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На виконання вимог листа Міністерства енергетики України «Про посилення пожежної 

безпеки у осінньо–зимовий період 2021/2022, наказу «Про затвердження Галузевого плану 
основних організаційно-технічних заходів з забезпечення пожежної безпеки у 2021 році» по 
Товариству видано розпорядчі документи направлені на недопущення загрози життю і 
здоров’ю працівників Товариства внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 
виникненням пожеж, а саме: "План основних організаційно-технічних заходів з питань 
пожежної безпеки АТ «Хмельницькобленерго»" на 2021 рік", "План-заходів з підготовки 
об'єктів АТ «Хмельницькобленерго»" до роботи у ОЗП 2021/2022 років, у яких проаналізований 
стан виконання протипожежних заходів на підвідомчих об'єктах та визначені шляхи усунення 
недоліків протягом 2021/2022 року. 

Департаментом цивільного захисту, пожежної безпеки та екології Товариства, станом на 
01.10.2021 року здійснено 78 перевірок стану цивільного захисту, пожежної та екологічної 
безпеки. За результатами перевірки видані приписи з усунення виявлених порушень, звіти з 
рекомендаціями щодо поліпшення функціонування системи управління пожежною та 
техногенно-екологічною безпекою підрозділів.   

 Окрім того, у відповідності до графіку комплексних перевірок Державною службою 
України з надзвичайних ситуацій на 2021 рік, з 2.08 по 13.08.2021 року Товариству видано 18 
повідомлень на здійснення планових перевірок стану цивільного захисту, пожежної та 
техногенної безпеки  

Із запропонованих до виконання 27-ми пунктів (технічного та режимного характеру) 
станом на 01.10.2021 року, виконано 18 в повному обсязі, 9 термін не настав.  

За результатами перевірок проаналізовано стан забезпечення пожежної та техногенної 
безпеки:  

В Хмельницькому міському РЕМ планова перевірка була здійснена з 02 серпня по 13 
серпня 2021 року, за результатом перевірки видано припис від 13 серпня 2021 р., № 656 (1 
пункт). 

В Департаменті ВЕМ планова перевірка була здійснена з 02 серпня по 13 серпня 2021 
року, за результатом перевірки видано припис від 13 серпня 2021 р., № 658 (1 пункт). 

В Волочиському РЕМ планова перевірка була здійснена з 02 серпня по 13 серпня 2021 
року, за результатом перевірки видано припис від 13 серпня 2021 р., № 650 (3 пункти). 

В Красилівському планова перевірка була здійснена з 02 серпня по 13 серпня 2021 року, 
за результатом перевірки видано припис від 13 серпня 2021 р., № 659 (1 пункт). 

В Староконстянтинівському РЕМ планова перевірка була здійснена з 02 серпня по 13 
серпня 2021 року, за результатом перевірки видано припис від 13 серпня 2021 р., № 660 (1 
пункт). 

В Старосинявському РЕМ планова перевірка була здійснена з 02 серпня по 13 серпня 
2021 року, за результатом перевірки видано припис від 13 серпня 2021 р., № 652 (4 пункти). 

В Старосинявському ЦЦР планова перевірка була здійснена з 02 серпня по 13 серпня 
2021 року, за результатом перевірки видано припис від 13 серпня 2021 р., № 653 (3 пункти). 

В Меджибіжзькому ЦЦР планова перевірка була здійснена з 02 серпня по 13 серпня 2021 
року, за результатом перевірки видано припис від 13 серпня 2021 р., № 654 (1 пункт). 

В Білогірському РЕМ планова перевірка була здійснена з 02 серпня по 13 серпня 2021 
року, за результатом перевірки видано припис від 11 серпня 2021 р., № 314 (3 пункти). 

В Полонському РЕМ планова перевірка була здійснена з 02 серпня по 13 серпня 2021 
року, за результатом перевірки видано припис від 13 серпня 2021 р., № 315 (3 пункти). 

 
В Шепетівському РЕМ планова перевірка була здійснена з 02 серпня по 13 серпня 2021 

року, за результатом перевірки видано припис від 13 серпня 2021 р., № 316 (3 пункти). 
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В Ізяславському РЕМ планова перевірка була здійснена з 02 серпня по 13 серпня 2021 
року, за результатом перевірки видано припис від 13 серпня 2021 р., № 313 (3 пункти). 

