
ЗАТВЕР 
Нача
д п / а

ЖУ|Ю:
дії «Октябрьск»

З А Х О Д И
протипожежної безпеки в філії «Октябрьск»

-  • АЛО. Єгоров 
_____  2018 року.

№
з/п Заплановані заходи Строк

виконання
Відповідальні

виконавці
Відзначка про 

виконання
1. 2 . 3 4 . 5.
1. Провести перевірку протипожежного стану території, будівель, споруд, 

виробничих, складських, службових та інших приміщень адміністрації, 
підготовленість у протипожежному відношення до експлуатації в осінньо- 
зимовий період. Усунути недоліки протипожежного стану.

19.10. СПТБ,
відповідальні за п/п 
стан

2. Виключити застосування пожежонебезпечних електронагрівальних приладів, 
заборонити використання вогню для обігріву замерзлих систем, приладів, 
експлуатацію несправних систем опалювання та саморобних 
електронагрівальних пристроїв тощо.

постійно СПТБ,
відповідальні за п/п 
стан

3. Під час організації і проведення заходів з масовим перебуванням людей 
дотримуватись вимог пункту 2.19 розділу 2 глави 3 ППБУ-2015.

А

під час 
проведення

СПТБ,
відповідальні за п/п 
стан

4. До наступу опалювального сезону провести з робітниками адміністрації 
позачерговий інструктаж з пожежної безпеки, з роботи підприємства в 
осінньо-зимовий період.

жовтень Відповідальні за п/п 
стан

5. Проводити протипожежну агітацію з питань пожежної небезпеки при 
використанні відкритого вогню, електронагрівальних приладів, проведенні 
вогневих робіт тощо.

постійно Відповідальні за п/п 
стан

6. Проводити щоденні перевірки приміщень перед зачиненням. постійно Відповідальні за п/п 
стан

7. Провести перевірку технічного стану розміщених в приміщеннях будівель та 
споруд систем автоматичної пожежної сигналізації, внутрішніх пожежних 
кранів, протипожежного водопостачання, підготовленість їх до експлуатації в 
умовах низьких температур.

24.10. СПТБ, відповідальні 
за п/п стан.



1 . 2 . 3 . 4 . 5.
8. Практично відпрацювати плани евакуації людей на випадок виникнення 

пожежі в місцях з масовим перебуванням людей.
жовтень - 
листопад

СПТБ,
відповідальні за п/п 
стан

9. Привести до потрібного стану місця паління, забезпечити їх необхідним 
інвентарем, написами та відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ 180 
6309:2007, ГОСТ 12.4.026-76.

листопад Відповідальні за п/п 
стан

10. Перевірити опалювальні, вентиляційні системи, електрообладнання, 
наявність письмових дозволів на експлуатацію електропобутових приладів, 
їх розміщення та придатність для використання.

24.10.
постійно

Відповідальні за п/п 
стан, СПТБ

11. Перевірити блискавозахист об’єктів адміністрації зі складанням акту. жовтень Шатній Д.П.

Начальник СПТБ

27.07.2018

В.М. Дмитренко


