
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про стан  пожежної та екологічної  безпеки на об’єктах 
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1.2. Стан пожежної безпеки 
 

 1.2.1.Основні відомості щодо забезпечення пожежної безпеки. 
 
 - стан виконання завдань і вирішення проблемних питань у сфері 
пожежної безпеки на об’єктах і територіях, що вирішувалися у звітному 
році. 
       По Товариству на протязі 12 місяців 2014 року видано ряд наказів 
направлених на недопущення загрози життю і здоров’ю працівників 
Товариства внаслідок виникнення аварійних ситуацій, у тому числі пов’язаних 
з виникненням пожеж, а саме: від 25.02.2014 року №162 «Щодо підготовки 
об’єктів Товариства до роботи у весняно – літній період 2014 року, від 
27.03.2014 року № 243 «Про посилення пожежної безпеки на об’єктах 
Товариства в зв’язку з настанням пожежонебезпечного періоду 2014 року,  
від 25.04.2014 №343 «Про вжиття заходів із запобігання пожежам у весняно-
літній пожежонебезпечний період”, № 150 від 20.02.2014 року “Про підсумки 
роботи з питань пожежної безпеки за 2013 рік та затвердження Плану 
основних організаційно — технічних заходів з цих питань на 2014 рік, № 470 
від 12.06.2014 року “Про затвердження Плану основних організаційно — 
технічних заходів з питань пожежної безпеки на 2014 року”, від 24.09.2014 
№246 «Про заходи по підготовці до роботи (дій) Товариства в осінньо-
зимовий період 2014/2015роки, від 15.09.2014 року №240 «Про оперативне 
оповіщення персоналу об’єктів про виникнення або загрозу виникнення 
аварійних ситуацій і аварій», від  25.07.2014 №192 «Про планування роботи з 
питань цивільного захисту, пожежної та техногенно-екологічної безпеки на 
2015 рік, від 23.10.2014 №1227 «Про затвердження додаткових заходів по 
підготовці до роботи (дій) Товариства в осінньо-зимовий період 
2014/2015роки, підвищення рівня техногенно-екологічної та пожежної 
безпеки», від 25.11.2014 №1479 «Про затвердження заходів сталого 
проходження Товариства в осінньо-зимовий період 2014/2015роки.      
          Для  організації і контролю за виконанням  вимог нормативної  
документації з питань пожежної  безпеки, проведення організаційних, 
технічних заходів, спрямованих на попередження пожеж, зниження 
шкідливого впливу виробничих факторів на навколишнє середовище, життя і 
здоров’я працівників з 2006 року на підприємстві створена служба  пожежної  
безпеки чисельністю три чоловіки.  
     15.09.2014 на виконання вимог ст.20 Кодексу цивільного захисту України 
рішенням Дирекції Товариства (протокол №3 від 17.02.2014 року) та за 
погодженням з Наглядовою Радою (протокол №38 від 03.04.2014 року), з 
метою приведення у відповідність організаційно-штатної структури 
Товариства до вимог Кодексу цивільного захисту України пунктом 7 наказу 
№267-к від 09.07.2014 року 15.09.2014 року служба пожежної безпеки 



перетворена на службу з питань цивільного захисту Товариства з наступними 
посадами: 

начальник служби – помічник генерального директора; 
заступник начальника служби з питань пожежної безпеки та охорони 
навколишнього середовища; 
заступник начальника служби з питань цивільного захисту; 
провідний інженер з цивільного захисту; 
провідний інженер з пожежної  безпеки; 
інженер з охорони навколишнього середовища; 

      інженер з пожежної та екологічної безпеки; 
      інженер з цивільного захисту. 

    Станом на 01.01.2015 року в відокремлених структурних підрозділах 
Товариства нараховується 27 посадових осіб,  на яких покладені  за 
суміщенням функції контролю за станом цивільного захисту та 
протипожежного захисту.   

