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ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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Про заходи щодо запобігання 
та протидії масовим пожежам 
у лісопаркових зонах 
Оболонського району міста Києва 
у літній період 2021 року

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України,  Лісового кодексу 
України, Правил пожежної  безпеки в лісах України, затверджених нака:юм 
Державного комітету лісового господарства України від 27 грудня 2004 року 
№ 278, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 року 
за № 328/10608,  на виконання розділу І протоколу чергового засідання 
Державної комісії  з питань техногенно-екологічної  безпеки та надзвичайних 
ситуацій від 12 березня 2^)21 року №  10, протоколу Постійної  комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної  адміністрації) від 
26 березня 2021 року №  26, з метою забезпечення належного рівня охорони 
лісопаркових зон Оболонського району міста Києва від пожеж:

1. Затвердити посадовий склад координаційного штабу з ліквідації пожеж 
у лісопаркових зонах Оболонського району міста Києва, цдо додається.

2. Комунальному підприемстіїу «Святошинське лісопаркове 
господарство»,  Оболонському управлінню поліції  Головного управління 
Національної поліції  у м, Києві, Оболонському районному управлінню 
Головного управління Державної  служби України з надзвичайних ситуацій 
у м. Києві організувати та проводити спільні патрулювання територій 
лісопаркових зон Оболонського району міста Києва згідно з додатком 1.

3. Оболонському районному управлінню Головного управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві сприяти комунальному 
підприємству «Святошинське лісопаркове господарство» та комунальному 
підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва 
у проведенні необхідних заходів з попередження,  профілактики та ліквідації 
можливих пожеж у лісопаркових зонах Оболонського району міста Києва,



забезпеченні максимально можливого та ефективного використання сил і 
засобів, здійсненні професійного керівництва під час гасіння пожеж.

4. КомуналЕзНОму підприємству «Шляхово-експлуатаційне управління по 
ремонту та утриманню  автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського 
району» м. Києва,  комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Оболонського району м. Києва, комунальному підприємству 
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району 
м. Києва» створити команди пожежогасіння для залучення в якості додаткових 
сил під час виникнення надзвичайних ситуацій в лісопаркових зонах 
Оболонського району міста Києва згідно з додатком 2.

5. Комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень 
Оболонського району м. Києва, комунальному підприємству «Шляхово- 
експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та 
споруд на них Оболонського району» м. Києва в пожежонебезпечний період 
утримувати по дві мобільні ємності з водою, кожному, для надання допомоги 
пожежно-рятувальним підрозділам під час гасіння пожеж у лісопаркових зонах 
Оболонського району міста Києва.

6. У разі виникнення надзвичайної ситуації на території  Оболонського 
району міста Києва та на прилеглих до Оболонського району територіях, 
черговому Оболонського  районного управління головного управління 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві,  негайно 
інформувати оперативного чергового Оболонської  районної в місті Києві 
державної адміністрації  за тел. 044-419-66-66.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови Оболонської  районної в місті Києві державної адміністрації 
Цибульщака О.Л.

Кирило ФЕСИК
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Посадовий склад 
координаційного штабу з ліквідації пожеж в лісопаркових зонах 

Оболонського району міста Києва

Перший заступник голови Оболонської  районної в місті Києві державної  
адміністрації, начальник координаційного штабу

Начальник відділу з питань цивільного захисту Оболонської  районної в 
місті Києві держ авно ї  адміністрації, заступник начальника координаційного 
штабу

Начальник Оболонського  районного управління Головного управління 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві,  заступник 
начЕїльника координаційного штабу (за згодою)

Директор комунального підприємства «Святошинське лісопаркове 
господарство»

Лісничий Пуща-Ь^оди А к о г о  лісництва комунального підприємства 
• ^«Святошинське лісопаркове господарство»

Лісничий Межигірського лісництва 
«Святошинське лісопаркове господарство»

комунального підприємства

Начальник Оболонського  управління поліці'і 
Національної поліції  у м. Києві (за згодою)

Головного управління

Директор комунального підприємства по утриманню зелених насаджень 
Оболонського району м. Києва

Начальник комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне 
управління по ремонту і'а утриманню автомобільних шляхів та споруд на 
них Оболонського району» м. Києва

Директор комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Оболонського району м, Києва»

ЕЗиконувач о б о в ’язків начальника 
відділу з питань цивільного захисту Олег М А КА РО В
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Патрулювання територій 
лісопаркових зон Оболонського району міста Києва

1. Склад рейдової бригади:
-  представник лісництва;
-  представник Оболонського районного управління Головного управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві;
-  представник Оболонського управління поліції  Головного управління 

Національної  поліції  у м. Києві.

2. Графік проведення рейдових перевірок дотримання відпочиваючими 
громадянами правил пожежної безпеки у лісопаркових зонах Оболонського 
району міста Києва:

Лісництво Серпень Вересень Жовтень

Меж и гірське ліснцдтвоі?
6, 20 3, 17 1, 22

ГІуща-Водицьке лісництво 13,27 10, 24 8 ,2 9

Патрулювання проводиться з 12.00 до 18.00 години.
М ожливе оперативне коригуваїпія в залежності від погодніх умов, 

с})орсм ажорн и X обставин.

Виконувач о б о в ’язків начальника 
відділу з питань цивільного захисту Олег М А КА РО В
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Команди пожежогасіння на комунальних підприємствах 
Оболонського району міста Києва

1. Типовий склад команд пожежогасіння на комунальних підприємствах 
Оболонського району міста Києва:
-  командир;
~ заступник командира;
-  перше відділення 4-5 осіб;
- д р у г е  відділення 4-5 осіб.

2. Перелік  засобів матеріально-технічного забезпечення команди 
пожежогасіння:

№ Найменування Кількість

1 Автомобіль для перевезення команди та інструменту 1 шт.
2 Лопати штикові з держаком довжииою мін, 1,1-1,2 м. 10 шт.

3
Хлопавки гумові для гасіння низового вогню, сокира, 
ручна пила, бензолила з запасом ПММ, ремкомплект,  
тошо

1 компл.

4
Спецодяг  або комбінезон (не синтетичні),  перчатки, 
взуття вогнестійке 3 захищеним носком

12 компл.

5 Каски 12 шт.
6 Респіратори 24 шт.
7 Ліхтарі індивідуальні (налобні) 12 шт.
8 Ремінь 12 шт.
9 Медична аптечка індивідуальна 12 шт.

10
Індивідуальний сухий пайок із розрахунку добового 
раціону

12 шт.

11 Питна вода із розрахунку мін. на кожного 2 л.
12 Технічна вода 20 л.

Виконувач о б о в ’язків начальника 
відділу з питань цивільного захисту Олег М А КА РО В


