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     ПРОТОКОЛ №8  

               зас ідання коміс і ї  

19.07.2021                                                                                                         м. Ужгород 
 

Головувала  – в.о. голови Ужгородської райдержадміністрації МАЦКО Х.К. 

Присутні: згідно списку 

Запрошені:  
 В.о. директора відокремленого підрозділу Закарпатського регіонального 

експлуатаційного  центру – начальник електро-технічного відділу Західної 

енергетичної системи НЕК «Укренерго» Фехтел Анатолій Ростиславович 

 Головний інженер Ужгородської філії ПАТ «Закарпаттяобленерго» – Волошин 

Микола Миколайович 

 Інженер Ужгородської філії ПАТ «Закарпаттяобленерго» – Цуренко Анатолій 

Віталійович 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:      

          І. Про видалення небезпечних дерев на території лісового фонду ДП 

«Перечинського лісового господарства»  вздовж лінії електропередач ПЛ-10 кВ Л-1 в 

прогонах №243 – №2 (лист ДП «Перечинське лісове господарство» 09.06.2021 

№225). 

 II. Про видалення небезпечних дерев в межах ДП «Перечинського лісового 

господарства» в охоронній зоні ПЛ 750 кВ Західноукраїнська-Саболчбака в прогонах 

опор №394-397 в районі с. Тур’я-Поляна  (лист відокремленого підрозділу 

Закарпатського регіонального експлуатаційного  центру Західної енергетичної 

системи НЕК «Укренерго» 26.05.2021 №04/21552). 

 III. Про стан виконання доручення Премєр-міністра України від 27.01.2021 

№2768/1/1-21 стосовно здійснення заходів державного нагляду (контролю) за 

додержанням вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки 

суб’єктами господарювання, у власності (володінні) користуванні яких перебувають 

готелі, пансіонати, хостели, будинки для людей похилого віку та осіб з інвалідністю 

(лист Ужгородського районного управління ГУ ДСНС у Закарпатській області 

10.06.2021 №34/896). 

 ІV. Про   стан   виконання доручення Премєр-міністра України від 11.03.2021 

№10033/1/1-21 стосовно проведення планового (позапланового) заходу державного 

нагляду (контролю) щодо дотримання вимог законодавства у сфері техногенної та 

пожежної безпеки суб’єктами господарювання, у власності (володінні, користуванні) 

яких перебувають місця  виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі 

http://www.uzh-rda.gov.ua/


пальним (лист Ужгородського районного управління ГУ ДСНС у Закарпатській 

області 10.06.2021 №34/895). 

 V. Про забезпечення протипожежного захисту місць збирання та зберігання 

врожаю, зернових і грубих кормів. 

VI. Про видалення небезпечних дерев на території лісового фонду ДП 

«Перечинського лісового господарства»  в охоронній зоні ПЛ 35 кВ Тур’я-Ремета – 

Лумшори в прогонах опор №17-26 в районі с. Тур’я-Ремета  (лист ПАТ 

«Закарпаттяобленерго» 09.07.2021 №154-25/4581) 

VII. Про протипожежний стан трансформаторних пунктів на території 

Ужгородського району. 
  

Слухали: 

 Фехтел Анатолій Ростиславович – в.о. директора відокремленого підрозділу 

Закарпатського регіонального експлуатаційного  центру – начальник електро-

технічного відділу Західної енергетичної системи НЕК «Укренерго», який 

поінформував про відведення загрозливих дерев, що підлягають вирубці в охоронній 

зоні ПЛ 750 кВ Західноукраїнська-Саболчбака в прогонах опор №394-397 (в районі 

с. Тур’я-Поляна) в межах ДП «Перечинське лісове господарство» згідно з 

«Правилами охорони електричних мереж», затверджених постановою Кабінетом 

Міністрів України від 04.03.1997 року №209 для забезпечення безаварійної роботи 

ПЛ і запобігання перекриття на дерева, що може призвести до ураження 

електричним струмом людей. 

