
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        По Товариству на протязі 6-ти місяців 2017 року видано ряд розпорядчих документів 
направлених на недопущення загрози життю і здоров’ю працівників Товариства внаслідок 
виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з виникненням пожеж, а саме: від 03.02.2017 
№121 «Про створення комісії для прийняття систем протипожежного захисту в 
експлуатацію», від 15.02.2017 №175 «Про дотримання виконавчої дисципліни та 
протипожежного режиму на об’єктах Товариства», від 27.02.2017 №198 «Про організацію 
забезпечення належного санітарного порядку на територіях підрозділів Товариства у 2017 
році», від 13.03.2017 №86 «Про організацію роботи підрозділів Товариства в зв’язку із 
збільшенням випадків виникнення пожеж на об’єктах України з причин порушення правил 
експлуатації електрообладнання та електромереж», від 20.03.2017 №266 «Про підготовку 
підрозділів Товариства до роботи у весняно-літній період 2017 року», від 07.04.2017 №351 
«Про підготовку Товариства до роботи в ОЗП 2017/2018 років», від 13.04.2017 №367 «Про 
підсумки роботи цивільного захисту на об’єктах Товариства за 1 квартал 2017 року», від 
12.05.2017 №424 «Про забезпечення надійної роботи електричних мереж в умовах високих 
температур та вжиття заходів з підготовки об’єктів Товариства до жнивної компанії 2017 
року», від 30.05.2017 №180 «Про посилення пожежної безпеки Товариства в ОЗП 2017/2018 
років». 
         На виконання вимог статей 20 та 55 Кодексу цивільного захисту України,  в Товаристві 
створено службу цивільного захисту, пожежної безпеки та екології. 
 Розроблені, переглянуті та затверджені Положення про службу з питань цивільного захисту, 
пожежної безпеки та екології Товариства, а також посадові інструкції її працівників. 
         Станом на 01.07.2017 року, служба з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та 
екології Товариства налічує 8 працівників. Крім того, у відокремлених структурних 
підрозділах Товариства нараховується 27 посадових осіб, на яких наказом покладені за 
суміщенням функції контролю за станом цивільного та протипожежного захисту.  
         Службою з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та екології Товариства, станом 
на 01.07.2017 року, відповідно до річного графіку, здійснено 73 перевірки стану цивільного 
захисту, пожежної та техногенно - екологічної безпеки. За результатами перевірок видані 
приписи /звіти/, щодо усунення виявлених порушень та недоліків(рекомендацій), які 
зареєстровані у відповідних журналах реєстрації. 
        По Товариству, Комплексний план організаційно технічних заходів з питань цивільного 
захисту, пожежної та техногенної безпеки на 2017 рік, фінансовий план реалізації цих заходів 
та План основних організаційно-технічних заходів з питань пожежної безпеки на 2017 рік, 
затверджений наказом від 07.12.2016 №1012, виконується, згідно встановлених термінів. 
          Згідно Плану роботи пожежно технічної комісії, у першому півріччі поточного року, 
проведено два засідання, за результатами якого оформлені відповідні протокольні рішення. 
Протоколи засідання пожежно-технічної комісії ПАТ «Хмельницькобленерго» від 06.03.2017 
року та 20.06.2017 року. 

 
- 

        
 Підготовка керівного складу Товариства проводиться в навчально-методичному 
центрі ЦЗ та БЖД Хмельницької області та на базі НКК Товариства. На базі навчально-
методичного центру ЦЗ та БЖД Хмельницької області за 6 місяців 2017року проведено 
навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки 204 керівникам та спеціалістам, 



