
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



По Товариству, у 2019 році, видано ряд розпорядчих документів направлених на 
недопущення загрози життю і здоров’ю працівників внаслідок виникнення надзвичайних 
ситуацій, пов’язаних з виникненням пожеж, а саме: "План основних організаційно-
технічних заходів з питань пожежної безпеки АТ «Хмельницькобленерго»" на 2019 рік", 
затверджений наказом від 09.11.2018 № 873, "План профілактичної та інформаційно-
роз’яснювальної роботи щодо попередження виникнення пожеж, загибелі та травмування 
людей на них на об'єктах АТ "Хмельницькобленерго" на 2019 рік", затверджений 
17.01.2019р., "План - заходів з підготовки об'єктів АТ «Хмельницькобленерго»" до роботи 
у весняно-літній період 2019 року, затверджений наказом від  19.03.2019 року № 222, 
«План організації забезпечення належного санітарного порядку на територіях підрозділів 
Товариства у 2019 році», затверджений наказом від 05.03.2019 №199,  у яких 
проаналізований стан виконання протипожежних заходів на підвідомчих об'єктах та 
визначені шляхи усунення недоліків протягом 2019 року. 

Розроблено та затверджено Комплексний план організаційно технічних заходів з 
питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на 2019 рік та фінансовий 
план його реалізації, «План основних організаційно – технічних заходів з пожежної  
безпеки», затверджений наказом від 09.11.2018 № 873 та «Графік поточного ремонту і 
технічного обслуговування систем протипожежного захисту на 2019 рік» від 30.11.2019 
року. 

Заходи передбачені наказами та вказівками Міненерговугілля України за 
напрямком пожежної безпеки за І-півріччя 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. 

Згідно Плану роботи пожежно технічної комісії,  у першому півріччі складений 
протокол засідання пожежно-технічної комісії АТ «Хмельницькобленерго», за 
результатами якого оформлене відповідне протокольне рішення, проаналізований стан 
виконання протипожежних заходів на підвідомчих об'єктах та визначені шляхи усунення 
недоліків протягом 2019 року. Протокол засідання пожежно-технічної комісії АТ 
«Хмельницькобленерго» від 12. 04. 2019 року. 

 

Підготовка керівного складу цивільного захисту Товариства та її органів управління 
проводиться на штабних об’єктових тренуваннях, комплексних об’єктових тренуваннях 
(навчаннях), в навчально-методичному центрі ЦЗ та БЖД Хмельницької області інших 
організаціях, які мають затверджені та погоджені ДСНС програми навчання. На протязі 
2019 року, в спеціалізованих закладах Хмельницької області, проведено навчання та 
перевірка знань з питань пожежної безпеки керівників та спеціалістів Товариства, 
обов’язки яких пов’язані із організацією та забезпеченням пожежної безпеки в 
підрозділах Товариства. До навчання залучалось 55 чол.  

В усіх підрозділах Товариства, розроблені та узгоджені в установленому 
Інструкцією порядку з місцевими органами аварійно-рятувальних служб ДСНС України у 
Хмельницькій області річні графіки і тематика протипожежних тренувань. Тренування 
проведені в термін, із запланованими на 2019 рік, графіками.  

Працівники Товариства, визначені відповідним Переліком, 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 
техногенно - екологічної безпеки АТ «Хельницькобленерго», розробленого та узгодженого 
з ДСНС України в Хмельницькій області від 31.03.2017 року. На підприємстві діє НКК у 
відповідності до зареєстрованої Декларації відповідності МТБ роботодавця з навчання з 
питань охорони праці працівників. 

Наявні затверджені та погоджені: 
Програма спеціального навчання для робітників, задіяних на роботах з підвищеною 

пожежною небезпекою погоджена ГУ ДСНС України у Хмельницькій області від 03.02.2017 
року; 

Програма вступного інструктажу з пожежної безпеки від 25.01.2018 року.  
  
Згідно вимог Постанови КМУ від 26.06.2014р. №444 та затверджених наказом ДСНС 

України «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 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 телепрограмі 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. 

 

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 2019 року», з метою 
підготовки об’єктів Товариства до весняно-літнього періоду 2019 року та забезпечення 
належного санітарного порядку на територіях Товариства після зимового періоду, наказом 
від 05.03.2019 №199  по Товариству запроваджено: 

З 29 березня по 31 травня 2019 року Двомісячник благоустрою, на цей період 
оголошено кожну п’ятницю санітарним днем та  

Проведення Дня довкілля - 20 квітня 2019 року. 
По Товариству, на цей період, затверджені «Заходи щодо проведення робіт із 

благоустрою та Дня довкілля», проведені та продовжують проводитися заходи, 
спрямовані на поліпшення стану навколишнього середовища, очищення територій та їх 
озеленення, поширення екологічних знань працівників Товариства. 

