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

облдержадміністрації (до протоколу № 6 від 25.06.2013 року). 

 

І. Згідно розпорядження голови облдержадміністрації від 25.04.2013 року 

№ 125/2013-р в області розроблено заходи по підготовці об’єктів житлово-

комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 року.  

Затверджено оперативний штаб при обласній державній адміністрації з 

організації підготовки об’єктів до роботи в зимових умовах. 

Станом на 15.06.2013 року в області комплексно підготовлено до зими 1420 

житлових будинків, що становить - 31,1 % від загальної кількості будинків, в тому 

числі: 1148 будинків комунальної власності, 213 ОСББ і ЖБК, 59 відомчого житлового 

фонду. При цьому відремонтовано: 189 (30,9%) покрівель, 205 (30,1%) опалювальних 

систем, 230 (30,4%) систем водопостачання та 132 (30,2 %) електрощитових. 

Також підготовлено до зими 496 об’єктів соціальної сфери, в тому числі: 251 

школу, 223 дитячих садочків та 73 лікарні. 

Активно розпочато виконання ремонтних робіт на об’єктах житлово-

комунального господарства, формування необхідних матеріально-технічних ресурсів, 

визначення джерел фінансування. 

Станом на 15 червня підготовлено 181 котельні (31%),  186,8 км теплових мереж 

(32%), замінено 3,42  км теплових мереж у двотрубному обчислені (30,3%),  

підготовлено 35 центральних теплових пунктів (31,2%).  Обсяг спрямованих коштів на 

вказані заходи  становить   8,437 млн. гривень. 

У водопровідно-каналізаційному господарстві станом на 15 червня  підготовлено  

7,2 км водопровідних (31%) мереж та 1,26 км – каналізаційних (30%), 22 

водопровідних насосних станцій  (31%). Виконані роботи по проведенню  технічний 

огляду споруд та обладнання 33 каналізаційних насосних станцій (32%).    

Обсяг спрямованих коштів на вказані заходи становить 1,375 млн. гривень. 

Капітально відремонтовано міських вулиць та доріг 68,5 тис.м
2
 (30%)  

підготовлено до роботи 61 од.(31%) спеціалізованої прибиральної техніки, заготовлено 

8,65 тис.тонн (20,3%) 

Хід виконання заходів по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 

2013/2014 року знаходиться під постійним контролем обласної державної адміністрації 

та її Департаментів. 

 

ІІ. Протягом минулого та у поточному році в області зберігається стабільна та 

контрольована епізоотична, санітарно-епідеміологічна ситуація.  

З питань протиепізоотичної роботи найбільш проблемним залишається 

профілактика та боротьба зі сказом. В поточному році з даного питання досліджено 123 

матеріали, що надходили з усіх районів області, у 22 випадках встановлено позитивний 

результат. Випадки зараження тварин було зареєстровано в 11 районах області та місті 

Хмельницькому. Найбільш ураженими виявились Віньковецький, Деражнянський, 

Кам’янець – Подільський райони (по 3 випадки). Не зважаючи на суттєве зниження 

(майже вдвічі - з 47 у 2012 році до 22 випадків у 2013 році), проблема залишається 

актуальною та потребує особливої уваги. 

З питань соціально-епідеміологічної сфери турбують нас проблеми: 

- зростання захворюваності людей на гострі кишкові інфекції (сальмонельоз), кір;  
- порушення санітарного законодавства на підприємствах молокопереробної 

промисловості, продовольчих ринках та в магазинах, підприємствах громадського 



харчування, недотримання  вимог технології виробництва, порушення вимог  
транспортування та зберігання харчових продуктів; 

- порушення санітарних норм і правил у шкільних та дошкільних харчоблоках; 
- каналізування навчальних закладів сільських населених пунктів.  
Комісія визначила заходи з метою упередження спалахів інфекційних 

захворювань і групових харчових отруєнь. 
 