обов’язки яких пов’язані з організацією та забезпеченням пожежної безпеки в 
підпорядкованих підрозділах. 
           З метою підвищення готовності органів та сил цивільного захисту Товариства до дій в 
умовах надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження за звітний період 
2017 року було проведено 13 спеціальних об’єктових тренувань з питань цивільного захисту. 
 Згідно вимог Постанови КМУ від 26.06.2014р. №444 та затверджених наказом ДСНС 
України від 19.02.2016 року «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 «Тиждень енерго» 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. 
      Вжито заходів з придбання та комплектації відокремлених підрозділів Товариства 
первинними засобами пожежогасіння (пожежним інструментом та інвентарем) в кількості 
249шт. 
       У 27 підрозділах, усі вогнегасники, термін діагностування у яких вийшов, пройшли 
обслуговування на спеціалізованому підприємстві згідно укладеного договору з МАРКО ЛТД 
(договір №212 від 11.11.2016року) та готові до використання за призначенням. 
      Відповідно до ДСТУ 6309: 2007, у підрозділах вжито заходів з придбання для оновлення 
знаків з питань пожежної безпеки у кількості 735 шт.  
      Здійснений контроль щодо діяльності пожежно-технічних комісій ВПТ. По підрозділах 
складені щоквартальні акти про здійснення пожежно - технічних обстежень та вжиті заходи 
щодо усунення виявлених порушень. Розроблено та затверджено наказом по Товариству 
план роботи ПТК на 2017 рік. 
       Станом на 01.07.2017рік, на 8-х підпорядкованих об'єктах Товариства (Новоушицький, 
Дунаєвецький РЕМ, Хмельницький МРЕМ,  Ярмолинецький РЕМ, Камянець-Подільський 
МРЕМ, ЛОК, Славутський РЕМ) встановлено, а у ДВЕМ, завершується встановлення, нових 
сучасних сертифікованих системи протипожежного захисту. Оповіщення персоналу про 
пожежу здійснюється технічними засобами сповіщень, перевірено технічний стан систем 
об’єктів Товариства підключених до пунктів цілодобового спостереження ТОВ «Пожежне 
спостереження» м. Хмельницький. 
       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 2017 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.  



       У квітні 2017 року на базі спеціалізованих навчальних закладів пройшли перепідготовку 7 
керівників та виконавців робіт задіяних у виконанні робіт протипожежного призначення.  
       Профілактичні огляди і ППР електромереж, пристроїв блискавкозахисту виконані 
відповідно до план – графіків на 2017 рік.  
       У першому півріччі 2017року закінчено монтаж систем блискавкозахисту будівель 
Ярмолинецького РЕМ та вжиті відповідні заходи, щодо закінчення монтажу системам 
блискавкозахисту, передбачених планом на 2017 рік, ще на 5 об’єктах Товариства 
(Летичівський РЕМ, Камянець–Подільський РЕМ, Меджибізький та Старосинявський ЦЦР, 
база управління Товариства). 
       На виконання вимог НАПБ А.01.001-14, у першому півріччі 2017 році, на об’єктах 
Товариства встановлено 15 протипожежних дверей з нормованою межею вогнестійкості та 
вжито заходів з придбання ще 42 дверей, люків та завіс, завершення встановлення яких, 
заплановано протягом 3-го кварталу 2017 року.  
       Старосинявським цехом централізованого ремонту ПАТ «Хмельницькобленерго» 
(ліцензія серії АЕ № 522772 від 13.10.2014 року, виданої ПАТ «Хмельницькобленерго» на 
необмежений термін), згідно «Плану комплексних заходів по вогнезахисному просоченню 
елементів дерев'яних конструкцій ПАТ «Хмельницькобленерго» на 2017 рік», проведена 
робота з вогнезахисту дерев'яних конструкцій горищ будівель та споруд на 5 обєктах, 
загальною площею 6852,4 м2. Здійснено заходи для закупівлі 9910 кг вогнебіозахисту 
ЕКОСЕПТ 450-1 для виконання плану просочення деревяних конструкцій будівель у 2017 
році.  
       На виконання листа Міненерговугілля України, розпорядження голови Хмельницької 
облдержадміністрації «Про організацію робіт щодо підготовки населених пунктів області до 
весняно-літнього періоду 2017 року» керівництвом ПАТ «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 весняно-
літній період» та «План підготовки до жнивної компанії 2017 року». 

