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про поGилення пожежноi безпеки у веGняно-лiтнiй перiод та
реалiзацiТ державноТ полiтики у Gферi пожежноТ безпеки

АТ кХмельницькобленергоD у 1 кварталi 2О2l ро}ry.
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Квартальний звiт з питань пожежноТ безпеки
Редакцiя 01

- Про стaн пiнrоroвкtп a6|eKTiBToaapиcrвa до по}хежонёбёЕпёчноrо
весняно-лiтньаrо пsрiолу 2а21 року

По Товариству, на протязi 3-х мiсяцiв 2021 року, видано ряд розпорядчих документiв
направлених на недопущення загрози життю i здоров'ю працiвникiв Товариства внаслiдок
ВИнИкнення над3вичаЙних ситуацiЙ, пов'язаних з виникненням пожеж, а саме: "План основних
органiзацiЙно-технiчних заходiв з питань пожежноi безпеки АТ кХмельницькобленерго>" на
2021 piK", затверджений наказом вiд 23.Lt.2O20 Nэ 11-09,"План - заходiв з пiдготовки об'ектiв АТ
кХмельницькобленерго>" до роботи у весняно-лiтнiй перiод 2021 року, затверджений наказом
ВiД 11.0З.2021 року NS 155,кПлан органiзацii забезпечення належного санiтарного порядку на
територiях пiдроздiлiв Товариства у 202L роцi), затверджений наказом вiд 25,0Z.202L Ns1].4,
Протокол засiдання пожежно-технiчноТ KoMicii АТ кХмельницькобленерго)) вiд 22.03.202I
РокУ,У якиХ проаналiзованиЙ стан виконання протипожежних заходiв на пiдвiдомчих об'ектах
та визначенi шляхи усунення недолiкiв протягом 2021 року.
По Товариству розроблено та затверджено Комплексний план органiзацiйно технiчних заходiв
з питань цивiльного захисту, пожежноТ та техногенноi безпеки на 2021 piK та фiнансовий план
його реалiзацiТ.
План основних органiзацiйно-технiчних заходiв з питань пожежноТ безпеки ДТ
кХмельницькобленерго) на 2021 piK викону€ться згiдно встановлених, планом, TepMiHiB.
3гiдно ПланУ роботи пожежноi - технiчноТ KoMiciT' у першому кварталi поточного РокУ,
проВедено одне засiдання, за результатами якого оформлене вiдповiдне протокольне рiшення.
Протокол засiдання пожежно-технiчноi KoMiciT АТ кХмельницькобленерго) вiд22.03.2021 року.

Пiдготовка керiвного складу Товариства проводиться приватним пiдприемством
"Безпека В.С.Е."та на базi НКК Товариства. Приватним пiдприемством "Безпека В.С.Е."з початку
2021 року проведено навчання та перевiрку знань з питань пожежноТ безпеки 60 керiвникам та
спецiалiстам, обов'язки яких пов'язанi з органiзацiею та забезпеченням пожежноТ безпеки в
п iдпорядкованих п iдроздiлах.

Згiдно вимог Постанови КМУ вiд 26,06,2014р. Ng444, кОрганiзацiйно-методичних
вказiвок з пiдготовки населення до дiй у надзвичайних ситуацiях> Bci вiдокремленi пiдроздiли
обладнано iнформацiйно-довiдковими кугочками з питань цивiльного захисту, пожежноi та
екологiчноi безпеки та забезпечено Iх наповнення навчальними i наочними посiбниками,
передбаченими 3агальною програмою пiдготовки працiвникiв до дiЙ у надзвичайних ситуацiях.
Вжито заходiв з удосконалення пiдготовки працiвникiв до дiй у надзвичайних ситуацiях
шляхом розробки типовоТ документацiТ з питань органiзацiТ спецiального навчання (тренувань)
працiвникiв( навчального плану та програми тренувань).
Органiзовано роз'яснювальну роботу щодо попередження надзвичайних ситуацiй, iз
залученням засобiв MacoBoi iнформацiТ. На сайтi АТ "Хмельницькобленерго" випускаються
(друкуються) статгi на протипожежну тематику та цивiльний захист, з питань дотримання вимог
чинного законодавства цивiльного захисту, пожежноТ та техногенно екологiчноi безпеки,
виконання рiчних планiв пiдготовки об'ектiв з цивiльного захисry (l-{3).

