
Звi,t, з пt,l,гаltl, ttoжertttroi безпеки

з реалiзацiт державнот полiтики у сферi пожежнот безпеки
llT t<ХмеЛЬНИЦlrкобленеРГоD у перщому пiврiччi 2о21 року.
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fgиуаfii} зf сферf ýФжен(нФ}i та
о6'gктах ! териrорýях, ýчФ

стан виконання :'а8данl, i внрiшення
rехноrенно-еколоrfчног безпеки на
вирiчrу ваписf, у sЕiтнёrиу fiерiодi.

На виконання Наказу MiHicTepcтBa енергетики УкраТни N9 771 вiд 01.12.2020 "Про

затвердження Плану основних органiзацiйно-технiчних заходiв iз забезпечення техногеннот

та пожежНоi безпеки у 2O2L роцi" по ТовариствУ на протязi 6-ти мiсяцiв 2021 року видано ряд

розпорядчих документiв направлених на недопущення загрози життю i здоров'ю працiвникiв

товариства внаслiдок виникнення надзвичайних ситуацiй, пов'я3аних 3 виникненням пожеж,

а саме: ''план основних органiзацiйно-технiчних заходiв з питань пожежнот безпеки Ат

кХмельницькобленерго>>" на 2О21 piK", затверджений наказом вiд 2з,LL.202о Nq1109, "План -

заходiв з пiдготовки об'ектiв АТ кХмельницькобленерго>" до роботи в осiнньо-зимовий

перiод 2021 року, затверджений наказом вiд L5,o4.2o21, року Nэ 206, "3аходи з пiдготовки

об'ектiВ ТоваристВа до роботи у весняно-лiтнiЙ перiод 2021 року, 3атверджений наказом вiд

11.03.2021 року Ne 155, Наказ кПро забезпечення надiйноi роботи електричних мереж в

умоваХ високиХ температУр та вжитТя заходiв iз пiдготовки об'ектiв Товариства до жнивноi

компанii 2О21 року)) вiд 18.05.2021 р., протокол засiдання пожежно-технiчноТ KoMiciT АТ

кХмельницькобленерго> вiд 11.О5.2О21 року, у якому проаналiзованиЙ стан виконання

протипожежних заходiв на пiдвiдомчих об'€ктах та визначенi шляхи усунення недолiкiв

протягом 2021 року.
по Товариству, Комплексний план органiзацiйно технiчних заходiв з питань

цивiльногО захисту, пожежноi та техногенноi безпеки на 2021 piK, фiнансовий план реалiзацii

цих заходiв та План основних органiзацiйно-технiчних заходiв з питань пожежнот безпеки на

2021 piK, викону€ться, згiдно встановлених TepMiHiB,

заходи передбаченi наказами та вказiвками Мiненерго Украiни за напрямком

пожежноi безпекИ за l-пiврiччЯ виконанО у повному обсязi. 3дiйснювався монiторинг

виконання листiв та вказiвок ГУ flCHC, ОflА, надавалась вiдповiдна звiтнiсть та iнформацiйне

забезпечення. Працiвниками департаменту цивiльного захисту, пожежнот безпеки та екологiт

товариства прийнято участь в засiданнях koMicii ТЕБ та нс одд, iнших заходах, якi

п роводил ись уп равл i н ням ци вiл ьного захисту OflA,

Згiдно Плану роботи пожежно - технiчноi KoMicii, у першому пiврiччi поточного року,

проведено одне засiдання, за результатами якого оформлено вiдповiдне протокольне

рiшення. Протокол засiдання пожежно-технiчноi koMicii Ат кхмельницькобленерго)) вiд

11.05.2021 року.