 

Волошин Микола Миколайович – головний інженер Ужгородської філії ПАТ 

«Закарпаттяобленерго» , який проінформував про видалення загрозливих дерев, що 

підлягають вирубці вздовж лінії електропередач ПЛ-10 кВ Л-1 «Бабайово»  

(урочище Плішка) в прогонах №243 – №2 (лист ДП «Перечинське лісове 

господарство» 09.06.2021 №225) та в охоронній зоні ПЛ 35 кВ Тур’я-Ремета – 

Лумшори в прогонах опор №17-26 в районі с. Тур’я-Ремета  (лист ПАТ 

«Закарпаттяобленерго» 09.07.2021 №154-25/4581) 

 

Гуцалюк Владислав Вікторович – заступник начальника відділу запобігання 

надзвичайним ситуаціям Ужгородського РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській 

області, який доповів про стан виконання доручення Премєр-міністра України від 

27.01.2021 №2768/1/1-21 стосовно здійснення заходів державного нагляду 

(контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 

безпеки суб’єктами господарювання, у власності (володінні) користуванні яких 

перебувають готелі, пансіонати, хостели, будинки для людей похилого віку та осіб з 

інвалідністю та доручення Премєр-міністра України від 11.03.2021 №10033/1/1-21 

стосовно проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду 

(контролю) щодо дотримання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 

безпеки суб’єктами господарювання, у власності (володінні, користуванні) яких 

перебувають місця  виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним. 

 

І. Про видалення небезпечних дерев на території лісового фонду ДП 

«Перечинського лісового господарства»  вздовж лінії електропередач ПЛ-10 кВ 

Л-1 «Бабайово» (урочище Плішка) в прогонах №243 – №2 (лист ДП 

«Перечинське лісове господарство» 09.06.2021 №225).  



(Волошин М.М.) 

 

Заслухавши інформацію із питання порядку денного, відповідно до Кодексу 

цивільного захисту України, згідно з «Правилами охорони електричних мереж», 

затверджених постановою Кабінетом Міністрів України від 04.03.1997 року №209, 

розглянувши лист ДП «Перечинське лісове господарство» 09.06.2021 №225, з метою 

запобігання виникненню аварійних ситуацій, з урахуванням обговорення, комісія 

вирішила: 

1. Інформацію виступаючих прийняти до відома. 

2. Дерева, які знаходяться на території ДП «Перечинське лісове 

господарство», ростуть вздовж лінії електропередач ПЛ-10 кВ Л-1 «Бабайово»  

(урочище Плішка) в прогонах опор №243 – №2 є небезпечними і такими, що 

підлягають видаленню для забезпечення безаварійної роботи ПЛ і запобігання 

перекриття на дерева, що може призвести до ураження електричним струмом 

людей. 

3. ДП  „Перечинське лісове господарство” вжити відповідних та необхідних 

заходів щодо видалення небезпечних дерев на території лісового фонду ДП 

«Перечинське лісове господарство»  в прогонах опор №243 – №2 (в районі урочища 

Плішка). 

4. Контроль за виконанням рішення із питання порядку денного  покласти на 

ДП „Перечинське лісове господарство”. 

 

ЗА                    –_15_ 

ПРОТИ            – 0_ 

УТРИМАВСЯ – 0_ 

 

 ІI. Про видалення небезпечних дерев на території лісового фонду ДП 

«Перечинського лісового господарства»  в охоронній зоні ПЛ 750 кВ 

Західноукраїнська-Саболчбака в прогонах опор №394-397  в районі с. Тур’я-

Поляна  (лист відокремленого підрозділу Закарпатського регіонального 

експлуатаційного  центру Західної енергетичної системи НЕК «Укренерго» 

26.05.2021 №04/21552).  

(Фехтел А.Р.) 

 

Заслухавши інформацію із питання порядку денного, відповідно до Кодексу 

цивільного захисту України, згідно з «Правилами охорони електричних мереж», 

затверджених постановою Кабінетом Міністрів України від 04.03.1997 року №209, 

розглянувши лист відокремленого підрозділу Закарпатського регіонального 

експлуатаційного  центру Західної енергетичної системи НЕК «Укренерго» 

26.05.2021 №04/21552, з метою запобігання виникненню аварійних ситуацій, з 

урахуванням обговорення, комісія вирішила: 

1. Інформацію виступаючих прийняти до відома. 

2. Дерева, які знаходяться на території ДП «Перечинське лісове господарство» 

в охоронній зоні ПЛ 750 кВ Західноукраїнська-Саболчбака в прогонах опор №394-

397 (в районі с. Тур’я-Поляна)  є небезпечними і такими, що підлягають видаленню 

для забезпечення безаварійної роботи ПЛ і запобігання перекриття на дерева, що 

може призвести до ураження електричним струмом людей. 



3. ДП  „Перечинське лісове господарство” вжити відповідних та необхідних 

заходів щодо видалення небезпечних дерев на території лісового фонду ДП 

«Перечинське лісове господарство» в охоронній зоні ПЛ 750 кВ Західноукраїнська-

Саболчбака  в прогонах опор №394-397 (в районі с. Тур’я-Поляна). 