          Службою з питань цивільного захисту Товариства станом на 01.01.2015 
року здійснено 108 перевірок стану цивільного захисту, пожежної та 
екологічної безпеки. За результатами перевірки видані  приписи /звіти/ по 
проведенню перевірок /щодо усунення виявлених порушень та недоліків, якіі 
зареєстровані у відповідних  журналах реєстрації. 
        У 2014 році проаналізовано стан протипожежного захисту об’єктів 
Товариства, розроблено  та  затвержено  фінансовий  план на реалізацію 
заходів з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на 
2015 рік  та  Комплексний план організаційно технічних заходів з  цих питань 
на 2015 рік ; 
         По Товариству 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. 
          У 2014 році проведено інвентаризацію наявних первинних засобів  
пожежогасіння по підрозділах Товариства. Станом на 01.01.2015 року по 
Товаристві налічується 2615 вогнегасників.  
        Вилучено із обігу вогнегасники відбраковані під час технічного їх 
опосвідчення на спеціалізованому підприємстві та вжито заходів з їх 
утилізації.  
       У травні та листопаді місяці вжито заходів з пиридбання та 
доукомлектації підрозділів Товариства  вогнегасниками в кількості  310 штук. 
       Усі вогнегасники, термін діагностування у яких вийшов, пройшли 
обслуговування на спеціалізованому підприємстві згідно укладеного 
договору з МАРКО ЛТД (договір  131 від 05.07.2013) та готові до 
використання за призначенням. 



       Відповідно до ДСТУ 6309: 2007 обновлено знаки та написи з питань 
пожежної безпеки. Створені  інформаційні  куточки з питань цивільного 
захисту та пожежної безпеки. 
        Станом на 01.01.2015 року перевірено та приведено у готовність до 
використання зовнішнє та внутрішнє протипожежне водопостачання у 27 
підрозділів Товариства. 
        Щомісячно здійснюється контроль щодо діяльності та роботи пожежо-
технічних комісій ВПТ. По Товариству створено 27 пожежно-технічних комісій. 
По підрозділах складені щоквартальні акти про здійснення пожежо - 
технічних обстежень та вжиті заходи щодо усунення виявлених порушень. 
Розроблено та затверджено наказом по Товариству план роботи ПТК на 2015 
рік. 
       Станом на 01.01.2015рік на 5 об'єктах Товариства (ДНЗ №55, Гуртожиток, 
Чемерівці, Ярмолинці, ПС «Прибузька» ) встановлено та здано в експлуатацію 
нові сучасні сертифіковані системи протипожежного захисту. В кінці 
листопада 2014 року розпочато монтаж нової сучасної сертифікованої 
системи протипожежного захисту на шостому обєкті ( Центральній базі 
аппарату управління Товариства).  
      Оповіщення персоналу про пожежу здійснюється  технічними засобами 
сповіщень. За 12 місяців 2014 року ще 7 об’єктів Товариства підключені до 
пунктів цілодобового спостереження ТОВ «Пожежне спостереження» (ДНЗ 
№55, Гуртожиток, Чемерівці,  Кам.Подільський МРЕМ, Дунаєвці, Летичів, 
Новоушиця). 
        Відповідно до актів технічних обстежень систем протипожежного захисту 
(СПЗ які відпрацювали більше 10 років) 12 систем протипожежного захисту 
(АУПС, АУПГ та СПТС) підпадають під модернізацію та заміну як таких, що 
вичерпали свій ресурс і заплановані  до виконання згідно затвердженого 
наказом по Товариству № 880 від 15.09.2014 року Графіку заміни(ремонту) та 
технічного обслуговування  у 2015 році.  
       У 2014 році проведено ідентифікацію 3-х газових котелень із складанням 
та направленням повідомлення 1 - ПНО у відповідні інстанції. Розроблені 
паспорта ПНО та ПЛАС. Проводиться робота  з  реєстрації  ПНО. 
       На виконання приписів ДСНС у Хмельницькій області у 2014 році 
встановлено  протипожежні  двері з  межею вогнестійкості ЕІ 30 на 5-х 
об'єктах Товариства.    
      По підрозділах переглянуті інструкції про встановлення протипожежного 
режиму стосовно порядку проведення вогневих робіт, порядку відключення 
електрообладнання у разі пожежі, дії працівників у надзвичайних  ситуаціях 
тощо.            
       Протягом  2014 року не одноразово проводились роботи по: 
- прибиранню та вивезенню за територію об'єктів накопиченого сміття, сухої 
трави і листя; 



