
 

 

 

 

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Свято-Миколаївська, 4, м,Олевськ, Житомирська область , 11001,  тел. (04135) 2-18-57,факс 2-11-79 

E-mail:olerda@ol.zt.ukrtel.net        Код ЄДРПОУ 04053418 

 

Протокол №17 

позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Олевської районної державної адміністрації 

 

01 липня 2020 року                                                                            м. Олевськ 

 

Головувала: Хоречко Л.В. – голова Олевської районної державної 

адміністрації (голова комісії з питань ТЕБ та НС); 

 

Присутні члени комісії: 

 

Михайленко В.А – заступник голови Олевської районної державної 

адміністрації (заступник голови комісії з питань ТЕБ та НС);  

Рудницька Л.Л. – начальник управління економічного розвитку, 

інфраструктури, містобудування та з питань цивільного захисту районної 

державної адміністрації; 

Козловець Т.М. – начальник фінансового відділу районної державної 

адміністрації; 

Талах Г.І. – начальник відділу освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, 

спорту та взаємодії з громадськістю районної державної адміністрації; 

Казюк О.В. – головний лікар КНП «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради; 

Вишневська О.Є. – головний лікар КНП «Олевський центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради»; 

Ушко В.І. – начальник відділу інфраструктури, містобудування та з питань 

цивільного захисту управління економічного розвитку, інфраструктури, 

містобудування та з питань цивільного захисту районної державної 

адміністрації; 

Григоришин І.В. – начальник Олевського відділення поліції 

Коростенського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області; 

Павленко В.М. – начальник Олевського РЕМ; 

Гудзь Д.В. – старший майстер Овруцької дільниці Коростенського 

відділення ПАТ «Житомиргаз»; 

Шиш З.М. – начальник Олевського міжрайонного управління водного 

господарства; 

Бацюн М.М. – т.в.о. районного військового комісару. 
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Запрошені: 

 

Ніколайчук О.В. – заступник Олевського міського голови; 

Ковальчук О.С. – в.о. голови Олевської районної ради; 

Коцур С.Л. – голова Білокоровицької сільської ради; 

Жуковець В.О. – в.о. голови Радовельської сільської ради; 

Козловець Л.А. – начальник Олевського районного управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Житомирській області; 

Керівники: ДП «Олевське лісове господарство», ДП «Білокоровицьке 

лісове господарство», ДП «Олевський лісгосп АПК», ДП «Олевськторф» 

 

Порядок денний 
 

1.  Про часткове послаблення протиепідемічних заходів на території 

району. 

 Доповідач:  

Хоречко Л.В. – голова Олевської районної державної адміністрації (голова 

комісії з питань ТЕБ та НС). 

 

1. СЛУХАЛИ:  

1.Про часткове послаблення протиепідемічних заходів на території 

району. 

 

Доповідач: 

Вишневська О.Є. – головний лікар КНП «Олевський центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради». 

Відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», Кодексу цивільного захисту України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), постанови Кабінету 

Міністрів України від 20  травня 2020 року № 392 «Про встановлення 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

(зі змінами від 17 червня 2020 р. № 500) в районі продовжується виконання 

заходів з ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної із запобіганням 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

Станом на 01.07.2020 року підтверджені випадки захворівших на COVID-

19 в районі відсутні. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Козловець Л.А. – начальник Олевського районного управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Житомирській області; 
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Казюк О.В. – головний лікар КНП «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у ході 

обговорення (одноголосно): 

 

1.Рекомендувати: Олевській міській раді (Омельчук О.В.), Білокоровицькій 

сільській раді (Коцур С.Л.), Радовельській сільській раді (Жуковець В.О.): 

 -відновити роботу закладів громадського харчування, ресторанного 

бізнесу, кафе тощо, торговельно-розважальних центів (крім дитячих 

розважальних зон, майданчиків та кімнат) з обмеженням часу роботи закладів 

до 22 години з дотриманням вимог постанов Головного санітарного лікаря 

України від 09.05.2020 № 18 та від 02.06.2020 № 32; 

- відновити роботу закладів з розміщення (готелі, хостели) з 

дотриманням вимог постанов Головного санітарного лікаря України від 

06.06.2020 № 36 та від 16.05.2020 № 22; 

- проведення спортивних заходів без  глядачів  (за  участю  більше  однієї  

особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на 

відкритому повітрі). Організатор заходу відповідальний за дотримання 

фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра), відновити роботу 

закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес- центрів, 

закладів культури з дотриманням вимог постанов Головного санітарного 

лікаря України від 26.05.2020 № 28 та від 06.06.2020 № 35. 

 

2.Керівнику ТДзВ «Рім-Богдан» (Шибецький В.П): 

- відновити роботу приміського автобусного сполучення Олевськ – 

Журжевичі; 

-посилити контроль за дотриманням населення карантинних норм в 

громадському транспорті, зокрема використання засобів індивідуального 

захисту (масок, респіраторів), дотримання соціальної дистанції між 

громадянами, використання дезінфікуючих засобів. 