В пiдроздiлах, yci вогнегасники, TepMiH дiагностування у яких вийшов, пройшли
обслуговування на спецiалiзованому пiдприемствi, згiдно укладеного договору та готовi до
використання за призначенням.

Здiйснений контроль щодо дiяльностi пожежно-технiчних комiсiй та добровiльних
пожежних дружин ВПТ, По пiдроздiлах складенi щоквартальнi акти про здiйснення пожежно -

технiчних обстежень та вжитi заходи щодо усунення виявлених порушень. Розроблено та
затверджено наказами Ns].107 вlд 2З.tL.202О та Ne1108 вiд 2З,7L.2020, вiдповiдно, плани
роботи ПТК та flПfl на 2021 piK.

Оповiщення персоналу про пожежу здiйснюеться технiчними засобами сповiщень. У 1 кварталi
2021 року перевiрено технiчний стан систем об'ектiв Товариства, пiдключених до пунктiв
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цiлодобового спостереження, з пролонгуванням договору на спостереження, спецiалiзованою
органiзацi€ю.

Службою електролабораторних дослiджень та пожежноТ автоматики (СЕЛД та ПА Товариства)
здiйсненi регламентнi роботи з технiчного обслуговування та планово-попереджувального
ремонту автоматичних установок пожежноТ сигналiзацii вiдповiдно до плану-графiку на 202L
piK.

Монтаж, технiчне обслуговування та планово попереджувальний ремонт АУпс
Виконуеться вiдповiдно до переоформленоТ, у 2014 роцi, лiцензiТ cepiT АЕ N9 522772 вiд
].3.10,2014 року, виданоТ АТ кХмельницькобленерго)) на необмежений TepMiH,

Профiлактичнi огляди i ППР електромереж, пристроТв блискавкозахисту виконанi
вiдповiдно до план - графiкiв на 2021 piK,

На виконання листа Мiненерго УкраТни вiд 02.04.2021 року N9 26/1,5-25.1"-5476 кПро
посилення пожежноТ безпеки у весняно-лiтнiЙ перiод 2021 року) з метою пiдготовки об'ектiв
Товариства до експлуатацiТ у весняно-лiтнiй пожежонебезпечний перiод 2021 року проведено
наступнi заходи:

flепартаментом цивiльного захисту, пожежноТ безпеки та екологii Товариства, який
станом на 01.04.2021 налiчуе 10 працiвникiв та керiвництвом дирекцiй здiйснено, вiдповiдно
до рiчного графiку, 15 перевiрок стану цивiльного захисту, пожежноiта екологiчноiбезпеки.3а
ре3УлЬтатами перевiрок виданi приписи /звiти/, щодо усунення виявлених порушень та
недолiкiв, якi заресстрованi у вiдповiдних журналах реестрацii;
Наказами керiвникiв об'ектiв призначенi вiдповiдальнi особи за дотриманням протипожежного
реЖИмУ, справностi електромережi та електрообладнання, технологiчного обладнання,
первинних засобiв пожежегасiння;
Керiвниками потенцiЙно небезпечних o6'eKTiB Товариства проведенi практичнi вiдпрацювання
планiв евакуацiТ людей з примiщень на випадок пожежi;

На о6'ектах проведено страхування складу членiв добровiльних пожежних;
На засiданнi KoMicii з питань надзвичайних ситуацiй Товариства розглянуто питання

"Про стан протипожежного водопостачання та пiдготовку об'ектiв до весняно-лiтнього
пожежонебезпечного перiоду 202L року", хiд виконання заходiв щодо забезпечення
протипожежного захисту полiв технiчних культур i лiсових масивiв ;

3абезпечено функцiонування добровiльних пожежних дружин та прийнято участь членiв

ДПД в проведеннi тренувань щодо взаемодiТ з службами цивiльного захисry Ярмолинецького,
Бiлогi рського та Ста роси ня вського ра йону Хмел ьн и цькоТ областi;

Вжито заходiв, виданий лист , про посилення контролю за технiчним станом ПЛ-0,4-110
кВ, що проходять по полях та iнших сiльськогосподарських угiддях, шляхом органiзацiТ
по3апланоВих оглядiв та перевiрок на предмет вiдповiдностi ix технiчного стану, з

обов'язковими вимiрами габаритiв лiнiй електропередачi та вiдповiднiсть ii охоронних зон
вимогам Правил охорони електричних мереж. Роботи по розчищенню трас ПЛ вiд зелених
насаджень, очерету i порослi проводяться згiдно план-графiкiв на 2021 piK з дотриманням
виконанням вимог ПУЕ п.2.4,6; 2,5.t66;

