
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗВІТ 
про посилення пожежної безпеки у весняно-літній період та 

реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки ПАТ 
«Хмельницькобленерго» у 1кварталі 2018 року 



 
- Про стан підготовки об’єктів Товариства до пожежонебезпечного 
весняно-літнього періоду 2018 року  
 
По Товариству на протязі 3-х місяців 2018 року видано ряд розпорядчих документів 

направлених на недопущення загрози життю і здоров’ю працівників Товариства внаслідок 
виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з виникненням пожеж, а саме: «План 
основних організаційно-технічних заходів з питань пожежної безпеки ПАТ 
«Хмельницькобленерго» на 2018 рік», затверджений наказом від 14.11.2017 №942, «План 
профілактичної та інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо попередження виникнення 
пожеж, загибелі та травмування людей на них на об'єктах ПАТ «Хмельницькобленерго» на 
2018 рік», затверджений 07.02.2018р., «План - заходів з підготовки об'єктів ПАТ 
«Хмельницькобленерго» до роботи у весняно-літній період 2018 року, затверджений 
наказом від 12.03.2018 року № 224, «План організації забезпечення належного санітарного 
порядку на територіях підрозділів Товариства у 2018 році», затверджений наказом від 
12.03.2018 №223, «План організації роботи підрозділів Товариства в зв’язку із виникненням 
резонансних пожеж на об’єктах України та за її межами», затверджений розпорядженням від 
02.04.2018 №183, протокол засідання пожежно-технічної комісії ПАТ 
«Хмельницькобленерго» від 16.03.2018 року, у яких проаналізований стан виконання 
протипожежних заходів на підвідомчих об'єктах та визначені шляхи усунення недоліків 
протягом 2018 року. 

По Товариству розроблено та затверджено Комплексний план організаційно технічних 
заходів з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на 2018 рік та 
фінансовий план його реалізації . 

План основних організаційно-технічних заходів з питань пожежної безпеки ПАТ 
«Хмельницькобленерго» на 2018 рік виконується згідно встановлених, планом, термінів. 

 
Згідно Плану роботи пожежно технічної комісії, у першому кварталі поточного року, 

проведено одне засідання, за результатами якого оформлене відповідне протокольне 
рішення. Протокол засідання пожежно-технічної комісії ПАТ «Хмельницькобленерго» від 
16.03.2018 року. 

Підготовка керівного складу Товариства проводиться в навчально-методичному 
центрі ЦЗ та БЖД Хмельницької області та на базі НКК Товариства. На базі навчально-
методичного центру ЦЗ та БЖД Хмельницької області у першому кварталі 2018року 
проведено навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки 20 керівникам та 
спеціалістам, обов’язки яких пов’язані з організацією та забезпеченням пожежної безпеки в 
підпорядкованих підрозділах. 

Згідно вимог Постанови КМУ від 26.06.2014р. №444 та затверджених наказом ДСНС 
України від 19.02.2016 року «Організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до  

дій у надзвичайних ситуаціях» всі відокремлені підрозділи обладнано інформаційно-
довідковими куточками з питань цивільного захисту, пожежної та екологічної безпеки та 
забезпечено їх наповнення навчальними і наочними посібниками, передбаченими 
загальною програмою підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях.  

Вжито заходів з удосконалення підготовки працівників до дій у надзвичайних 
ситуаціях шляхом розробки типової документації з питань організації спеціального навчання 
(тренувань) працівників( навчального плану та програми тренувань). 

Організовано роз’яснювальну роботу щодо попередження надзвичайних ситуацій, із 
залученням засобів масової інформації. В телепрограмі «Тиждень енерго» та інформаційно 
— масовому виданні «Енергія» випускається (друкується) стаття на протипожежну тематику 
та цивільний захист, з питань дотримання вимог чинного законодавства цивільного захисту,  

пожежної та техногенно екологічної безпеки, виконання річних планів підготовки 
об’єктів з цивільного захисту (ЦЗ). 



У 1 кварталі вжито заходів з придбання та комплектації відокремлених підрозділів 
Товариства первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками, пожежним інструментом 
та інвентарем) в кількості 272 шт. 

У 27 підрозділах, усі вогнегасники, термін діагностування у яких вийшов, пройшли 
обслуговування на спеціалізованому підприємстві, згідно укладеного договору та готові до 
використання за призначенням. 

Відповідно до ДСТУ 6309:2007, у підрозділах вжито заходів з придбання для 
оновлення знаків з питань пожежної безпеки у кількості 235 шт.  

Здійснений контроль щодо діяльності пожежно-технічних комісій та добровільних 
пожежних дружин ВПТ. По підрозділах складені щоквартальні акти про здійснення пожежно 
- технічних обстежень та вжиті заходи щодо усунення виявлених порушень. Розроблено та 
затверджено наказом по Товариству плани роботи ПТК та ДПД на 2018 рік. 