- ОрrаНiвацiЯ навчання працюючuх дiям в умовах надз,впчайних ситуацiй

пiдготовка керiвного складу Товариства проводиться в навчально-методичному

центрi l-{з та Бжfl Хмельницькот областi та на базi Нкк Товариства. На базi навчально-

методичного центру l-tЗ та БЖ,Щ Хмельницькоi областi за б мiсяцiв 2021, року проведено

навчання та перевiрку знань з питань пожежноi безпеки 60 керiвникам та спецiалiстам,

обов'язки яких пов'язанi з органiзацiею та забезпеченням пожежноi безпеки в

пiдпорядкован их пiдроздiлах.
з метою пiдвищення готовностi органiв та сил цивiльного захисту Товариства до дiй в

умовах надзвичайних ситуацiй природного та техногенного походження у 202L роцi

проведено 1-3 спецiальних об'€ктових тренувань з питань цивiльного захисту та пожежноi

безпеки, прийнято участь в проведенi 1-го командно-штабного навчання з цивiльного

захисту.
Згiдно вимог Постанови КМУ вiд 26,o6,zoi4p. Ne444 та затверджених нака3ом дснс

УкраТни Nе7з8 вiд2L.t2.2019 року кПро затвердження Органiзацiйно-методичних вказiвок з
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пiдготовки населення до дiЙ у надзвичайних ситуацiях на 2020 - 2021 роки ) Bci вiдокремленi

пiдроздiли обладнано iнформацiйно-довiдr(овими куточками з питань цивiльного 3ахисту,

пох{е}кноi та екологiчноI безпеки та забезпечено Тх наповнення навчальними i наочними

посiбниками, передбаченими загальною програмою пiдготовкИ працiвникiв дО дiй У

надзвичайних ситуацiях.
ВжитО заходiВ з удосконалення матерiально-технiчноI бази з пiдготовки працiвникiв до

дiй у надзвичайних ситуацiях шляхом розробки iнформацiйних плакатiв та документацi'i з

питань органiзацi'f навчання працiвникiв(перелiку осiб керiвного складу iфахiвцiв, якi

пiдлягають навчанню з питань пожежноТ безпеки, робочих навчальних планiв i програм,

тощо).
органiзовано роз'яснювальну роботу щодо попередження надзвичайних ситуацiй iз

залученнЯм засобiВ MacoBo'i iнформацiТ, На сайТi АТ "Хмельницькобленерго" та вiснику

"Енерпгiя" випускаються (друкуються) cTaTTi на протипожежну тематику та цивiльний захист,

з питань дотримання вимог чинного законодавства цивiльного 3ахисту, пожежноi та

техногенно екологiчноi безпеки, виконання рiчних планiв пiдготовки o6'eKTiB з цивiльного
захисту.

* ýýýý6lýimФст$ яврО gS*янс-Ж ýё ý&rуffýт"ý/Ё фý& fiЁрФýýý}дёжмя ршSЁу ý sээёf"Ф}flсурФýФ

{уýýý{ýýýý gс* Ф ? "s7"ýФ.? f бэ.

На виконання Закону Украiни кПро благоустрiЙ населених пунктiв>, Указу Президента

УкраТни вiд 06.0B.9s N9 s55/9B кПро,Щень довкiлля>, виконання розпорядження голови

хмельницькот облдержадмiнiстрацii кпро органiзацiю робiт щодо пiдготовки населених

пунктiв областi до весняно-лiтнього перiоду 2O2t року), 3 метою пiдготовкИ об'ектiВ

Товариства до весняно-лiтнього перiоду 2О21 року та забезпечення належного санiтарного

порядку на територiях Товариства пiсля зимового перiоду, наказом вiд25.О2.2021 Ns114 по

Товариству зап роваджено :

З 26 березнЯ по 28 травнЯ 2О21 рокУ ,Щвомiсячник благоустрою, на цеЙ перiод

оголошено кожну п'ятницю санiтарним днем та

Проведення !,ня довкiлля - 17 квiтня 2021 року.
По Товариству, на цей перiод, затвердженi кЗаходи щодо проведення робiт iз

благоустрОю та !нЯ довкiлля>, проведенi та продоВжують проводитися заходи/ спрямованi

на полiпшення стану навколишнього середовища, очищення територiй та ix озеленення,

поширення екологiчних знань працiвникiв Товариства.