- благоустрою територій та ліквідації стихійних сміттєзвалищ; 
- очищення горищ будівель, приміщень електрощитових та підвалів від 
меблів, матеріалів, устаткування,  легкозаймистих,  горючих матеріалів та 
інших предметів, не передбачених технологією виробництва.   
        05.02.2014року за участю представника територіального управління 
ДСНС в Хмельницькій області проведена нарада з відповідальними за 
протипожежний стан об’єктів Товариства. Окрім того 05.02.2014року, 
4.07.2014року, 11.08.2014 року та 30.09.2014 року відбулося засідання комісії  
ПТК  Товариства на тему «Про стан  пожежної безпеки на енергооб'єктах та їх 
готовність до експлуатації». 
       З метою забезпечення виконання протипожежних заходів передбачених  
приписами Державної служби України з надзвичайних ситуацій по 
Товариству  виданий наказ №1064 «Про організацію виконання Плану 
заходів забезпечення стану техногенної та пожежної безпеки на об’єктах 
Товариства»,  яким зобов’язано керівників ВПТ протягом 2015 років 
щокварталу звітувати про  виконання заходів запропонованих працівниками 
ДСНС. 
          Крім того з метою реалізації виконання приписів Державної служби 
надзвичайних ситуацій /далі - ДСНС/ по Товариству видане розпорядження 
№ 136 від 03.06.2014р «Про виконання приписів та постанов Головного 
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій», яким 
зобов'язано всіх керівників підрозділів, при надходженні актів та приписів за 
результатами перевірок протипожежного стану об’єктів проводити : 
- їх реєстрацію у журналі; 
- розробку заходів щодо їх виконання та включення заходів в плани робіт 
відповідного підрозділу; 
- контроль за їх виконанням у встановлені  терміни. 
       У 2014 році складений та затверджений наказом по Товариству №1680 
від 04.12.2014 року графік проведення перевірок з  питань цивільного 
захисту, пожежної та техногенної безпеки підпорядкованих структурних 
підрозділів на 2015 рік. 
      У 2014 році по Товариству проведено випробування систем 
протипожежного захисту (АСПГ, СПС, СО, СПТС); перевірки (огляд) пристроїв 
від розрядів блискавки з подальшим усуненням виявлених порушень. 
      Розроблені та затверджені поточний та багаторічний плани заходів 
спрямовані  на  зменшення негативних екологічних наслідків та виникнення 
пожеж  на  енергооб'єктах  Товариства. 
     Здійснені комплекс заходів у пожежонебезпечний період року, а саме : 
      - Складені акти про здійснення пожежно - технічних обстежень; 
      - Переглянуті накази про призначення відповідальних за протипожежний 
стан будівель, приміщень та споруд ;   



      - Перевірені місця зберігання пожежонебезпечних речовин, матеріалів та 
вжиті заходи для усунення виявлених порушень, де вони мали місце. Робота 
у данному напрямку продовжується; 
      - Відповідними наказами та інструкціями  категорично заборонено 
спалювання горючих побутових відходів та використання відкритого вогню; 
     - Встановлений протипожежний режим стосовно порядку проведення 
вогневих робіт, порядку відключення електрообладнання у разі пожежі, дії 
працівників у таких ситуаціях; 
    - Проведені позапланові інструктажі з працівниками, які зайняті на роботах 
з підвищеною пожежною небезпекою та інші заходи, щодо підвищення 
надійності роботи об'єктів в 2014 році.  
         Службою електролабораторних досліджень та  пожежної автоматики 
(СЕЛД та ПА Товариства) здійснений облік наявності систем АУПС, тип 
встановленого обладнання, станцій, оповіщувачів та з якого часу вони 
експлуатуються. Регламентні роботи з технічного обслуговування та планово-
попереджувального ремонту автоматичних установок пожежної сигналізації 
станом на 1.01. 2015 року виконані  відповідно до плану-графіку на 2014  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 ПАТ 
«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 .  
        Крім того у 2014 році Товариство отримало ліцензію ще на два вида 
протипожежних робіт, а саме: «Монтаж протипожежних дверей» та 
«Поверхневе 
обробляння(фарбування,штукатурення,обмотування,облицювання)». 
         По Товариству розроблені та затверджені наказом №1442 від 17.11.2014 
року відповідні Методики щодо порядку виконання вищевказаних видів 
протипожежних робіт та «План заходів з надання послуг і виконання робіт 
протипожежного призначення» наказ №3147 від 03.11.2014 року. 
       У 2014 році згідно Плану комплексних заходів по вогнезахисному 
просоченню елементів дерев'яних конструкцій об’єктів Товариства 
Старосинявським ЦЦР ПАТ «Хмельницькобленерго» (ліцензія АГ № 595029) 
по ПАТ «Хмельницькобленерго» проведена робота щодо здійснення 
вогнезахисту дерев'яних конструкцій елементів покриття будівель на 58 
обєктах.  
       Профілактичні огляди і ППР електромереж, пристроїв блискавкозахисту 
виконані відповідно до план – графіків на 2014 рік. Вжиті відповідні заходи, у 
тому числі розроблена і проектна документація з отриманням позитивних 
висновків органів ДСНС щодо  обладнання 21 будівель та споруд Товариства 
системами блискавкозахисту у 2015 році. 



