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Про затвердження плану залучення сил та
засобів пожежних підрозділів Галицького
району для ліквідації пожеж, аварій та стихійних лих

На виконання вимог “Кодексу цивільного захисту України”, законів 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні 
адміністрації”, з метою вдосконалення організації пожежогасіння в районі та 
Бурштинської міської ради, упорядкування та чіткого визначення порядку 
виїзду пожежно-рятувальної та іншої техніки організацій, підприємств, служб 
Галицького району та Бурштинської міської ради до місця пожежі, аварії, 
надзвичайної ситуації, катастрофи, стихійного лиха, а також встановлення 
взаємодії і особистої відповідальності керівників за неухильне виконання 
поставлених під час гасіння пожеж, ліквідації аварій, надзвичайних ситуацій 
завдань:

1. Затвердити погоджені з керівниками підприємств, організацій і служб 
району та Бурштинської міської ради:

1.1 .План залучення „сил і засобів пожежно-рятувальних підрозділів 
Галицького гарнізону та Бурштинської міської ради на пожежі, аварії, 
надзвичайні ситуації, катастрофи, стихійні лиха в Г алицькому районі 
(додаток 1).

1.2. Райони виїзду пожежно-рятувальних підрозділів Галицького 
гарнізону пожежної охорони (додаток 2).

1.3. Порядок виїзду і склад пожежно-рятувальних підрозділів гарнізону 
пожежної охорони району, які висилаються на пожежі, аварії і стихійні лиха за 
межі Галицького району (додаток 3).

1.4. Перелік підприємств і організацій м. Галичта м.Бурштин, які 
виділяють спеціальну техніку, що залучається при ліквідації пожеж, аварій, 
надзвичайних ситуацій (додаток 4).

1.5. Список особливо важливих об’єктів Галицького району та 
Бурштинської міської ради на які направляються пожежно-рятувальні 
підрозділи для гасіння за підвищеним викликом (додаток 5).

1.6. Інструкції взаємодії ДПРЧ-3 м.Галич з Галицьким РВ УМВС, 
філією ПАТ “Прикарпаттяобленерго” Галицький РЕМ, аварійною газовою



службою Галицького управління по експлуатації газового господарства, КП 
«Галицька центральна районна лікарня», комунальним підприємством 
«Галичводоканал», комунальним підприємством “Житловик”, Галицьким 
національним природним парком, Рогатинським міжрайонним управлінням 
Держсанепідемслужби в області, цехом ТП №4 м. Галич філії ПАТ 
"Укртелеком", з спостережниками гідропостів Дністер-Галич та Гнила Липа- 
Більшівці, Галицькою рятувально-водолазною станцією, Галицьким 
міжрайвідділом УСБУ в Івано-Франківській області, Бурштнською міською 
центральною лікарнею.

2. Зобов’язати керівників підприємств, організацій і служб району:
2.1. При поступленні повідомлення з пункту зв’язку ДПРЧ-3 м. Галич 

негайно приступити до виконання вимог інструкції взаємодії затвердженими 
даним розпорядженням.

2.2. Щоденно до 9 год. повідомляти за тел. 21-140 або 101 на пункт 
зв’язку ДПРЧ-3 м. Галич інформацію про наявність аварійних груп (бригад), 
стан електромережі, водопровідної мережі, зв’язку, перекриття вулиць і 
провулків та попереджувати заздалегідь про їх плановий ремонт, відключення 
або перекриття.

3. Керівникам ВП «Бурштинська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Західенерго» 
(А.Шувар), комунальному підприємству “Галичводоканал” (Л.Нагірняк), 
комунальному підприємству “Житловик” (В.Марчук), Галицького 
міжрайонного управління водного господарства (М.Кусяк), філії “Галицький 
райавтодор” ДП “Івано-Франківський райавтодор” (С.Генза), ПАТ “Івано- 
Франківськцемент” гірничий цех (Я.Возняк), філії ПАТ 
“Прикарпаттяобленерго” “Галицький РЕМ” (Т.Гнатюк), Галицького 
Управління по експлуатації газового господарства (М.Пилипів), ПАТ «Концерн 
Галнафтогаз» (В.Кіндій) забезпечити негайне направлення'до місця виклику, за 
вимогою керівника гасіння пожежі та диспетчера пункту зв’язку ДПРЧ-3 
м.Галич техніку, яка вказана в додатку 4 для виконання необхідного обсягу 
робіт.