Проведено роз'яснювальну роботу з су6'ектами господарювання, власниками
сiльськогосподарських угiдь та з населенням, через засоби масовоТ iнформацii, щодо
недопущення пожеж в охоронних зонах лiнiй електропередачi, запобiгання виникненню
пожеж у природних екосистемах, правил поведiнки населення в цих умовах;
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Забезпечено проведення спецiальних о6'ектових

цивiльного захисту з метою навчання працiвникiв, посадових
надзвичаЙних ситуацiЙ (у тому числi виникнення пожежi);

Редакцiя 01

навчань та тренувань з питань

осiб i керiвникiв пiдроздiлiв дiям у

Проведено по3аплановi iнструктажi працiвникам задiяних на роботах з пiдвищеною
пожежною небезпекою;

3а Участю працiвникiв ].-го ДПР3 ДСНС у Хмельницькiй областi i вiддiлу пожежноТ
безпеки та екологii,Щ,епартаменту цивiльного захисту, пожежноi безпеки та екологiТ Товариства,
ПРОВедено перевiрки внутрiшнього та зовнiщнього протипожежного водопостачання об'€ктiв,
п iдпорядкован их Това риству;

OKpiM того, на виконання Закону УкраТни кПро благоустрiй населених пунктiв>, Указу
Президента УкраТни вiд 06,08.98 Ns 855/98 кПро День довкiлля>, виконання розпорядження
голови Хмельницькоi облдержадмiнiстрацii кпро органiзацiю робiт щодо пiдготовки населених
ПУнктiв областi до весняно-лiтнього перiоду 2021 року>, з метою пiдготовки об'ектiв Товариства
ДО ВеСНЯНО-лiтнього перiоду 2021 року та забезпечення належного санiтарного порядку на
територiях Товариства пiсля зимового перiоду, наказом N9114 вiд 25.02,2O2L року по
Товариству запроваджено:

З 26 березня по 28 травня 202t року ,Щвомiсячник благоустрою, на цей перiод
оголошено кожну п'ятницю санiтарним днем та

Проведення.Щня довкiлля - 17 квiтня 2021 року.

ПО Товариству, на цеЙ перiод, затвердженi к3аходи lцодо проведення робiт iз
благОУстрою та Дня довкiлля>, проводяться заходи, спрямованi на полiпшення стану
навколишнього середовиlца, очищення територiй та ii озеленення, поширення екологiчних
знань працiвникiв Товариства,

- ýaыi щада виконання вiдповýднuх бюджвтiв у частинi вптрат на забвзлeче}fffý

'rох{€жноi 
бвЕпакм на о6'ектах i твриторiях, що впрiчtувапцся у sвýтlаому

перiодj.

Ne пlп Найменування робiт,
заходiв

Сума коштiв витрачених на
вико,нання заходiв, грн

1. Модернiзацiя систем протипожежного захисry
(АУПС, АУПГ та СПГа)

14150,00

2. Придбання вогнегасникiв, пожежного
i н стр-ум е H]L ]9_це9цзРР

3. Технiчне обслуговува ння вогнегасникiв 68891,00
4, Випробування зовнiщнього та внутрiщнього

п роти пожежного водогону
7550,00

5. Навчання працiвникiв правилам пожежноТ 18000,00
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безпеки та цивiльного захисту

виготовлення знакiв та написiв ПБ
ТО систем протипожежного захисту
Монiторинг пультiв спостереження за станом
спз

Функцiонування flПfl та ix страхування

Приведення до вимог правил силових та
освiтлювальних мереж

Квартальн ий зв ir, з питань поlItеiItноi безIlеки

У вiдповiдностi до фiнансового плану Товариства на заходи
кварталi 2021 року(в т.ч. цивiльноrо захисту та техногенно -
566030,70 грн.

з пожежноТ безпеки у першому
, екологiчноТ безпеки) - освоено

fl иректор департаменту цивiльного
захи(ту, пожежноТ безпеки та екологiТ
АТ кХмельн ичькобленерго> А.В. Манiльчук

,/'

Начальник вiддiлу пожежноi
безпеки та екологiт дт кхмельницькобле В. М. Паламарчук

,/
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6, 274,00
7. 7687,00
в. 59015,00

9. 49500,00

10. 8200,00


