
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

наказом департаменту 

агропромислового розвитку                       

облдержадміністрації  № 12- од 

 

“ 01 ”   квітня           2021 року 
 

 

 

ЗАХОДИ 

по забезпеченню безпечних умов  праці,  

попередженню травматизму, 

пожеж, дорожньо-транспортних пригод  

на період весняно-польових робіт у 2021 році 

 

 

1. Закріпити автотракторну техніку і змінне обладнання, персонально за 

кожним механізатором на період весняно-польових робіт. 

термін виконання: до початку робіт 

виконавці: керівники сільськогосподарських підприємств,  

                    керівники переробних підприємств 

 

2. Обладнати спеціальні площадки для постійного і тимчасового зберігання 

тракторів, сільськогосподарських, спеціальних машин і транспортних 

засобів для обмеження виїзду техніки без дозволу відповідальних осіб. 

термін виконання: до початку робіт  

виконавці: керівники сільськогосподарських підприємств,  

                    керівники переробних підприємств 

 

3. Організувати проходження працівниками господарств медичного огляду 

згідно наказу МОЗ. 

термін виконання: до початку робіт  

виконавці: керівники сільськогосподарських підприємств,  

                    керівники переробних підприємств 

 

4. Поновити (при необхідності виготовити) і встановити знаки та 

попереджувальні написи біля вузлів і механізмів, де є небезпека для 

обслуговуючого персоналу 

термін виконання: до початку робіт  

виконавці: керівники сільськогосподарських підприємств,               

                     керівники переробних підприємств 

 



5. Перевірити технічний стан сільськогосподарських машин, наявність 

захисних огороджень на карданних та інших передачах, кріплення і 

справність механізмів, сигналізації, освітлення, бачків для питної води, 

медичних аптечок і засобів пожежогасіння. 

термін виконання: до початку робіт  

виконавці: керівники сільськогосподарських підприємств,               

                     керівники переробних підприємств 

 

 

6. Провести обстеження сівалок  та садильних машин на предмет обладнання 

їх захисним обладнанням, сигналізацією, засобами очищення робочих 

органів, механізмів і вузлів. 

термін виконання: до початку  

виконавці: керівники сільськогосподарських підприємств,               

                     керівники переробних підприємств 

 

 

7. Забезпечити спецодягом працівників зайнятих на весняно-польових 

роботах. 

термін виконання: до початку робіт  

виконавці: керівники сільськогосподарських підприємств, 

                    керівники переробних підприємств 

 

 

8. Розробити схеми безпечних маршрутів пересування транспортних засобів  

та робочих агрегатів на час виконання весняно-польових робіт, 

перевезення людей. 

термін виконання: до початку робіт  

виконавці: керівники сільськогосподарських підприємств, 

                    керівники переробних підприємств 

 

 

9. З метою запобігання отруєння працівників, що працюють з 

отрутохімікатами, забезпечити їх засобами індивідуального захисту та 

спецодягом. 

термін виконання: постійно на час виконання польових 

робіт 

виконавці: керівники сільськогосподарських підприємств, 

                    керівники переробних підприємств 

 

 

 



10. Організувати проходження навчання працівників для отримання допуску 

та наряду на виконання робіт з пестицидами відповідно до Порядку 

одержання допуску (посвідчення) на право роботи пов’язаної з 

транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і 

агрохімікатами. 

термін виконання: до початку робіт 

виконавці: керівники сільськогосподарських підприємств, 

                    керівники переробних підприємств 

 

11.  Укомплектувати транспортні засоби, тракторні агрегати засобами 

пожежегасіння, а крім того, місця технічного обслуговування техніки та 

відпочинку працівників засобами пожежогасіння і наглядною агітацією  

протипожежного змісту. 

