
       

Про стан пожежної та екологічної безпеки на об’єктах ПАТ 
«Хмельницькобленерго»  за 9 місяців  2015 року

 



        
-  Дані  щодо  виконання  відповідних  бюджетів  у  частині  витрат  на  
забезпечення пожежної та техногенно - екологічної 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)
Вивід сигналів на пульти спостереження 

266895,11

     2. Придбання вогнегасників 389466,00
     3. Технічне обслуговування вогнегасників 68736,75
     4. Біотехнологічні  роботи  з  ліквідації 

нафтових забруднень
87840.62

     5. Випробування  зовнішнього  та 
внутрішнього протипожежного водогону 
та їх ремонт

36673,20

     6.
     

Обладнання  інформаційних  куточків  з 
питань пожежної та екологічної безпеки

34350,40

     7.

     7.1.

Просочування  дерев’яних  конструкцій 
будівель вогнезахисним розчином
Випробування  зразків  вогнезахисної 
деревини

167842,12

     8. Приведення  силової  та  освітлювальних 
мереж  до  вимог  ПУЕ.  Проведення 
замірів  опору  ізоляції  електромереж та 
електроустановок. 

6013,87

     9. Приведення  до  вимог  Правил  масло 
приймальних пристроїв, масло відводів, 
протипожежних ущільнень,тощо на П/СТ

13535,00

    10. Поновлення  знаків,  написів,  плакатів  з 
пожежної безпеки

14443,30

11.

11.1.

11.2

Навчання  та  підвищення  кваліфікації 
працівників правилам пожежної безпеки 
та цивільного захисту 
в НМЦЦЗ та БЖД у Хмельницькій області 
та інших об’єктах України.
На базі НКК Товариства

Оформлення   навчально  -  методичної 

60367,88

98740,00

105253,45



11.3 бази  НКК  та  відокремлених  підрозділів 
методичним та навчальним приладдям

12. Висвітлення  питань  техногенно  – 
екологічного характеру в ЗМІ

10000.00

13. Встановлення  камер  спостереження 
задля попередження неправомірних дій, 
у тому числі дій пов’язаних з підпалами

319575,75

14. Моніторинг  пультів  спостереження  за 
станом СПЗ 92283,60

15. Обладнання  будівель  блискавко 
захистом   їх  ремонт  та  технічне 
обслуговування

122467,00

16. Функціонування ДПД та їх страхування 56133,97
17. Оцінка протипожежного стану об’єкту 17000,00
18. Придбання та  встановлення 

протипожежних дверей
49500,00

19. Придбання пожежного інструменту 62367,96
20. Забезпечення  підрозділів  введеними  в 

дію  нормативними  актами  з  питань 
цивільного захисту. 

11930,00

 21. Заходи  з  техногенної  –  екологічної 
безпеки(витрати  на  виконання  програм 
охорони  довкілля,  заходів  щодо 
проведення робіт із благоустрою тощо)
Заходи  з  питань  цивільного 
захисту(   будівництво  захисних  споруд, 
ремонт укриття персоналу, встановлення 
систем  оповіщення,  обслуговування 
ДАРС,  придбання  ЗІЗ,  сухих  пайків, 
ліхтарів, електростанцій, тощо. 

2640029,41

Всього по розділу 4 731 445,39 грн. 

- Стан виконання завдань у сфері пожежної та екологічної безпеки на  
об’єктах і територіях, що вирішувалися у звітному періоді.

        По Товариству на протязі  9 місяців 2015 року в доповнення до наказів 
виданих  у  першому  кварталі  2015  року   направлених  на  недопущення 
загрози  життю  і  здоров’ю  працівників  Товариства  внаслідок  виникнення 
надзвичайних  ситуацій,  пов’язаних  з  виникненням  пожеж,  а  саме:   від 
12.01.2015 року №5 “Про затвердження  Плану основних організаційно — 
технічних заходів з пожежної безпеки на 2015 рік, від 23.02.2015 року № 136 



