
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стан виконання завдань і вирішення питань 
з питань додержання вимог цивільного захисту 

за 9 місяців 2016 року 
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По  Товариству  проаналізовано  стан  виконання  законодавства  України  з 

питань  цивільного  захисту,  техногенної  безпеки  та  заходів  захисту  населення  і   
територій      від      надзвичайних      ситуацій  техногенного,  природного  та  воєнного 
характеру.  

Вжито  організаційних,  інженерно‐технічних  та  інших  профілактично‐
запобіжних  заходів  щодо  безаварійної  експлуатації    та    зменшення    ступеня  
ризику  виникнення  аварій,  пожеж  і  вибухів  на  об'єктах  підприємства.  На 
виконання ремонтів основних засобів Товариства,  витрачено біля 38,02 тис. грн.  

Забезпечено   мінімальний  рівень накопичення  об'єктових  запасів   для   
запобігання,      ліквідації  надзвичайних    ситуацій    техногенного  та  природного 
характеру  та  їхніх  наслідків  відповідно  до  вимог  постанови    Кабінету  Міністрів 
України  від  30.09.2015  №  775  «Про  затвердження  Порядку  створення  та 
використання  матеріальних  резервів  для  запобігання  і  ліквідації  наслідків 
надзвичайних  ситуацій».  В  Товаристві  розроблені  та  затверджені  Нормативні 
обсяги  аварійного  запасу  матеріалів  та  устаткування  для  відновлення 
електромереж  напругою 0,4‐110  кВ.  Станом  на 07.10.2016  року  аварійний  запас 
Товариства складає – 100%, в сумі 3593,2 тис. грн. 

Визначено дієвий правовий механізм виконання ст. 93 Кодексу ЦЗ України, 
якою передбачаються грошові відрахування в обсязі 0.5% від щорічного валового 
доходу  підприємства  на  розвиток  і  удосконалення  цивільного  захисту  (що 
сприятиме виконанню завдань цивільного захисту працівників підприємств)       По 
Товариству видане розпорядження від 19.09.2016 року №252 «Про забезпечення 
належного виконання завдань у сфері цивільного захисту у 2016 році. 

В  Товаристві розроблено «План реагування у разі загрози та виникнення 
надзвичайних  ситуацій  на  об’єктах  публічного  акціонерного  товариства 
«Хмельницькобленерго»,  плани  цивільного  захисту  на  мирний  час,  плани  дій 
органів  управління  і  сил  ЦЗ  з  запобігання  і  ліквідації  надзвичайних  ситуацій, 
посадові  інструкції  щодо  дій  при  виникненні  надзвичайних  ситуацій  для 
Товариства та відокремлених підрозділів, які коригуються згідно графіків.  

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. 

У  відповідності  до «Класифікатора  надзвичайних  ситуацій»  ДК‐019‐2010, 
надзвичайних  ситуацій  з  причин  масового  пошкодження  електричних  мереж  та 
відключень  на  території  області  не  допущено.  На  об’єктах  Товариства 
зареєстровано  1  пожежу.  Причина  пожежі  –  підпал  ЗТП  сторонніми  особами.  В 
усіх  підрозділах  Товариства  розроблені  та  затверджені  схеми  оповіщення 
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керівного  складу  та  персоналу  при  загрозі  та  при  виникненні  надзвичайних 
ситуацій природного та техногенного характеру у службовий та неслужбовий час. 
Проводиться практичне їх відпрацювання. 

Оповіщення  та  управління  заходами  цивільного  захисту  з  ліквідації 
наслідків  надзвичайних  ситуацій  здійснюється  з  диспетчерських  пунктів 
відокремлених підрозділів. Оперативно‐диспетчерські пункти функціонують у всіх 
відокремлених підрозділах та в управлінні Товариства.  

З  метою  своєчасного  оповіщення  і  перевірки  достовірності  прийнятої 
інформації  налагоджений  прямий  зв’язок  між  диспетчерською  службою  ПАТ 
«Хмельницькобленерго» та Кризовим центром обласної державної адміністрації і 
оперативно‐координаційним центром ГУ ДСНС України у Хмельницькій області. 

Для  своєчасного  інформування  працівників  у  разі  виникнення 
надзвичайних  ситуацій  існує  відповідна  система  оповіщення,  яка  складається  із: 
телефонного  міжміського  зв‘язку  за  орендованими  каналами  Мінзв’язку, 
телефонного  відомчого  зв’язку,  телефонного  ВЧ  ‐  зв‘язку,  електронного  зв’язку, 
мобільного  зв'язку,  встановлених    гучномовців  в  місцях  масового  скупчення 
персоналу,  радіотрансляційних  точок  для  приймання  програм  державного 
радіомовлення.  

Крім  того,  ПАТ  «Хмельницькобленерго»  вжито  заходів  щодо 
встановлення  та  поновлення  у  всіх  відокремлених  підрозділах  Товариства 
об’єктових систем оповіщення. Встановлено 25 комплектів систем оповіщення та 
додатково  закуплено  автоматичну  систему  оповіщення  Alarm‐DTR  (вартість  36,0 
тис. грн.). 

