
 

 
Про надання пропозицій 

 

 

На виконання телефонограми від 18.10.2018 № 01.1-21/1450-2 Головне 

управління надає пропозиції до протокольного рішення чергового засідання 

Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. 

 

Додатки: на 8 арк. в 1 прим. 

 

 

Заступник начальника Головного управління                Д.О. Підгурний                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Курінна О.В. 

425-87-92 

Головне управління 

ДСНС України у Київській області 

 Департаменту з питань 

цивільного захисту та ліквідації 

наслідків Чорнобильської 

катастрофи Київської 

облдержадміністрації  

 

 

***ЕЛЕКТРОННА ПОШТА*** 

          Вих. № 66/8/  

від «___» _________ 2018 року 



Додаток 

до листа ГУ ДСНС України 

у Київській області 

__________ № _________ 

 

1. Про взаємодію Київської обласної державної адміністрації та 

Київської міської державної адміністрації щодо забезпечення сталого 

проїзду автотранспорту по дорогах загального користування 

Київської області та м. Києва під час погіршення погодних умов у 

зимовий період 2018/2019 року. 

 

З метою організації своєчасного оперативного реагування на НС у 

зимовий період ГУ ДСНС України у Київській області визначено до 

застосування:   

56 одиниць техніки підвищеної прохідності на базі ЗІЛ 131 – 44од., 

КАМАЗ – 4од.,  УРАЛ – 2од., КРАЗ – 1од., МАЗ – 5од.  

3 одиниці техніки яку можна використовувати в якості тягачів               

ПЗМ-2 – 1од., БРДМ – 1од., БТР-80 – 1од (з дислокацією в м. Біла Церква), але 

дана техніка за своїм призначенням та ТТХ не в змозі здійснювати евакуацію 

великогабаритної техніки. 

34 електростанцій 80 кВт – 1, 40кВт – 1, 30кВт – 1, до 10кВт – 31.   

Також, уточнюється із зацікавленими організаціями (Служба автодоріг, 

ПАТ Київобленерго, ПАТ Київоблгаз, Національна поліція, Національна 

Гвардія України, ДП МРЦ) перелік сил та засобів, що можуть виконувати 

завдання в осінньо-зимовий період. 

 

Пропозиції: 

Головам районних державних 

адміністрацій та міськвиконкомам  

1. Заключити договори з установами та організаціями, на залучення 

техніки для буксирування великовантажного транспорту, в осінньо-зимовий 

період, на автошляхах державного, обласного та місцевого значення.  

2. Створити резерв пально-мастильних матеріалів для забезпечення 

реагування на надзвичайні ситуації в осінньо-зимовий період. 

Термін: до 23 листопада 2018 року 

 

Начальнику Служби автомобільних доріг у 

Київській області 

3. Уточнити техніку на поточний період для розчищення дорожнього 

полотна автодоріг та можливого буксирування транспортних засобів, перелік 

майданчиків для відстою великовантажних транспортних засобів, створити 

запас соляної суміші для посипання доріг. Визначити механізм інформування 

водіїв, через засоби масової інформації (інтернет, радіо), а також з 

використанням інформаційних табличок, про ускладнення погодних умов та 

про обмеження руху на автошляхах. 

Термін: до 15 листопада 2018 року 

 

 Головному управлінню Національної 

поліції в Київській області 



4. Визначити порядок регулювання руху автомобільного транспорту на 

основних автошляхах Київської області в період сильних снігопадів та 

ускладнення дорожнього руху. 

5. Забезпечити своєчасне інформування, служби автомобільних доріг та 

ГУ ДСНС у Київській області,  щодо ускладнення руху на дорогах 

Термін: до 15 листопада 2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Про готовність пунктів обігріву у Київській області для 

використання під час погіршення погодних умов у зимовий період 

2018/2019 року. 

 

Для обігріву особового складу ДСНС України який задіюється до 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій характерних для осінньо-зимового 

періоду, в підпорядкованих підрозділах підготовлено до застосування мобільні 

пункти обігріву (26 наметів та 3 на базі КУНГ у Згурівському районі,  місті 

Славутич та АРЗ СП м. Біла Церква).  

 

Пропозиції: 

Департаменту ЦЗ та ЛНЧК КОДА спільно з 

Департаментом соціального захисту 

населення КОДА 

1. Затвердити перелік стаціонарних пунктів обігріву на поточний рік, а 

також визначити їхній режим роботи. 

Термін: до 23 листопада 2018 року 

2. Провести тренування органів управління місцевих ланок 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо 

дій з ліквідації прогнозованих надзвичайних ситуацій характерних для осінньо-

зимового періоду. 