ІІІ. Рішенням комісії з питань ТЕБ та НС ОДА від 02.03.2012 року (протокол №1) 

та від 23.12.2011 року (протокол № 10) про затвердження Графіку обладнання ПНО та 

ОПН області системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій  головам комісій з 

питань ТЕБ та НС райдержадміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення 

доручалось взяти під особистий контроль та доручити керівникам потенційно 

небезпечних об’єктів вжити заходів щодо: розробки ПЛЛАС; забезпечення 

працюючого персоналу засобами індивідуального захисту в необхідній кількості; 

впровадження систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на ПНО. Виконання 

зазначених заходів доручалось і рішенням комісії з питань ТЕБ та НС ОДА від 

21.06.2012 року (протокол №4). 

Поряд з тим, станом на 01.06.2013 із 37 ПНО області, що підлягають обладнанню 

системами раннього виявлення (20 – хімічно–небезпечні та 17 

вибухопожежонебезпечні): 

- розроблено робочі проекти по 19 ХНО (95%), обладнано системою - 9 об’єктів 

(45%); 

- по 6 вибухопожежонебезпечних об’єктах розроблено робочі проекти (30%), 

обладнано системою 3 об’єкти (15%). 

Залишаються не виконаними заходи, а саме: 

- не розроблено робочі проекти по обладнанню СРВ нафтобаз (ТОВ «Авантаж-

7», ТОВ «Райагропостач», ТОВ «Веста-Сервіс», ТОВ «Анне ЛТД», ТОВ «Золотий 

екватор»; ТОВ «БМК Україна»), складу ПММ ПМВКП „Лан” та Красилівського ЛВ 

УМГ; 

- не проводиться монтаж систем раннього виявлення на ТОВ 

«Городокконсервмолоко», ПАТ «Кам’янець-Подільський м’ясоконсервний комбінат», 

ТОВ «Модуль Україна», ПП «Джівальдіс», ПАТ «Хмельницька маслосирбаза», 

нафтобазі ПАТ «Концерн-Галнафтогаз», нафтобазі ТОВ «Альянс Оіл Україна», ПАТ 

«Деражнянський молочний завод»; 

- не здані в експлуатацію системи раннього виявлення на ПП «Красилівський 

молочний завод», філії «Лактіс» ДП «Аромат», ПрАТ «Хмельпиво», ТОВ 

«Дніпрометалсервіс», ТОВ «Білогір’ямолокопродукт», Славутській філії ПП КФ 

«Прометей»; 

- більшість ПНО не обладнані прямим телефонним зв’язком з оперативним 

черговим Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області;  

- не забезпечено в достатній кількості засобами індивідуального захисту 

працюючий персонал ХНО та непрацююче населення, яке потрапляє в зону ураження 

від ХНО;  

- не проведено ідентифікацію 3 об’єктів в Хмельницькому районі, 2 в 

м.Хмельницький та по 1 об’єкту в Білогірському, Дунаєвецькому, Кам’янець-

Подільському, Старосинявському районах;  

- не розроблено ПЛЛАСи на 5 об’єктах в м. Хмельницькому,  3 в Хмельницькому 

районі, по 2 в Полонському та Шепетівському районах по 1 в Городоцькому, 

Дунаєвецькому, Ізяславському, Кам’янець-Подільському та Ярмолинецькому районах. 



 

ІV. З метою реалізації Доручення Президента України 29 лютого 2012 року 

«Щодо запобігання виникненню пожеж, попередження травм і загибелі дітей під час 

пожеж» в області із більше ніж 800 дошкільних дитячих закладів робота щодо монтажу 

пожежної сигналізації проведена лише у 165 (20%). Не організована ця робота у 

садочках Білогірського, Віньковецького, Деражнянського, Ізяславського, Полонського, 

Старосинявського, Теофіпольського та Ярмолинецького районів, а проведення 

вогнезахисного просочення дерев’яних конструкцій горищних приміщень 

вогнезахисними розчинами в даній категорії об’єктів за п’ять місяців поточного року 

практично не проводилась окрім ДНЗ № 55 в м. Хмельницький. 

Аналогічна ситуація склалась і у загальноосвітніх закладах області. Капітальні 

заходи запропоновані приписами органів нагляду у сфері пожежної та техногенної 

безпеки не виконуються. Не розпочаті роботи щодо обладнання шкіл пожежною 

автоматикою, проведення вогнезахисту, ремонту приладів блискавкозахисту у 

Ізяславському, Славутському, Теофіпольському, Чемеровецькому районах, містах 

Хмельницький та Кам’янець-Подільський. 