      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 
2017 рік », «Підготовки до ВПП та жнивної компанії 2017 року».  

      На засіданні постійно діючої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій розглянуто питання “Про стан підготовки підрозділів Товариства до 
весняно-літнього пожежонебезпечного періоду та жнивної компанії 2017 року ”. 

       З метою підготовки об’єктів Товариства до експлуатації у весняно-літній 
пожежонебезпечний період 2017 року проведено наступні заходи: 

 працівниками служби з питань 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. Переглянуто «Положення про спеціальне навчання, 
інструктажі та перевірку знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенно - 
екологічної безпеки ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» за № 01-01-П-02-2017; 

 керівниками підрозділів Товариства проведені практичні відпрацювання оперативних 
планів 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 з виготовлення та забезпечення ВПТ бланочною продукцією з питань 
цивільного захисту та пожежної безпеки(журналами реєстрації інструктажів, 
тренувань, обліку ЗІЗ тощо). 

       Окрім того, на виконання ст. 18 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 2017 року»,з метою підготовки об’єктів Товариства до весняно-літнього 
періоду 2017 року та забезпечення належного санітарного порядку на територіях 
Товариства після зимового періоду, наказом №198 від 27.02.2017 року по Товариству 
запроваджено : 

 З 24 березня по 19 травня 2017 року Двомісячник благоустрою, на цей період 
оголошено кожну п’ятницю санітарним днем та  

Проведення Дня довкілля - 15 квітня 2017 року. 
 

По Товариству, проведені заходи, спрямовані на поліпшення стану навколишнього 
середовища, очищення територій та їх озеленення, поширення екологічних знань 
працівників Товариства. У звітному періоді здійснено закупівлю 30 контейнерів під роздільне 
сортування відходів, які по рознарядкам направлені на обєкти Товариства. Сума витрат 
склала 23500,00 грн. Вжито заходів з придбання ще 51 контейнера для роздільного 
тимчасового збирання відходів та забезпечення ними, у липні 2017 року, решти 17 
відокремлених підрозділів Товариства.  

 



- 

 

 Найменування показників 
Одиниця 

виміру 

Чисельні 
показники 

План Факт 

1 
Вартість виконаних обсягів робіт з благоустрою, 
всього 

тис.грн 490,235 572,66 

2 Виконано робіт по ремонту доріг    

 - поточним ремонтом тис.м2 1,185 1,185 

 - капітальним ремонтом тис.м2 0 0 

3 Створено нових зелених насаджень га 0,62 0,565 

4 
Розчищено від сміття територій, тротуарів та 
прибудинкових територій 

тис.м2 332,365 346,345 

5 Висаджено зелених насаджень    

 - дерев од. 141 134 

 - чагарників од. 3 6 

 - кущів троянд (тюльпанів) од. 352 345 

 - засіяно газонів м2 6,756 5,223 

6 Відремонтовано будівель та фасадів будинків од. 249 251 

7 Обсяги робіт з ліквідації звалищ од./м3 8/52,03 8/52,03 

8 
Кількість виступів у засобах масової інформації 
про хід проведення акції з благоустрою 

шт. 24 21 

9 
пофарбовано елементів огорож, бордюрів, 
фасадів будинків 

м2 4,846 5,023 

 

- д

 
№ 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  

85387,13 

     2. Технічне обслуговування вогнегасників 64287,00 

     3. Випробування зовнішнього та внутрішнього 
протипожежного водогону 

10950,00 

     4. 
 
 
      

Просочування дерев’яних конструкцій будівель 
вогнезахисним розчином, придбання розчину 
Екосепт-450-1. 
 

100000,00 

     5. Приведення силової та освітлювальних мереж 
до вимог ПУЕ. Проведення замірів опору 
ізоляції електромереж та електроустановок.  

11200,00 

     6. Приведення до вимог Правил масло 
приймальних пристроїв, масло відводів, 
протипожежних ущільнень на П/СТ, 
впровадження біотехнології ліквідації нафтових 
забруднень. 