4. Контроль за виконанням рішення із питання порядку денного  покласти на 

ДП „Перечинське лісове господарство”. 

 

ЗА                    –_15_ 

ПРОТИ            – 0_ 

УТРИМАВСЯ – 0_ 

 

III. Про стан виконання доручення Премєр-міністра України від 27.01.2021 

№2768/1/1-21 стосовно здійснення заходів державного нагляду (контролю) за 

додержанням вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки 

суб’єктами господарювання, у власності (володінні) користуванні яких 

перебувають готелі, пансіонати, хостели, будинки для людей похилого віку та 

осіб з інвалідністю (лист Ужгородського районного управління ГУ ДСНС у 

Закарпатській області 10.06.2021 №34/896). 

(Гуцалюк В.В.) 

 

За результатами обговорення інформації доповідачів з порядку денного, 

комісія вирішила: 

1. Інформацію виступаючих з питання порядку денного взяти до уваги. 

2. Ужгородське районне управління ГУ ДСНС у Закарпатській області: 

2.2. Взяти на контроль суб’єктів господарювання, яких по різним мотивам не 

надалось можливим перевірити. 

2.3. Продовжити вживати заходи державного нагляду (контролю) за 

додержанням вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки 

суб’єктами господарювання, у власності (володінні) користуванні яких перебувають 

готелі, пансіонати, хостели, будинки для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. 

3. Контроль за виконанням рішення із питання порядку денного  покласти на 

Ужгородське районне управління ГУ ДСНС у Закарпатській області. 

 

ЗА                    –_15_ 

ПРОТИ            – 0_ 

УТРИМАВСЯ – 0_ 

 

IV. Про   стан   виконання доручення Премєр-міністра України від 11.03.2021 

№10033/1/1-21 стосовно проведення планового (позапланового) заходу 

державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання 

вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки (лист 

Ужгородського районного управління ГУ ДСНС у Закарпатській області 

10.06.2021 №34/895). 

(Гуцалюк В.В.) 

 

За результатами обговорення інформації доповідачів з порядку денного, 

комісія вирішила: 

1. Інформацію виступаючих з питання порядку денного взяти до уваги. 



2. Ужгородське районне управління ГУ ДСНС у Закарпатській області: 

2.2. Взяти на контроль недоліки, які були виявлені за результатами перевірок. 

2.3. Продовжити вживати заходи державного нагляду (контролю) за 

додержанням вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки 

суб’єктами господарювання, у власності (володінні, користуванні) яких 

перебувають місця  виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі 

пальним. 

3. Контроль за виконанням рішення із питання порядку денного  покласти на 

Ужгородське районне управління ГУ ДСНС у Закарпатській області. 

 

ЗА                    –_15_ 

ПРОТИ            – 0_ 

УТРИМАВСЯ – 0_ 

 

V. Про забезпечення протипожежного захисту місць збирання та зберігання 

врожаю, зернових і грубих кормів. 

(Гуцалюк В.В.) 

 

 Заслухавши інформацію із питання порядку денного, відповідно до п.5.1 

протоколу регіональної комісії ТЕБ та НС 16.04.2021 №11, з урахуванням 

обговорення, комісія вирішила: 

 1. Інформацію виступаючих взяти до відома.  

 2. Виконавчим комітетам місцевих рад територіальних громад, 

Ужгородське районне управління ГУ ДСНС у Закарпатській області, 

агропромислові підприємства: 

 2.2. Здійснити обстеження протипожежного стану елеваторів, 

хлібоприймальних пунктів, зерносховищ, складів мінеральних добрив, пально-

мастильних матеріалів. Вжити заходів із усунення виявлених недоліків. 

 2.3. Провести інструктивні наради з керівниками, головними інженерами, 

механіками, бригадирами тракторних бригад, завідуючими гаражами 

агропромислових підприємств із забезпечення пожежної безпеки на період збирання 

врожаю і заготівлі грубих кормів. 

 2.4. Скласти та затвердити схематичні плани протипожежного захисту 

врожаю, на яких нанести: смуги прокосів, місця розміщення зернотоків, 

зерноскладів, польових станів, скиртування грубих кормів, місць встановлення 

знаків пожежної безпеки, тракторів з плугами, перекриття тимчасових доріг. 

 2.5. З початком дозрівання врожаю забезпечити цілодобову охорону полів. 

 2.6. Комісійно перевірити забезпеченість підприємств агропромислового 

комплексу області засобами пожежогасіння комбайнів, тракторів, автомобілів, 

зерносховищ, зерносушарок, складів грубих кормів. Вжити заходів щодо 

забезпечення надійних під’їздів з твердим покриттям до пожежних водойм та 

обладнання водонапірних веж з’єднувальними головками для забору води 

пожежними автомобілями. 

