
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗВІТ 
з реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки 

АТ «Хмельницькобленерго» за 9 місяців 2020 року. 
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Стан виконання завдань і вирішення питань у сфері пожежної та техногенно-
екологічної безпеки на об’єктах і територіях, що вирішувалися у звітному періоді. 

На виконання вимог наказів Міністерства енергетики України «Про затвердження 
Галузевого плану основних організаційно-технічних заходів з забезпечення пожежної 
безпеки у 2020 році» по Товариству на протязі 9-ти місяців 2020 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 АТ 
«Хмельницькобленерго» на 2020 рік», затверджений наказом від 23.12.2019 року №924, 
«План профілактичної та інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо попередження 
виникнення пожеж, загибелі та травмування людей на них на об'єктах АТ 
«Хмельницькобленерго» на 2020 рік», «План-заходів з підготовки об'єктів АТ 
«Хмельницькобленерго» до роботи у весняно-літній період 2020 року, затверджений 
наказом від 13.03.2020 №175, «План організації забезпечення належного санітарного 
порядку на територіях підрозділів Товариства у 2020 році», затверджений наказом від 
02.03.2020 №156, розпорядження від 24.07.2019 року №310 «Про посилення пожежної 
безпеки», протоколи засідання пожежно-технічної комісії АТ «Хмельницькобленерго» від 
14.05.2020 року, 13.07.2020 року та 24.09.2020 року у яких проаналізований стан виконання 
протипожежних заходів на підвідомчих об'єктах та визначені шляхи усунення недоліків 
протягом 2020 року. 

На виконання вимог статей 20 та 55 Кодексу цивільного захисту України, в Товаристві 
створено Департамент цивільного захисту, пожежної безпеки та екології, який 
підпорядкований безпосередньо генеральному директору АТ «Хмельницькобленерго». 

Розроблені, переглянуті та затверджені Положення про департамент цивільного 
захисту, пожежної безпеки та екології Товариства, положення про відділи цивільного 
захисту, пожежної безпеки та екології, а також посадові інструкції їх працівників. 

Станом на 01.10.2020 року, департамент цивільного захисту, пожежної безпеки та 
екології Товариства налічує 9 працівників. Крім того, у відокремлених структурних 
підрозділах Товариства нараховується 25 посадових осіб, на яких наказом покладені за 
суміщенням функції контролю за станом цивільного та протипожежного захисту.  

Департаментом цивільного захисту, пожежної безпеки та екології Товариства, станом 
на 01.10.2020 року здійснено 69 перевірок стану цивільного захисту, пожежної та екологічної 
безпеки. За результатами перевірки видані приписи з усунення виявлених порушень, звіти з 
рекомендаціями щодо поліпшення функціонування системи управління пожежною та 
техногенно-екологічною безпекою підрозділів.  

На основі виявлених порушень по Товариству розроблений та затверджений «План 
заходів щодо усунення недоліків з питань техногенної та пожежної безпеки в розрізі 
підвідомчих об’єктів Товариства на 2020 рік». 

Станом на 01.10.2020 року Товариством, вжито заходів із забезпечення організації 
планування роботи на покращення стану цивільного захисту, пожежної та техногенної - 
екологічної безпеки у відокремлених підрозділах, службах, відділах та цехах Товариства» та 
затвердження Фінансового та Комплексного планів організаційно - технічних заходів з питань 
пожежної безпеки на 2020 рік. По Товариству видано розпорядження «Про планування робіт 
з питань цивільного захисту, пожежної та техногенно-екологічної безпеки на 2020 рік».  

По Товариству, Комплексний план організаційно технічних заходів з питань цивільного 
захисту, пожежної та техногенної безпеки на 2020 рік, фінансовий план реалізації цих заходів 
та План основних організаційно-технічних заходів з питань пожежної безпеки на 2020 рік, 
виконується у встановлені терміни. 

Згідно Плану роботи пожежно-технічної комісії, за 9 місяців поточного року, 
проведено три засідання, за результатами якого оформлені відповідні протокольні рішення. 
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Протоколи засідання пожежно-технічної комісії АТ «Хмельницькобленерго» від 14.05.2020 
року, 13.07.2020 року та 21.09.2020 року. 

Заходи передбачені наказами та вказівками Міненерго України за напрямком 
пожежної безпеки за 9 місяців 2020 року виконано у повному обсязі. Здійснювався 
моніторинг виконання листів та вказівок ГУ ДСНС, ОДА, надавалась відповідна звітність та 
інформаційне забезпечення. Працівниками департаменту цивільного захисту, пожежної 
безпеки та екології Товариства прийнято участь в засіданнях комісії ТЕБ та НС ОДА, інших 
заходах, які проводились управлінням цивільного захисту ОДА. 