Станом на 01.04.2018рік, на 2-х підпорядкованих об'єктах Товариства (ДВЕМ та НЛК) 
модернізовано системи протипожежного захисту. 

Оповіщення персоналу про пожежу здійснюється технічними засобами сповіщень. У 1 
кварталі 2018 року перевірено технічний стан систем об’єктів Товариства, підключених до 
пунктів цілодобового спостереження, з переукладанням договору на спостереження, 
спеціалізованою організацією. 

 Службою електролабораторних досліджень та пожежної автоматики (СЕЛД та ПА 
Товариства) здійснені регламентні роботи з технічного обслуговування та планово-
попереджувального ремонту автоматичних установок пожежної сигналізації, відповідно до 
плану-графіку на 2018 рік.  

Монтаж, технічне обслуговування та планово попереджувальний ремонт АУПС 
виконується відповідно до переоформленої, у 2014 році, ліцензії серії АЕ № 522772 від 
13.10.2014 року, виданої ПАТ «Хмельницькобленерго» на необмежений термін.  

Профілактичні огляди і ППР електромереж, пристроїв блискавкозахисту виконані 
відповідно до план – графіків на 2018 рік.  

У першому кварталі 2018 року вжиті відповідні заходи, щодо закінчення монтажу 
систем захисту будівель від розрядів блискавки, передбачених планом на 2018 рік, ще на 4 
об’єктах Товариства. 

На виконання ст.57 Кодексу цивільного захисту України, для підготовки декларацій 
про початок експлуатації об’єктів після будівництва, розширення, реконструкції, капітального 
ремонту у 2018 році, на 4 об’єктах Товариства, проведена робота з проведення обстеження 
та підготовки експертних висновків з оцінки протипожежного стану об’єкта. Станом на 
1.04.2018 року, усі об’єкти Товариства отримали зареєстровані декларації на право вчинення 
певних дій щодо провадження господарської діяльності на об’єктах нерухомості за 
декларативним принципом.  

На виконання листа Міненерго вугілля України від 29.03.2018 року № 04/14-2498 «Про 
посилення пожежної безпеки» з метою підготовки об’єктів Товариства до експлуатації у 
весняно-літній пожежонебезпечний період 2018 року проведено наступні заходи: 

 Департаментом цивільного захисту, пожежної безпеки та екології Товариства, який 
станом на 01.04.2018 налічує 9 працівників та керівництвом дирекцій здійснено, відповідно 
до річного графіку, 36 комплексних перевірок стану цивільного захисту, пожежної та 
екологічної безпеки. За результатами перевірок видані приписи /звіти/, щодо усунення 
виявлених порушень та недоліків, які зареєстровані у відповідних журналах реєстрації; 

Наказами керівників об’єктів призначені відповідальні особи за дотриманням 
протипожежного режиму, справності електромережі та електрообладнання, технологічного 
обладнання, первинних засобів пожежегасіння; 

Керівниками потенційно небезпечних об’єктів Товариства проведені практичні 
відпрацювання планів евакуації людей з приміщень на випадок пожежі; 

На об'єктах проведено страхування складу членів добровільних пожежних дружин;  
На засіданні комісії з питань надзвичайних ситуацій Товариства розглянуто питання 

«Про стан протипожежного водопостачання та підготовку об’єктів до весняно-літнього 



пожежонебезпечного періоду 2018 року», xiд виконання заходів щодо забезпечення 
протипожежного захисту полів технічних культур і лісових масивів; 

Вжито заходів щодо усунення виявлених недоліків та підготовку до початку роботи 
оздоровчого табору «Джерельце» Товариства;  

Прийнято участь у спільній нараді за участю представників ДСНС щодо дотримання 
ліцензійних умов та забезпечення виконання нормативних вимог з пожежної та техногенної 
безпеки на підпорядкованих об’єктах; 

Забезпечено функціонування добровільних пожежних дружин та прийнято участь 
членів ДПД в проведенні тренувань щодо взаємодії з службами цивільного захисту 
Красилівського р-ну Хмельницької області; 

Вжито заходів, виданий наказ, про посилення контролю за технічним станом ПЛ-0,4-
110 кВ, що проходять по полях та інших сільськогосподарських угіддях, шляхом організації 
позапланових оглядів та перевірок на предмет відповідності їх технічного стану, з 
обов’язковими вимірами габаритів ліній електропередачі та відповідність їх охоронних зон 
вимогам Правил охорони електричних мереж.Роботи по розчищенню трас ПЛ від зелених 
насаджень, очерету і порослі проводяться згідно план-графіків на 2018 рік з дотриманням 
виконанням вимог ПУЕ п.2.4.6; 2.5.166; 

