Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства

Державне підприємство «Івано-Франківське лісове господарство»

Наказ
» червня 2019 р.

№

(Ґ< Ґ

м. Івано-Франківськ
Про посилення готовності
до пожежо - небезпечного
періоду 2019 року
У зв'язку з суттєвим підвищенням температури повітря і настанням
довготривалої сухої погоди в лісових насадженнях можливе виникнення значної
кількості загорань та лісових пожеж. З метою недопущення та вчасної локалізації
можливих загорань, а також забезпечення виконання наказу лісгоспу № 28-аг від
21.02.2019 р. «Про підготовку лісгоспу до пожежо - небезпечного періоду 2019
року»,
НАКАЗУЮ:
1. Лісничим всіх лісництв:
1.1 Забезпечити в повному обсязі виконання наказу Івано-Франківського
обласного управління лісового та мисливського господарства № 20 від
14.06.2019 р. «Про посилення готовності до пожежо - небезпечного періоду
2019 року» (додається на 1 арк.)
1.2 Відновити з 20.06.2019 р. кругло добове чергування в конторах лісництв.
Розробити графіки чергувань в конторах лісництв з 20.06.2019 р. по
01.08.2019 р. та здати їх головному лісничому до 19.06.2019 року.
1.3 Обмежити до мінімуму відволікання лісової охорони від робіт, що не
пов'язані з охороною лісових насаджень, та надання відпусток лісовій
охороні, в т.ч. лісничим.
1.4 Перед початком пожежо-небезпечного періоду, відповідальні за проведення
робіт у лісі, перед виїздом або виходом у ліс зобов'язані провести
інструктаж робітників, службовців про дотримання правил пожежної
безпеки в лісі і попередження виникнення лісових пожеж, а також про
способи їх гасіння у разі їх виникнення.
1.5 Відновити та встановити де потрібно нові аншлаги на протипожежну '
тематику, в'їзди в лісові насадження з високим класом пожежної безпеки
перекрити шлагбаумами.
1.6 Через засоби масової інформації видати статті та повідомлення щодо
обережного поводження з вогнем у лісі, забезпечити проведення бесід і
лекцій серед місцевого населення і школярів.
2.
Відділу лісового господарства (Демус І.В.) про перебуванні в лісництвах
періодично перевіряти стан готовності лісництв до пожежо - небезпечного
періоду, створений по лісництвах запас паливно мастильних матеріалів та
пункти зосередження протипожежного інвентаря відповідно до Правил
пожежної безпеки в лісах України.

3.

Контроль за виконанням вимог даного наказу покласти на головного
лісничого Адамчука П.І.

Директор
ДП «Івано-Франківський лісгосп»

Адамчук П.І.
Демус І.В.
Лисик М.В.
Водянко О.В.
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Бойчук М.Я.