 

3.Начальнику відділу освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту 

та взаємодії з громадськістю районної державної адміністрації (Талах Г.І.) 

забезпечити інформування населення, у тому числі через засоби масової 

інформації, щодо послаблення карантинних заходів на території району, а 

також необхідності продовження виконання вимог із запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

 

4.Олевському районному управлінню Головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській області (Козловець Л.А.) спільно з 

Олевським відділенням поліції Коростенського відділу поліції ГУ НП в 

Житомирській області (Григоришин І.В.) та органами місцевого 
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самоврядування забезпечити контроль за дотриманням суб’єктами 

господарювання карантинних заходів.  

 

2.Про додаткові заходи протидії пожежам у природних екосистемах 

району у пожежонебезпечний період 2020 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Хоречко Л.В. – голова Олевської районної державної адміністрації (голова 

комісії з питань ТЕБ та НС); 

Костецький В.П. - керівник ДП «Олевське лісове господарство»;  

Тараканець І.О. – головний лісничий ДП «Білокоровицьке лісове 

господарство»; 

Вовк С.А. – керівник ДП «Олевський лісгосп АПК»;  

Кручко П.А. – менеджер ДП «Олевськторф». 

Григоришин І.В. – начальник Олевського відділення поліції 

Коростенського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області. 

 

ВИРІШИЛИ: з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у ході 

обговорення (одноголосно): 

 

1.Рекомендувати: Олевській міській раді (Омельчук О.В.), Білокоровицькій 

сільській раді (Коцур С.Л.), Радовельській сільській раді (Жуковець В.О.): 

1) 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 

недопущення     пожеж     під     час     перебування у лісових масивах, 

заплавах річок, сільгоспугіддях, на торфовищах, присадибних ділянках та 

недопущення спалювання сухої рослинності і сміття; 

4) наголосити 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 
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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 району; 

                                                                                                 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 протипожежних водойм. 

 

2.Олевському РСУ ДСНС України в Житомирській області (Стужук В.М), 

керівникам: ДП «Олевське лісове господарство» (Костецький В.П), ДП 

«Білокоровицьке лісове господарство» (Колодяжний В.В.), ДП «Олевський 

лісгосп АПК» (Вовк С.А.), ДП «Олевськторф» (Рекуц Є.Ю), (рекомендувати) 

головам об’єднаних територіальних громад (Омельчук О.В., Коцур С.Л.) та 
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Радовельської сільської ради (Жуковець В.О.), Олевському відділенню поліції 

Коростенського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області (Григоришин 

І.В.) 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. 

 

 3.Рекомендувати: Олевській міській раді (Омельчук О.В.), 

Білокоровицькій сільській раді (Коцур С.Л.), Радовельській сільській раді 

(Жуковець В.О.) разом з керівниками ДП «Олевське лісове господарство» 

(Костецький В.П), ДП «Білокоровицьке лісове господарство» (Колодяжний 

В.В.), ДП «Олевський лісгосп АПК» (Вовк С.А.) 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 

 

 4. Олевському міжрайонному управлінню водного господарства (Шиш 

З.М.)  

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; 

3) забезпечити контроль за станом безпеки осушених торфовищ, які 

знаходяться на меліоративних системах району; 

 5.Керівнику ДП «Олевськторф» (Рекуц Є.Ю) забезпечити здійснення 

заходів щодо підтоплення торфовищ і утримання їх у зволоженому стані 

впродовж пожежонебезпечного періоду. 

 6. Керівникам ДП «Олевське лісове господарство» (Костецький В.П), ДП 

«Білокоровицьке лісове господарство» (Колодяжний В.В.), ДП «Олевський 

лісгосп АПК» (Вовк С.А.) 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). 
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                                                                                               термін – постійно 
 

 

7.Олевському РСУ ДСНС України в Житомирській області (Стужук В.М): 

1) здійснювати постійний оперативний моніторинг ситуації з 

пожежами у природних екосистемах; 

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 

 

8.Начальнику відділу освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту 

та взаємодії з громадськістю районної державної адміністрації (Талах Г.І.)  

сприяти розміщенню  у ЗМІ інформаційних матеріалів щодо профілактики 

пожеж у природних екосистемах. 

 

 

 

Голова Олевської районної 

державної адміністрації (голова 

комісії з питань ТЕБ та НС) 

 

    Лариса ХОРЕЧКО 

Протокол вів, начальник відділу 

інфраструктури, містобудування 

та з питань цивільного захисту 

управління економічного 

розвитку, інфраструктури, 

містобудування та з питань 

цивільного захисту районної 

державної адміністрації                                              

 

     

 

 

 

 

Володимир УШКО 
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