
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

Н А К А З
від  _______________ 20 __ року            м.Тернопіль               №  _____________              

Про заходи щодо посилення пожежної безпеки 
об’єктів агропромислових підприємств 
області в пожежонебезпечний  період 2023 року

Відповідно до Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі 
України, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України та 
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 04 грудня 2006 року     
№ 730/770, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05 квітня      
2007 року за № 313/13580, з метою попередження виникнення пожеж об’єктів 
агропромислових підприємств в пожежонебезпечний період 2023 року

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо забезпечення пожежної безпеки 
об’єктів агропромислових підприємств в області у весняно – літній 
пожежонебезпечний період 2023 року (далі – План заходів), що додаються.

2. Керівникам сільськогосподарських та переробних підприємств 
організувати ефективне виконання Плану заходів.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту                                                 Володимир СТАХІВ  

Департамент агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації
№ 6/01.1-17 від 15.02.2023
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                             Галина Подольська

Надія Воскресенська

Володимир Моравель

Альона Тільчак

                             Ігор Гардамала



 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора департаменту 
агропромислового розвитку                                        
обласної військової адміністрації
_____________  № _______

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів 

агропромислових підприємств області 
у весняно-літній пожежонебезпечний період 2023 року

№ 
з/п

Найменування заходу Строк 
виконанн

я
 

Відповідальні за 
виконання 

1 2 3 4
1. Організувати комісійні перевірки 

протипожежного стану виробничих 
та складських приміщень 
сільськогосподарських об'єктів. 
Здійснити перевірку технічного 
стану, а при необхідності 
відремонтувати пристрої 
блискавкозахисту, 
електрообладнання будівель та 
споруд сільськогосподарських 
підприємств. Постійно вести 
контроль за правильністю їх 
утримання та експлуатації

квітень - 
травень 
2023 року

керівники 
сільськогосподарських 
та переробних  
підприємств

2. Наказами керівників призначити 
відповідальних осіб за 
протипожежний стан будівель, 
приміщень, складів та інших 
об'єктів, на яких покласти  
обов'язки здійснення контролю за 
станом протипожежного режиму, 
справністю електроустановок, 
технологічного обладнання, 
прийняти необхідні заходи по 
усуненні недоліків, а також 
проводити огляд виробничих 
приміщень після закінчення роботи

квітень 
2023 року

керівники 
сільськогосподарських 
та переробних  
підприємств



1 2 3 4
3. Організувати проходження 

керівниками та відповідальними 
особами навчань і тренувань з 
питань цивільного захисту та 
пожежної безпеки відповідно до 
вимог законодавства

квітень 
2023 року

керівники 
сільськогосподарських 
та переробних  
підприємств

4. Очистити виробничі, складські та 
господарські території від горючих 
матеріалів. Категорично заборонити 
спалювання сміття, виробничих 
відходів біля будівель і споруд

постійно керівники 
сільськогосподарських 
та переробних  
підприємств

5. Забезпечити приміщення 
необхідною кількістю первинних 
засобів пожежогасіння, провести 
технічне обслуговування наявних 
на підприємствах вогнегасників, 
укомплектувати пожежні щити 
необхідним інвентарем

постійно керівники 
сільськогосподарських 
та переробних  
підприємств

6. Здійснити перевірку технічного 
стану внутрішнього і зовнішнього 
протипожежного водогону та інших 
джерел водопостачання

постійно керівники 
сільськогосподарських 
та переробних  
підприємств

7. Визначити порядок зберігання та 
використання 
вибухопожежонебезпечних 
речовин, що мають підвищену 
пожежну небезпеку. Особливу 
увагу звернути на відповідність 
протипожежним вимогам місць їх 
використання, фасування, 
проведення зливно-наливних 
операцій

постійно керівники 
сільськогосподарських 
та переробних  
підприємств

8. Провести додаткові інструктажі з 
питань  пожежної безпеки з 
працівниками, що зайняті на 
роботах з підвищеною пожежною 
небезпекою обслуговуючим 
персоналом електроустановок, 
технологічного та іншого 
обладнання

квітень - 
травень 
2023 року

керівники 
сільськогосподарських 
та переробних  
підприємств

9. Здійснити страхування об’єктів 
підвищеної небезпеки

квітень - 
травень 
2023 року

керівники с/г та 
переробних  
підприємств



1 2 3 4
10. На кожному підприємстві 

агропромислового комплексу 
розробити загальні інструкції про 
заходи пожежної безпеки та 
інструкції для всіх 
вибухопожежонебезпечних 
(дільниць, цехів, складів, 
майстерень, лабораторій тощо). 
Закріпити виробничі приміщення і 
дільниці для нагляду за 
дотриманням протипожежного 
режиму

до 30 
квітня 
2023 року

керівники 
сільськогосподарських 
та переробних  
підприємств

11. Вжити заходів щодо належного 
функціонування підрозділів 
добровільної пожежної охорони 
створених на базі 
сільськогосподарських підприємств

постійно керівники 
сільськогосподарських 
та переробних  
підприємств

Начальник відділу організації 
виробництва та маркетингу 
сільськогосподарської продукції                              Надія ВОСКРЕСЕНСЬКА
              
          Галина Подольська