4. Щоденно до 9 год. повідомляти за тел. 21-140 або 101 на пункт 
зв’язку ДПРЧ-3 м. Галич про справність і технічний стан техніки, що вказана в 
додатку 4.

5.Співвиконавцям про виконання даного розпорядження, в частині що 
до них відноситься до 01.06.2015 року проінформувати ДПРЧ-3 м. Галич.

6. Розпорядження районної державної адміністрації від 27.09.2013 
№331 «Про затвердження плану залучення сил та засобів пожежних підрозділів 
Галицького району для ліквідації пожеж, аварій та стихійних лих», вважати 
таким, що втратило чинність.

7. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця -  районний 
відділ управління ДСНС України в області (М.Тимошик).

8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова Галицької районної Міський голова м. Бурштина
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Додаток 1 Погоджено
до спільного розпорядження Галицької Т.в.о. начальника У ДСНС
районної державної адміністрації та в Івано-Франківській області 
Бурштинської міської ради І.В.Оксентюк
від « Ж  » 2015 року «____ » _____________ 2015 року

П Л А Н

залучення сил і засобів пожежно-рятувальних підрозділів гарнізону пожежної 
охорони Галицького району Івано-Франківської області на гасіння пожеж, аварії, 

надзвичайні ситуації, катастрофи, стихійні лиха в Галицькому районі.

№
з/п

Назви населених пунктів 
(об’єктів)

Спосіб
виклику

пожежно-
рятувальних
підрозділів
(телефони)

Найменування
залучених
пожежно-

рятувальних
підрозділів

Відстань
ДО

населеног 
о пункту 

(км)

Техні
залуч

По
первинно

му
номеру
виклику

ка що 
ається 

По 
підвищен 

ому 
номеру 
виклику

1 2 3 4 5 6 7
] м.Галич, с.Залуква, 

с.Шевченкове
101
61-101
42-494

ДПРЧ-3
МПК-Більшівці
ДПРП
Бурштин

1-2
12
20

1АЦ
1АЦ
1АЦ

2 с.Крилос, с.Комарів, 
с.Сокіл, с.Сапогів. 
с.Бринь, с.Мединя, 
с.Вікторів. с.Височанка,

101
61-101
42-494

ДПРЧ-3
МПК-Більшівці
ДПРП
Бурштин

7-15
12-20
16-24
15
20

1АЦ

3 с.Блюдники, с.Темирівці, 
с.Пукасівці. с.Курипів, 
с.Перлівці, с.Острів, 
с.Суботів, с.Дорогів, 
с.Колодіїв,

101
61-101
42-494

ДПРЧ-3
МПК-Більшівці
ДПРП
Бурштин

14-17
9-11
13-16
19

1АЦ
1АЦ
1АЦ

4 смт.Більшівціс.Бовшів, 
с.Поплавники, 
с.Демешківці, с.Німшин, 
с.Придністров’я, 
с.Задністрянськ,

101
61-101
42-494

ДПРЧ-3
МПК-Більшівці
ДПРП
Бурштин

9-14 
0-7
10-14

1АЦ
1АЦ

1АЦ

5 с.Слобода, с.Озеряни, 
с.Коростовичі, 
с.Куропатники, 
с. Поділля,

101
61-101
42-494

ДПРЧ-3
МПК-Більшівці
ДПРП
Бурштин

12-26
10-12
7-15 1АЦ

1АЦ
1АЦ

6 с.Ст.Мартинів, 
с.Н.Мартинів, 
с.Дем’янів, с.Різдв’яни, 
с.Тенетники, с.Вигівка,