«Про посилення пожежної безпеки електроустановок на об’єктах Товариства, 
від 16.03.2015 року №200 «Щодо підготовки об’єктів Товариства до роботи у 
весняно  –  літній  період  2015  року,  від  12.05.2015  року  №361  «Про 
затвердження  заходів  сталого  функціонування  Товариства  в  умовах 
надзвичайних  ситуацій  осінньо-зимового  періоду  2015/2016років,  від 
22.05.2015  року  №383  «Про  затвердження  додаткового  Плану  основних 
організаційно — технічних заходів з питань пожежної безпеки на 2015 рік, від 
26.05.2015  року  №393  «Про  забезпечення  надійної  роботи  електричних 
мереж  в  умовах  високих  температур  та  вжиття  заходів  із  запобігання 
пожежам  у  весняно  –  літній  пожежонебезпечний  період  2015  року,  від 
02.06.2015  року  №406  «Про  призначення  відповідальних  за  пожежну 
безпеку»,  від  19.06.2015 року  №182  «Про  організацію  роботи підрозділів 
Товариства  в  зв’язку із збільшенням випадків виникнення пожеж на об’єктах 
України», від 22.06.2015 № 474 «Про забезпечення протипожежного захисту 
місць  збирання,  переробки  та  зберігання  врожаю   2015  року»  видано 
накази(розпорядження)  від 05.08.2015 № 631 « Щодо порядку утримання, 
обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного 
водопостачання», від 03.09.2015 № 683 « Щодо порядку експлуатації систем 
протипожежного  захисту»,  від  07.09.2015  №  686  «Щодо  порядку 
спостерігання  за  пожежною  автоматикою  об’єктів»,  від  11.09.2015  №  717 
«Щодо  норм  належності  первинних  засобів  пожежогасіння  для  об’єктів  і 
транспортних засобів підприємств Міненерговугілля України», від 11.09.2015 
№  719  «Щодо  забезпечення  надійного  електропостачання  будівель 
окружних  і  виборчих  дільниць»,  від  21.09.2015  №  278  «Щодо  посилення 
протипожежного  режиму  та  запобігання  виникнення  пожеж  під  час  ОЗП 
2015/2016 років». 
       На час формування звіту,  станом на 27.10.2015,  видані   накази  від 
13.10.2015  №  818  «Щодо  порядку  подання  і  реєстрації  декларації 
відповідності МТБ вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» та від 
21.10.2015  №  308  «Щодо  посилення  контролю  за   водокористуванням  та 
водовідведенням». 
         Станом на  01.10.2015 року у відокремлених структурних підрозділах 
Товариства  нараховується  27  посадових  осіб,  на  яких  покладені  за 
суміщенням  функції контролю за станом цивільного захисту, пожежною та 
екологічною безпекою.  
        Службою з питань цивільного захисту Товариства станом на 01.10.2015 
року відповідно до річного графіку перевірок підрозділів Товариства на 2015 
рік  здійснено  109  перевірок  стану  цивільного  захисту,  пожежної  та 
екологічної безпеки. За результатами перевірки видані  приписи та звіти за 
результатами внутрішньому аудиту з усунення виявлених порушень.
            З метою посилення заходів пожежної безпеки в осінньо-зимовий 
період  2015/2016  рр.,  для  недопущення  загрози  життю  і  здоров’ю 



працівників  Товариства  пов’язаних  із  виникненням  пожеж   в  осінньо-
зимовий  період   в  ПАТ  «Хмельницькобленерго»  проведено  ряд 
організаційно — технічних заходів, а саме:  

- по  підрозділах  складені  акти  про  здійснення  пожежно  -  технічних 
обстежень  та  вживаються  заходи  щодо  усунення  виявлених 
порушень;

-  проведені засідання пожежно-технічних комісій та комісій з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ; 

-    складені та доведені до керівників всіх відокремлених підрозділів 
протоколи засідання пожежно-технічної комісії;. 

-   на засіданні постійно діючої комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки  та  надзвичайних  ситуацій  розглянуто  питання  “Про  стан 
підготовки підрозділів Товариства до роботи  в ОЗП 2015/2016 років ”;

- проведено роз’яснювальну роботу з працівниками Товариства, щодо 
дотримання  правил  безпечної  поведінки  при  використанні 
електричного та газового обладнання ;

- організовано роз’яснювальну роботу,  із  залученням засобів масової 
інформації. В інформаційно — масовому виданні «Енергія», щомісяця 
друкується  стаття  на  протипожежну  тематику  та  цивільний  захист, 
щодо дотримання вимог чинного законодавства з цих питань ;

- вогнегасники  термін  діагностування  у  яких  вийшов,  пройшли 
обслуговування на спеціалізованому підприємстві згідно укладеного 
договору з МАРКО ЛТД. Усі вогнегасники, які експлуатуються, готові 
до  використання  за  призначенням.  Робота  у  даному  напрямку 
продовжується відповідно до графіку ТО вогнегасників на 2015 рік;

- відповідно до ДСТУ 6309:  2007 оновлено знаки та написи з питань 
пожежної безпеки, наочна протипожежна агітація. Створені куточки з 
питань цивільного захисту та пожежної безпеки;

- станом на 27.10.2015 року перевірено та приведено у готовність до 
використання зовнішнє та внутрішнє протипожежне водопостачання 
підрозділів;

- об’єкти  Товариства  підключені  до  пунктів  цілодобового 
спостереження. Договори №3983/а від 24.12.2014р та №18/10-15 від 
23.06.15р.