Термін: до 30 листопада 2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Про заходи щодо попередження пожеж, загибелі та травмування 

людей на них на території Київської області 

 

За три квартали 2018 року на території Київської області виникло 4755 

пожеж, що на 23,7 % менше ніж за аналогічний період 2017 року (протягом 

2017 року зареєстровано 6234 пожежі), внаслідок яких нанесено прямих збитків 

на суму 172 млн. 777 тис. грн., за аналогічний період 2017 року – 198 млн. 328 

тис. грн. Протягом трьох кварталів  2018 року внаслідок пожеж загинуло 75 

осіб (з них 2 дітей), проти 81 за аналогічний період 2017 року, таким чином, 

спостерігається тенденція щодо зменшення кількості загиблих осіб на пожежах 

за три квартали 2018 року на 4,8%. 

Розподіл кількості загиблим осіб у залежності від типу населених пунктів: 

- міста – 21 особа (28 % від загальної кількості загиблих осіб); 

- селища міського типу – 5 осіб (6,7 % від загальної кількості загиблих осіб); 

- сільські населені пункти – 49 осіб (65,3 % від загальної кількості загиблих). 

Розподіл кількості загиблих осіб  у залежності від віку: 

- до 18 років – 2 особи (2,7 % від загальної кількості загиблих осіб); 

- від 31 до 45 років – 11 осіб (14,7 % від загальної кількості загиблих осіб); 

- від 46 до 60 років – 22 особи (29,3 % від загальної кількості загиблих осіб); 

- віком старше 60 років – 31 особа (41,3 % від загальної кількості загиблих). 

- вік невідомо – 9 осіб (12 % від загальної кількості загиблих осіб) 

Розподіл загиблих по соціальному стану: 

- робітників – 4 особи (5,3 % від загальної кількості загиблих осіб); 

- пенсіонерів – 39 осіб (52 % від загальної кількості загиблих осіб); 

- дітей дошкільного віку (до 6 років) – 1 особа (1,3 % від загальної кількості 

загиблих осіб); 

- дітей молодшого шкільного віку (від 6 до 10 років) – 1 особа (1,3 % від 

загальної кількості загиблих осіб); 

- осіб без певного роду занять (безробітних) – 12 осіб (16 % від загальної 

кількості загиблих осіб); 

- осіб без певного місця проживання – 1 особа (1,3 % від загальної кількості 

загиблих осіб); 

- невстановлених осіб – 17 осіб (22,7 % від загальної кількості загиблих 

осіб). 

Основними причинами виникнення пожеж являються: необережне 

поводження з вогнем, порушення правил улаштування (монтажу) та 

експлуатації електроустаткування та побутових електричних приладів, 

порушення правил монтажу та експлуатації печей, підпали. 

Найбільша кількість пожеж, зареєстрованих на території області, виникла 

у житловому секторі 1738 пожеж, що становить 36,6 % від їх загальної 

кількості, 

з них 1017 пожеж виникло у сільській місцевості, 544 – у містах, 176 – у 

селищах міського типу. Матеріальні втрати від пожеж у житловому секторі 

склали 109 млн. 646 тис. грн., що становить 63,4 % від загальної суми 

матеріальних збитків завданих пожежами за три квартали  2018 року. 

Пожежі від загальної кількості, зареєстрованих на території області: 

- у житловому секторі 1738, що становить 36,6 %;  

- пожеж трав’яного настилу 1584 – 33,3%; 



- пожеж сміття на відкритій території 892 – 18,7%;  

- на транспортних засобах 222 – 4,6%; 

- пожеж торфу 59 – 1,2 %.  

-  

Найбільшу кількість пожеж з початку 2018 року зареєстровано у Києво-

Святошинському районі (577 пожеж), Вишгородському районі (442 пожежі), 

Білоцерківському районі (412 пожеж); Броварському районі (362 пожежі); 

Ірпінській зоні (341 пожежа). 

З метою попередження пожеж, травмування та загибелі людей на них за 

ініціативи Головного управління розроблено та прийнято доручення голови 

Київської обласної державної адміністрації від 20.03.2018 № 13-1 «Щодо 

попередження пожеж, загибелі та травмування людей у Київській області у 

2018 році». 

Головним управлінням та підпорядкованими підрозділами області 

відповідно до затверджених графіків комплексних пожежно-профілактичних 

відпрацювань населених пунктів та мікрорайонів міст Київської області на 

перше та друге півріччя 2018 року проведено 876 відпрацювань населених 

пунктів. Під час проведення відпрацювань населених пунктів Київської області 

посадовими особами ДСНС здійснено обхід 35673 домоволодінь, проведено 

інструктажі  з понад 57 тис. особами щодо дотримання правил пожежної 

безпеки в побуті та розповсюджено 61 тис. 550 листівок на протипожежну 

тематику. 

У зв’язку з вищезазначеним та з метою посилення протипожежного 

захисту приватних житлових будинків, у тому числі помешкань самотніх осіб 

похилого віку, інвалідів, багатодітних, малозабезпечених та неблагонадійних 

сімей і громадян, які потребують соціальної підтримки, проведення комплексу 

організаційних та практичних заходів спрямованих на активізацію агітаційно-

роз’яснювальної роботи серед населення,  Головне управління, 

 

Пропозиції:  

 

Головам райдержадміністрацій та міських 

голів (міст обласного значення) 

1. Розглянути на комісії з питань ТЕБ та НС стан справ з пожежами, 

загибелі та травмування людей на них в районі та прийняти відповідні рішення 

щодо проведення пожежно-профілактичних відпрацювань населених пунктів. 