Практична природоохоронна робота, з метою збереження довкілля, здійснювалась 
шляхом проведення наступних заходів: 

 - ліквідація накопиченого за зиму протиожеледного матеріалу та сміття на 
територіях, прилеглих вулицях, дорогах, тротуарах; 

 - приведення до належного санітарного стану прибудинкових територій, 
майданчиків, газонів, квітників; 



- проведення робіт по ремонту доріг, висадження зелених насаджень (дерев, 
чагарників,  кущів, троянд); 

- розчищення територій вздовж ПЛ та ПС тощо.   
 

 Найменування показників Одиниця виміру Чисельні показники 

1 
Розчищено від сміття територій, тротуарів та 
прибудинкових територій 

тис.м
2 

8407,89 

2 Висаджено зелених насаджень   

 - дерев од. 36 

 - кущів троянд (тюльпанів) од. 44 

 - засіяно газонів м
2 

513 

3 Обсяги робіт з ліквідації звалищ Од/м3.
 

28/55,0 

4 Розчищено територій:   

 - вздовж ПЛ км 333,31 
 

Д

На виконання листів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 
«Про виконання заходів підприємствами ПЕК у весняно-літній період”, виконання плану 
основних заходів з посилення пожежної безпеки об’єктів ПЕК, з метою забезпечення 
безумовного виконання законодавчих та нормативно-правових актів з питань пожежної 
безпеки, посилення протипожежного стану, запобігання пошкодження обладнання та 
виникнення випадків пожеж на підвідомчих об’єктах, департаментом цивільного захисту, 
пожежної безпеки та екології Товариства, відповідно до покладених завдань, на основі 
аналізу роботи підрозділів за минулий період, розроблено та запропоновано до 
виконання комплекс заходів, спрямованих на підвищення протипожежного стану об’єктів 
Товариства у весняно-літній 2019 та осінньо-зимовий період 2019/2020 років. За 
результатами проведеного аналізу, відповідними підрозділами Товариства включено у 
плани закупівель товарів, робіт і послуг та фінансовий план 2019 року придбання 
обладнання і матеріалів для виконання інвестиційної програми, планів капітальних 
ремонтів, технічного обслуговування систем протипожежного захисту, капітального 
будівництва з метою неухильного дотримання вимог пожежної безпеки. 

У  1 – му півріччі 2019 року вжито заходів з придбання та комплектації 
відокремлених підрозділів Товариства первинними засобами пожежогасіння 
(вогнегасниками, пожежним інструментом та інвентарем) в кількості 121 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.  

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 наказами №824 від 26.10.2018 та №836 від 31.10.20018, 
відповідно,  плани роботи ПТК та ДПД на 2019 рік. 

Станом на 01.07.2019рік, на 2-х підпорядкованих об'єктах Товариства (НЛК, 
Хмельницький РЕМ) модернізовано системи протипожежного захисту.  

Оповіщення персоналу про пожежу здійснюється технічними засобами сповіщень.  
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 2019 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 АТ «Хмельницькобленерго» на необмежений термін.  

Профілактичні огляди і ППР електромереж, пристроїв блискавкозахисту виконані 
відповідно до план – графіків на 2019 рік.  

У першому півріччі 2019 року вжиті відповідні заходи, щодо закінчення монтажу 
систем захисту будівель від розрядів блискавки, передбачених планом на 2019 рік, ще на 
3 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 2019 році, на 2 об’єктах Товариства, проведена робота з 
проведення обстеження та підготовки експертних висновків з оцінки протипожежного 
стану об’єкта. Станом на 1.07.2019 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 20.03.2019 року № 07/14-3030 « 
Про посилення пожежної безпеки» з метою підготовки об’єктів Товариства до експлуатації 
у весняно-літній пожежонебезпечний період 2019 року проведено наступні заходи: 

Департаментом цивільного захисту, пожежної безпеки та екології Товариства, який 
станом на 01.07.2019 налічує 9 працівників та керівництвом дирекцій здійснено, 
відповідно до річного графіку, 33 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 засіданні комісії з питань надзвичайних ситуацій Товариства  розглянуто питання 
“Про стан протипожежного водопостачання та підготовку об’єктів до весняно-літнього 
пожежонебезпечного періоду 2019 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 2019 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); 

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  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. 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. 