практична природоохоронна робота, з метою збереження довкiлля, здiйснювалась

шляхом проведення наступних заходiв:
- лiквiдацiя накопиченого за зиму протиожеледного матерiалу та смiття на

територiях, прилеглих вулицях, дорогах/ тротуарах;
- приведення до належного санiтарного стану прибудинкових територiй,

маЙданчикiв, газонiв, квiтникiв;
- проведеннЯ робiт пО ремонтУ дорiг, висадженНя 3елениХ насаджень (дерев,

чагарникiв, кущiв, троянд);
- розчищення територiй вздовж ПЛ та ПС тощо.

НаЙменування показникiв Одиниця вимiру чисельнi показники

t Розчищено вiд смiття територiЙ, TpoTyapiB та

прибудинкових територiй
га 62,9

2 Висаджено зелених насаджень
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- дерев шт. 69

- кущiв троянд (тюльпанiв) шт.

- засlяно газонlв га 0,8

з 0бсяги робiт з лiквiдацiI звалищ мз 4в,5

4 Розчищено територiй:
- вздовж ПЛ км t479,t8

- daHi щодd виконанrIя вiнповiднпх бюржеriв у часtинi впrраr на ocHoBHi

8аходи забвзпвчання по)каrкrlоi бевпвки на о6'вкtах i терпторiях, цо
Еирiцrув апи€я у звiтному парiодi,

, YCi вогнегасники, TepMiH дiагностування у яких вийшов, пройшли обслуговування на

спецiалiзованому пiдприемствi, згiдно укладеного договору та готовi до використання 3а

призначенням.
Вiдповiдно до дсту 63О9:20О7, у пiдроздiлах вжито заходiв з придбання для

оновлення знакiв з питань пожежноi безпеки.

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 наказоМ по ТовариСтву плани роботи ПТК та flПfl на 2021 piK,

СтаноМ на 0L.o7.2o2L PiK, модернiзованО систему протипожежного захисту в

Остропiльськiй дiльницi Староконстянтинiвського рЕм, розпочато монтаж на flBEM пс

LhO / З5 / LO к П i вде н н а > службо во-п обуто ви й ком пл екс.

Оповiщення персоналу про пожежу здiйснюеться технiчними засобами сповiщень.

Перевiрено технiчний стан систем o6'eKTiB Товариства, пiдключених до пунктiв цiлодобового

спостереження, з переукладанням договору на спостереження, спецiалiзованою

органiзацiею.
службою електролабораторних дослiджень та пожежнот автоматики (сЕлfl та ПА

товариства) здiйсненi регламентнi роботи з технiчного обслуговування та планово-

попереджувального ремонту автоматичних установок пожежноТ сигналiзацiil вiдповiдно до

плану-графiку на 2021 piK.

Монтаж, технiчне обслуговування та планово попереджувальний ремонт Аупс

викону€ться вiдповiдно до переоформленоi, у 2О1,4 роцi, лiцензiТ серiI АЕ N9 522772 вiд

13.10.2о14 року, виданоi дТ кХмельниЦькобленерго)) на необмежений TepMiH,

профiлактичнi огляди i Ппр електромереж, пристроiв блискавкозахисту виконанi

вiдповiдно до план - графiкiв на 2021 piK.

yci об'екти Товариства отримали заре€строванi декларацiI на право вчинення певних

дiй щодо проваджеНня господарськоТ дiяльностi на об'сктах HepyxoмocTi за декларативним

принципом.
з метою пiдготовки o6'ekTiB Товариства до експлуатацiт у весняно-лiтнiй

пожежонебезпечний перiод 2021 року проведено наступнi заходи:

flепартаментом цивiльногО захисту, пожежноТ безпеки та екологiТ Товариства, який

станом на Оl.О7.2021 налiчуе 9 працiвникiв та керiвництвом дирекцiй здiйснено, вiдповiдно

до рiчного графiку, з2 комплексних перевiрок стану цивiльного захисту, пожежноi та

екологiчнот безпеки. За результатами перевiрок виданi приписи /звiти/, щодо усунення

виявлених порушень та недолiкiв, якi заре€строванi у вiдповiдних журналах реестрацii;

наказами керiвникiв об'ектiв призначенi вiдповiдальнi особи за дотриманням

протипожежного режиму, справностi електромережi та електрообладнання, технологiчного