Залишаються поза увагою питання, які не потребують значних витрат коштів, в 

першу чергу це проведення перевірок та ремонту приладів пічного опалення 

спеціалізованими організаціями. У минулому році в області із пічним опаленням 

експлуатувалось біля 250 шкіл та дитячих садочків. Найбільше таких закладів у 

Білогірському, Ізяславському, Новоушицькому та Славутському районах. У 2012 році 

ця робота була організована незадовільно, перевірки проводились у вересні - жовтні 

коли вже розпочався навчальний процес та опалювальний сезон, що не дало змоги 

провести поточні ремонти при виявленні недоліків вимог правил пожежної безпеки 

при експлуатації приладів пічного опалення. Аналогічна ситуація склалась у 2013 році 

у більшості районів області роботи із перевірок приладів пічного опалення не 

розпочаті.  

Практично не зрушується питання протипожежного захисту гуртожитків 

професійного-технічної освіти області. Не дивлячись на те, що у минулому році 

Департаментом освіти та науки, молоді та спорту облдержадміністрації отримано 3 

ліцензії на монтаж систем пожежної автоматики та проведення вогнезахисного 

просочення. Поряд з тим, зазначені роботи даними ліцензіатами практично не 

виконуються.  

У 2012 році здані роботи по монтажу автоматичної пожежної сигналізації у 7 

гуртожитках із 24 наявних та проведено вогнезахисне обробляння у 5 із 17 де 

необхідно провести цей захід. В поточному році робота в даному напрямку не 

проводилась. 

На протязі останніх років не виконуються протипожежні заходи у 

Плужнянському, Деражнянському, Славутському, Старокостянтинівському, 

Кам’янець-Подільському та Грицівському професійних ліцеях.  

У зв’язку із систематичним невиконанням протипожежних заходів на об’єктах  

професійно-технічної освіти винесено постанови про тимчасове призупинення 

експлуатації  гуртожитків Кам’янець-Подільського вищого професійного училища, 

Кам’янець-Подільського професійного художнього ліцею,  Кам’янець-Подільського 

коледжу архітектури та дизайну, Кам’янець-Подільського індустріального коледжу, 

Голосківського, Лісоводського професійних аграрних ліцеїв. 

Знаходяться в несправному стані вододжерела на території закладів освіти: м. 

Хмельницький (Дитячий садок № 10 по пров. Городній,1 – пожежне водоймище не 



заповнене водою; Обласний притулок для неповнолітніх по вул. Конєва,2  - 

водонапірна вежа несправна та необладнана пристроєм для забору води); м. Кам’янець 

– Подільський (дитячий садок №1 вул. Оринінське шосе,27Б - пожежне водоймище не 

тримає воду; Індустріальний коледж - вул. Середня, 17 - пожежне водоймище не 

тримає воду); Кам’янець – Подільський район (ЗОШ с. Кульчіївці - водонапірна вежа 

несправна та необладнана пристроєм для забору води; ЗОШ смт. Стара Ушиця вул. 

Комсомольська, 9 - пожежне водоймище (не тримає воду); Санаторій «Дністер» вул. 

Леніна,77 смт. Стара Ушиця - пожежне водоймище не тримає воду); Летичівський 

район (ЗОШ с. Ставниця вул. Костроміна - несправний насос водонапірної вежі); 

Деражнянський район (НВО №2 м. Деражня вул. Л. Українки,9 - пожежне водоймище 

не тримає воду; ЗОШ смт. Вовковинці вул. Миру, 33/1 - пожежне водоймище не тримає 

воду); Старосинявський район (ЗОШ с. Пилявка - відсутнє електроживлення 

водонапірної вежі); Дунаєвецький район (ЗОШ №1 м. Дунаївці вул. Шевченка - 

пожежне водоймище не тримає воду); Полонський район (ЗОШ №4 м. Полонне вул. Л. 