         По  Товариству  створено  27  пожежно-технічних  комісій  та  у  27 
підрозділах уточнені склади добровільних пожежних дружин. 
         У  вересні 2015 року в Товаристві проаналізовано стан протипожежного 
захисту  об’єктів  на  основі  чого  розроблені   заходи  з  реалізації  плану 
організаційно - технічних заходів з питань цивільного захисту,  пожежної та 
техногенної – екологічної безпеки на 2016 рік. 



         За 9 місяців вжито заходів з придбання та комплектації підстанцій 35-
110кВ, будівель та споруд підрозділів, транспортних засобів   вогнегасниками 
в кількості 323 штуки. Робота у даному напрямку продовжується. 
        На  виконання  Комплексного плану організаційно - технічних заходів з 
питань цивільного захисту, пожежної та техногенної – екологічної безпеки на 
2015 рік станом на 01.10.2015рік на 10 об'єктах Товариства, встановлено  нові 
та відремонтовано діючі системи протипожежного захисту. 
        На об’єктах, де здійснювався монтаж систем протипожежного захисту, 
сигнали  від  пультів  виведені  на  пункти  цілодобового  спостереження  ТОВ 
«Пожежне спостереження». 
        Оповіщення персоналу про пожежу здійснюється   технічними засобами 
сповіщень.  По  Товариству  видано  наказ  від  08.05.2015  року  №347  «Про 
порядок  оповіщення  і  управління  евакуацією  людей  у  разі  виникнення 
пожежі».  Відповідно до наказу працівники ознайомлені  з  порядком дій та 
приведення систем оповіщення в дію, під розпис.
        Відповідно  до  плану  -  графіку  на   2015   рік  службою пожежної 
автоматики  Товариства  здійснені  регламентні  роботи,  у  тому  числі 
позапланові,  з  технічного  обслуговування  автоматичних  систем 
протипожежного захисту.  
         Монтаж, технічне обслуговування та планово попереджувальний ремонт 
СПС,  СО,  СПТС  виконується   відповідно  до  переоформленої  у  2014  році 
ліцензії  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 об’єктів Товариства Старосинявським ЦЦР 
ПАТ  «Хмельницькобленерго»  (АЕ  №  522772  від  13.10.2014) ПАТ 
«Хмельницькобленерго»  проведена  робота  щодо  здійснення  вогнезахисту 
дерев'яних  конструкцій  елементів  покриття  будівель на  20  об’єктах 
Товариства. 
        Профілактичні огляди і ППР електромереж, пристроїв блискавко захисту 
виконані відповідно до план – графіків на 2015 рік. 
       Вжиті відповідні заходи, у тому числі переглянута проектна документація, 
щодо  обладнання  будівель  та  споруд  Товариства  системами  блискавко 
захисту,  відповідно  до  «Графіку  виконання  робіт  протипожежного 
призначення по Товариству на 2015 рік».
        Вжито  заходів  з  встановлення  протипожежних  дверей  з  межею 
вогнестійкості ЕІ 30 та захисту ними отворів у протипожежних  перегородках 
(електрощитових, архівів тощо) на 3-х об’єктах Товариства.  Роботи у даному 
напрямку  заплановані  до  виконання  на  4  квартал  2015  року  і  на  інших 
об’єктах  Товариства,  відповідно  до  «Графіку  виконання  робіт 
протипожежного призначення по Товариству на 2015 рік».



      На виконання політики Товариства та з метою мінімізації негативного 
впливу  на  навколишнє  середовище  нафтових  забруднень  під 
трансформаторними  підстанціями  в  Компанії  реалізована  технологія 
біотехнологічного комплексу робіт ДУКАТм. Технологія процесу біологічної та 
макробіологічної  трансформації  небезпечних  сполук  в  безпечні  (замість 
нафтопродуктів  (вуглеводнів)  утворюються  екологічно  безпечні  органо-
мінеральні речовини (моноолефіни). 
        У 2015 році» такі технологій впроваджено на 2 об’єктах Товариства. 
Загальна вартість комплексу робіт за укладеними договорами (№13 /10-15 
від 23.06.2015 року ТОВ «НВЦ Інбіотех» складає 170 тисяч гривень. Станом на 
1.10.2015 року реалізовано 87840,0 грн.         
       З  метою досягнення очистки стічних вод до нормативних  вимог  на 
очисних  спорудах  Компанії  у  2015  році  реалізований  проект  із  монтажу 
біоплато - водоохоронної споруди для очищення зворотних вод, яка поєднує 
в  собі  ефективне  цілорічне  використання  іммобілізованої  на  інертному 
субстраті  мікрофлори  та  вищих  водяних  рослин.  В  основу  технології 
покладені  природні  процеси  самоочищення,  властиві  водним  та 
новколоводним екосистемам (використання водяних рослин (ВВР). Витрати 
на монтаж біоплато, ремонт КНС та  заміну труб станом на 1.10.2015 склали 
395922,00 грн. Робота у даному напрямку продовжується у відповідності до 
умов укладених договорів.  