обладнання/ первинних засобiв пожежогасiння;

CTopiHKa 4 з 1О
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керiвниками потенцiйно небезпечних об'ектiв Товариства проведенi практичнi

вiдпрацювання планiв евакуацii людей з примiщень на випадок пожежi;

на засiданнi KoMiciT з питань надзвичайних ситуацiй Товариства

"про стан протипожежного водопостачання та пiдготовку об'ектiв

пожежонебезпечного перiоду 2O2t року", хiд виконання заходiв

протипожежного захисту полiв технiчних культур i лiсових масивiв ;

вжито заходiв щодо усунення виявлених недолiкiв та пiдготовку до

оздоровчого табору кflжерел ьце) Товариства;

початку роботи

прийнято участь у спiльнiй нарадi за участю представникiв !снс щодо дотримання

лiцензiйних умов та забезпечення виконання нормативних вимог з пожежноi та техногенно'f

безпеки на пiдпорядкованих об'ектах;

забезпечено функцiонування добровiльних пожежних дружин та прийнято участь

членiв ДПД в проведеннi тренувань щодо взасмодii з службами цивiльного захисту районiв

ХмельницькоТ областi;

вжито заходiв, виданиЙ наказ, про посилення контролю за технiчним станом пл_0,4-

]-1О кВ, що прохоДять пО поляХ та iншиХ сiльськогОсподарських угiддях/ шляхом органiзацi'i

позапланових оглядiв та перевiрок на предмет вiдповiдностi ix технiчного стану, 3

обов'язковими вимiрами габаритiв лiнiй електропередачi та вiдповiднiсть ix 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; 2.5.166;

проведено роз'яснювальну роботу з суб'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;

забезпечено проведення спецiальних об'€ктових навчань та тренувань 3 питань

цивiльного захисту з метою навчання працiвникiв/ посадових осiб i керiвникiв пiдроздiлiв

дiям У надзвичаЙних ситуацiй (у тому числi виникнення пожежi);

проведено позаплановi iнструктажi працiвникам задiяних на роботах з пiдвищеною

пожежною небезпекою;
за участю працiвникiв дпр3 гу дснС у Хмельницькiй областi i вiддiлу пожежноТ

безпеки та екологii flепартаменту цивiльного захисту, пожежноi безпеки та екологi'i

товариства, проведено перевiрки внутрiшнього та зовнiшнього протипожежного

водопостачання потенцiйно небезпечних об'сктiв, пiдпорядкованих Товариству;

вiдпрацьовано оперативнi плани та картки пожежогасiння, iнструкцiю з дiй персоналу

для забезпеченнi евакуацi'i людей у випадку виникнення пожежi та порядку включення

систем п роти пожежного захисту;

- ý**sý ýсýФýФ ýsýý{glý#ýýýý*ýЁ жýдsэ*я$дяяих Sя*дэ**,етýж У uC*eý"*týC,f 8ýdYре3, sýd}

g,*х#еsкgре#фýssýý ýý€}ý€ý}ýýý{$ii ýеэ.gсý{рý{,ý8 ж& Ф#/#ý{у*к ý rеэрв*r*рýжэ*, ýý{Ф ýý#ЁýýýýуЁg*Jхýýgýý у
s*ýк*я*яьту ет*g* ý*дЁ"

рOзгляl]ут0 питання

до весняно-лiтнього

щодо забезпечення
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N;;i; Найменування робiт,
заходiв

Сума коштiв витрачених на

виконання заходiв, грн

L, Модернiзацiя систем протипожежного захисту

(АУПС, АУПГ та СПГа)

14150

2,

з. Технiчне обслуговування вогнегасникiв 8вв91,00

4. 7550,00

5. Навчання працiвникiв правилам пожежно j

безпеки

1в000,00

6. Перевiрка шару вогнезахисного покриття 762L,0

7, ТО систем протипожежного захисту 11589,00

в. Монiторинг пультiв спостереження за станом
спз

120260,00

9. Функцiонування ЩП,Щ та ix страхування 49500,00

10. П росоч е н ня де р е в'я н и1!9!!]рyццЦ 97з2L,2з

t1,, Виконання програм техногенно - екологiчноi
безпеки та цивiльного захисту

42447в4,00

звiт з пиr,аltь полtелtttот безIlеки
Редакцiя 01

У вiдповiДностi дО фiнансового планУ Товариства на заходи 3 пожежноТ безпеки у

першому пiврiччi 2021 року(в т.ч. цивiльного захисту та техногенно - екологiчноТ безпеки) -

