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Аналіз  виникнення  та  розвитку  надзвичайних  подій  природного  та  техногенного
характеру,  що  мали  місце  на  території  нашої  держави  та  області,  яскраво  свідчать  про
необхідність  проведення  комплексу  превентивних  заходів   щодо  зниження  ризику  їх
виникнення.  Проведенням  комплексу  запобіжних  організаційних  та  інженерно-технічних
заходів,  їх  ефективною  реалізацією  можливо  значно  зменшити  вірогідність  виникнення
надзвичайних  ситуацій  та  зменшити  вартість  заходів  по  їх  ліквідації,  підвищити  рівень
готовності  персоналу  та  виробництва  до  реагування  на  надзвичайні  ситуації.  Науковими
розрахунками та існуючим досвідом доведено, що кошти, які направляються на запобігання
надзвичайних ситуацій, значно менше від тих, які необхідні на ліквідацію її наслідків.

Найбільша кількість надзвичайних ситуацій викликана явищами, що мають руйнівну
силу (сильний вітер, включаючи шквали та смерчі, ожеледь та налипання мокрого снігу).

Розвиток гідрометеорологічних процесів завжди потребує постійного моніторингу та їх
прогнозування  для  оперативного  здійснення  комплексних  превентивних  заходів,  здатних
зменшити ризик та наслідки від природних надзвичайних подій. 

АТ «Хмельницькобленерго» у 2018 році забезпечувало виконання вимог законодавства
України,  розпорядчих  документів  Міненерговугілля  України  та  Хмельницької
облдержадміністрації у сфері цивільного захисту.

 Відкориговані плани цивільного захисту на мирний час, плани реагування (дій) органів
управління і сил ЦЗ з запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, відпрацьовані календарні
плани реагування (дій) по ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха, посадові
інструкції щодо дій при виникненні надзвичайних ситуацій для Товариства та відокремлених
підрозділів, розроблено план реагування на виникнення надзвичайних ситуацій. В управлінні
Товариства  та  відокремлених підрозділах  функціонують постійно діючи  штаби з  ліквідації
надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного  характеру  з  метою  запобігання,
оперативного  реагування  та  для  розв’язання  проблем,  пов’язаних  з  надзвичайними
ситуаціями  техногенного  та  природного  характеру,  що  виникли  або  можуть  виникнути  на
енергооб’єктах  області.  Відпрацьовані  календарні  плани  дій  по ліквідації  наслідків  аварій,
катастроф та стихійного лиха.

У всіх підрозділах Товариства розроблені та затверджені схеми оповіщення керівного
складу  та  персоналу  при загрозі  та  при виникненні  надзвичайних  ситуацій  природного  та
техногенного  характеру  у  службовий  та  неслужбовий  час.  Проведено  практичне  їх
відпрацювання.

Оповіщення  та  управління  заходами  цивільного  захисту  з  ліквідації  наслідків
надзвичайних ситуацій здійснюється з диспетчерських пунктів відокремлених підрозділів.  З
метою  своєчасного  оповіщення  і  перевірки  достовірності  прийнятої  інформації  проведена
робота  щодо  налагодження  прямого  зв’язку  між  диспетчерською  службою  АТ
«Хмельницькобленерго», Кризовим центром Хмельницької обласної державної адміністрації
та оперативно-координаційним центром ГУ ДСНС у Хмельницькій області. Розроблені плани
цивільного захисту на мирний час, плани дій органів управління і сил цивільного захисту із
запобігання  і  ліквідації  надзвичайних  ситуацій,  посадові  інструкції  по  діях  при виникненні
надзвичайних ситуацій для Товариства та відокремлених підрозділів. В управлінні Товариства
та відокремлених підрозділах створені штаби з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру з метою запобігання, оперативного реагування та для розв’язання
проблем, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями техногенного та природного характеру, що
виникли або можуть виникнути на енергооб’єктах області.  Відпрацьовані календарні плани
дій по ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха.