На протязі 2020 року вжито заходів з придбання та комплектації відокремлених 
підрозділів Товариства первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками в кількості 
268 шт., пожежним інструментом та інвентарем в кількості 73 шт.). 

У 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.  

Здійснений контроль щодо діяльності пожежно-технічних комісій ВПТ. По підрозділах 
складені щоквартальні акти про здійснення пожежно-технічних обстежень та вжиті заходи 
щодо усунення виявлених порушень. Розроблено та затверджено наказом по Товариству 
план роботи ПТК на 2020 рік.  

Станом на 01.10.2020 року, на 4-х підпорядкованих об'єктах Товариства 
модернізовано системи протипожежного захисту. Оповіщення персоналу про пожежу 
здійснюється технічними засобами сповіщень, перевірено технічний стан систем об’єктів 
Товариства підключених до пунктів цілодобового спостереження . 

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 ТО УПС на 2020 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, спеціально 
навченими працівниками з числа персоналу Товариства, які пройшли навчання і мають 
свідоцтва відповідного зразку щодо надання дозволу з виконання робіт.  

Профілактичні огляди і ППР електромереж, пристроїв блискавкозахисту виконані 
відповідно до план – графіків їх технічного обслуговування на 2020 рік.  

На виконання вимог НАПБ А.01.001-14, на об’єктах Товариства встановлено 7 
протипожежних дверей, воріт, люків з нормованою межею вогнестійкості.  

Старосинявським цехом централізованого ремонту АТ «Хмельницькобленерго» 
(ліцензія серії АЕ № 522772 від 13.10.2014 року, виданої ПАТ «Хмельницькобленерго» на 
необмежений термін), згідно «Плану комплексних заходів по вогнезахисному просоченню 
елементів дерев'яних конструкцій АТ «Хмельницькобленерго» на 2020 рік», проведена 
робота з вогнезахисту дерев'яних конструкцій горищ будівель та споруд на об'єктах ВПТ 
вогнебіозахистом ЕКОСЕПТ 450-1, термін експлуатації якого становить 3 роки. 

На виконання листа Міненерго України від 25.09.2020 №26/1.5-25.1-20837 «Про 
посилення пожежної безпеки у осінньо-зимовий період 2020/2021», розпорядження голови 
Хмельницької облдержадміністрації «Про організацію робіт щодо підготовки населених 
пунктів області до осінньо-зимового періоду 2020/2021 років» керівництвом АТ 
«Хмельницькобленерго» з метою істотного скорочення загальної кількості пожеж в області 
спланований комплекс заходів протипожежного захисту:  



Cторінка 4 з 7 

 

Затверджено та запроваджено в усіх відокремлених підрозділах «План організаційних 
заходів, спрямованих на зміцнення протипожежного стану об'єктів Товариства у ОЗП 
2020/2021 рр.». 

Проведені засідання пожежно-технічних комісій та комісій з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Складені та доведені до керівників усіх відокремлених підрозділів протоколи 
засідання пожежно-технічних комісій «Про виконання плану основних заходів пожежної 
безпеки на 2020 рік », «Підготовки до ОЗП 2020/2021 років».  

З метою підготовки об’єктів Товариства до експлуатації у пожежонебезпечний період 
2020/2021 років проведено наступні заходи: 

 працівниками департаменту цивільного захисту, пожежної безпеки та екології, 
спільно з членами пожежно-технічних комісій відокремлених підрозділів Товариства, 
здійснені обстеження протипожежного стану територій, будинків та споруд ; 

 на об'єктах оновлено інформаційно - довідкові куточки з цивільного захисту та 
пожежної безпеки з наочною агітацією ; 

 наказами керівників, призначені відповідальні особи за дотриманням 
протипожежного режиму, справності електромережі та електрообладнання, технологічного 
обладнання, забезпечення приміщень первинними засобами пожежогасіння; 

 в навчально - методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
області та навчально – курсовому комбінаті Товариства забезпечено навчання працівників 
правилам цивільного захисту, пожежної безпеки та проведено позапланові інструктажі 
працівникам підрозділів, задіяних на роботах з підвищеною пожежною небезпекою. 
Переглянуто «Положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань 
цивільного захисту, пожежної та техногенно - екологічної безпеки АТ 
«Хмельницькобленерго» за № 01-01-П-02-2020; 