         У 2014році на виконання «Плану основних організаційно-технічних 
заходів з пожежної безпеки на 2014 рік» впроваджено технологію із 
знешкодження масло забруднень з використанням біотехнології ДУКАТм на 
ПС-110/10 «Дубово» та цеху з ремонту обладнання за договором №13/07-12 
від 02.08.2013 року. 
      Опрацьовані норми Цивільного кодексу України (ст.11,15,16,1166), 
Цивільно-процесуального кодексу України(ст3,4,5,151-153) та здійснені 
заходи щодо приведення договірних правовідносин найму житлових 
приміщень, що належать Товариству або перебувають в його оперативному 
управлінні, до вимог норм правових актів. Підготовлений  Типовий договір 
найму житла, комісіями здійснено обстеження житла, що здається в оренду 
та усунуто порушення, які могли стати причиною виникнення пожежі.  

 
- дані щодо виконання відповідних бюджетів у частині витрат на 
забезпечення пожежної безпеки на об’єктах і територіях, що 
вирішувалися у звітному році. 

 
№ 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  

247180,00 

     2. Придбання вогнегасників 400500,00 
     3. Технічне обслуговування вогнегасників 75846.00 
     4. Біотехнологічні роботи з ліквідації 

нафтових забруднень 
99997,00 

     5. Випробування зовнішнього та 
внутрішнього протипожежного водогону 

10000,00 

     6. 
      

Обладнання куточків з питань ПБ  
 

25000,00 
 

     7. 
 
 
     7.1. 

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

682554,00 
 
 

25338,00 
     8. Приведення силової та освітлювальних 

мереж до вимог ПУЕ. Проведення 
замірів опору ізоляції електромереж та 
електроустановок.  

32489,00 

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

28100,00 



    10. Поновлення знаків та написів пожежної 
безпеки 

6300,00 

11. 
 

11.1. 
11.2. 

Навчання працівників правилам 
пожежної безпеки: 
НМЦЦЗ та БЖД у Хмельницькій області 
НКК Товариства  

 
 

80506,57 
  239900,00 

12. Висвітлення питань техногенної – 
екологічного характеру в ЗМІ 

8000,00 

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

У 2014 році встановлено  
16 камер спостереження 

14. Моніторинг пультів спостереження за 
станом СПЗ  
 

 
82384.00 

15. Обладнання будівель блискавко 
захистом та їх ремонт 

127771,00 

16. Функціонування ДПД та їх страхування 37100,00 
17. Оцінка протипожежного стану обєкту 8000,00 
18. Встановлення протипожежних дверей 33413,00 
19. Ідентифікація ПНО  24500,00 
20 Придбання пожежного інструменту 3318,00 
 21. Інші заходи з техногенно – екологічної 

безпеки (виконання програм охорони 
довкілля, експертиза об’єктів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки 
ЕТЦ  у   Хмельницькій області) 

166664.00 

Всього  по  розділу    2 450 577, 57   грн.  
 
- дані щодо нормативно-правового регулювання (реалізація вимог 

пожежної безпеки, що містяться у відомчих нормативних актах). 
 