  
 
 

3098480,00 

       7. Поновлення знаків та написів пожежної 30430,00 



безпеки. Придбання плакатів з ЦЗ. 

       8. 
 
 

Навчання працівників правилам пожежної 
безпеки та цивільного захисту  

52070,00 
 

9. Висвітлення питань техногенно – екологічного 
характеру в ЗМІ 

10000,00 

10. ТО систем охорони. Встановлення камер 
спостереження задля попередження 
неправомірних дій, у тому числі дій пов’язаних 
з підпалами 

13500,00  

11. Моніторинг пультів спостереження за станом 
СПЗ  
 

82648,00 

12. Обладнання будівель блискавко захистом та їх 
ремонт 

8700,00 

13. 
 

Функціонування ДПД та їх страхування 
 

53856,00 
 

14. Оцінка протипожежного стану об’єкту та 
інспектування систем протипожежного захисту 

39000,00 

15. Встановлення протипожежних дверей 61500,00 

16. Придбання пожежного інструменту та 
вогнегасників 

52828,00 

        
      У відповідності до фінансового плану Товариства на заходи пожежної та техногенно - 
екологічної безпеки у першому півріччі 2017 року (в т.ч. цивільного захисту ) - освоєно  
5 310 300,0 грн.  
 

        На виконання п. 5.44 «Правил будови електроустановок. Пожежна безпека 
електроустановок» на виконання програми ремонтів за 1-й квартал звітного періоду 
витрачено 7618,0 тис. грн.  
Із них : 
Департаментом розподільчих мереж на ремонт електромереж 0,4-10кВ – 5122,0 тис.грн, 
Департаментом високовольтних електромереж на ремонт електромереж 35-110 кВ – 902,78 
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 2017 року, на об’єктах Товариства, пожеж не зареєстровано. 

 



          
По відокремлених підрозділах Товариства створені добровільні пожежні дружини. 
Функціонування дружин здійснюється відповідно до Постанови КМУ від 17 липня 2013 р. № 
564. 

      
      По Товариству розроблені та погоджені з територіальним органом ДСНС у Хмельницькій 
області «Положення про добровільну пожежну охорону ПАТ «Хмельницькобленерго» та 
Програма підготовки членів ДПД.  
      Службою з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та екології Товариства надано 
методичну допомогу у діяльності створених по підрозділах такого роду громадських 
формувань.  
     Розроблено та затверджено наказом по Товариству план роботи ДПД на 2017 рік. 
     Керівниками підрозділу, де створена ДПО, у першому півріччі 2017 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 2017 року оформлені 
карткою практичних відпрацювань навчання ДПД. 
      Обладнано куточок добровільної пожежної дружини на НКК Товариства. Аналогічна 
робота з оснащення відповідним майном, відповідно до табелю бойової обслуги, 
проводиться у відокремлених підрозділах Товариства. 

 

     
        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, 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 від 06 березня 2017 року № 53-01.23.17.00002 терміном дії до 01 квітня 2018 року.  
       Чисельність об’єктових пожежних дружин, станом на 01.07.2017 року, складає 187 
чоловік.  
 

       
На виконання доручення заступника голови Хмельницької ОДА від 07.04.2016 року 

№70/30-36-999/2017 «Про організацію заходів з протидії пожежам у природних екосистемах 
у 2017 році, щодо утримання просік, на яких розміщені повітряні лінії електропередач» по 
Товариству розроблений комплекс заходів з протидії пожежам у лісових масивах, 
лісопаркових зонах, на 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. У квітні 
2017 року на базі ДП «Ізяславське лісове господарство» проведені розширена нарада з 
питань запобігання виникнення пожеж в екосистемах протягом 2017 року та практичне 
тренування (навчання) органів управління і служб цивільного захисту з питань організації 
управління та дій сил у разі виникнення пожеж у природних екосистемах із залученням АРБ  
Ізяславського РЕМ.  

