
 
 
 
 
 

Про стан протипожежного захис-
ту у період збирання врожаю 
зернових в агроформуваннях та 
хлібоприймальних підприємствах 
області 

 
 

На підставі статей 6, 22, 39 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, Кодексу цивільного захисту України, з метою запобігання 
пожеж у період збирання зернових культур та недопущення втрат зерна і 
грубих кормів через пожежі та інші надзвичайні ситуації у місцях збирання, 
зберігання і переробки врожаю у 2018 році, враховуючи інформацію з цього 
питання (додається): 

1. Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних 
ресурсів обласної державної адміністрації спільно з Головним управлінням 
ДСНС України в області здійснити відповідну роботу з керівниками 
сільськогосподарських, хлібоприймальних підприємств, установ, організацій 
за участі ради асоціації сільськогосподарських підприємств області щодо 
проведення комплексу протипожежних заходів на сільськогосподарських 
об’єктах та організації заходів пожежогасіння під час збирання нового 
урожаю, а саме: 

1) проведення технічного огляду техніки, задіяної під час жнивної 
кампанії та вжиття заходів щодо її укомплектування сертифікованими пер-
винними засобами пожежогасіння та іскрогасниками; 

2) проходження навчання з питань пожежної безпеки та підготовку до 
дій у надзвичайних ситуаціях керівниками, посадовими особами агрофор-
мувань та працівниками, зайнятими на роботах з підвищеною пожежною 
небезпекою; 

3) забезпечення охорони полів з початку стиглості урожаю; 
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4) здійснення обкосів та оборювання полів у місцях прилягання їх до 
лісових масивів, автомобільних та залізничних шляхів смугою не менше 
4 метрів, а також щодо розбиття хлібних полів на ділянки площею не більше 
50 гектарів; 

5) забезпечення безпосередньо на хлібному масиві площею понад 
25 гектарів, на якому збирається врожай, чергування трактора з плугом та 
спеціалізованих автомобілів, пристосованих для цілей пожежогасіння; 

6) організація роботи добровільних пожежних дружин (команд) (за 
наявності) з метою забезпечення надійного протипожежного захисту при 
переробці та зберіганні продукції нового врожаю; 

7) не допущення спалювання стерні, післяжнивних залишків, а також 
сухої трави уздовж доріг та розведення вогнищ на полях.  

2. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати головам, 
обраним об’єднаними територіальними громадами, за участі структурних 
підрозділів Головного управління ДСНС України в області: 

1) вжити практичних та організаційних заходів щодо забезпечення 
належного функціонування підрозділів добровільної, відомчої та місцевої 
пожежної охорони; 

2) організувати проведення ремонту водонапірних веж, обладнання їх 
пристроями для забору води пожежною технікою; 

3) визначити перелік природних та штучних водоймищ, призначених для 
цілей пожежогасіння, організувати роботу щодо забезпечення під’їздами з 
твердим покриттям та пірсами для забору води пожежними автомобілями на 
випадок гасіння пожеж; 

4) розглянути на засіданнях комісій з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій питання виконання заходів щодо забез-
печення протипожежного захисту нового урожаю. 

3. Департамету агропромислового розвитку, екології та природних 
ресурсів обласної державної адміністрації спільно з Головним управлінням 
ДСНС України в області: 

1) організувати і провести інструктивні наради з керівниками, механі-
ками, бригадирами тракторних бригад, завідуючими зернотоками, гаражами 
агроформувань усіх форм власності щодо забезпечення протипожежного 
захисту на період збирання урожаю;  

2) з метою попередження виникнення пожеж організувати проведення 
спільних рейдів щодо дотримання (виконання) вимог пожежної безпеки на 
хлібних масивах; 

3) забезпечити висвітлення заходів щодо пожежної безпеки під час зби-
рання та переробки врожаю 2018 року в засобах масової інформації. Органі-
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зувати трансляцію роликів соціальної реклами на місцевих каналах радіо та 
телебачення, об’єктових радіовузлах; 

4) надавати консультаційну допомогу сільськогосподарським підприємствам у 
придбанні, ремонті пожежної техніки, комплектації її пожежно-технічним 
обладнанням; 

4. Рекомендувати: 

1) Державній екологічній інспекції, Головному управлінню ДСНС, 
України та Головному управлінню Національної поліції в області встановити 
контроль за недопущенням спалювання сухої трави, стерні, соломи, післяж-
нивних залишків під час збирання, зберігання урожаю 2018 року. При 
виявленні таких фактів вживати відповідні заходи реагування, передбачені 
чинним законодавством; 

2) управлінню Держпраці в області здійснювати моніторинг дотримання 
вимог законодавства з питань охорони праці в агроформуваннях усіх форм 
власності на період збирання урожаю;  

3) Головному управлінню ДСНС України в області забезпечити прове-
дення планових (позапланових) перевірок дотримання вимог законодавства у 
сфері пожежної та техногенної безпеки хлібоприймальними, сільськогоспо-
дарськими підприємствами та господарствами, задіяними у збиранні, 
переробленні і зберіганні врожаю, заготівлі кормів. 

5. Про виконання розпорядження інформувати Головне управління 
ДСНС України в області до 01 вересня 2018 року, для подальшого уза-
гальнення та інформування обласної державної адміністрації до 10 вересня 
поточного року. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 

 
 

Голова адміністрації          В. Лозовий 