осво€но 5801646,8 тис. грн при планi 795000,оО тис. rрн. з пожежноТ безпеки та 2798500,00

з техногенно- екологiчнот безпеки та цивiльного захисту.

на виконання
електроустановок)) на

36514500,0 тис. грн.

п. 5,44 кПравил будови
виконання програми peMoHTiB

Iнформацiя щопý виrрат. на рёманъ
проя,аýýпись а метою пiдвищвння
i нввстu цi й н i й п р о rр а Mi.

модврнiвацiю обпаннаннх, якi
рiаня поже}rýнаi бввпеки па

електроустановок. Пожежна безпека

за б мiсяцiв звiтного перiоду витрачено

ýýЁд*хъвsскd ýрФ ýтФýf{,gж<f т* },k ж*сяýдв*я*

з метою унiфiкацii збору iнформацiт про пожежi та iх наслiдки щомiсячно забезпечено

збiр вiД ВПТ та поданнЯ звiту кПро пожежi та Тх наслiдки> в Мiненерго Украiни.

flля облiку та аналiзу пожеж, якi сталися на об'еt<тах Товариства, заведений журнал

первинного облiку пожеж.
в Товариствi запроваджено постiйний монiторинг з негайним iнформуванням чергового

сектору Мiненерговугiлля про випадки низових та верхових пожеж на енергообектах

Товариства.

За перше пiврiччя 2021 року, на о6'ектах Товариства/ пожеж не 3аре€стровано.

CTopiHKa б з 10



Ф
дiялънi,

звiт з питань пожехrноi безпеки

сть добровiпьноi пожежноi охоронп
Редакцiя 01

По вiдоr<ремлених пiдроздiлах Товариства cTвopeHi добровiльнi пожежнi дружини,

Функцiонування дружин здiйснюеться вiдповiдно до Постанови КМУ вiд L7 липня 201З р. N0

564.
По Товариству розробленi та погодженi з територiальним органом дснС у ХмельницькiЙ

областi кПоложення про добровiльну пожежну охорону АТ кХмельницькобленерго) та

Програма пiдготовки членiв..ЩП.Щ.

Розроблено та затверджено наказом по Товариству план роботи flПfl на 2021 piK.

Керiвниками пiдроздiлу, де створена дпд, у першому пiврiччi 2021, рокУ, здiйсненi

перевiрки дiяльностi дружини з ix готовностi до дiй з лiквiдацii пожеж iз складанням akTiB

перевi рки.
ПроведенНя тренуваНь особовоГо складу дружиН у першому пiврiччi 2021 року оформленi

карткою практичних вiдпрацювань навчання ЩП!.
Обладнано куточок добровiльноТ пожежноТдружини на НКК Товариства.

* ýя-яф*рмваgýsх яяgеэд*э фýяяе*я*уýýs-яs*я yffi ,ие}"Фр$gяьр*е*рек*яýчж*g,* s*6*.gяв*ч##ýýýsý

gýгёф

По Товариству виданий наказ Ns1lOB вiд 2З.tL2020 кПро створення та органiзацiю

роботи добровiльних пожежних формувань) пунктом 4, пунктом 5 та пунктом б якого

передбачено - ( ОплатУ працi членiв добровiльних пожежних дружин за час TxHboi участi в

лiквiдацiI пожежi або наслiдкiв аварiЙ здiйснювати з розрахунку середньомiсячного заробiтку

за мiсцем роботи, а матерiальне заохочення, у тому числi надання додаткових оплачуваних

вiдпусток членiв добровiльнот пожежно'i дружини/ здiйснювати у вiдповiдностi до

Колективного договору по Товариству.