Термін: до 15.11.2018 

  

 2. Провести роботу з сільвиконкомами, РЕМ, управлінням житлово-

комунального господарства, відділом соціального захисту та відомчими 

організаціями з надання допомоги в ремонтах пічного опалення і електромереж 

в помешканнях громадян похилого віку, інвалідів, пенсіонерів, ветеранів війни, 

малозабезпечених та багатодітних сімей. 

Термін: до 01.12.2018 

 

3. Активізувати роботу щодо висвітлення через засоби масової інформації 

питання дотримання пожежної безпеки в побуті та громадських місцях, 



залучати до проведення роз’яснювальної роботи священнослужителів 

культових установ. 

Термін: постійно 

 

4. Організувати роботу щодо показу відео-сюжетів соціальної реклами, 

передачу текстів звернень, застережень через радіовузли залізничних та 

автовокзалах, торгівельних установах, об’єктах з масовим перебуванням людей, 

громадському та пасажирському транспорті інформації про дотримання 

пожежної безпеки в громадських місцях та побуті. 

Термін: постійно 

 

5. Організувати розміщення інформації щодо попередження пожеж та 

загибелі людей на них, на наявних конструкціях зовнішньої соціальної реклами 

(білборди, сітілайти), які розміщенні на відповідних адміністративних 

територіях. 

Термін: до 01.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Різне. Питання №1 Про визначення місця знищення вибухонебезпечних 

предметів У Білоцерківському районі  

 

З матеріального резерву Київської області для проведення робіт з 

розмінування урочища «Товста» виділено пально-мастильні матеріали 

(протокол від 17.07.2108 №8) 

 З 25 вересня піротехнічні підрозділи Головного управління продовжили 

роботи з розмінування урочище «Товсте» Білоцерківського району, так станом 

на 19 жовтня 2018 року вилучено та знищено 406 од. боєприпасів, з низ 274 

од. авіаційних бомб та 96 од. артилерійських снарядів, перевірено 0,17 га 

території. 

Всього за  2018 рік вилучили та знищили 1303 од боєприпасів часів 

Другої світової війни, з них 500 од. авіаційних бомб та 397 од. артилерійських 

снарядів різного калібру, решта: мінометні міни, ручні гранати, підривники та 

залишки ВНП. Перевірено 10,17 га території.  

Нагальною проблемою є відсутність місця знищення вибухонебезпечних 

предметів у Білоцерківському районі, тому, у зв’язку з відсутністю об’їзної  

дороги, небезпечні залишки транспортуються через м Біла Церква до 

Таращанського району.  

Дане питання неодноразово порушувалось на місцевій комісії ТЕБ та НС, 

але місце так і не визначено. Хоча це передбачено спільним  Наказом МНС 

України, Міністерство Оборони України, Міністерство транспорту та зв’язку 

України,  Адміністрації Державної прикордонної служби України  від 

27.05.2008 № 405/223/625/455 та відповідними рішеннями обласної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол № 

8 від 17.07.2018). 

Відповідно до Наказу № 791 від 20.09.2010 «Про затвердження Інструкції з 

організації та проведення робіт з розмінування місцевості на території 

України підрозділами та спеціалізованими підприємствами МНС» : 

Знищення або знешкодження ВНП проводиться на підривних майданчиках 

на відстані не менше ніж 2,5 км від житлових, промислових будівель та споруд, 

ліній електропередач та зв’язку.  

Пропозиції: 

Голові Білоцерківської РДА 

1. Провести засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій та визначити місце знищення вибухонебезпечних 

предметів. 

Термін: невідкладно 

 

 

 

 



Різне. Питання №2 Про організацію попередження виникнення пожеж на 

торфовищах. 

 

Станом на 22. 10. 2018 року з початку року зареєстровано 77 пожеж на 

площі 12,282 га. 

За останній тиждень виникло 7 пожеж, загальною площею 0,918 га. 

 

Райдержадміністраціям,  

міськвиконкомам (міст обласного значення) 

1. По вимозі чергових служб ГУ ДСНС України організувати залучення 

від підприємств установ та організацій незалежно від форм власності техніки 

пристосованої для підвозу та перекачування води. 

2. Вжити заходи щодо розчищення від сухої трави, чагарників та сміття 

місць, що прилягають до торфовищ. 

3. Зобов’язати голів міських, селищних та сільських рад провести 

агітаційно-роз’яснювальну роботу із населенням, щодо заборони спалювання 

сміття (сухої трави) в місцях торфовищ. 

4. Рекомендувати головам селищних та сільських рад, на території яких 

є поклади торфу організувати щоденні громадські патрулі в заплавах річок на 

торфовищах для виявлення загорань торфу на ранніх стадіях. 

Термін: постійно до 1 грудня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


