
звiт про перiодичне вiдстеження результативностi запровад2кеннянаказу Щержкомлiсгоспу Украihи ,iд zb.ti.'.: ЛЬ 52б <Про затвердженняПоложення про лiсовi.rо*.*"i .r""uiib, заре€строваного вМiнОюстi Украihи 20.01.0О за .Й ЦТПigi,l

1. Вид та назва реtуляторного акта
НакаЗ !ержкоМлiсгоспу Украiни 

"й zB. 12.o5J\b 526 ,,Про затвердження
ir:fiЖхТrЁЁ;rro,",'''о*"*"i стЪнцiЬ>, ЗареесТроВаного в Мiн'юстi Украiни

2. Назва виконавця заходiв вiдстеження
,.Щержавне агентство лiсових pecypciB Украi.ни.

3. Щiлi прийняття акта
Метою прийняття нак€ву /{ержкомлiсгоспу УкраiЪи вiд 28. 12.05 М 52б ,,ПроЗаТВеРДЖеНН'I ПОЛОЖеННЯ ПРО ЛiСОвi пожежнi станцii)>, е вдоскон€rленнянормативноi документацii з охорони лiсiв вiд пожеж, як складовоi частинисистеми ведення лiсового господарства Украiни та встановлення вимогпожежнОi безпеки, спрямованих на пiдвищення рiвня пожежноi безпеки тазменшення кiлькостi пожеж в лiсах УкраЙ, нез€Lлежно вiд форм власностiлiсокористувачiв.

основними цiлями його прийняття е визначення:
органiзацiйних заходiв щодо забезпечення пожежноi безпеки;обов'язкiв постiйних лiсокористувачiв та власникiв лiсiв, а також y.racTiтимчасових лiсокористувачiв до rдit."Ъ"ня ними протипожежних заходiв;порядку дiй у разi виникнення лiсових пожеж.
основною метою проекту 

. регуляторного акту е вдоскон€tленнянормативноi бази з лiсоrrожежноi ,.rur"*", визначення ступенi 1^racTiвласникiв лiсу в процесi проведення профiлактичних протипожежних заходiв,оперативного виявлення i лiквiдацii лiсових пожеж на територii земельлiсогосподарського призначення Украiни, забезпечення захисту населення iтериторiй вiд надзвичайних ситуацiй 
" 

пр"род""" .*о.истемах.

!. Строк виконання заходiв з вiдстеження.
З 01.01 .2022 по 20.0l .2а22

5. Тип вiдстеження
Перiодичне вiдстеження

б. МетодII одержання результатiв вiдстеження
ЩЛЯ ОДеРЖаННЯ РеЗУЛЬтатiв вiдст.*.Й-"икористовувався статистичнийметод.



7 ' ДТ: lu припущення, на oc'o.i якихрезультативнiсть, u ,u*й способи одержання даних 
вiдстепсувалась

:19d;ff""frffi.j:J;Тff"ОРНОГо 
акта вiдстежув€Lлась на пiдставi аналiзуЛiСОВИхр..ур.l"r;;;,,",-"ЧJ;Ъ;I#,ЖН#ХffiХ*"яжавнимагентством

основни.
1. З^,."#.х",уffi:НJ,i,r#;Жr:т'.i" 

^; пiдприемств, якi;,Ъ',Жi.f,"#;il.ЁНlНжl#н*",i.Н,"u, на 5 вiдсоткiв Gu дu"","2, Зменшен"" nirruoocTi пожеж у лiсах, включаючи Bcix
ff ;;"]'J"ТХil;-.Н:iЛ"О"О6онду(.uдu"",и.щержа""от.оffi "J.XH""XH

з. Збiлъшення на 1 вiдсоток kiпопереджув€Lльних заходiв :з охорони лiсу ",оЪТ# ""T:$ffi:;:JJfr"r,Tтому числi об"т
,fuЁр*йчJ"'r'u'овання протипожежних розривiв, ru"пЬii" i бар'ерiв та- ?Ё;fr;I1'il,ffiЖН"Жlх"x3ж:*';;;":жеж 

за 5 poKiB

8, Кiлькiспi та якiснi значення показникiв результативностi акта

кiлькiстъ пожеж в лiсах
державних пiдприсмств, якi
н€tлежать ло сфери дiяльностi
лержлlсагентства
_ площа, тис. га

Кiлъкiстъ пожеж у лiсах,

_- 
облаштування протипожежних

бар'ерiв, км
- 
.облаштування протип ожежних

мiнера,гliзованих смуг, км

вкJIючаючи Bci
та лi с и .,о"о ooJJj;::|ff'""'' "
фонду (за даними Щержавноi
служби статистики Украihи),
випадкiв
- площа, га 1249 З131 1301 126з 26о81249 59з9 1500 1l00 75000

Кiлъкiстъ профiлактичних та попереджув€tльних заходiв з охорони лiсу вiдпожеж по {ержлiсагентству, у тому числi
- облаштуваншI протипожежних

|T#""#rr#HHrI прот"rоrп"rп"* 51 10s З 1 49 28
заслонiв, км

945 2з71 l2g7
1101 5474 1з67

з9

49289

1261 2598
1065 74624

10

525зз

66

57з25
57289 5з228

PiK 2076 2017 2018 20l9 2020



PiK 2076 2017 2018 2019 2020- перецриття позЕllul€lновrж дорiц пrг. 141з9 1з944 1з482 1495з 1585s
Збитки вiд лiсових пожеж по
!ержлiсагентству, тис. IpH
- прямi, тис. грн
_ побiчнi, тис. |рн

5190 4з9о2 27з95 67з4 lgз59з25
1636 15655 5962 з256 l877зO7g
з554 28247 2l4зз з478 586247

о "*.i;"o"T Н: "Xl'J#ilH; "*i реалiз а ц iii регулятор ц о го а кта та сryп i нь
Прийняття нак€ву Щержкомлiсгоспу УкраiЪи вiд 28. 12.05 Jllb 52б .,Прозатвердження Положен", ,ро лiсовi ";";;i .ru"цБ ;;;;-*""" забезпечилоУДоскон€lлення на ЗаконоДаВчоМУ PiBHi "Jo:o* охорони лiсiв вiд пожеж,ПРОеКТУВаТИ Та СВОеЧаСНО ЗДiйСНЮВати вiдповiдн"й *;;;;;*.' .rроr"rrожежнихзаходiв.
регуляторним актом, визначенi цiлi досягнуто частково.ПРИ ЗДiйСНеННi ПОВ'ОРНОГО вiдсте;;;; р"ryпrrорного акта встановленощо BiH потребус внесення додаткових змiн. 

,ЕrуJlя,l'орного а] 
)

звiт про перiодичне вiдстеження результативностi пiдготовлено ВiддiломОХОРОНИ i ЗаХИСТУ ЛiСiВ !еРЖавного агентства лiсо""-;..;;;; украiъи (01601,м. КиiЪ, вул. Шота PycTaBeni, 9u, тел.2З5-s5-47)
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Юрiй БОЛОХОВЕЦЪ


