
Актуальні питання 
розгляду комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій облдержадміністрації (до протоколу № 10 від 27.12.2012 року). 

 

І. Про стан готовності органів влади та місцевого самоврядування до 

пропуску  льодоходу весняної повені  та дощових паводків, захисту населених 

пунктів, об’єктів і сільськогосподарських угідь від підтоплень, та мінімізації 

обсягів завданих збитків. Виконання заходів щодо захисту територій від 

шкідливої дії вод. 

Хмельницька область має розгалужену сітку річок (3114 річок та інших 

водостоків) на яких розташовано близько 2,5 тисячі штучних водних об’єктів 

(водосховищ, ставків), які, за умов раптового потепління зі значним перевищенням 

середньодобової температури атмосферного повітря нульової позначки, випадання при 

цьому дощів, можуть створювати, в період повені та паводків, загрозу виникнення 

підтоплення або затоплення територій населених пунктів та сільгоспугідь 

розташованих вздовж річок і на низинних територіях. 

При наявності 2-х, 2,5-разового перевищення у цьому році запасів води у 

сніговому покриві у порівнянні із середньостатистичними запасами за минулі роки, 

розвиток цих подій може бути ще більш несприятливим. 

Відповідно доручення Уряду України Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на виконання Плану дій центральних і 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо 

підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків у 2013 році, в області прийнято 

ряд відповідних документів, здійснено та здійснюється комплекс організаційних та 

практичних заходів (формуються відповідні сили реагування, взято на облік та 

готуються до можливого застосування необхідні засоби, вживаються заходи щодо 

належного матеріального забезпечення їх роботи). 

До угрупування сил та засобів входять підрозділи Територіального управління 

МНС в області (1168 осіб особового складу,  пожежного та насосного обладнання 173 

од., інженерної техніки 9 од., допоміжної техніки 21 од., засобів подолання водних 

перешкод 39 од., а також 39 засобів резервного живлення), підрозділи Хмельницького 

обласного управління водних ресурсів (6 аварійних бригад загальною чисельністю 41 

чоловік, 23 одиниці інженерної та автомобільної техніки), підрозділи Служби 

автомобільних доріг у Хмельницькій області (257 одиниць спеціальної та інженерної 

техніки,                 20 плавзасобів), підрозділи ПАТ «Хмельницькгаз» (19 аварійно-

диспетчерських служб, які укомплектовані відповідним спорядженням та 

обладнанням), підрозділи ПАТ «Хмельницькобленерго» (883 аварійно-ремонтних 

бригад,         121 оперативно-виїзна бригада, 464 одиниць автомобільної та спеціальної 

техніки), підрозділи Хмельницької філії ПАТ «Укртелеком» (58 аварійно-

відновлювальних команд загальною чисельністю 469 чоловік), сили і засоби медичних 

та лікувальних закладів у складі державної служби медицини катастроф (91 

спеціалізована бригада постійної готовності першої черги та 6 спеціалізованих бригад 

постійної готовності другої черги, а також медичні заклади з ліжковим фондом в 

кількості 440 ліжок), 6 комунальних аварійно-рятувальних служб на водних об’єктах, 

крім того з військових частин, які дислокуються на території області, відповідно планів 

взаємодій передбачається залучення 20 одиниць інженерної техніки. 

Визначено перелік мостів та інженерних споруд, що підлягають захисту за 

допомогою вибухових робіт (11 автомобільних мостів). Між аварійно-рятувальним 

загоном спеціального призначення Територіального управління МНС в області і ДП 



«Хмельницький облавтодор» укладено договір (№ 17-01 від 08 січня 2013 року) для 

проведення вибухових робіт з метою забезпечення захисту мостів та інженерних 

споруд від льодоходу у 2013 році. 

Інженерна та автомобільна техніка, засоби евакуації людей, мобільне насосне 

обладнання, автономні джерела живлення та освітлення, плавзасоби для рятування 

людей приведені в готовність до використання. Створено необхідний резерв паливно-

мастильних матеріалів. 