Проведені  практичні  заходи  з  удосконалення  системи  управління  та  оповіщення
персоналу щодо додаткового встановлення та поновлення у всіх відокремлених підрозділах
Товариства об’єктових систем оповіщення. Встановлено 25 комплектів систем оповіщення та
автоматичну систему оповіщення Alarm-DTR.  Крім того,  АТ «Хмельницькобленерго» вжито
заходів щодо забезпечення  проведення повного  та  якісного оповіщення персоналу, який
розміщений на території ДВЕМ.   



Для підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків на території Хмельницької
області у 2018 році в АТ «Хмельницькобленерго» організовано та проведено ряд заходів, а
саме:

- навчання  та  протиаварійні  тренування  з  оперативним,  оперативно-виробничим
персоналом  та  з  персоналом  формувань  цивільного  захисту  щодо  дій  в  умовах  пропуску
паводків, повені та льодоходу;

- проведено  позачергові  обстеження  Новокостянтинівської  і  Щедрівської  ГЕС  щодо
готовності їх по безаварійному пропуску паводків і льодоходу;

- проведено  позачергове  обстеження  ПЛ  та  ПС,  які  можуть  бути  підтоплені  під  час
пропуску паводків, повені і льодоходу та ПЛ, що їх резервують. 

- не  допускалися  відключення  організацій  і  постів  гідрометеорологічної  служби,  що
здійснюють гідрометеорологічні спостереження від електропостачання.

Заходи  щодо  забезпечення  пропуску  льодоходу,  повені  та  паводків  на  території
Хмельницької області в частині відповідальності Товариства виконані в повному обсязі.

З  метою  належної  підготовки  енергогосподарства  АТ  «Хмельницькобленерго»   до
роботи  (дій)  в  осінньо-зимовий  період  2018/2019  рр.,  забезпечення  споживачів  області
якісною електричною енергією в необхідних обсягах, запобігання технологічним порушенням
в  роботі  електромереж,  оперативного  усунення  наслідків  можливих  надзвичайних  ситуацій, в
Товаристві  організовано та  проведена робота щодо виконання:  «Плану заходів щодо сталого
проходження  підприємствами  паливно-енергетичного  комплексу  в  умовах  виникнення
надзвичайних  ситуацій  осінньо-зимового  періоду 2018/2019  років;  наказу  по  Товариству  від
06.04.2018 року №317 «Про  підготовку Товариства до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019
років»  та  затвердженого  03.05.2018  року  «Плану -  заходів  щодо  сталого  функціонування  ПАТ
«Хмельницькобленерго» в умовах виникнення надзвичайних ситуацій  осінньо-зимового періоду
2018/2019 років» (в доповнення до наказу Товариства від 06.04.2018 року №317). Усі  заходи, які
були передбачені у вищезазначених розпорядчих документах виконані у повному обсязі.

Виконано комплекс  організаційно  –  технічних  заходів,  спрямований  на  зміцнення
протипожежного стану об’єктів Товариства. Проведені позапланові перевірки стану пожежної
безпеки всіх будівель та приміщень. Проведено засідання пожежно-технічних комісій, на яких
розглядалися  питання  щодо підготовки підпорядкованих  об’єктів  до роботи  весняно-літній
період,  із  складанням  протоколів,  визначенням  відповідних  завдань.  Об’єкти  Товариства
укомплектовані необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння згідно встановлених
норм. Здійснені позапланові інструктажі з працівниками, які зайняті на роботах з підвищеною
пожежною небезпекою.

В  АТ  «Хмельницькобленерго»  завершена  технічна  інвентаризація  захисних  споруд
цивільного захисту. В Товаристві на обліку знаходяться ПРУ-8 шт.  

Усі укриття готові для використання за призначенням. Персонал РЕМ де відсутні ПРУ
укриваються  в  підвальних  приміщеннях  адмінбудівель  РЕМ.  Термін  готовності  укриттів  та
підвалів  –  6  годин.  Захисні  споруди  ЦЗ  Товариства  в  мирний  час  використовуються  під
господарчі потреби на 85% від загальної площі. 