обов'язкове особисте страхування життя членiв добровiльнот пожежноi дружини

здiйснено вiдповiдно до 3акону Украiни кпро страхування).

укладений договiр обов'язкового особистого страхування членiв добровiльних пожежних

дружин, TepMiHoM дii до 0]- квiтня 2022 року,
Чисельнiсть об'€ктових пожежних дружин, станом на 01.07.2021 року, складае 1В1

чоловiк.

- Ф*i}гýьýйвш*4ýяt к;1вхездqiж ý гýр*эт*ýfrй'в'втqэ**се}*{*ýъý у *ýрýýрФ$ýýýfuýк *Е{s*&jýст*ýуiýк

На виконаннЯ дорученнЯ Хмельницькоi одА кПрО органiзацiю заходiв з протидi'i

пожежаМ у природНих екосисТемах У 2021 роцi, щодО утримання просiк, на яких розмiщенi
повiтрянi лiнii елекТропередаЧ> по ТовариствУ розроблеНий комплекс заходiв з протидi'i

пожежам у лiсових масивах, лiсопаркових зонах, на торфовищах, сiльгоспугiддях та iнших

земельних дiлянках.
спiльно з Гу Щснс уточненi плани реагування на пожежi в природних екосистемах та

порядок взаемодiIзi службами цивiльного захисту на випадок спiльнихдiй у разi виникнення

надзвичайних ситуацiй, пов'язаних з пожежами у лiсових масивах та сiльгоспугiддях.

Вжито заходiв, виданиЙ наказ про посилення контролю за технiчним станом пл-0,4-]-10

кВ, щО проходятЬ по поляХ та iнших сiльськогосподарських угiддях, шляхом органiзацiТ

позапланових оглядiв та перевiрок на предмет вiдповiдностi 'ix технiчного стану, з

обов'язковими вимiрами габаритiв лiнiй електропередачi та вiдповiднiсть ix 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.L66.

CTopiHKa 7 з 10
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Редакцiя 01

..'.
по яких проходять лlнll
1479,1В км.

Станом на O1.Q7.202t року розчищено та прибрано просiк ]

електропередач, у вiдповiдностi до Правил, загальною протяжнiстю

ýжшзЁ д***fi ад&€}дý} ýýФрýýý&ъ"Еmýý{Ф*ЁýреýФеФуФ р*ý"уýl$ФЁ{ёs{нfi {р**дъЁввк&Ёsа жtýtvý*ý,

rýs}Ё{*}ý{вýý}Т Ф*ggъ*ý€ýЁ, ýý4ý ýжýЁý,ýqтfu€ý у жýд*въ,tчýýж е*Фрývý*ý"ffýff&ýшх *&{,ý,&ж Yý} WýJýк*ж&ý"ýý,ý9ý

ýýгй*е*у *Yý g g"g*}ý{Ф}ý{ý*ФТ Sеggъgжыа 8VýЁ**ева*рг* Унхра"{ьх*н sý* 2ФRý рý*с }"

На виконання листа MiHicTepcTBa енергетики УкраТни вiд OZ.04.20ZL N926/1.5-25,1-

5476 кПро посилення пожежноТ безпеки у весняно-лiтнiй перiод 2021 року", реалiзацiТ вимог

нормативних akTiB, iстотного скорочення загальнот кiлькостi пожеж в областi на

енергоо6'ектах, керiвництвом АТ кХмельницькобленерго> спланований комплекс

органiзацiйних та технiчних заходiв протипожежного захисту, а саме :

- проведена робота з розроблення та затвердження по Товариству кплану виконання

робiт протипожежного призначення на 2O2L piK> та кПлану заходiв усунення недолiкiв

правил пожежноТ безпеки в розрiзi пiдвiдомчих об'ектiв>;

- за результатами проведеного аналiзу протипожежного стану об'ектiв з5_110 кВ, до
планiв капiтальних peMoHTiB, капiтального будiвництва та плану закупiвель Ат
кХмельницькобленерго) на 2О21- piK, включено придбання обладнання i матерiалiв для
неухильного дотримання вимог пожежноi безпеки. у 7o2t роцi проведена та далi продовжуе