Проведено обстеження та уточнено облік зареєстрованих державних та 

приватних плавзасобів, забезпечено їх готовність до дій в умовах паводку, пропуску 

льодоходу та повені. Всього в області обліковано 447 одиниць плавзасобів різних 

модифікацій та марок, з них: в підрозділах ТУ МНС - 38 од., в комунальних службах - 

22 од., на підприємствах та організаціях - 70 од., в приватній власності - 316 од. 

Разом з тим, у багатьох населених пунктах області, незважаючи на позитивні 

доповіді, недостатньо здійснюються заходи щодо проведення поточних ремонтів та 

забезпечення роботи систем зливної каналізації населених пунктів в умовах можливої 

повені та паводків, вивезення нагромаджень снігу з місць, де його інтенсивне 

танення може спричинити підтоплення, створення та розчищення водостоків в місцях 

де, за багаторічними спостереженнями, у такі періоди підтоплювались об’єкти 

інфраструктури, житлові будинки та господарські споруди. 

Не у повному обсязі виконано доручення облдержадміністрації від 15.07.2010 

року щодо проведення технічної інвентаризації гідротехнічних споруд та взяття на 

баланс тих, що є безхазяйними. Через неузгодженість нормативно-правової бази, 

окремі бюро технічної інвентаризації не погоджують питання щодо інвентаризації та 

взяття на баланс безхазяйних ГТС. У зв’язку цим, та іншими причинами із понад 1750 

таких споруд протягом минулого року проінвентаризовано всього близько 80). 

Найбільш активно ці роботи проводяться у Кам’янець-Подільському, 

Ізяславському, Полонському, Старокостянтинівському та Шепетівському районах. 

Зовсім не розпочинались процедури взяття на баланс та інвентаризації 

безгосподарних ГТС у Городоцькому, Деражнянському, Новоушицькому, 

Старосинявському та Хмельницькому районах. На вкрай низькому рівні ця робота 

проводиться у Віньковецькому, Красилівському, Летичівському, Теофіпольському та 

Чемеровецькому районах (розпочато відповідну процедуру менше як до 15 % ГТС). 

6 гідротехнічних споруд в області перебувають в небезпечному аварійному стані, 

особливо небезпечними з яких являються ГТС на р. Хомора у смт Гриців 

Шепетівського району та на струмку біля с. Привороття-2 Кам’янець-Подільського 

району; 

Весняне водопілля може негативно вплинути на стан водозахисних дамб та 

частково затопити території в нашій області. 

Такими місцевостями можуть бути: на р. Збруч – м. Волочиськ (лівий беріг) та   

с. Завалля Кам’янець-Подільського району,  на р. Смотрич – с. Цибулівка Кам’янець-

Подільського району, на р. Ушиця – с. Тимків Новоушицького району, на р. Південний 

Буг – м. Хмельницький по вул. Нижній Береговій, на р. Студениця – с. Голозубенці 

Дунаєвецького району та інші. 

Крім того, під час інтенсивного сходження талих та літніх паводкових вод в 

окремі роки спостерігались різкі підйоми рівнів води у малих річках (часто через їх 

захаращеність) у Віньковецькому, Дунаєвецькому, Новоушицькому, Кам’янець-

Подільському, Деражнянському, Шепетівському районах. Підтоплювались підвали та 



погреби приватних домогосподарств та багатоквартирних житлових та інших будинків 

у містах Хмельницький (вул. Кошового і інші) Старокостянтинів тощо. 

 

ІІ. Про стан протипожежного захисту об'єктів з масовим перебуванням 

людей, будинків підвищеної поверховості.  
Актуальність розгляду даного питання обумовлена збільшенням у останні роки 

кількості пожеж на об’єктах з масовим перебуванням людей у різних країнах світу, у 

тому числі в Україні. Такі пожежі, як правило, призводять до масової загибелі та 

травмуванню людей. Ми пам’ятаємо такі трагічні випадки в одному з санаторіїв м. 