101
42-494
61-101

ДПРЧ-3
ДПРП
Бурштин МПК- 
Більшівці

12-26
10-12
7-15

1АЦ
1АЦ

1АЦ

7 м.Бурштин, 
с.Насташине, с.Куничі

42-494
101
57-201

ДПРП
Бурштин
ДПРЧ-3
ДГІРЧ-18

0-7
18-25
6-13

1АЦ
1АЦ
1АЦ



1 2 5 3 4 6 7
8 с.Тустань, с.Медуха, 

с.Межигірці
101
61-101
42-494

ДПРЧ-3
МПК-Більшівці
ДПРП
Бурштин

4-10
4-10
22-28

1АЦ
1АЦ
1-АЦ

9 с.Дубівці, с.Маріямпіль, 
с.Водники, с.Деліїв, 
с.Лани, с.Тумир, 
с.Бишів, с.Кремидів, 
с.Кінчаки. с.Садки, 
с.Озерці.

101
61-101
42-494

ДПРЧ-3
МПК-Більшівці
ДПРП
Бурштин

10-29
14-35
28-45

1АЦ

1

1АЦ
1АЦ

10 с.Кукільники, с.Яблунів, 
с.Загір’я, с.Хохонів, 
с.Набережна, с.Дитятин,

61-101
101
42-494

МПК-Більшівці
ДПРЧ-3
ДПРП
Бурштин

6-22
15-31
20-42

1АЦ
1АЦ

1АЦ

11 с.Кінашів, с.Курів, 
с.Жалибори, с.Нараївка. 
с.Ст.Скоморохи, 
с.Н.Скоморохи, 
с.Підшумлянці.

61-101
101
42-494

МПК-Більшівці
ДПРЧ-3
ДПРП
Бурштин

6-14
15-23
20-43

1АЦ 
1 АЦ

1АЦ

Примітка:

1. Виклик пож еж них підрозділів проводиться по телефону. У випадку 
відсутності, несправності зв ’язку для повідомлення про пожежу направляється 
посильний на автомобілі до найближчого населеного пункту де є телефон.

2. Керівники господарств, підприємств, установ району що мають в своєму 
господарстві пристосовану пожежну техніку для цілей пожежогасіння та інші 
автомобілі з цистернами зобов’язані висилати їх на пожежі для підвозу води та 
проведення інших робіт по вимозі керівника гасіння пожежі.

3. На пожежі, які виникли в господарствах району, на об’єктах з масовим 
перебуванням лю дей та підприємствах при необхідності, крім вказаних в плані 
підрозділів, викликаю ть підрозділи по додатковому плані.

4. Про всі виниклі пожежі після виклику пожежних підрозділів повідомити 
чергового районного відділу внутрішніх справ по телефону 102, 21-462.

5. Порядок залучення сил та засобів ДПРЧ-18 з охорони об’єктів ВП 
«Бурштинська ТЕС» до гасіння пожеж за межами о б ’єкта що охороняється 
проводиться відповідно договору Б-571 від 15.12.2014

6. На всі будинки і споруди в Галицькому районі висотою 3-ри поверхи і більше 
та на вимогу КГП висилається АД-30( 131) 508 ПМ -  ДПРЧ-18 з охорони об 'єктів ВП 
«Бурштинська ТЕС»

Керівник апарату 
районної держ авної адміністрації

Керуюча справами
виконкому Бурш тинської міської ради

Начальник Галицького РВ УДСНС 
в Івано-Ф ранківській області 
підполковник служби ЦЗ

(і

Н.Кицела

О.Головаш кіна

/
М.Г. Тимошик



Додаток 2
до розпорядження Галицької 
районної державної адміністрації 
та Бурштинеької міської ради

від ” 2015 року

Райони виїзду пожежно-рятувальних підрозділів Галицького гарнізону
і

В зв’язку з змінами структури пожежних підрозділів Галицького гарнізону 
встановити наступні райони виїзду для пожежно-рятувальних підрозділів вказаного 
гарнізону на пожежі,аварії, надзвичайні ситуації та стихійні лиха:

ДПРЧ-3 м.Галич:
-Населені пункти: м.Галич, с.Залуква, с.Пукасівці, с.Темирівці, с.Блюдники, 

■с.Крилос, с.Вікторів, с.Комарів, с.Тустань, с.Межигірці, с.Медуха, с.Водники, 
с.Дубівці, с.Лани, с.Тумир, с.Деліїв, с.Кінчаки, с.Бишів, с.Кремидів. с.Ворониця, 
с.Садки, с.Маріямпіль, с.Озерце, с.Сапогів, с.Курипів, с.Мединя, с.Острів. 
с.Височанка, с.Шевченкове, с.Бринь, с.Колодіїв, с.Ганівці, с.Сокіл, с.Дорогів, 
с.Поплавники, с.Задністрянськ, с.Придністров’я, с.Демешківці, с.Перлівці. 
с.Суботів, с.Німшин.

