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Головам регіональних осередків УСПТБ 
Керівникам підприємств, колективи яких 
є членами УСПТБ 
(за списком) 

Про заходи, необхідні для забезпечення  
належного протипожежного стану  
будівель, споруд і об’єктів критичної  
інфраструктури під час надзвичайної ситуації 
 
 
 25 березня Кабінет Міністрів України запровадив режим надзвичайної 
ситуації на всій території України на 30 днів, до 24 квітня 2020 року. У зв’язку із 
зим буде продовжено багато обмежувальних заходів, спрямованих на запобігання 
розповсюдження і поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2.  
 УСПТБ з метою мінімізації негативних наслідків для підприємств, 
колективи яких є членами Союзу, а також для ринку продукції, робіт та послуг 
протипожежного призначення, вживає належних та адекватних заходів для 
підтримання належної комунікації із міністерствами та відомствами, 
відповідальними за протикризові заходи. 
 На сьогодні, УСПТБ направлено відповідного листа до Мінекономіки 
України щодо включення підприємств, які  здійснюють технічне обслуговування 
і підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту, 
систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення про 
загрозу їх виникнення до підприємств критичної інфраструктури.  
 З огляду на значні обмежувані заходи, які запроваджено на території 
держави, УСПТБ наполегливо рекомендує керівникам підприємств вжити 
таких заходів, які дозволять мінімізувати негативні наслідки як для самого 
підприємства, так і забезпечити належний стан пожежної і техногенної безпеки 
на об’єктах критичної інфраструктури: 

1. Розробити на своїх підприємствах внутрішній порядок дій (у тому 
числі, але не виключно, графік роботи під час дії режиму надзвичайної 
ситуації; заходи роботи підприємства у режимі НС щодо: виконання та 
дотримання протиепідеміологічних заходів; особливостей забезпечення 
безперервної роботи, доставки персоналу до робочого місця та для 
забезпечення належної безперервної роботи СПЗ та СРВНСО; вжитих 
заходів індивідуального захисту персоналу; алгоритму дій у разі виявлення 
хворого або контактної особи на COVID-19. 

2. Звернутися до регіональних комісій з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та місцевих державних 
адміністрацій (рад) щодо забезпечення доступу персоналу підприємства до 



об’єктів критичної інфраструктури (назва підприємства, прізвище, ім’я та 
по-батькові працівника, місце здійснення. 

3. Надати відповідну інформації та бути у постійному контакті із 
підприємствами (об’єктами), на яких здійснюється технічне обслуговування 
(підтримання експлуатаційної придатності) СПЗ та СРВНСО, а також 
спостерігання за ними. 

4. Вжити усіх необхідних заходів задля забезпечення оперативного 
персоналу необхідною та достатньою кількістю засобів індивідуального 
захисту, дезінфікуючими засобами, транспортними засобами для 
безперешкодного доступу до об’єктів, де обслуговуються СПЗ та СРВНСО, 
а також дотримання безпечної дистанції для осіб. 

5. Розмістити у доступних місцях нагляду агітацію щодо запобігання 
поширенню вірусної інфекції. 

 
 Одночасно інформуємо, що режим надзвичайної ситуації регулюється  
Конституцією України, Кодексом цивільного захисту України.  
 На сьогодні в державі функціонує сайт https://covid19.com.ua, на якому 
розміщується уся інформація, щодо ситуації із короносірусною інфекцією на 
території України. 
 У додатках вкладено наглядно-інформаційні матеріали, які є на сьогодні 
актуальними. 
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