№    
п/п 

Найменування підрозділу 

Площа земельної ділянки 
підстанцій, які прилягають 
до лісових масивів і на якій 
здійснено оборювання (в м. 

кв.) 

Розчищено та прибрано 
просік по яких 

проходять лінії 
електропередач, у 

відповідності до Правил 
пожежної безпеки в 
лісах України (в м.)   

1 Білогірський РЕМ відсутні  105450  

2 Віньковецький РЕМ відсутні  36940  

3 Волочиський РЕМ відсутні  21960  

4 Городоцький РЕМ відсутні  54620  

5 Деражнянський РЕМ відсутні  1200  

6 Дунаєвецький РЕМ відсутні  2266  

7 Ізяславський РЕМ відсутні 26210  

8 К.-Подільський РЕМ 180 153920  

9 К.-Подільський МРЕМ  відсутні відсутні  

10 Красилівський РЕМ відсутні  1500  

11 Летичівський РЕМ відсутні  1150  

12 Н. Ушицький РЕМ відсутні  2700  

13 Полонський РЕМ відсутні  23750  

14 Славутський РЕМ 1310  5130  

15 Ст.Костянтинівський РЕМ 196 3500  

16 Ст.Синявський РЕМ 638 21950  

17 Теофіпольський РЕМ відсутні  686  

18 Хмельницький  РЕМ відсутні  36100  

19 Хмельницький  МРЕМ відсутні відсутні  

20 Чемеровецький РЕМ відсутні  7023  

21 Шепетівський РЕМ відсутні  18617  

22 Ярмолинецький РЕМ відсутні  46090  

23  Департамент ВЕМ 805 19600  

 

 
         На реалізацію вимог нормативних актів по Товариству проведена робота з розроблення 
та затвердження по Товариству «Плану виконання робіт протипожежного призначення на 
2017 рік», «Плану заходів усунення недоліків правил пожежної безпеки в розрізі підвідомчих 
об’єктів», «Плану заходів з усунення недоліків на ПС 0,4-10 кВ» . 
        На виконання ст.57 Кодексу цивільного захисту України для підготовки декларацій про 
початок експлуатації об’єктів нерухомості. у першому півріччі 2017 року, на об’єктах 
Товариства проведена робота з проведення обстеження та підготовки експертних висновків 
з оцінки протипожежного стану 5 об’єктів. Станом на 1.07.2017 року, 26 об’єктів Товариства 
отримали зареєстровані декларації на право вчинення певних дій щодо провадження 
господарської діяльності на об’єктах нерухомості за декларативним принципом.  



       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 ПАТ «Хмельницькобленерго» на 2017 рік», 
протягом квітня-травня 2017 року здійснено ремонт, облаштування, випробування та взяття  
на облік мереж протипожежного водопостачання підрозділів, із складанням відповідних 
актів готовності на відповідність нормативним вимогам(нормам).  

Окрім того, у відповідності до вимог Інструкції про порядок утримання, обліку та 
перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання», Правил 
пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі 
України, 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). 

Підрозділами отримано, від представників пожежно-рятувального підрозділу ДСНС 
України, відомості періодичного обліку джерел зовнішнього протипожежного 
водопостачання та акти перевірки водопровідної мережі на водовіддачу. 

. 
 