 

№ 
п/п 

Найменування робіт , 
заходів 

Сума коштів витрачених на 
виконання заходів, грн 

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

70340,00 

2 
Придбання вогнегасників, пожежного інструменту  
та  інвентарю 

58394,00 

3 Технічне обслуговування вогнегасників 73638,00 

4 
Випробування зовнішнього та внутрішнього 
протипожежного водогону 

8602,00 

5 
Навчання працівників правилам пожежної безпеки  13750,00 

 

6 Виготовлення знаків ПБ 9874,00 

7 ТО систем протипожежного захисту 2172,00  

8 
Моніторинг пультів спостереження за станом СПЗ  
 

80624,00 

9 Функціонування ДПД та їх страхування 62798,00 

10 Оцінка протипожежного стану об’єкту 5000,00 

11 Просочення деревяних конструкцій 120030,00 

12 Виконання програм техногенно – екологічної 
безпеки та цивільного захисту, інші заходи пожежної 
безпеки 

2543543,00 



У відповідності до фінансового плану Товариства на заходи з пожежної безпеки, 
станом на 01.06.2019 року (в т.ч. цивільного захисту та техногенно - екологічної безпеки) 
- освоєно 3 050 765,00 грн  при  плані  1 251 000,00 грн. 

На виконання п. 5.44 «Правил будови електроустановок. Пожежна безпека 
електроустановок» на виконання програми ремонтів за 4 місяці  звітного періоду 
витрачено 14 млн. 812 тис. грн.  

 

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.  

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 Міненерговугілля про випадки низових та верхових пожеж на 
енергообєктах Товариства. 

За  перше півріччя 2019 року, на об’єктах Товариства, пожеж не зареєстровано. 

 

По відокремлених підрозділах Товариства створені добровільні пожежні дружини. 
Розроблені та погоджені з територіальним органом ДСНС у Хмельницькій області 

«Положення про добровільну пожежну охорону ПАТ «Хмельницькобленерго» та 
Програма підготовки членів ДПД.  

Розроблено та затверджено наказом по Товариству план роботи ДПД на 2019 рік. 
Керівниками підрозділу, де створена ДПО, у першому півріччі 2019 року, здійснені 

перевірки діяльності дружини з їх готовності до дій з ліквідації пожеж із складанням актів 
перевірки. 

Проведення тренувань особового складу дружин у першому півріччі 2019 року 
оформлені карткою практичних відпрацювань навчання ДПД. 

По Товариству виданий наказ «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 2020 року.  

Чисельність об’єктових пожежних дружин, станом на 01.07.2019 року, складає 178 
чоловік.  

 



На виконання доручення Хмельницької ОДА «Про організацію заходів з протидії 
пожежам у природних екосистемах у 2019 році, щодо утримання просік, на яких 
розміщені повітряні лінії електропередач» по Товариству розроблений комплекс заходів з 
протидії пожежам у лісових масивах,  торфовищах, сільгоспугіддях та інших земельних 
ділянках. 

Спільно з ДСНС уточнені плани реагування на пожежі в природних екосистемах та 
порядок взаємодії зі службами цивільного захисту на випадок спільних дій у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежами у лісових масивах та 
сільгоспугіддях.  

Вжито заходів, виданий наказ від 13.05.2019 № 350, 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 2019 рік, з дотриманням виконанням вимог ПУЕ п.2.4.6; 2.5.166.  

На виконання листа Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 
«Про виконання заходів підприємствами ПЕК у весняно-літній період”, реалізації вимог 
нормативних актів, істотного скорочення загальної кількості пожеж в області на 
енергооб’єктах, керівництвом АТ «Хмельницькобленерго» спланований комплекс 
організаційних та технічних заходів протипожежного захисту, а саме :  

- проведена робота з розроблення та затвердження по Товариству «Плану 
виконання робіт протипожежного призначення на 2019 рік» та «Плану заходів усунення 
недоліків правил пожежної безпеки в розрізі підвідомчих об’єктів»; 

- за результатами проведеного аналізу протипожежного стану об’єктів  35-110 кВ, 
до планів капітальних ремонтів, капітального будівництва та плану закупівель АТ 
«Хмельницькобленерго» на 2019 рік,  включено придбання обладнання і матеріалів для 
неухильного дотримання вимог пожежної безпеки. У 2019 році проведена та далі 
продовжує проводиться, у терміни визначені відповідними графіками на 2019 рік, робота, 
щодо заповнення проходок електричних кабелів та інженерного обладнання будинків і 
споруд через протипожежні перешкоди та огороджувальні конструкції з нормованою 
межею вогнестійкості, проведення модернізації застарілого обладнання, заміни гравійної 
підсипки та прочищання дренажів у масловідводах трансформаторів, ремонту кабельних 
каналів та лотків  на трансформаторних підстанціях Товариства;  

- проведено позачергову перевірку упорядкування та зберігання матеріалів на 
складах Товариства, у відповідності до вимог діючого законодавства, розроблені План 
заходів приведення складських приміщень у відповідності до вимог нормативних 
документів з питань пожежної безпеки; 