виконання: до початку робіт  

виконавці: керівники сільськогосподарських підприємств, 

                    керівники переробних підприємств 

  

 

 

Директор департаменту  

агропромислового  розвитку  

облдержадміністрації                                                            Володимир СТАХІВ 
                  

                           Галина Подольська 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

наказом департаменту  

агропромислового розвитку 

облдержадміністрації №_15-од_ 
 

“ 07 ”   квітня           2021 року 
  

ЗАХОДИ  

щодо забезпечення охорони від пожеж врожаю  

та заготівлі грубих кормів у 2021 році.  

 

1. Організувати проведення семінарів та інструктивних нарад по вивченню 

керівниками виробничих підрозділів, відповідальними спеціалістами та 

працівниками господарств правил пожежної безпеки під час збирання 

врожаю, заготівлі  та зберіганні грубих кормів. 

термін виконання: до 20 травня 2021 р. 

виконавці: 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. 

термін виконання: до 1 травня 2021 р. 

виконавці: 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. 

термін виконання: до 30 квітня 2021 р. 

виконавці: керівники сільськогосподарських та  

 переробних підприємств 

 

4. Скласти та затвердити схематичні плани протипожежного захисту врожаю 

з нанесенням пожежозахисних смуг прокосів, обкосів, місця розміщення 

зерно токів, скирт грубих кормів, місць встановлення знаків заборони.  

термін виконання: травень 2021 р. 

виконавці: керівники сільськогосподарських та  

                                                          переробних підприємств 

 



5. У місцях збирання врожаю обмежити в’їзд стороннього транспорту в поля, 

заборонити спалювання  післяжнивних залишків та стерні. 

термін виконання: постійно 

виконавці: керівники сільськогосподарських та  

                   переробних підприємств 

 

6. Розробити комплекс заходів щодо належного зберігання, забезпечення 

цілодобової охорони та пожежної безпеки скирт грубих кормів і кормових 

дворів. 

термін виконання: постійно 

виконавці: керівники сільськогосподарських та  

                   переробних підприємств 

 

7. Провести комісійне обстеження протипожежного стану та стану охорони 

праці на зернотоках та елеваторах, вжити заходів для усунення виявлених 

недоліків. 

термін виконання: до 25 червня  2021 р. 

виконавці: керівники сільськогосподарських та  

                   переробних підприємств 

 

8. Забезпечити господарства необхідною кількістю іскрогасників та 

первинними засобами пожежогасіння для укомплектування ними техніки, 

яка братиме участь у жнивах та місцях переробки і зберігання зерна.  

термін виконання: постійно 

виконавці: керівники сільськогосподарських та  

                   переробних підприємств 

 

9. Провести перевірки технічного стану, розташованих на територіях 

господарств джерел внутрішнього та зовнішнього протипожежного 

водопостачання, підготувати ці системи до постійної експлуатації. 

термін виконання: постійно 

виконавці: керівники сільськогосподарських та  

                   переробних підприємств 

 

10. 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. 

термін виконання: постійно 

виконавці: керівники сільськогосподарських та  

                   переробних підприємств 

                 

11. У період дозрівання воскової стиглості колоскових забезпечити 

обкошування хлібних полів сільськогосподарськими товаровиробниками, 



які їх засіяли, у місцях прилеглих до лісових та торф’яних масивів, 

автомобільних шляхів та залізничних (з прибиранням зкошеного) і 

оборювання смугою завширшки не менш ніж 4 метри. 

         термін виконання: червень 2021 р. 

виконавці: керівники сільськогосподарських та  

                   переробних підприємств 

  

12. Провести, відповідно до вимог санітарії і гігієни, підготовку польових 

станів та інших робочих місць, створити належні умови працюючим для 

приймання  їжі та відпочинку. 

термін виконання: на весь період польових робіт 

                    2021 року 

виконавці: керівники сільськогосподарських та  

                   переробних підприємств 

 

13. Виключити випадки зберігання транспортних засобів, комбайнів, іншої 

сільськогосподарської техніки за місцем проживання водіїв і 

механізаторів. Забезпечити надійну охорону машинних дворів і польових 

станів. 