         На виконання Плану основних організаційно – технічних заходів з пожежної безпеки, 
Поточного плану охорони довкілля по Товариству на 2017 рік, з метою мінімізації 
негативного впливу на навколишнє середовище нафтових забруднень під 
трансформаторними підстанціями, у Товаристві реалізована технологія біотехнологічного 
комплексу робіт ДУКАТм. Технологія процесу біологічної та макробіологічної трансформації 
небезпечних сполук в безпечні (замість нафтопродуктів (вуглеводнів) утворюються 
екологічно безпечні органо-мінеральні речовини (моноолефіни).  
         У 2016 році та першому півріччі 2017 році, такі технології впроваджено на ПС 
Товариства. Загальна площа комплексу робіт, за укладеним договором, склала 2674,5 м2 на 
26 об’єктах Товариства на суму 3098480,0 грн. 
        З метою досягнення очистки стічних вод до нормативних вимог, на очисних спорудах 
закладу оздоровлення та відпочинку ЛОК СП «Яблуневий сад», розташованих за 25 км від м. 
Хмельницького в с. Жилинці Ярмолинецького району, у 2016 році, було розпочато роботи з 
реалізації частини проекту із монтажу біоплато - водоохоронної споруди для очищення 
зворотних вод, яка поєднує в собі ефективне цілорічне використання мікрофлори та вищих 
водяних рослин. В основу цієї технології покладені природні процеси самоочищення, 
властиві водним та новколоводним екосистемам. 
       У першому півріччі 2017 році, Товариство завершило роботи з реконструкції інженерних 
споруд системи каналізації для очищення, знешкодження й знезараження стічних вод, а 
саме: споруд механічної очистки, що включає проціджування стоків на решітках, 
вловлювання мінеральних домішок в пісколовках і відстоювання води у первинних 
відстійниках та споруд біологічної очистки води в аеротенках і вторинних відстійниках.  
 
 
Відтепер якість роботи очисних пристроїв відповідає сучасним санітарно-гігієнічним 
нормативам . Сума витрат складає 969649,00 грн. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8


       На виконання вимог Директиви Європейського Союзу 96/96/ЄС “On the approximation of 
the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and their 
trailers” (Про гармонізацію законів країн-учасниць щодо випробовування автомобілів на 
придатність до експлуатації), в Товаристві впроваджено програму «Чисте повітря», ціллю якої 
є - недопущення перевищення гранично допустимих величин нормованих показників 
викидів забруднювальних речовин (димності) відпрацьованих газів двигунів автомобілів.  
         У підрозділах складені графіки ТО ДТЗ та здійснені виміри гранично допустимих величин 
нормованих показників викидів, відповідно до графіків ТО-1 , ТО-2 на 2017 рік.  
         У 2016 році в 22 підрозділах Товариства, запроваджено захист ввідно-розподільчих 
пристроїв (ВРП), головних розподільчих щитів (ГРЩ), закритих розподільних пристроїв (ЗРП) 
сучасними новітніми автономними системами пожежогасіння локального застосування з 
термоактивуючою мікрокапсульованою вогнегасною речовиною «Пірокорд -М» – 
системами(виробами), що виконують функції виявлення ознак горіння, локалізації та гасіння 
пожежі за допомогою термоактивуючої мікрокапсульованої вогнегасної речовини в об’ємі, 
що захищається, без задіювання людини та незалежно від зовнішніх джерел живлення та 
систем управління.   
          Для гасіння пожеж (на початковій стадії їх розвитку) класу А (твердих речовин) та класу В 
(рідких речовин), а також для гасіння загорянь електроустаткування, що знаходиться під 
напругою електричного струму до 5000 В, Товариством придбано та укомплектовано вузли 
звязку і електрошафи ПС, новинку на українському ринку - автономний вогнегасний 
порошковий пристрій «ШАР-1» у  кількості 400 шт. 

На виконання Заходів з цивільного захисту, пожежної та техногенно –  екологічної  
безпеки спрямованих на запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру на 2017 рік по ПАТ «Хмельницькобленерго», в частині впровадження 
на об'єктах Товариства новітніх досягнень науки і техніки у сфері цивільного захисту, у 
першому півріччі 2017 року, Товариством вжито заходів щодо закупівлі для встановлення у 
ввідно-розподільчих пристроїв (ВРП ) ВПТ ще більш сучасних автономних систем 
пожежогасіння, СПГа «Імпульс – М100», систем призначених для локалізації і гасіння пожеж 
класу А2, В та електроустаткування під напругою в електричних щитах та шафах, систем 
багаторазової дії на суму 46035,00 грн.  
 
 
 