           У 2014 році вжито заходів щодо придбання та забезпечення підрозділів 
Товариства введеними в дію Інструкцією «Правила будови електроустановок. 
Протипожежний захист електроустановок», «Порядок організації та 
проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного 
захисту», «Порядок затвердження програм навчання посадових осіб з  питань 
пожежної безпеки» та інших введених в дію НА. 
         На реалізацію вимог нормативних актів по Товариству проведена робота 
з розроблення та затвердження відповідними розпорядчими документами 
по Товариству «План заходів з усунення недоліків на об’єктах зберігання 
матеріальних цінностей»,  «План заходів щодо приведення об’єктів  ПС типу 
35-110кВ до вимог правил», «План заходів з з усунення недоліків на об’єктах 



зберігання транспортних засобів » та «План заходів з з усунення недоліків на 
віддалених дільницях відокремлених підрозділів Товариства». 
      Термін виконання заходів 1-й квартал 2015 року. 
        На виконання ст.57 Кодексу цивільного захисту України для підготовки 
декларацій про початок експлуатації об’єктів після будівництва,  розширення, 
реконструкції капітального ремонту у 2014 року на двох об’єктах Товариства 
проведена робота з проведення обстеження та підготовки експертних 
висновків з оцінки протипожежного стану об’єкта.  
    Крім того розроблений  графік обстеження  будівель та споруд ВПТ  для 
підготовки експертних висновків на об’єкти, які піддавались капітальним 
ремонтам, переплануванню, реконструкції, протягом останніх років на 2015 
рік. 

 
- організація навчання працюючих діям під час пожеж 
 

         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 техногенно - екологічної безпеки ПАТ 
«Хмельницькобленерго» розробленого та узгодженого з ДСНС України в 
Хмельницькій області в квітні 2014 року.  
         В НКК розроблена та  погоджена з  Департаментом пожежної безпеки 
України програма навчання посадових осіб, відповідальних за 
протипожежний стан підприємства, та програми спеціального навчання для 
робітників,  задіяних на роботах з підвищеною пожежною небезпекою. 
Переглянуті та погоджені з ДСНС програми інструктажів.  
        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 у 2014 році 
пройшли 455 керівників та спеціалістів Товариства до обовязків яких 
належать забезпечення виконання та виконання заходів пожежної безпеки.  
        Окрім того в спеціалізованих закладах  у 2014 році проведено навчання 9 
керівникам та виконавцям робіт за ліцензійною діяльністтю протипожежного 
призначення.  

У 2014 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» та перевірку знань 559 
посадових осіб .  



         Для виконання графіку внутрішнього аудиту підрозділів Товариства в 
центрі підготовки персоналу ТОВ КПЯ «СИСТЕМИ» підготовлені три  
внутрішніх аудитора –  три працівника служби з питань цивільного захисту. 
       При проведені  навчання  використовується навчально – методична база, 
а саме : 

- на базі НКК  - кабінет з ОП  та навчальний полігон;  
- в ВПТ  куточки (класи) з ОП та навчальні полігони. 
 У 2014 році для відпрацювання тактичних прийомів, практичних навичок 
локалізації й гасіння загорань із застосуванням первинних засобів 
пожежогасіння по Товариству вжито заходів з виготовлення для 
обладнання тренажерних полігонів протвінями та знаками  імітації ( для 
гасіння пожеж классу А та В).  

 
Кількість осіб, 
 які пройшли 
 навчання з  

пожежно-технічного 
 мінімуму 

Кількість осіб,  
які пройшли 

 перевірку знань 
 з пожежно- 
технічного 
 мінімуму 

Кількість осіб, які  
пройшли спеціальне 

 навчання з пожежної  
безпеки  

Кількість осіб, які 
 пройшли спеціальну 

перевірку знань з 
 пожежної безпеки  

Заплано 
вано  
на рік 
(осіб) 

Фак. 
тично 
(осіб) 

 Заплано 
вано 

 на рік 

Факти 
чно 

 

