відчуження, а також серед 

жителів сіл і працівників підприємств з питань протипожежної безпеки у лісах та на 

сільськогосподарських угіддях.  

термін – постійно 
 12) забезпечити розміщення у ЗМІ матеріалів упереджувального характеру з 

роз’ясненнями дотримання вимог пожежної безпеки; 

термін – постійно 
 

 13) організовувати розміщення засобів наочної пропаганди (плакатів, листівок, 

звернень, знаків пожежної безпеки) щодо заборони випалювання сухої рослинності 

та дотримання вимог пожежної безпеки; 
 

 14) облаштувати належним чином та забезпечити під’їзд пожежної техніки до 



 4 

протипожежних водойм 
  

 5. Управлінню ДСНС України у Житомирській області (Нікітчук І.В.), 

Житомирському обласному Управлінню лісового та мисливського господарства 

(Сахнюк В.А.), (рекомендувати) Державній екологічній інспекції Поліського округу 

(Медведовський Є.В.), Головному управлінню Національної поліції у Житомирській 

області (Олійник Ю.М.) разом з органами виконавчої влади забезпечити проведення 

спільних рейдів та патрулювання щодо дотримання громадянами вимог Правил 

пожежної безпеки в Україні та Правил пожежної безпеки в лісах України, під час 

яких проводити роз’яснювальну роботу з населенням щодо правил поведінки під час 

пожежонебезпечного літнього періоду. 

термін - постійно 
  

 6. Рекомендувати Державній екологічній інспекції Поліського округу 

(Медведовський Є.В.) разом з лісогосподарськими підприємствами області та 

органами місцевого самоврядування вжити заходи щодо ліквідації стихійних 

сміттєзвалищ побутових і виробничих відходів на сільгоспугіддях, у лісових 

масивах та прилеглих до них територіях; 

термін – протягом липня 2020 року 
 7. Басейновому управлінню водних ресурсів річки Прип’ять (Азима В.І.): 
 

 1) розробити, виходячи із попередньої практики, режими роботи водосховищ, 

ставків, каналів та підтримання рівнів води в їх руслах у пожежонебезпечний 

період; 
 

 2) постійно підтримувати у робочому стані регулюючі гідротехнічні споруди, 

міжгосподарські й внутрішньогосподарські зрошувальні системи, пересувні, 

польдерні станції та споруди; 
 

 3) забезпечити контроль за станом безпеки осушених торфовищ, які 

знаходяться на меліоративних системах області; 
 

 4) у співпраці з ДП «Житомирторф» (Фатенко В.П.) продовжити здійснення 

заходів щодо підтоплення торфовищ і утримання їх у зволоженому стані впродовж 

пожежонебезпечного періоду. 
 

 

8. Рекомендувати Житомирському обласному Управлінню лісового та 

мисливського господарства, ЖОКАП "Житомироблагроліс" (Рибінський І.Є.) 

Житомирської обласної ради, ДП "Житомирторф", природному заповіднику 

"Древлянський" забезпечити: 
 

 1) готовність лісових пожежних станцій та інших протипожежних формувань 

до гасіння лісових та торф’яних пожеж; 
 

 2) своєчасне залучення підпорядкованих підрозділів до гасіння лісових пожеж;
  

 3) запас картографічних матеріалів на лісові масиви з поділом на квартали для 

забезпечення управління силами під час гасіння лісових пожеж; 
   

 4) підготовку джерел зовнішнього водопостачання до можливого 

використання для гасіння пожеж (улаштування під’їздів, пірсів, майданчиків тощо). 

  термін – постійно 
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5) підтримання у належному стані мінералізованих смуг, протипожежних 

розривів і доріг протипожежного призначення у лісових масивах, а також 

забезпечити підтоплення торфовищ та утримання їх у належному стані протягом 

пожежонебезпечного періоду; 
 

 6) організовувати розміщення засобів наочної агітації (аншлаги, біг-борди) у 

лісових масивах . 
 

9. Управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Житомирській області (Нікітчук І.В.): 
 

1) здійснювати постійний оперативний моніторинг ситуації з пожежами у 

природних екосистемах; 

  термін - постійно 
 2) забезпечити готовність особового складу та техніки до ліквідації можливих 

пожеж та їх наслідків, своєчасне залучення підпорядкованих пожежно-рятувальних 

підрозділів до гасіння пожеж у природних екосистемах. 

  термін - постійно 
10. Рекомендувати Державній екологічній інспекції Поліського регіону 

(Медведовський Є.В.) посилити контроль та притягнення до відповідальності 

винних у спалюванні рослинності в заплавах річок і на торфовищах, стерні, 

сухостою та сміття на сільгоспугіддях, присадибних ділянках, тощо.  

  термін – протягом 

пожежонебезпечного періоду 

11. Командувачу Десантно - штурмових  військ Збройних сил України 

(Мойсюк Є.Г.) рекомендувати: 
 

 