ДПРП м.Бурштин:
-Населені пункти: м.Бурштин, с.Куничі, с.Насташино, Різдвяни, с.Слобода. 

с.Н.Мартинів, с.Ст.Мартинів, с.Демянів, с.Коростовичі, с.Тенетники. с.Вигівка, 
с.Озеряни, с.Поділля, с.Куропатники.

МПК смт.Більшівці:
- Населені пунктихмт.Більшівці, с.Бовшів, с.Кінашів, с.Курів, с.Жалибори, 

^-с.Нараївка, с.Н.Скоморохи, сГСт.Скоморохи, с.Підшумлянці, с.Кукільники, 
с.Яблунів, с.Загір’я-Кукільницьке, с.Хохонів, с.Набережна, с.Дитятин.

Для надання допомоги при виникненні пожеж в населених пунктах 
Тисменицького району встановити порядок виїздів:

В населений пункт с.Козина Тисменицького району, по вказівці диспетчера 
ОКЦ УДСНС в Івано-Франківській області виїжджає черговий караул ДПРЧ-3 
м.Галич очолюваний начальником караулу.

Для надання допомоги при виникненні пожеж в населених пунктах 
Рогатинського району встановити порядок виїздів:

В населені пункти Рогатинського району, по вказівці диспетчера ОДС 
УДСНС в Івано-Франківській області виїжджає 1 АЦ ДПРП м.Бурштин очолювана 
начальником частини.

Для надання допомоги при виникненні пожеж в населених пунктах 
Монастириського району Тернопільнької області встановити порядок виїздів:



В населені пункта Монастириського району Тернопільської області по 
вказівці диспетчера ОКЦ УДСНС в Івано-Франківській області виїжджає черговий 
караул ДПРЧ-3 м.Галич очолюваний заступником начальника частини.

Для надання допомоги при виникненні пожеж в населених пунктах 
Калуського району встановити порядок виїздів:

В населені пункти Калуського району Івано-Франківської області по вказівці 
диспетчера ОКЦ УДСНС в Івано-Франківській області виїжджає черговий караул 
ДПРП м.Бурштин очолюваний начальником частини.

Керівник апарату
районної державної адміністрації

Керуюча справами
виконкому Бурштинської міської ради

Начальник Галицького РВ УДСНС 
в Івано-Франківській області 
підполковник служби ЦЗ

Н.Кицела

О.Головашкіна



Додаток З
до розпорядження Галицької 
районної державної адміністрації 
та Бурштинської міської ради

від '''Л 6  ” ґг??$сі.б*4*Я' 2015 року

Порядок
виїзду і склад пожежно-рятувальних підрозділів гарнізону, які висилаються 

на пожежі, аварії, стихійні лиха за межі Галицького району

Ч°з/п Підрозділ Область, район куди направляється 
підрозділи

Кількість
автоцистерн

1. ДПРЧ-3 м.Галич Івано-Франківська обл. Тисменецький район 
Тернопільська обл. Монастириський район

1
1

2. ДПРП Івано-Франківська обл. Рогатинський район 1
м.Бурштин Івано-Франківська обл. Калуський район 1

Керівник апарату
районної державної адміністрації

Керуюча справами
виконкому Бурштинської міської р'ади

Начальник Галицького РВ УДСНС 
в Івано-Франківській області 
підполковник служби ЦЗ М.Г. Тимошик

у



Додаток 4
до розпорядження Галицької 
районної державної адміністрації 
та Бурштинської міської ради

від ” 2 £  ” 2015 року

І

ПЕРЕЛІК
підприємств та організацій Галицького району, які виділяють спеціальну техніку, 