В Віньковецькому РЕМ планова перевірка була заплановано з 02 серпня по 13 серпня 
2021 року, не проводилась в зв'язку з неправильно вказаною адресою, видано акт 
неможливості здійснення заходу від 03 серпня 2021 р., № 863.  

В ІЛК по вул Івана Франка,24/1 планова перевірка була заплановано з 02 серпня по 13 
серпня 2021 року, не проводилась в зв'язку з тим, що об'єкт не експлуатується, видано акт 
неможливості здійснення заходу від 13 серпня 2021 р., № 919. 

За результатами перевірок в дирекції Товариства по вул.Храновського,11а, Кам’янець-
Подільському РЕМ, Хмельницькому РЕМ зауваження відсутні, приписи не видавались. 

За результатами перевірки керівництво АТ «Хмельницькобленерго» до адміністративної 
відповідальності не притягувалося. 

По Товариству розроблено «План-заходів з пожежної безпеки на усунення порушень». 
 
Вжито заходів із забезпечення організації планування роботи на покращення стану 

цивільного захисту, пожежної та техногенної - екологічної безпеки у відокремлених підрозділах, 
службах, відділах та цехах Товариства» та затвердження Плану організаційно - технічних заходів 
з питань пожежної безпеки на 2022 рік. План основних організаційно-технічних заходів з питань 
пожежної безпеки на 2021 рік, виконується у встановлені терміни. 

Згідно Плану роботи пожежно - технічної комісії, за 9 місяців поточного року, проведено 
три засідання, за результатами якого оформлені відповідні протокольні рішення. Протоколи 
засідання пожежно-технічної комісії АТ «Хмельницькобленерго» від 10.03.2021 року, 11.05.2021 
року та 27.09.2021 року. 

Заходи передбачені наказами та вказівками Міненерго України за напрямком пожежної 
безпеки за 9 місяців 2021 року виконано у повному обсязі. Здійснювався моніторинг виконання 
листів та вказівок Міненерго, ГУ ДСНС, ОДА, надавалась відповідна звітність та інформаційне 
забезпечення.  

У підрозділах, усі вогнегасники, термін діагностування у яких вийшов, пройшли 
обслуговування на спеціалізованому підприємстві, згідно укладеного договору та готові до 
використання за призначенням. 

Станом на 01.10.2021 року, на 4-х підпорядкованих об'єктах Товариства модернізовано 
системи протипожежного захисту. Оповіщення персоналу про пожежу здійснюється технічними 
засобами сповіщень, перевірено технічний стан систем об’єктів Товариства підключених до 
пунктів цілодобового спостереження . 

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 ТО УПС на 2021 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, спеціально 
навченими працівниками з числа персоналу Товариства, які пройшли навчання і мають 
свідоцтва відповідного зразку щодо надання дозволу з виконання робіт.  

Профілактичні огляди і ППР електромереж, пристроїв блискавкозахисту виконані 
відповідно до план – графіків їх технічного обслуговування на 2021 рік.  

Старосинявським цехом централізованого ремонту АТ «Хмельницькобленерго» (ліцензія 
серії АЕ № 522772 від 13.10.2014 року, згідно «Плану комплексних заходів по вогнезахисному 
просоченню елементів дерев'яних конструкцій АТ «Хмельницькобленерго» на 2021 рік», 
проведена робота з вогнезахисту дерев'яних конструкцій горищ будівель та споруд на об'єктах 
ВПТ вогнебіозахистом ЕКОСЕПТ 450-1, термін експлуатації якого становить 3 роки. 
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На виконання листа Міненерго України «Про посилення пожежної безпеки у осінньо-
зимовий період 2021/2022», розпорядження голови Хмельницької облдержадміністрації «Про 
організацію робіт щодо підготовки населених пунктів області до осінньо-зимового періоду 
2021/2022 років» керівництвом АТ «Хмельницькобленерго» з метою істотного скорочення 
загальної кількості пожеж в області спланований комплекс заходів протипожежного захисту:  

Затверджено та запроваджено в усіх відокремлених підрозділах «План організаційних 
заходів, спрямованих на зміцнення протипожежного стану об'єктів Товариства у ОЗП 2021/2022 
рр». 

