
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 охорони 
від пожеж врожаю та заготівлі грубих кормів  
агропромислового комплексу 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 у системі 
агропромислового комплексу в пожежонебезпечний період 2023 року

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити заходи щодо запобігання та протидії пожежам на 
сільськогосподарських угіддях, у тому числі в період воскової стиглості збіжжя 
та під час збирання та зберігання врожаю у 2023 році (далі - Заходи), що 
додаються.

2. Керівникам сільськогосподарських та переробних підприємств 
організувати ефективне виконання Заходів.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту                                                 Володимир СТАХІВ  
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 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора департаменту 
агропромислового розвитку                                        
обласної військової адміністрації
_____________  № _______

ЗАХОДИ 
 щодо запобігання та протидії пожежам 

на сільськогосподарських угіддях, у тому числі в період воскової стиглості 
збіжжя та під час збирання та зберігання врожаю у 2023 році

№ 
з/п 

Найменування заходу Строк 
виконання 

Відповідальні за 
виконання

1 2 3 4
1. Надання консультацій по 

розробленню заходів щодо 
запобігання та протидії пожежам 
на сільськогосподарських угіддях, 
у тому числі в період воскової 
стиглості збіжжя та під час 
збирання та зберігання врожаю у   
2023 році

липень 
2023 року

керівники 
сільськогосподарських 
та переробних 
підприємств

2. Наказами керівників об’єктів, 
задіяних у збиранні та зберіганні 
сільгосппродукції, призначити 
відповідальних осіб за пожежну 
безпеку будівель, приміщень, 
цехів, складів та інших дільниць, 
яким доручити здійснення 
контролю за протипожежним 
станом, справністю 
електроустановок, технологічного 
обладнання, вжити необхідних 
заходів до усунення недоліків, а 
також ретельно проводити огляди 
виробничих приміщень після 
закінчення роботи

липень 
2023 року

керівники 
сільськогосподарських 
та переробних 
підприємств

3. Провести пожежно-технічні 
мінімуми та прийняти заліки від 
механізаторів та інших 
працівників, які будуть задіяні на 
збиранні, транспортуванні та 
переробці врожаю і заготівлі 
грубих кормів

липень 
2023 року

керівники 
сільськогосподарських 
та переробних 
підприємств



1 2 3 4
4. У місцях збирання врожаю 

обмежити в’їзд стороннього 
транспорту в поля, заборонити 
спалювання  післяжнивних 
залишків та стерні

постійно керівники 
сільськогосподарських 
та переробних 
підприємств

5. Розробити комплекс заходів щодо 
належного зберігання, 
забезпечення цілодобової охорони 
та пожежної безпеки скирт грубих 
кормів і кормових дворів

постійно керівники 
сільськогосподарських 
та переробних 
підприємств

6. Провести комісійне обстеження 
протипожежного стану та стану 
охорони праці на зернотоках та 
елеваторах, вжити заходів для 
усунення виявлених недоліків

липень  
2023 року

керівники 
сільськогосподарських 
та переробних 
підприємств

7. Забезпечити господарства 
необхідною кількістю 
іскрогасників та первинними 
засобами пожежогасіння для 
укомплектування ними техніки, 
яка братиме участь у жнивах та 
місцях переробки і зберігання 
зерна

постійно керівники 
сільськогосподарських 
та переробних 
підприємств

8. Провести перевірки технічного 
стану, розташованих на територіях 
господарств джерел внутрішнього 
та зовнішнього протипожежного 
водопостачання, підготувати ці 
системи до постійної експлуатації

постійно керівники 
сільськогосподарських 
та переробних 
підприємств

9. Під час збирання врожаю 
організувати роботу добровільних 
пожежних дружин, провести з 
ними додаткові навчання по 
забезпеченню протипожежного 
захисту підприємств, вжити заходи 
щодо підвищення забезпечення 
пристосованою для пожежогасіння 
технікою та забезпечити її паливо 
мастильними матеріалами, 
організувати цілодобове 
чергування

постійно керівники 
сільськогосподарських 
та переробних 
підприємств



1 2 3 4
10. У період дозрівання воскової 

стиглості колоскових забезпечити 
обкошування хлібних полів у 
місцях прилеглих до лісових та 
торф’яних масивів, автомобільних 
та залізничних шляхів (з 
прибиранням зкошеного) і 
оборювання смугою завширшки не 
менш ніж 4 метри

липень 
2023 року

керівники 
сільськогосподарських 
та переробних 
підприємств

11. Провести, відповідно до вимог 
санітарії і гігієни, підготовку 
польових станів та інших робочих 
місць, створити належні умови 
працюючим для приймання  їжі та 
відпочинку

на весь 
період 
польових 
робіт у 
2023 році

керівники 
сільськогосподарських 
та переробних 
підприємств

12. Виключити випадки зберігання 
транспортних засобів, комбайнів, 
іншої сільськогосподарської 
техніки за місцем проживання 
водіїв і механізаторів. Забезпечити 
надійну охорону машинних дворів 
і польових станів

постійно керівники 
сільськогосподарських 
та переробних 
підприємств

13. Встановити цілодобовий 
моніторинг попередження пожеж 
на хлібних масивах та в місцях 
збирання і заготівлі врожаю та 
забезпечити оперативне 
реагування на початкових етапах 
виникнення пожеж та загорянь

постійно керівники 
сільськогосподарських 
та переробних 
підприємств

14. Підготувати та встановити на 
хлібних масивах та в місцях 
збирання і заготівлі врожаю 
матеріалів наочної протипожежної 
агітації, на зернотоках встановити 
панно і знаки попередження на 
протипожежну тематику

постійно керівники 
сільськогосподарських 
та переробних 
підприємств

Начальник відділу організації 
виробництва та маркетингу 
сільськогосподарської продукції                              Надія ВОСКРЕСЕНСЬКА

 Галина Подольська