що залучається при ліквідації пожеж, аварій, надзвичайних ситуацій

з/п

Назва підприємства, адреса, 
телефон

Наявність техніки яка залучається для гасіння пожеж в районі
виїзду підрозділу

Бульдозери Підйомні
крани

Колінчасті
телескопічні
підйомники

Важкі тягачі 
Водовозки

1 Галицьке міжрайонне
управління водного
господарства
вул. Б.Хмельницького, 66
Т.21-516

ДЗ-42 КС3773А
(31Л-131) - -

2

Ш 0>

РЕМ с.Залуква, 
вул.Галицька,40 
Т.30-780, 30-750

-
ПАТУ-50
(МТЗ-82)
ТГВ-15

(ГАЗ-52)

-

3 Філія “Галицький
райавтодор”вул.Вітовського,
57
Т.23056

ДЗК-250 
Г рейдер 
ДЗ-180 
грейдер 
ДК-74

- -

Краз 256 -  
Зшт.

4 Автотранспортний цех 
ВП «Бурштинська ТЕС» 
ПАТ «ДТЕК
Західенерго»с.Дем’янів 57- 
477; 57-341

-

КС4574А
(КРАЗ-250)

АГП-22
(ЗІЛ-ІЗО)
АГП-18

(ЗІЛ-ІЗО)
ТВ-15(ГАЗ-

52)

КРАЗ-256
Т-150

5. КП «Житловик» м.Бурштин, 
тел..42-280, 44-373, 42-364

ДТ-75 КС-3575
(31Л-131)

БФ-2201 РГ 
(31Л43 14-12)

6 Комунальне підприємство 
“Г аличволоканал” 
вул.Вівчаренко, 25 т.21-453

ДЗ-180 
Г рейдер

БФ-2201 РГ 
ЗІЛ 4314-12

................... .............................. ... '

Водовозка 
ЗІЛ-ІЗО-  

1 шт.



7 ПАТ “Івано- 
Франківськцемент” 
Гірничий цех с.Дубівці 
т.31-018

Т-ЮО-ІЗО-Зшт
- - Белаз -  8шт.

8 Паливо-транспортний цех 
ВП «Бурштинська ТЕС» 
ПАТ «ДТЕК Західенерго» 
т.57-240

Т-330 
Д-250 

ТД-25М- 2шт. 
ТД-24Н-2шт.

- - -

Керівник апарату я
районної державної адміністрації Н.Кицела

Керуюча справами
виконкому Бурштинської міської ради

Начальник Галицького РВ УДСНС 
в Івано-Франківській області 
підполковник служби ЦЗ

О.Головашкіна

М.Г. Тимошик



Додаток 5
до розпорядження Галицької 
районної державної адміністрації 
та Бурштинської міської ради

від ” 2015 року
Список

особливо важливих об’єктів району, на які направляються пожежно- 
рятувальні підрозділи для гасіння пожеж за підвищеним викликом

№
з/п

Назва об’єкту Адреса

1 Галицька міська рада м.Галич, Майдан Різдва
2 Народний дім м. Галич м.Галич, вул.Осмомисла
3 Райдержадміністрація м.Галич, Площа Волі
4 Дитячий садок с.Залуква
5 Дитячий садок №1 м.Галич, вул.Н.Вівчаренко
6 Дитячий садок №2 м.Галич, вул.Львівська
7 Галицька ЗОШ № 1 м.Галич, вул.Шевченка
8 Галицька ЗОШ№2 м.Галич, вул.Львівська
9 Залуквянська ЗОШ с.Залуква
10 Галицький національний природний парк м.Галич, вул.Галич-Гора
11 Галицький РЕМ с.Залуква
12 Торговий комплекс м.Галич, Майдан Різдва
13 Оптова гуртівня ПЯГТепко” м.Галич, вул. Вітовського
14 Оптова гуртівня П/П“Леочко” м.Галич, вул.Вітовського