Згідно проектно-кошторисної  документації  завершений капітальний ремонт  захисної
споруди цивільного захисту Славутського РЕМ та роботи щодо реконструкції захисної споруди
цивільного  захисту  Ізяславського  РЕМ.  Здійснено  заходи  щодо  проведення  гідроізоляції
захисних споруд (укриттів)  цивільного захисту у Полонському РЕМ та Славутському РЕМ.

Здійснено  заходи  щодо  дообладнання  наявних  захисних  споруд  цивільного  захисту
відповідним фільтровентиляційним обладнанням. В загальному на ремонт захисних споруд
цивільного захисту та встановлення фільтровентиляційного обладнання у 2018 році витрачено
– 1773,61 тис. грн.. 

У відповідності  до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року
№11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» та з
метою виконання Рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій Хмельницької обласної державної адміністрації  (протокол №13) від 28 грудня 2017
року  щодо  затвердження  Переліку  постів  радіаційного  та  хімічного  спостереження  в



Товаристві створено пости радіаційного та хімічного спостереження надалі (ПРХС) (нумерація
згідно із Рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Хмельницької обласної державної адміністрації): пост РХС №14 – Славутський РЕМ; пост РХС
№38 – Теофіпольський РЕМ; пост РХС №117 - Кам’янець-Подільський  МРЕМ.

Для  забезпечення  діяльності  постів  -  призначено  відповідний  персонал.  Пости  РХС
закомплектовані, в основному, із персоналу оперативно-диспетчерських служб. Документація
заведена та відпрацьована відповідно до «Методичних рекомендації щодо організації роботи
поста  радіаційного  і  хімічного  спостереження  АТ  «Хмельницькобленерго».  Працівники
забезпечені приладами радіаційно-хімічної розвідки та дозиметричного контролю, засобами
індивідуального захисту на 100%. З метою забезпечення постів РХС Товариством закуплено
ВПРХ в кількості 3 одиниць. 

Для забезпечення засобами індивідуального захисту персоналу Товариства  закуплено:
респіраторів – 3100 шт., костюмів Л-1 – 28 шт., протигазів – 75 шт.

За  минулий  період  2018  року,  у  відповідності  до  «Класифікатора  надзвичайних
ситуацій» ДК-019-2010, надзвичайних ситуацій з причин масового пошкодження електричних
мереж та відключень на території області не допущено. 

Разом з тим, за минувший період виникло 3 надзвичайних події природного характеру,
внаслідок  несприятливих  кліматичних  умов,  а  саме:  в  червні,   липні  та  вересні.   Для
відновлення електропостачання і ліквідації пошкоджень залучався весь персонал аварійно-
ремонтних  бригад  та  техніка  відокремлених   підрозділів,  де  мали  місце  пошкодження.
Усунення  наслідків  проводилось  оперативно  і  в  найкоротші  терміни.  Приймались  та
відпрацьовувались  рішення  в  яких  зазначались  заходи  щодо  запобігання  і  реагування  на
надзвичайні  ситуації,  проведення заходів  щодо ліквідації  наслідків надзвичайних  ситуацій,
визначались  необхідні  сили  та  засоби,  організація  взаємодії  із  взаємодіючими  органами.
Інформування  відповідних  органів  та  служб  здійснювалось  через  службу  оперативно-
диспетчерського  управління  у  відповідності  до  затвердженого  Регламенту  та  планів
взаємодій.

При  взаємодії  з  комісією  ТЕБ  та  НС  Хмельницької  ОДА   за  підтримки  керівництва
органів державної влади, місцевого самоврядування, місцевих громад організовано роботу
стосовно надання допомоги енергетичним підприємствам із розчищення доріг та доставленні
аварійно-ремонтних бригад до місць пошкоджень ліній електропередач та трансформаторних
підстанцій. 

Для  виконання  аварійно-відновлювальних  робіт  залучаються:  аварійно-ремонтні
бригади  –  135/883  чол.,  оперативно-виїзні  бригади  –  121/242  чол..  Всі  бригади
укомплектовані  особовим  складом,  технікою,  майном  та  обладнанням,  в  тому  числі
автономними джерелами живлення (бензогенераторами) в кількості – 67 одиниць.