В  ПАТ  «Хмельницькобленерго»  технічна  інвентаризація  захисних  споруд 
цивільного захисту  завершена в 2011 році.  В Товаристві на обліку знаходяться ‐ 8 
ПРУ.  Сховище  №84078  розташоване  в  м.  Хмельницькому,  яке  не  відповідало 
нормам  ДБН  В  2.2.5‐97  «Захисні  споруди  ЦО»  і  згідно  висновків  державно‐
кооперативного  проектно‐вишукувального  інституту  «Хмельницькагропроект»  та 
Хмельницького  філіалу  інституту  «НДІпроектреконструкція»  та  акту 
Хмельницького  БТІ  не  може  бути  використане  в  якості  захисної  споруди  ЦЗ,  у 
взаємодії із Міненерговугіллям України списано та знято з обліку.  

Вжито  необхідних  заходів  для  підтримання  наявних  захисних  споруд  
цивільного  захисту  у  готовності  до  використання  за  призначенням  та  
функціонування    систем  їхнього життєзабезпечення.  Передбачено   фінансування   
цих   заходів   та забезпечено  виділення  коштів  за  мінімально достатнім (а не за 
залишковим) принципом.  

Для проведення ремонтних робіт захисних споруд  (укриттів),  забезпечення 
їх  необхідним  майном  та  встановлення  фільтровентиляційного  обладнання  за 
минувший період 2016 року було використано коштів в сумі ‐ 520 тис. грн. 

Товариством здійснюються відповідні заходи щодо забезпечення персоналу 
засобами індивідуального захисту, у 2016 році придбано 97 шт. протигазів ГП‐7 та 
костюмів  хімічно‐біологічного  захисту  Л‐1  –  16  шт.  Дані  засоби  захисту  були 
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розподілені у відокремлені підрозділи Товариства. 
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. 

З  метою  забезпечення  відповідним  харчуванням  особового  складу 
формувань  цивільного  захисту  Товариства  проведено  закупівлю  сухих  пайків 
(м’ясних консервів) на загальну суму – 70,0 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 першому півріччі 2016 
року комісією було проведено 6 засідань, за результатами яких були оформленні 
відповідні протокольні рішення. 

З  метою  забезпечення  постів  РХС  Товариством  закуплено  польові 
метрологічні комплекти в кількості 2 одиниць на суму 72,34  тис.  грн.  та прилади 
радіаційної  розвідки  (дозиметрів‐радіометрів  МКС‐05  «Терра»)  в  кількості  5 
одиниць на суму 43,2 тис. грн. 

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 .  

З  метою  підвищення  готовності  органів  та  сил  цивільного  захисту 
Товариства  до  дій  в  умовах  надзвичайних  ситуацій  природного  та  техногенного 
походження  за  звітний  період  2016  року  було  проведено  23  спеціальних 
об’єктових  тренувань  з  питань  цивільного  захисту  та  прийнято  участь  у  3 
командно‐штабних навчаннях. 

На  виконання  вимог  Кодексу  ЦЗ  України  протягом  9  місяців  2016  року  у 
навчально‐методичному центрі ЦЗ та безпеки життєдіяльності  (далі – НМЦ ЦЗ та 
БЖД)  та  інших  підприємствах  Хмельницької  області  підготовлено 178  посадових 
осіб з цивільного захисту та 130 посадових осіб з пожежної безпеки. 

Забезпечено  постійний  облік  підготовки  керівного  складу  та  фахівців, 
діяльність  яких  пов’язана  з  організацією  та  здійсненням  заходів  цивільного 
захисту  за  відповідними  категоріями  та  періодичністю  проходження  ними 
навчання, відповідно до вимог додатку 1 постанови Кабінету Міністрів України від 
23.10.013  №  819  «Про  затвердження  Порядку  проведення  навчання  керівного 
складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з 
питань цивільного захисту», постанов Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 
444  «Про  затвердження  Порядку  здійснення  навчання  населення  діям  у 
надзвичайних  ситуаціях»  та  від  26.06.2013  №  443  «Про  затвердження  Порядку 
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підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту». 
В  Товаристві  організовано  навчання  персоналу  правильним діям  в  умовах 

надзвичайних  ситуацій,  згідно  наказу  «Про  підготовку  персоналу  ПАТ 
«Хмельницькобленерго»  у  сфері  цивільного  захисту  в  2016  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. 

Згідно  вимог  Постанови  КМУ  від  26.06.2014р.  №444  та  затверджених 
«Організаційно‐методичних вказівок з підготовки працюючого населення до дій у 
надзвичайних  ситуаціях»  від  19.09.2013  року  всі  відокремлені  підрозділи 
обладнано  сучасними  інформаційно‐довідковими  куточків  з  питань  цивільного 
захисту.   

План основних заходів цивільного захисту ПАТ «Хмельницькобленерго» на 
2016 рік виконується у відповідності до затверджених термінів. 

 
В цілому, на реалізацію завдань з питань цивільного захисту, у тому числі з 

питань пожежної безпеки, станом на 07.10.2016 року, витрачено 4 015 479,00 грн. 
 
 
 