проводитьСЯ, у термiни визначенi вiдповiдними графiками на 2021, piK, робота, щодО

заповненНя проходОк електриЧних кабеЛiв та iнженерногО обладнанНя будинкiв i споруд

через протипожежнi перешкоди та огороджувальнi конструкцii з нормованою межею

вогнестiйкостi, проведення модернiзацi'f застарiлого обладнання/ замiни гравiйноi пiдсипки

та прочищання дренажiв у масловiдводах трансформаторiв, ремонту кабельних каналiв та

лоткiв на трансформатор них п iдста нцiях Товариства;

- проведено позачергову перевiрку упорядкування та зберiгання матерiалiв на

складах Товариства, у вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства/ розробленi План

заходiв приведення складських примiщень у вiдповiдностi до вимог нормативних документiв
з питань пожежно'i безпеки:

- переглянутi накази, iнструкцiт iншi документи з питань пожех<ноi безпеки; поновленi

знаки безпеки, у вiдповiдностi до дстУ lSO 6309:2007 кПротипожежний захист. Знаки

безпеки. Форма та колiр>; на дверях примiщень вивiшенi таблички з визначеними

категорiями щодо вибухопожежноТ та пожежноi небезпеки, вiдповiдно до вимог дсту Б

В.1.1-З6:2О16 кВизначення категорiй примiщень, будинкiв та зовнiшнiх установок за

вибухопожежною та пожежною небезпекою), а також клас зони згiдно з кПравилами будови

електроустановок. Електрообладнання спецiальних установок); примiщення

доукомплектованi первинними засобами пожежогасiння У вiдповiдностi до норм належностi

первинних засобiв пожежогасiння для об'сктiв i транспортних засобiв пiдприсмств

мiненерговугiлля Укратни; ширину проходiв та мiсця штабельного зберiгання позначенi

(поновленi позначення) обмежувальними лiнiями, нанесеними на пiдлозi, якi добре видно;

приведене до вимог правил зберiгання ToBapiB i матерiалiв, тощо;

- затверджено та запроваджено по ycix вiдокремлених пiдроздiлах кПлан

органiзацiйних та практичних заходiв, спрямованих на змiцнення протипожежного стану

об'сктiв Товариства у весняно-лiтнiй перiод 2О21 року та осiнньо-зимовий перiод 202tl2022

poKi в >;

- у вiдповiдностi до планiв робiт комiсiй на 2021 pik проведенi засiдання пожежно-

технiчних комiсiй та комiсiй з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних

CTopiHKa В з 10
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ситуацiй на яких розглянуто питання стану пiдготовки пiдроздiлiв Товариства до весняно-

л iTH ьо го п ожежо н ебез п еч н о го п ер i оду 2O2t року" ;

- складенi та доведенi до керiвникiв Bcix вiдокремлених пiдроздiлiв протоколи

засiдання пожежно-технiчноi комiсii та комiсi[ з питань техногенно-екологiчнот бе3пеки та

надзвичайних ситуацiй,
- напередОднi свяТ видаютьсЯ наказИ кПро режИм роботИ АТ кХмелЬницькобленерго))

у вихiднi та святковi днi> з метою забезпечення сталот роботи та недопущення можливих

кризових ситуацiЙ пов'язаних з виникненням пожеж, та напередоднi складаються кАкти

готовностi пiдроздiлiв щодо забезпечення сталоi роботи на вихiднi та святковi днi>.
OKpiM того:
- налагоджена робота дiяльностi пожежно-технiчних комiсiй ВПТ. По пiдРОЗДiЛах

складенi акти про здiйснення пожежно - технiчних обстежень та вжитi заходи 3 усунення
виявлених порушень;

- забезпечено перевiрки та випробування автоматичних установок виявлення поЖеЖ;

- керiвниками пiдроздiлiв Товариства проведенi цеховi практичнi вiдпрацювання

планiв евакуацiт людей з примiщень та будiвель на випадок пожежi. Мiсця збору персоналу

при евакуацiТ на територiях позначенi вiдповiдними знаками;
- вжито заходiв з приведення у вiдповiднiсть до вимог норм та правил пожежноi