 керівниками підрозділів Товариства проведені практичні відпрацювання 
оперативних планів та карток пожежогасіння підрозділів, інструкції та планів евакуації людей 
з приміщень та будівель на випадок пожежі ; 

 приведенні в робочий стан вогнегасники, пожежні щити доукомплектовані 
необхідним пожежним інвентарем та інструментом; 

 вжито заходів з виготовлення та забезпечення ВПТ бланочною продукцією з питань 
цивільного захисту та пожежної безпеки(журналами реєстрації інструктажів, тренувань, 
обліку ЗІЗ тощо); 

 вжито заходів із підготовки до опалювального сезону котелень, у тому числі 
обслуговування та заміни котлів, які не відповідають вимогам нормативних актів. 

По Товариству проведені заходи спрямовані на поліпшення стану навколишнього 
середовища та пожежної безпеки, очищення територій, поширення екологічних знань 
працівників Товариства. У звітному періоді здійснено комплекс заходів з ліквідації нафтових 
забруднень на підстанціях сучасним методом біотехнологічного комплексу робіт ДУКАТм.  

 
Організація навчання працюючих діям в умовах надзвичайних ситуацій 

Підготовка керівного складу Товариства проводиться в навчально-методичному центрі 
ЦЗ та БЖД Хмельницької області та на базі НКК Товариства. На базі навчально-методичного 
центру Хмельницької області за 9 місяців 2020року проведено навчання та перевірку знань з 
питань пожежної безпеки 120 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 21.12.2019 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 



Cторінка 5 з 7 

 

забезпечено їх наповнення навчальними і наочними посібниками, передбаченими 
загальною програмою підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях.  

Вжито заходів з удосконалення матеріально-технічної бази з підготовки працівників 
до дій у надзвичайних ситуаціях шляхом розробки інформаційних плакатів та документації з 
питань організації навчання працівників (переліку осіб керівного складу і фахівців, які 
підлягають навчанню з питань пожежної безпеки, робочих навчальних планів і програм, 
тощо). 

Організовано роз’яснювальну роботу щодо попередження надзвичайних ситуацій, із 
залученням засобів масової інформації. В 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. 

 
Дані щодо виконання відповідних бюджетів у частині витрат на основні заходи 

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  Обладнання об’єктів системами протипожежного захисту 
(АУПС, АУПГ та СПГа), вивід сигналів на пульти 
спостереження  

196146,00 

2 Технічне обслуговування вогнегасників 112100,00 

3 Випробування зовнішнього та внутрішнього 
протипожежного водогону 

110100,00 

4 

  
Просочування дерев’яних конструкцій будівель 
вогнезахисним розчином, придбання розчину Екосепт-450. 

916000,00 

5 Приведення до вимог Правил масло приймальних 
пристроїв, масло відводів, протипожежних ущільнень на 
П/СТ, впровадження біотехнології ліквідації нафтових 
забруднень. 

 
 
 

1136000,00 

6 Поновлення знаків та написів пожежної безпеки. 
Придбання плакатів з ЦЗ. 

40744,00 

7 Навчання працівників правилам пожежної безпеки та 
цивільного захисту  

30000,00 

 

8 Висвітлення питань техногенно – екологічного характеру в 
ЗМІ 

10000,00 

9 Моніторинг пультів спостереження за станом СПЗ  163286,00 

10 Функціонування ДПД та їх страхування 62856,00 

 

11 Оцінка протипожежного стану об’єкту та інспектування 
систем протипожежного захисту 

50000,00 

12 Встановлення протипожежних дверей 48000,00 

13 Придбання пожежного інструменту та вогнегасників 117366,00 

У відповідності до фінансового плану Товариства на заходи пожежної та техногенно 
- екологічної безпеки за 9 місяців 2020 року (в т.ч. цивільного захисту ) - освоєно 6 107206,0 
грн.  
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Відомості про пожежі та їх наслідки 
З метою уніфікації збору інформації про пожежі та їх наслідки щомісячно забезпечено 

збір від ВПТ та подання звіту «Про пожежі та їх наслідки» в Міненерго України.  
Для обліку та аналізу пожеж, які сталися на об’єктах Товариства, заведений журнал 

первинного обліку пожеж.  
В Товаристві запроваджено постійний моніторинг з негайним інформуванням 

чергового сектору Міненерго про випадки низових та верхових пожеж на енергооб’єктах 
Товариства. 