 2.7. Звернути особливу увагу та забезпечити протипожежний захист 

сільгоспугідь у період дозрівання врожаю. Для цього у період воскової стиглості 

хліба забезпечити обкошування полів з прибиранням скошеного, а також 

оборювання їх смугою не менше 4 м завширшки в місцях прилягання до лісових 

масивів, автомобільних шляхів та залізниць. 



 3. Контроль за виконанням цього рішення, у межах компетенції, покласти на 

відповідальних виконавців відповідно до «Робочих заходів із забезпечення у 2021 році 

протипожежного захисту місць збирання та зберігання врожаю, зернових і грубих 

кормів» затверджених рішенням регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 16.04.2021 №11. 

 

ЗА                    –_15_ 

ПРОТИ            – 0_ 

УТРИМАВСЯ – 0_ 

 

VI. Про видалення небезпечних дерев на території лісового фонду ДП 

«Перечинського лісового господарства»  в охоронній зоні ПЛ 35 кВ Тур’я-

Ремета – Лумшори в прогонах опор №17-26 в районі с. Тур’я-Ремета  (лист 

ПАТ «Закарпаттяобленерго» 09.07.2021 №154-25/4581).  

(Волошин М.М.) 

 

Заслухавши інформацію із питання порядку денного, відповідно до Кодексу 

цивільного захисту України, згідно з «Правилами охорони електричних мереж», 

затверджених постановою Кабінетом Міністрів України від 04.03.1997 року №209, 

розглянувши лист ПАТ «Закарпаттяобленерго» 09.07.2021 №154-25/4581, з метою 

запобігання виникненню аварійних ситуацій, з урахуванням обговорення, комісія 

вирішила: 

1. Інформацію виступаючих прийняти до відома. 

2. Дерева, які знаходяться на території ДП «Перечинське лісове господарство» 

в охоронній зоні ПЛ 35 кВ Тур’я-Ремета – Лумшори в прогонах опор №17-26 в 

районі с. Тур’я-Ремета  є небезпечними і такими, що підлягають видаленню для 

забезпечення безаварійної роботи ПЛ і запобігання перекриття на дерева, що може 

призвести до ураження електричним струмом людей. 

3. ДП  „Перечинське лісове господарство” вжити відповідних та необхідних 

заходів щодо видалення небезпечних дерев на території лісового фонду ДП 

«Перечинське лісове господарство» в охоронній зоні ПЛ 35 кВ Тур’я-Ремета – 

Лумшори в прогонах опор №17-26 в районі с. Тур’я-Ремета. 

4. Контроль за виконанням рішення із питання порядку денного  покласти на 

ДП „Перечинське лісове господарство”. 

 

ЗА                    –_15_ 

ПРОТИ            – 0_ 

УТРИМАВСЯ – 0_ 

 

VII. Про протипожежний стан трансформаторних пунктів на території 

Ужгородського району. (Дмітрієв С.В.) 

 

Заслухавши інформацію із питання порядку денного, відповідно до Кодексу 

цивільного захисту України, згідно з «Правилами охорони електричних мереж», 

затверджених постановою Кабінетом Міністрів України від 04.03.1997 року №209, , 

з метою запобігання виникненню аварійних ситуацій, з урахуванням обговорення, 

комісія вирішила: 

1. Інформацію виступаючих прийняти до відома. 



2. Ужгородській філії ПАТ «Закарпаттяобленерго», Закарпатському РЕЦ 

НАК «УКРЕНЕРГО» проінформувати Ужгородську райдержадміністрацію в 

строк до 30.07.2021 про стан приведення у відповідність до діючого законодавства 

трансформаторних підстанцій різного класу напруги, що розміщені на території 

Ужгородського району, на предмет обладнання їх блискавкозахистом, відсутності 

на прилеглій території захаращеності, сміття та інших предметів, що можуть 

призвести до виникнення пожежі чи аварійної ситуації. 

3. Контроль за виконанням рішення із питання порядку денного  покласти на 

заступника голови райдержадміністрації – заступника голови комісії ТЕБ та НС 

Дупина В.М. 

 

ЗА                    –_15_ 

ПРОТИ            – 0_ 

УТРИМАВСЯ – 0_ 

 

 

 

В.о. голови державної  адміністрації           Христина МАЦКО 

 

Протокол вів: 

В.о. начальника відділу цивільного 

захисту райдержадміністрації         Віталій СМАКОВСЬКИЙ 
 

 