Хмільника Вінницької області, нічному клубі «Хромая лошадь» у м. Перм Росії… 

Найсвіжіший випадок із загибеллю 245 молодих людей при пожежі у нічному клубі 

«Kiss» м. Санта-Марія (Бразилія). 

Причиною таких випадків є незадовільний протипожежний стан таких закладів, 

незнання обслуговуючим персоналом обов’язків на випадок пожежі. 

Не менш важливим є протипожежний захист будинків підвищеної поверховості. 

Таких будівель в області є небагато і всього у трьох містах (Хмельницький, Кам’янець-

Подільський і Нетішин), але наслідки від можливих пожеж в них можуть бути 

багатократно більшими ніж у інших. 
           
ІІІ. Про стан функціонування та утримання підрозділів місцевої пожежної 

охорони. 

В області створено 102 підрозділи місцевої пожежної охорони і як зазначалось на 

підведенні підсумків роботи обласної територіальної підсистеми цивільного захисту за 

2012 рік під керівництвом голови обласної державної адміністрації В.С. Ядухи, 

кожним десятим підрозділом, що є на даний час в Україні – це підрозділ нашої області. 

Разом з тим, і зазначена цифра для області не є достатньою. Досить значні 

території не мають належного покриття пожежною охороною. 

Майже у третині утворених підрозділів не налагоджене бойове чергування. 

Неналежно укомплектовано штати багатьох із них. А їх матеріально-технічне 

забезпечення бажає бути багато кращим.  

Багато в чому ці проблеми зав’язані на вкрай обмеженому фінансуванні. 
 
ІV. Про стан організації місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування  області проведення масово-роз'яснювальної роботи серед 
населення через заклади освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури і 
мистецтва, комунальні установи, релігійні конфесії щодо порядку дій під час 
виникнення надзвичайних ситуацій. 

Неналежна поінформованість людей про виникнення надзвичайних ситуацій і 
надзвичайних подій, фактори їх небезпеки для життя і здоров’я людей, збереження 
матеріальних цінностей, порядок дій при цьому призводить до неоправданих втрат. 

В області здійснюється ряд інформаційно-роз’яснювальних заходів з цих питань. 
Цьому сприяють і навчання керівного складу органів цивільного захисту підприємств, 
установ і організацій у відповідних обласних, міських та районних центрах (курсах), 
розгорнуті у селищних, сільських радах, житлово-комунальних організаціях куточки 
цивільного захисту, розміщення інформації роз’яснювальна-застережного характеру у 
друкованих та електронних засобах масової інформації тощо. 

Разом з тим, як показує робота на місцях, недостатньо в цьому плані працюють з 
людьми працівники лікувально-профілактичних закладів, закладів освіти, культури, 



соціального захисту, церковні парафії, сервісні центри з надання послуг 
життєзабезпечення населених пунктів тощо.  

Поінформований – значить озброєний. Цей лозунг повинні забезпечувати у 
розрізі запобігання травмування і загибелі людей, втратам матеріальних цінностей всі 
установи, підприємства та організації, які працюють з людьми. 

 

VІ. Різне. 

V-1.  Про аварійний стан комплексу споруд «Казарми фортеці, 1760 року» по 

вул. Госпітальній, 14 у м. Кам’янець-Подільський. 

До комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації поступило звернення 

Кам’янець-Подільського міського голови Сімашкевича М.Є. та пакет документів щодо 

аварійного стану пам’ятки архітектури XVIII століття комплексу споруд «Казарми-

фортеці, 1760 р.» по вул. Госпітальна, 14. 

Руйнівні процеси в конструкціях будівлі головної споруди Казарми створюють 

небезпеку для мешканців будинків №№ 53, 55, 57, 61, 65 та 102 по вул. Руській, в яких 

постійно проживає 18 осіб, а також перехожим зазначеної вулиці. 

Таким чином, руйнування згадуваної будівлі Казарми-фортеці загрожує 

виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру, регіонального рівня.  

Обраховані збитки внаслідок можливого виникнення вищевказаної надзвичайної 

ситуації становлять близько 7-ми млн. гривень. 