За 9 місяців 2020 року, на об’єктах Товариства, пожеж не зареєстровано. 
 

Діяльність добровільної пожежної охорони 
По відокремлених підрозділах Товариства створені добровільні пожежні дружини. 
Функціонування дружин здійснюється відповідно до Постанови КМУ від 17 липня 2013 

р. № 564. 
 

Організація й проведення навчань з питань пожежної безпеки ДПО 
По Товариству розроблені та погоджені з територіальним органом ГУ ДСНС України у 

Хмельницькій області «Положення про добровільну пожежну охорону АТ 
«Хмельницькобленерго» та Програма підготовки членів ДПД.  

Департаментом цивільного захисту, пожежної безпеки та екології Товариства надано 
методичну допомогу у діяльності створених по підрозділах такого роду громадських 
формувань.  

Розроблено та затверджено наказом по Товариству план роботи ДПД на 2020 рік. 
Керівниками підрозділу, де створена ДПО, здійснені перевірки діяльності дружини з їх 

готовності до дій з ліквідації пожеж із складанням актів перевірки. Проведення тренувань 
особового складу дружин оформлені карткою практичних відпрацювань навчання ДПД. 

 
Інформація щодо фінансування та матеріально-технічного забезпечення ДПО 

По Товариству виданий наказ від 16.12.2019 р.№909 «Про організацію роботи ДПД» 
пунктом 4, пунктом 5 та пунктом 6 якого передбачено - « Оплату праці членів добровільних 
пожежних дружин за час їхньої участі в ліквідації пожежі або наслідків аварій здійснювати з 
розрахунку середньомісячного заробітку за місцем роботи, а матеріальне заохочення, у тому 
числі надання додаткових оплачуваних відпусток членів добровільної пожежної дружини, 
здійснювати у відповідності до Колективного договору по Товариству.  

Обов’язкове особисте страхування життя членів добровільної пожежної дружини 
здійснено відповідно до Закону України «Про страхування».  

Укладений договір обов’язкового особистого страхування членів добровільних 
пожежних дружин, терміном дії до 01 квітня 2021року.  

Чисельність об’єктових пожежних дружин, станом на 01.10.2020 року, складає 180 
чоловік.  

 
Дані щодо нормативно-правового регулювання 

(реалізація вимог пожежної безпеки, що містяться у відомчих нормативних 
актах). 

 На реалізацію вимог нормативних актів по Товариству проведена робота з 
розроблення та затвердження по Товариству «Плану виконання робіт протипожежного 
призначення на 2020 рік», «Плану заходів усунення недоліків правил пожежної безпеки в 
розрізі підвідомчих об’єктів», «Плану заходів з усунення недоліків на ПС 0,4-10 кВ» . 

На виконання ст.57 Кодексу цивільного захисту України для підготовки декларацій про 
початок експлуатації об’єктів нерухомості, на об’єктах Товариства проведена робота з 
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проведення обстеження та підготовки експертних висновків з оцінки протипожежного стану 
об’єктів. Станом на 1.10.2020 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 наказу МВС України за №696 від 15.06.2015 року «Про затвердження 
Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього 
протипожежного водопостачання», «Заходів з цивільного захисту, пожежної та техногенно-
екологічної безпеки спрямованих на запобігання виникнення надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру по АТ «Хмельницькобленерго» на 2020 рік», протягом 
вересня 2020 року здійснено випробування мереж протипожежного водопостачання 
підрозділів, із складанням відповідних актів готовності на відповідність нормативним 
вимогам(нормам)та готовності до експлуатації у ОЗП 2020/2021років.  

Окрім того, у відповідності до вимог Інструкції про порядок утримання, обліку та 
перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання», Правил 
пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі 
України, при перевірці(випробуванні) мереж протипожежного водопостачання підрозділів 
відпрацьовано: оперативні плани та картки пожежогасіння з послідуючим проставлянням 
відповідних відміток у них, Інструкцію з дій чергового персоналу в забезпеченні евакуації 
людей у випадку виникнення пожежі, порядок дій працівників у разі виникнення 
пожежі(включення систем протипожежного захисту, зняття напруги з електроустановок, 
вимкнення систем вентиляції тощо). 

Підрозділами отримано, від представників пожежно-рятувального підрозділу ДСНС 
України, акти перевірки водопровідної мережі на водовіддачу. 

 
 
Директор ДЦЗПБ та Е      А.В. Манільчук 
 
Начальник ВПБ та Е       В.М. Паламарчук 