- переглянуті накази, інструкції інші документи з питань пожежної безпеки; 
поновлені знаки безпеки, у відповідності до ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. 
Знаки безпеки. Форма та колір»; на дверях приміщень вивішені таблички з визначеними 
категоріями щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки, відповідно до вимог ДСТУ Б 
В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за 
вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами 
будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»; приміщення 



доукомплектовані первинними засобами пожежогасіння у відповідності до норм 
належності первинних засобів пожежогасіння для об’єктів і транспортних засобів 
підприємств Міненерговугілля України; ширину проходів та місця штабельного зберігання 
позначені (поновлені позначення) обмежувальними лініями, нанесеними на підлозі, які 
добре видно; приведене до вимог правил  зберігання  товарів і матеріалів, тощо; 

- затверджено та запроваджено по усіх відокремлених підрозділах «План 
організаційних та практичних заходів, спрямованих на зміцнення протипожежного стану 
об'єктів Товариства у весняно-літній період 2019року та осінньо-зимовий період 
2019/2020 років»; 

- у відповідності до планів робіт комісій на 2019 рік проведені засідання пожежно-
технічних комісій та комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій на яких розглянуто питання стану підготовки підрозділів Товариства до весняно-
літнього пожежонебезпечного періоду 2019 року”; 

 - складені та доведені до керівників всіх відокремлених підрозділів протоколи 
засідання пожежно-технічної комісії та комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій. 

- напередодні свят видаються накази «Про режим роботи АТ 
«Хмельницькобленерго» у вихідні та святкові дні» з метою забезпечення сталої роботи та 
недопущення можливих кризових ситуацій пов’язаних з виникненням пожеж, та 
напередодні складаються «Акти готовності підрозділів щодо забезпечення сталої роботи 
на вихідні та святкові дні».  

 
Окрім того: 
- налагоджена робота діяльності пожежно-технічних комісій ВПТ. По підрозділах 

складені акти про здійснення пожежно - технічних обстежень та вжиті заходи з усунення 
виявлених порушень; 

-  забезпечено перевірки та випробування автоматичних установок виявлення 
пожеж; 

- керівниками підрозділів Товариства проведені цехові практичні відпрацювання 
планів евакуації людей з приміщень та будівель на випадок пожежі. Місця збору 
персоналу при евакуації на територіях позначені відповідними знаками; 

- вжито заходів з приведення у відповідність до вимог норм та правил пожежної 
безпеки шляхів евакуації; 

- проведено роботи з приведення до норм силових та освітлювальних мереж, 
замірів опору ізоляції силових та освітлювальних мереж будівель та споруд; 

- на виконання графіку робіт протипожежного призначення 2019 року та захисту 
отворів у протипожежних перегородках (електрощитових, архівів, котелень) придбано 5 
протипожежних дверей(воріт), люків та завіс з межею вогнестійкості ЕІ 30; 

-  проведені спільні спеціальні об’єктові навчання з питань цивільного захисту з 
практичним відпрацюванням організації та досягнення злагодженості в роботі керівного 
складу, формувань ЦЗ в термін із запланованими на 2019рік графіками;  

- запроваджено постійний моніторинг з негайним інформуванням чергового 
сектору Міненерговугілля про випадки низових та верхових пожеж на енергооб’єктах 
Товариства. Щомісячно затверджуються графіки чергування відповідальних посадових 
осіб на період встановлення режиму підвищеної готовності області;  

- керівниками підрозділу здійснені перевірки діяльності добровільної пожежної 
дружини з готовності до дій з ліквідації пожеж із складанням актів перевірки; 

- проведені тренування особового складу дружин з оформленням карток 
практичних відпрацювань членів ДПД, здійснено страхування ДПД ; 

- забезпечено моніторинг пультів спостереження за станом систем 
протипожежного захисту на 48 обєктах Товариства; 



- здійснено інспектування відповідності змонтованих активних та пасивних систем 
протипожежного захисту;  

-  виготовлено та забезпечено підрозділи бланочною продукцією з питань 
пожежної безпеки (журналами обліку інструктажів, бланки нарядів на вогневі роботи,  
тощо); 

- проведено технічний огляд техніки, задіяної на ремонтах ТП та ПЛ під час жнивної 
кампанії та вжито заходів щодо її ремонту (обслуговування) та укомплектування пожежно-
технічним обладнанням.  

 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 2019 рік», протягом квітня-травня 2019 року здійснено 
випробування мереж протипожежного водопостачання підрозділів, із складанням 
відповідних актів готовності на відповідність нормативним вимогам(нормам). У 
відповідності до вимог Інструкції, 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).  

Директор департаменту цивільного 
захисту, пожежної безпеки та екології 
АТ «Хмельницькобленерго»       А.В. Манільчук  

 
  

Начальник відділу пожежної  
безпеки та екології АТ «Хмельницькобленерго»    В. М. Паламарчук  

 