Проведені засідання пожежно-технічних комісій та комісій з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Складені та доведені до керівників усіх відокремлених підрозділів протоколи засідання 
пожежно-технічних комісій «Про виконання плану основних заходів пожежної безпеки на 2021 
рік », «Підготовки до ОЗП 2021/2022 років».  

Проведено наступні заходи: 
 працівниками департаменту цивільного захисту, пожежної безпеки та екології, 

спільно з членами пожежно-технічних комісій відокремлених підрозділів Товариства, здійснені 
обстеження протипожежного стану територій, будинків та споруд ; 

 на об'єктах оновлено інформаційно - довідкові куточки з цивільного захисту та 
пожежної безпеки з наочною агітацією ; 

 наказами керівників, призначені відповідальні особи за дотриманням 
протипожежного режиму, справності електромережі та електрообладнання, технологічного 
обладнання, забезпечення приміщень первинними засобами пожежогасіння; 

 в навчально - методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
області та навчально – курсовому комбінаті Товариства забезпечено навчання працівників 
правилам цивільного захисту, пожежної безпеки та проведено позапланові інструктажі 
працівникам підрозділів, задіяних на роботах з підвищеною пожежною небезпекою.  

 керівниками підрозділів Товариства проведені практичні відпрацювання оперативних 
планів та карток пожежогасіння підрозділів, інструкції та планів евакуації людей з приміщень та 
будівель на випадок пожежі ; 

 приведенні в робочий стан вогнегасники, пожежні щити доукомплектовані 
необхідним пожежним інвентарем та інструментом; 

 вжито заходів із підготовки до опалювального сезону котелень. 
По Товариству проведені заходи спрямовані на поліпшення стану навколишнього 

середовища та пожежної безпеки, очищення територій, поширення екологічних знань 
працівників Товариства.  
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№ 
п/п 

Найменування робіт , 
заходів 

Сума коштів витрачених 
на виконання заходів, грн 

1 Обладнання об’єктів системами протипожежного 
захисту (АУПС, АУПГ та СПГа), 
вивід сигналів на пульти спостереження  

179628.00 

2 Технічне обслуговування вогнегасників 88804,00 

3 Випробування зовнішнього та внутрішнього 
протипожежного водогону 

15100,00 

4 Просочування дерев’яних конструкцій будівель 
вогнезахисним розчином, придбання розчину Екосепт-
450. 

97371,00 

5 Поновлення знаків та написів пожежної безпеки. 
Придбання плакатів з ЦЗ. 

4500,00 

6 Навчання працівників правилам пожежної безпеки та 
цивільного захисту  

24000,00 

7 
Моніторинг пультів спостереження за станом СПЗ  187000.00 

8 Функціонування ДПД та їх страхування 49500,00 

9  Інспектування систем протипожежного захисту 39156,00 

У відповідності до фінансового плану Товариства на заходи пожежної та техногенно-
екологічної безпеки за 9 місяців 2021 року (в т.ч. цивільного захисту ) - освоєно  

 10 122 193,00 грн, із них - 709131,00 ПБ, 7515646,00 ТЕБ, 1897415,00 ЦЗ. 
 

 
З метою уніфікації збору інформації про пожежі та їх наслідки щомісячно забезпечено 

збір від ВПТ та подання звіту «Про пожежі та їх наслідки» в Міненерго України.  
Для обліку та аналізу пожеж, які сталися на об’єктах Товариства, заведений журнал 

первинного обліку пожеж.  
За 9 місяців 2021 року, на об’єктах Товариства, пожеж не зареєстровано. 

 

 
На реалізацію вимог нормативних актів по Товариству проведена робота з розроблення 

та затвердження по Товариству «Плану виконання робіт протипожежного призначення на 2021 
рік», «Плану заходів з усунення недоліків на об’єктах АТ «Хмельницькобленерго» . 

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 2021 рік», протягом 
вересня 2021 року здійснено випробування мереж протипожежного водопостачання 
підрозділів, із складанням відповідних актів готовності на відповідність нормативним 
вимогам(нормам)та готовності до експлуатації у ОЗП 2021/2022років.  

Підрозділами товариства, отримано від представників пожежно-рятувального підрозділу 
ДСНС України, акти перевірки водопровідної мережі на водовіддачу. 


