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27.02.2015 року м. Львів №

Про підготовку Л ГП  “Галсільліс” 
до пож еж онебезпечного періоду 
2015 року

Як показує проведений аналіз окремі дочірні лісогосподарські підприємства ЛГП 
„Галсільліс” не в повній мірі були підготовлені до пожежонебезпечного періоду 2014 року. 
Так, у 2014 році було зафіксовано 1 випадок виникнення лісових пожеж на площі 0,3 га , 
низової лісової пожежі. Сума збитків заподіяна лісовою пожежею становить 6,43 тис. грн.

Викликає занепокоєння стан захаращеності лісових масивів, особливо тих, що 
розташовані в зоні проходження ліній електропередач та газо-нафтопроводів. Протипожежні 
пункти на підприємствах потребують доукомпектацїї пожежною технікою, засобами 
пожежогасіння та пожежним інвентарем. Особовий склад добровільних пожежних дружин, 
не в повному обсязі забезпечений спеціалізованим одягом та спорядженням .

Так, в 2014 році було влаштовано 265,7 км мінералізованих смуг що становить 111% 
від запланованого, доглянуто 666,5 км мінералізованих смуг і протипожежних розривів 
(99% від запланованого).. На охорону лісів від пожеж у 2014 році було витрачено 16,4 тис. 
грн. із запланованих 56,3 тис.грн.

Підприємствами не застосовуються економічні та моральні стимули заохочення 
працівників, які відзначилися добросовісним ставленням до виконання своїх службових 
обов’язків по охороні лісу від пожеж. Недостатньо проводиться співпраця з сільськими 
(селищними, міськими) радами і пропаганда серед населення з питань охорони лісів від 
пожеж та профілактична робота по попередженню лісових пожеж, слабо використовуються 
для цієї мети місцеве радіо та преса.

З метою недопущення лісових пожеж, забезпечення своєчасної та якісної підготовки 
лісогосподарських підприємств до пожежонебезпечного періоду 2015 року,

Н А К А З У Ю  :
1. Затвердити план заходів по підготовці до пожежонебезпечного періоду 2015 року 

згідно з додатком.
2. Керівникам дочірніх лісогосподарських підприємств ЛГП “Галсільліс”:
2.1. Взяти під особистий контроль виконання заходів по підготовці до 

пожежонебезпечного періоду 2015 року.
2.2. Підвищити персональну відповідальність керівних та інженерно-технічних 

працівників за охорону лісів та інших господарських об’єктів від пожеж.
2.3. До 1 квітня 2015 року забезпечити повну готовність структурних підрозділів до 

пожежонебезпечного періоду
2.4. До 1 квітня 2015 року в повному обсязі забезпечити ведення технічної 

документації по охороні лісів від лісових пожеж.
2.5. Доукомплектувати ранцевими оприскувачами, вогнегасниками, спецодягом та 

іншим передбаченим інвентарем існуючі опорні пункти по охороні лісів від пожеж .
2.6. Відпрацювати систему взаємодій сил і засобів при виявленні і гасінні лісових 

пожеж. Забезпечити безперебійну роботу засобів зв’язку і спостереження за лісом.



2.7. Вжити невідкладних заходів по приведенню лісів до належного санітарного стану 
та покращити якість виконаних робіт по охороні і збереженню лісів від пожеж.

2.8. Вжити дієвих заходів по підвищенню пожежостілкості лісів у відповідності з 
вказівками по протипожежній профілактиці в лісах.

2.9. На період з 1 квітня по ЗО жовтня 2015 року:
2.9.1.Забезпечити чергування відповідальних працівників в конторах лісових 

підприємств і лісництв
2.9.2. Заборонити переведення лісової охорони на неповний робочий день.
2.10. Оперативну інформацію про всі випадки лісових пожеж подавати в ОКС ЛГП 

«Галсільліс» по тел. 224-71-32. або на електронну адресу 2аІ8ІМ 8@ теіа.иа
2.11. До 1 квітня 2015 року надати інфорі ацію про виконання плану заходів по 

підготовці до пожежонебезпечного періоду н 2015 рік в ЛГП «Галсільліс» на 
електронну адресу 2аІ8І1ІІ8@те1а.иа з подальш їм письмовим підтвердженням.

3. Контроль за виконанням наказу поклаї ги на головного інженера, заступника 
генерального директора М.В.Кащука
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Додаток 
до наказу ЛГП “Галсільліс” 
від 27 .02. 2015року № С£Г

заходів ЛГП “Галсільліс" по підготовці д о пожежош-безпечного сезону 2015 року
№
п/п Назва заходів Термін 

в роведення Відповідальні особі

1.

Провести розширені наради по підготовці 
підприємств до пожежонебезпечного сезону

до 1.04.2015 р.

Кащук М.В.
Тисяк І.В.
Керівники дочірніх 
лісогосподарських 
підприємств (ДЛГП)

2.

Розробити і разом з органами цивільної оборої іи та 
внутрішніх справ здійснити заходи по посиленню 
охорони лісів від пожеж. Розроблені заходи подати 
на затвердження в райдержадміністрації

д о і.04.2015 р.

Головні лісничі ДЛГІ

3.

Розробити і затвердити в райдержадміністраціях 
оперативні мобілізаційні плани гасіння лісових 
пожеж, узгодивши їх з Держпожежнаглядом. 
Довести ці плани до відому організацій, що 
залучаються до гасіння лісових пожеж

до 1.04.2015 р.

Головні лісничі 
ДЛГП

4.

Атестувати лісову охорону на знання “Правил 
пожежної безпеки в лісах ” та оформлення 
матеріалів про порушення правил пожежної безпеки 
і лісові пожежі

до 1.04.2015 р.

Головні лісничі 
ДЛГП, головні 
інженери ДЛГП

5.
Застрахувати та провести навчання з членами 
добровільних пожежних дружин по оперативному 
гасінню лісових пожеж

д о і.04.2015 р.
Головні лісничі 
ДЛГП, головні 
інженери ДЛГП

6.
Організувати очистку території підприємств, 
виробничих дільниць та підвальних приміщенні 
горищ будинків від легкозаймистих продуктів

до і.04.2015 р.
Головні лісничі та 
головні інженери 
ДЛГП

7.

Затвердити по кожному лісовому обходу схему 
патрулювання маршрутів працівниками лісової 
охорони, пожежними сторожами із зазначенням їх 
місцезнаходження протягом всього робочого дня. 
Встановити повсякденний контроль за ефективністю 
патрулювання лісників і пожежних сторожів

до і.04.2015 р.

Головні лісничі ДЛГГ

8.

Починаючи з 3-го класу пожежної безпеки лісового 
фонду проводити по місцевому радіомовленню 
передачі про посилення протипожежної охорони 
лісів

Постійно

Головні лісничі, ДЛГП

9.
В місцях масового перебування громадян в лісах 
встановити “Правила поведінки громадян в лісі ” до 1.05.2015 р.

Головні лісничі, 
лісничі ДЛГП

10.
Перекопати або закрити шлагбаумами непланові 
в'їзди, що проходять через лісові масиви до 1.05.2015 р.

Головні лісничі, 
лісничі ДЛГП

11.
Привести в стан готовності опорні пункти, 
пожежну техніку, інвентар і добровільні пожежні 
дружини

до 1.04.2015 р.
Керівники дочірніх
лісогосподарських
підприємств

Головний інженер ЛГП “Галсільліс” М.В.Кащук