Для  забезпечення  належного  виконання  аварійно-технічними  групами  (аварійно-
ремонтними бригадами) покладених на них обов’язків Товариством, закуплено: 32 бензопили
STIHL MS250, автономне джерело електроживлення (бензогенератор) 10 кВт та 5 автономних
джерел електроживлення (бензогенераторів) 6,5 кВт..

Також,  з метою забезпечення відповідним харчуванням особового складу формувань
цивільного захисту Товариства проведено закупівлю сухих пайків (м’ясних консервів) на суму
– 108,0  тис. грн.

В  Товаристві  розроблені  та  затверджені  Нормативні  обсяги  аварійного  запасу
матеріалів та устаткування для відновлення електромереж напругою 0,4-110 кВ. Аварійний
запас Товариства складає – 100%, в сумі - 4259,8 тис. грн.

У відповідності  до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року
№11 «Про  затвердження Положення про єдину  державну  систему  цивільного  захисту»  та
наказу Міненерговугілля України від 29.06.2004 року №362 «Про створення постійно діючої
комісії Міненерговугілля України в енергетичному комплексі із запобігання виникненню НС та
ліквідації їх наслідків» в Товаристві призначена і функціонує комісія з питань надзвичайних
ситуацій.   Згідно   Плану  роботи  комісії  з  питань  надзвичайних  ситуацій  Товариства  у



поточному році комісією було проведено 6 засідань, за результатами яких були оформленні
відповідні протокольні рішення.

Підготовка  керівного  складу цивільного   захисту Товариства  та  її  органів  управління
проводиться  на  штабних  об’єктових  тренуваннях,  комплексних  об’єктових  тренуваннях,  в
навчально-методичному центрі ЦЗ та БЖД Хмельницької області . 

У  АТ  «Хмельницькобленерго»,  організовані  та  проведені  навчання  і  тренування
керівного  складу  та  працюючого  персоналу  з  питань  цивільного  захисту.   Так,  для
відпрацювання  практичних  навичок  та  забезпечення  злагодженості  дій проведено  26
спеціальних  об’єктових  тренувань  з  питань  цивільного  захисту,  1  спеціальне  показове
навчання, прийнято участь в проведені під керівництвом Хмельницької обласної державної
адміністрації: 6 - командно-штабних навчаннях та 6 - штабних тренувань з цивільного захисту;
1-спеціальному  навчанні  (Шепетівський  держлісгосп);  2  –  тренуваннях  на  базах,  складах,
арсеналах області; 1 – штабному тренуванні щодо введення воєнного стану в Україні.

В 2018 році на базі навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Хмельницької області
проведено  навчання  та  перевірка  знань  у  сфері  цивільного  захисту  керівного  складу
відокремлених підрозділів Товариства.  До навчання залучалось 69 чол.

Також,  на  протязі  2018  року  на  базі  навчально-методичного  центру  ЦЗ  та  БЖД
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 61 чол.

В  Товаристві  організовано  навчання  персоналу  правильним  діям  в  умовах
надзвичайних ситуацій, згідно наказу «Про підготовку персоналу АТ «Хмельницькобленерго»
у сфері цивільного захисту в 2018 році». Навчання працівників Товариства, які не входять до
складу  формувань  цивільного  захисту,  проводилось  в  обсязі  12  годин,  а  працівників,  які
входять до складу формувань в обсязі 15 годин.

План  основних  заходів  цивільного  захисту  АТ  «Хмельницькобленерго»  на  2018  рік
виконано.  Виконанню  зазначених  заходів  сприяло  те,  що  керівництвом  АТ
«Хмельницькобленерго»,  приділяється  належна  увага  щодо  фінансування  у  даній  сфері
діяльності. 

За  всіма  напрямками  обласна  служба  енергетики  цивільного  захисту  готова  до
виконання завдань за призначенням у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного та
техногенного характеру.