термін виконання: постійно 

виконавці: керівники сільськогосподарських та  

                    переробних підприємств 

 

14. Встановити цілодобовий моніторинг попередження пожеж на хлібних 

масивах та в місцях збирання і заготівлі врожаю з використанням систем 

дистанційного спостереження, безпілотних літальних апаратів, та 

забезпечити оперативне реагування на початкових етапах виникнення 

пожеж та загорянь. 

термін виконання: постійно 

виконавці: керівники сільськогосподарських та  

                    переробних підприємств 

 

15. 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. 

термін виконання: постійно 

виконавці: керівники сільськогосподарських та  

                    переробних підприємств 

  

Директор департаменту  

агропромислового розвитку  

облдержадміністрації                                                           Володимир СТАХІВ 

                    Галина Подольська 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

наказом департаменту 

агропромислового розвитку                       

облдержадміністрації _14-од_  
 
“ 07 ”   квітня           2021 року 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів  

агропромислових підприємств області  

у весняно-літній пожежонебезпечний період 2021 року. 

 

1. Організувати комісійні перевірки протипожежного стану виробничих та 

складських приміщень сільськогосподарських об'єктів. Вжити 

невідкладних  заходів по усуненню виявлених недоліків. 

термін виконання: квітень - травень 2021 р. 

виконавці: 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.  

термін виконання: квітень 2021 р. 

виконавці: керівники сільськогосподарських  

                     та переробних підприємств 

 

3. Організувати проходження керівниками та відповідальними особами 

навчань і тренувань з питань цивільного захисту та пожежної безпеки 

відповідно до вимог законодавства. 

термін виконання: квітень 2021 р. 

виконавці: керівники сільськогосподарських  

                     та переробних підприємств 

 

4. 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. 

термін виконання: постійно 

виконавці: керівники сільськогосподарських  

                     та переробних підприємств 



  

5. Очистити виробничі, складські та господарські території від горючих 

матеріалів. Категорично заборонити спалювання сміття, виробничих 

відходів біля будівель і споруд. 

термін виконання: постійно 

виконавці: керівники сільськогосподарських  

                     та переробних підприємств 

  

6. Забезпечити приміщення необхідною кількістю первинних засобів 

пожежогасіння, провести технічне обслуговування наявних на 

підприємствах вогнегасників, укомплектувати пожежні щити необхідним 

інвентарем. 

термін виконання: постійно 

виконавці: керівники сільськогосподарських  

                     та переробних підприємств 

 

7. Здійснити перевірку технічного стану внутрішнього і зовнішнього 

протипожежного водогону та інших джерел водопостачання.  

термін виконання: постійно 

виконавці: керівники сільськогосподарських  

                     та переробних підприємств 

 

8. 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. 

термін виконання: постійно 

виконавці: керівники сільськогосподарських  

                     та переробних підприємств 

 

 

9. Провести додаткові інструктажі з питань  пожежної безпеки з 

працівниками, що зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою 

обслуговуючим персоналом електроустановок, технологічного та іншого 

обладнання. 

термін виконання: квітень - травень 2021 р. 

виконавці: керівники сільськогосподарських  

                     та переробних підприємств 

 

10. Здійснити страхування об’єктів підвищеної небезпеки. 

термін виконання: квітень - травень 2021 р. 

виконавці: керівники сільськогосподарських  

                     та переробних підприємств 

 



11. 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. 

термін виконання: до 30 квітня 2021 р. 

виконавці: керівники сільськогосподарських  

                     та переробних підприємств 

 

12. Вжити заходів щодо належного функціонування підрозділів добровільної 

пожежної охорони створених на базі сільськогосподарських підприємств. 

термін виконання: постійно 

виконавці: керівники сільськогосподарських  

                     та переробних підприємств 

 

 

 Директор департаменту 

 агропромислового розвитку  

 облдержадміністрації                                                         Володимир СТАХІВ 

 

                               Галина Подольська  