Л 5 КП “Житловик” м.Бурштин, вул..Стуса, 2
16 9-ти поверховий житловий будинок м.Галич, вул.Караїмська
17 ТзОВ “Сфера ІФ” АЗС “Авіас-Плюс” с.Дем’янів, вул.Львівська, 9
18 АЗС ТзОВ“Тірас” м.Галич, вул. Я.Осмомисла
19 АЗС “Укр-Петроль” м.Галич, вул.Львівська, 45
20 АЗС “ОККО” №10 м.Бурштин, вул.С.Бандери
21 АЗС “ОККО” №17 м.Галич, вул.Об’їздна, 1
22 АЗС №12 м.Галич, вул.Вітовського,
23 АГЗС “Автогазозаправний пункт” м.Галич, вул.І.Франка, 15
24 ТзОВ“ВАД”“Автогазозаправний пункт” с.Задністрянськ, вул. Львівська
25 ДП “Івано-Франківськгаз” АГНКС “ОККО” с.Дем’янів, вул.Львівська, 69а
26 Західнонафтова група АЗС “WOG” м.Бурштин, вул. С.Бандери
27 Бурштинська ЗОШ № 1 м.Бурштин, вул. С.Бандери
28 Бурштинська ЗОШ №2 м.Бурштин, вул. С.Стрільців
29 Бурштинська ЗОШ №3 м.Бурштин, вул. Коновальця
30 Дитячий садок №1 м.Бурштин, вул. Торгова, 3
31 Дитячий садок №2 м.Бурштин, вул. Енергетиків, 9
32 Дитячий садок №3 м.Бурштин, вул.С.Стрільців,12



33 Навчально-виховний комплекс м.Бурштин, вул.С.Стрільців,33
34 Дитячий садок №6 м.Бурштин, вул. Коновальця, 3
35 Бурштинська гімназія м.Бурштин, вул.С.Стрільців,31
36 Народний дім ім. Т.Г. Шевченка м.Бурштин, вул. С. Бандери, 60
37 Ресторан “Енергетик” м.Бурштин, вул. Енергетиків, 2
38 Теллекомпанія“РАІ” м.Бурштин, вул.С.Стрільців,27
39 Басейн “Дельфін” м.Бурштин, вул.Міцькевича,49
40 Спорткомплекс “Енергетик” м.Бурштин, вул.Міцькевича,45
41 Готель “Супутник” м.Бурштин, бул.Будівельників,2
42 Бурштинська міська рада м.Бурштин, вул. С.Стрільців, 4
43 Гуртівня п/п “Савківа” м.Бурштин, вул. Міцькевича
44 Гуртівня п/п “Бронецького І.М.” м.Бурштин, вул. Міцькевича
45 ВП «БурштинськаТЕС» ПАТ «ДТЕК 

Західенерго»
м.Бурштин, вул.Лісна, тел. 57- 
205, 57-223

46 П/П “Бистриця -ІК” м.Галич, вул. Коновальця, 36(6), 
тел. 21-507

“"47 ПАТ «Концерн Галнафтогаз» м.Галич, вул.Вітовського, 53, 
тел. 21 -297

48 Комбінат хлібопродуктів ДП ДАК “Хліб 
України”

м.Галич, вул. Л.Українки, 110, 
тел. 21-440, 22-150

49 Бурштинський енергетичний коледж м.Бурштин, вул. Калуська, 4, 
тел. 42-301, 42-371

50 Бурштинський торгівельно-економічний 
коледж Київського національного 
торгівельно-економічного університету

м.Бурштин, вул. О.Басараб, 1 
тел.42-774, 42-174

51 Палац культури “Прометей” м.Бурштин, вул. Міцькевича, 6, 
тел. 42-380, 42-674

52 Бурштинська міська лікарня м.Бурштин, вул. Шухевича, 18, 
тел. 41-101'. 42-444

53 Галицька центральна районна лікарня м.Галич, вул. Я.Осмомисла, 3, 
тел. 21-286

54 Дитячий лікувально-оздоровчий комплекс 
“Сокіл”

с.Сокіл, тел. 34-242

Керівник апарату
районної державної адміністрації

Керуюча справами
виконкому Бурштинської міської ради

Начальник Галицького РВ УДСНС 
в Івано-Франківській області 
підполковник служби ЦЗ

М
М.Г. Тимошик