безпеки шляхiв евакуацii;
- проведено роботи з приведення до норм силових та освiтлювальних мереж, замiрiв

опору iзоляцii силових та освiтлювальних мереж будiвель та споруд;
- проведенi спiльнi спецiальнi об'ектовi навчання з питань цивiльного 3ахИСтУ З

практичним вiдпрацюванням органiзацiТ та досягнення злагодженостi в роботi керiвного

складу, формувань l_{3 в TepMiH iз запланованими Ha2O2L piK графiками;
- запроваджено постiйний монiторинг з негайним iнформуванням чергового сектору

МiненергО прО випадкИ низових та верхових пожеж на енергоо6'ектах Товариства.

ЩомiсячнО затверджуються графiки чергування вiдповiдальних посадових осiб на перiод

вста новлен ня режиму п iдви щеноТ готовностi областi;
- керiвниками пiдроздiлу здiйсненi перевiрки дiяльностi добровiльнот пожежноi

дружини з готовностi до дiй з лiквiдацiТ пожеж iз складанням aKTiB перевiрки;

- проведенi тренування особового складу дружин з оформленням карток практичних

вiдпрацювань членiв ДПД, здiйснено страхування ДПД;
- здiйснено iнспектування вiдповiдностi змонтованих активних та пасивних систем

п роти пожежного захисту;
- виготовлено та забезпечено пiдроздiли бланочною продукцiею з питань цивiльного

захисту та пожежноi безпеки (журналами облiку тренувань, iнструктажiв, перевiрки

протипожежного водопостачання, первинних засобiв пожежегасiння , сховищ тощо);

- проведено технiчний огляд технiки, задiянот на ремонтах Тп та Пл пiд час жнивноi

кампанii та вжито заходiв щодо 1т ремонту (обслуговування) та укомплектування пожежно-

технiчним обладнанням.
На виконання наказу МВС Укратни за N9696 вiд 15.06,2015 року кПро затвердження

tнструкцii про порядок утримання, облiку та перевiрки технiчного стану джерел зовнiшнього

протипожежного водопостачання)), к3аходiв з цивiльного захисту, пожежноi та техногенно -
екологiчнОi безпекИ спрямованиХ на запобiганНя виникнення надзвичайних ситуацiй

техногенного та природного характеру по АТ кХмельницькобленерго) на 2021 piK>, протягом

квiтня-трав ня 2O2L року здiйснено ремонт, облаштування, випробування та в3яття на облiк

мереж протипожежного водопостачання пiдроздiлiв, iз складанням вiдповiдних akTiB

готовностi на вiдповiднiсть нормати вним вимогам(нормам).
У вiдповiДностi дО вимоГ lнструкцii про поряДок утримання, облiку та перевiрки

технiчного стану джерел зовнiшнього протипожежного водопостачання), Правил пожежноi
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безпеки в компанiях, на пiдприемствах та в органiзацiях енергетичноi галузi УкраТни, при

перевiрцi(випробуваннi) мереж протипожежного водопостачання пiдроздiлiв

вiдпрацьовано: оперативнi плани та картки пожежогасiння з послiдуючим проставлянням

вiдповiдних вiдмiток у них, lнструкцiю з дiЙ чергового персоналу в забезпеченнi евакуацii

людей у випадку виникнення пожежi, порядок дiй працiвникiв у разi виникнення пожежi

(включення систем протипожежного захисту, зняття напруги з електроустаНоВок, ВИмкНення

систем вентиляцiТ тощо).

3 початку 2021 року, заре€стровано ]. позапланова перевiрка пiдроздiлiв Товариства

(об'ектiВ з масовиМ перебуваНням людей - нлК кЯблуневий сад>) гу дснС Украiни в

хмельницькiй областi, при перевiрцi зауважень не виявлено та припис не видавався.

flиректор департаменту цивiльноrо
захиGту, пожежноТ безпеки та еколоriТ
АТ кХмельницькобленерrо> А.В. Манiльчук

Начальник вiддiлу пожежноТ
безпеки та екологiТ АТ кХмелrrницькобленерrо В. М. Паламарчук
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