1 2 3 4 5 6 

924 924 924 455 455 455 

 
                  В НКК та ВПТ наявні затверджені  та погоджені: 
                  Програма навчання посадових осіб, відповідальних за 
протипожежний стан підприємства погоджена з Департаментом пожежної 
безпеки України (Лист ДДПБ України від 19 травня 2010 року №36/1/2936); 
Програма спеціального навчання для робітників, задіяних на роботах з 
підвищеною пожежною небезпекою погоджена ГУ ДСНС України у 
Хмельницькій області (14.03 2014 року); Програма підготовки членів ДПД 
(погоджена 14.03.2014року): Програма підготовки обслуговуючого персоналу 
закладів Товариства з масовим перебуванням людей (14.03 2014 року); 
Програма вступного інструктажу з пожежної безпеки ( 14.03 2014 року), 
Тематика протипожежних тренувань ( 28.03 2014 року ).  
       По всіх 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. У 2014 році тренування проведені в термін із 
запланованими на рік графіками. 
        В жовтні місяці 2014 року на базі Летичівського РЕМ проведено 
спеціальне об’єктове навчання з питань цивільного захисту з практичним 
відпрацюванням  організації та досягнення злагодженості в роботі керівного 
складу, формувань ЦЗ, робітників і службовців та підприємства в цілому при 



виконанні заходів по запобіганню і реагуванню на надзвичайні ситуації 
техногенно – природного характеру, відновлення життєдіяльності 
підприємства та ведення заходів з ЦЗ. 
       Cпеціальні об’єктові навчання з питань цивільного захисту та пожежної 
безпеки з практичним відпрацюванням  організації та досягнення 
злагодженості в роботі керівного складу, формувань ЦЗ та ДПД на протязі 
жовтня-листопада 2014 року проведено і у інших 26 підрозділах Товариства. 
       Порядок взаємодії ГУ ДСНС та Товариства під час гасіння пожеж та 
ліквідації надзвичайних ситуацій визначені Інструкцією, затвердженою 
першими  керівниками ГУ ДСНС у Хмельницькій області та Товариства.    
Скориговані та уточнені при практичних відпрацюваннях плани 
пожежогасіння об’єктів Товариства.  

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

 
1.2.2.Діяльність державної  пожежної охорони-не передбачається 
 
1.2.3.Діяльність відомчої пожежної охорони-не передбачається 
 
1.2.4.Діяльність місцевої пожежної охорони-не передбачається 
 
1.2.5.Діяльність добровільної пожежної охорони 
-результати діяльності формувань ДПО надані за формою 

табл..1.4 
 

         По відокремлених підрозділах Товариства створені  добровільні 
пожежні дружини. 
       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. 
 



 
          -організація й проведення навчань з питань пожежної безпеки ДПО 
 
      По Товариству розроблені та погоджені з територіальним органом ДСНС у 
Хмельницькій області  «Положення про добровільну пожежну охорону ПАТ 
«Хмельницькобленерго», Програма підготовки членів ДПД.  
      Службою з питань цивільного захисту Товариства надано практичну та 
методичну допомогу у діяльності створених по підрозділах такого роду 
громадських  формувань.  
      Розроблено та затверджено наказом по Товариству план роботи ДПД на 
2015 рік. 
       Не менше одного разу в квартал керівником підрозділу де створена ДПО 
здійснюється перевірка діяльності дружини з їх готовності до дій з ліквідації  
пожеж із складанням акту перевірки. 
       Проведення тренувань особового складу дружин оформляється карткою 
практичних відпрацювань навчання ДПД. 
 
     -інформація щодо фінансування та матеріально-технічного 
забезпечення  ДПО  
     
       По Товариству виданий наказ №1659 «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. Матеріальне заохочення, у тому числі надання додаткових 
оплачуваних відпусток членів добровільної пожежної дружини, здійснювати 
у відповідності до Колективного договору по Товариству. Фінансування і 
матеріально – технічне забезпечення добровільної пожежної дружини 
здійснювати за  рахунок коштів отриманих від прибутку, а також інших 
джерел, не заборонених законодавством України».   
        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 24 березня 2014 року № 451 
терміном дії  до 01 квітня 2015 року.  
        У 2014 році вжито заходи щодо комплектації створених ДПО    
необхідним забезпеченням за узгодженням комплектації з ДСНС. 
План 1-квартал 2015 року(Наказ №1659 від 02.12.2014 року).   
 
 
 

 



табл..1.4 
 

Найменування 
ДПО 

Чисельний 
 склад 
ДПО 

кіл/осіб  

 
Кількість 

виїздів ДПО 
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кість 
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Пройшли             
          навчання 
            по мірах  

    пожежної  
            безпеки 

Кількість і назва 
змагань/кількість 
учасників 

1 2 3 4 5 6 
 

Добровільна 
пожежна 
дружина 

27/188 0 0 188 27/188 

 
           