Проведено роз’яснювальну роботу з суб’єктами господарювання, власниками 
сільськогосподарських угідь та з населенням, через засоби масової інформації, щодо 
недопущення пожеж в охоронних зонах ліній електропередачі, запобігання виникненню 
пожеж у природних екосистемах, правил поведінки населення в цих умовах;  

Забезпечено проведення спеціальних об’єктових навчань та тренувань з питань 
цивільного захисту з метою навчання працівників, посадових осіб і керівників підрозділів 
діям у надзвичайних ситуацій (у тому числі виникнення пожежі); 

Вжито заходів з виготовлення та забезпечення підрозділів бланочною продукцією з 
питань цивільного захисту та пожежної безпеки (журналами реєстрації інструктажів, 
тренувань, обліку ЗІЗ, протипожежного водопостачання, тощо);  

Проведено позапланові інструктажі працівникам задіяних на роботах з підвищеною 
пожежною небезпекою; 

За участю працівників 1-го ДПРЗ ДСНС у Хмельницькій області і відділу пожежної 
безпеки та екології Департаменту цивільного захисту, пожежної безпеки та екології. 

Товариства, проведено перевірки внутрішнього та зовнішнього протипожежного 
водопостачання потенційно небезпечних об’єктів, підпорядкованих Товариству;  

Відпрацьовано оперативні плани та картки пожежегасіння, інструкцію з дій персоналу 
для забезпеченні евакуації людей у випадку виникнення пожежі та порядку включення 
систем протипожежного захисту; 

З метою поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої 
безпеки та захисту життя в надзвичайних ситуаціях у дошкільному навчальному закладі 
Товариства №55 «Сонечко» проведено Тиждень безпеки дитини. Вихованці закладу 
протягом цього тижня розширили і закріпили знання в області пожежної безпеки, правилах 
поведінки під час нестандартних ситуацій. У цей період в закладі проведено навчально-
практичні заходи з безпеки життєдіяльності, ігри та бесіди про різні способи пожежегасіння і 
порятунку та відвідування пожежно-технічної виставки ДСНС у Хмельницькій області. 
Зацікавила малят і зустріч з командою пожежників 3-ї ДПРЧ м. Хмельницького. Діти мали 
можливість поспілкуватися із справжніми пожежниками, побачити демонстрацію спецодягу, 
обладнання пожежної машини, всі пристрої для пожежегасіння, а також закріпити правила 
безпечної поведінки з вогнем. 

Окрім того, на виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Указу 
Президента України від 06.08.98 № 855/98 «Про День довкілля», виконання розпорядження 
голови Хмельницької облдержадміністрації «Про організацію робіт щодо підготовки 
населених пунктів області до весняно-літнього періоду 2018 року», з метою підготовки 
об’єктів Товариства до весняно-літнього періоду 2018 року та забезпечення належного 



санітарного порядку на територіях Товариства після зимового періоду, наказом №223 від 
12.03.2018 року по Товариству запроваджено: 

• З 26 березня по 25 травня 2018 року Двомісячник благоустрою, на цей період 
оголошено кожну п’ятницю санітарним днем та Проведення Дня довкілля - 21 
квітня 2018 року. 

По Товариству, на цей період, затверджені «Заходи щодо проведення робіт із 
благоустрою та Дня довкілля», проводяться заходи, спрямовані на поліпшення стану 
навколишнього середовища, очищення територій та їх озеленення, поширення екологічних 
знань працівників Товариства. 

 
- Дані щодо виконання відповідних бюджетів у частині витрат на 

забезпечення пожежної безпеки на об’єктах і територіях, що вирішувалися у 
звітному періоді. 

 

№ п/п Найменування робіт, заходів 
Сума коштів витрачених 
на виконання заходів, 

грн 

1. Модернізація систем протипожежного захисту 
(АУПС, АУПГ та СПГа) 19956,00 

2. Придбання вогнегасників, пожежного інструменту 
та інвентарю 99700,00 

3. Технічне обслуговування вогнегасників 53746,10 

4. Випробування зовнішнього та внутрішнього 
протипожежного водогону 7550,00 

5. Навчання працівників правилам пожежної безпеки 
та цивільного захисту  

5952,00 
 

6. Висвітлення питань техногенного характеру в ЗМІ 7350,00 
7. ТО систем протипожежного захисту 1303,20  

8. Моніторинг пультів спостереження за станом СПЗ 38646,00 

9. Функціонування ДПД та їх страхування 49896,00 
 

10. Оцінка протипожежного стану об’єкту 10000,00 
 
У відповідності до фінансового плану Товариства на заходи з пожежної безпеки у 

першому кварталі 2018 року(в т.ч. цивільного захисту та техногенно - екологічної безпеки) - 
освоєно 433523,00 грн при плані 358800,00 грн.  

 