        На виконання вимог Директиви Європейського Союзу 96/96/ЄС “On the 
approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests 
for motor vehicles and their trailers” (Про гармонізацію законів країн-учасниць 
щодо  випробовування  автомобілів  на  придатність  до  експлуатації”)  в 
Компанії впроваджено  програму «Чисте повітря» ціллю якої є - недопущення 
перевищення гранично допустимих величин нормованих показників викидів 
забруднювальних  речовин  (димності)  відпрацьованих  газів  двигунів 
автомобілів. 
           
            Інформація щодо витрат на ремонт, модернізацію обладнання,  
які проводились з метою підвищення рівня пожежної безпеки 

         На виконання п.  5.44 «Правил будови електроустановок.  Пожежна 
безпека  електроустановок»  станом  на  01.10.2015  року  на  виконання 
ремонтів основних засобів Товариства було витрачено 35306,00  тис . грн. 

- Організація навчання працюючих діям під час пожежі 

        Працівники Товариства визначені, Переліком посад проходять навчання 
та перевірку знань з питань пожежної безпеки у відповідності до вимог 



«Положення  про  навчання,  інструктажі  та  перевірку  знань  з  питань 
цивільного  захисту,  пожежної  та  техногенної  -  екологічної  безпеки  ПАТ 
«Хмельницькобленерго» узгодженого з ДСНС України в Хмельницькій області 
       Спеціальне навчання і перевірку знань з питань цивільного захисту та 
пожежної  безпеки  на  базі  Навчально  -  методичного  центру  цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності в Хмельницькій області за 9 місяців 2015 
року пройшли 214 керівників та спеціалістів Товариства до обов’язків яких 
належать забезпечення виконання та виконання заходів пожежної безпеки. 
       За 9 місяців 2015 році  на базі  НКК Товариства  (ліцензія навчально-
учбового центру Серія АЕ №458089 строк дії 27.12.2013р.,- 27.12.2016 рік та 
Декларація  відповідності  МТБ  роботодавця  з  навчання  з  питань  охорони 
праці працівників зареєстрована 13.05.2013 №0039/13) під час проведення 
спеціального  навчання  з  питань  охорони  праці  та  підвищення  кваліфікації 
пройшли навчання за темою «Пожежна безпека» 178 інженерно - технічних 
працівників Товариства. 
       По всіх підрозділах Товариства розроблені та узгоджені в установленому 
Порядку з місцевими органами аварійно-рятувальних служб ДСНС України у 
Хмельницькій  області  річні  графіки  спеціальних  об’єктових  навчань  та 
тренувань  з  питань  цивільного  захисту,  у  тому  числі  протипожежних 
тренувань.  Тренування  проведені   в  терміни  із  запланованими  на  рік 
графіками.

- 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 
Міненерговугілля України. 
        Станом  на  01.  10.  2015  року  в  Товаристві  пожеж  та  загорань  не 
зареєстровано.

- Діяльність добровільної пожежної охорони

        Чисельність  об’єктових  пожежних  дружин  в  цілому по  Товариству 
складає  188  чоловік.  Функціонування  дружин  здійснюється  відповідно  до 
постанови  КМУ  від  17  липня  2013  р.  №  564.  Розроблені  та  погоджені  з 
територіальним  органом  ДСНС  у  Хмельницькій  області  Положення  про 
добровільну  пожежну  охорону  ПАТ  «Хмельницькобленерго»  та  Програма 
підготовки  членів  ДПД.  Службою  з  питань  цивільного  захисту  Товариства 
надано  практичну  та  методичну  допомогу  у  діяльності  створених  по 
підрозділах такого роду громадських формувань.
      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 від 26 березня 2015 року № 460 терміном 
дії  до 01 квітня 2016 року. 
          