Українки,199 - пожежне водоймище не тримає воду); Чемеровецький район (ЗОШ с. 

Почапенці - пожежне водоймище не тримає воду; ЗОШ с. Залуччя пожежне водоймище 

не тримає воду; ЗОШ с. Біла - пожежне водоймище не тримає воду;НВО с. Чорна 1 

пожежне водоймище не тримає воду; ЗОШ с. Криків - відсутній насос водонапірної 

вежі). 
 

V. Про стан виконання окремих рішень комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, прийнятих у 2013 році. 

5.1 В зимово-весняний період робота облводресурсів була зосереджена на 

забезпеченні безумовного виконання  Плану дій щодо підготовки та пропуску 

льодоходу, повені та паводків на  території області у 2013році. 

На виконання рішення комісії з питань ТЕБ та НС ОДА від 21.02.2013року 

(Протокол №1, розділ1) "Про виконання заходів щодо захисту територій від шкідливої 

дії вод" було вжито ряд заходів щодо безаварійного пропуску повені на річках області:  

- В передповеневий період підпорядкованими облводресурсів міжрайонними 

управліннями водного господарства здійснено підготовку гідроспоруд та 

міжгосподарської меліоративної мережі до пропуску високих вод (1690 км каналів та 

850 ГТС).  

- В період підготовки до повені, підвідомчими підрозділами, разом з органами 

самоврядування, комісіями з питань ТЕБ та НС райдержадміністрацій,  уточнено стан і 

кількість аварійних ГТС та кількість безхазяйних ГТС 

Дійсно на річках, в межах території Хмельницької області, розташовано 2570 

ставків та 51 водосховище. Із загальної їх кількості 1692 ставків перебувають в оренді, 

1682 гідроспоруди не мають балансоутримувачів. Разом з тим статус безхазяйних 

гідротехнічних споруд впливає лише на плату за користування, а не на питання 

безпечного пропуску повеневих вод, всі вони знаходяться  в оперативному 

користуванні органів місцевого самоврядування до завершення процедури прийняття 

на баланс та на утримання орендарями земельних ділянок водного фонду. 

Постійно відслідковується гідрометеорологічна обстановка  на предмет 

формування повені та паводків на річках області. Здійснювався моніторинг 

гідрологічної та водогосподарської обстановки на водних об'єктах області. На підставі 

прогнозних характеристик повені Гідрометцентру України, з врахуванням даних 

облгідрометцентру, відслідковувалась гідрометеорологічна ситуація та рівневий режим 

на річках та водоймах. 



Встановлені режими роботи основних руслових водойм Хмельницької області на 

2013рік і доведені до голів комісій з питань ТЕБ та НС райдержадміністрацій та 

підпорядкованим підрозділам(лист від 08.02.2013р.№184). На підставі статті 76 

Водного кодексу України, обласним управлінням водних ресурсів відкореговано 

режими роботи Старокостянтинівського водосховища, при якому не виникає 

підтоплення та затоплення присадибних ділянок мешканців міста. 

Облводресурсів, разом з підрозділами ДС з НС у Хмельницькій області, 

проводились додаткові перевірки готовності гідроспоруд до пропуску  льодоходу та 

повені на предмет дотримання встановлених режимів роботи водосховищ на період 

льодоходу, повені та паводків 2013 року. При цьому з власниками та орендарями ГТС 

проводилась роз’яснювальна робота щодо порядку регулювання рівнів води та 

утримання в належному стані водопідпірних споруд та підйомних механізмів 

шандорів, а у випадку загрози виникнення гідродинамічної аварії та необхідності 

спорожнення штучних водних об’єктів (водосховищ, ставків) керуватись Методичними 

рекомендаціями щодо дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, користувачів штучних водних об’єктів та гідротехнічних споруд на 

них у випадку гідродинамічної аварії або її загрози, які розроблені Хмельницьким 

облводресурсів, погоджені з Територіальним управлінням МНСУ в Хмельницькій 

області і Управлінням з питань НС облдержадміністрації та затверджені заступником 

голови обласної державної адміністрації. Такі обстеження були проведені на 

водосховищах (в т.ч. малих ГЕС) та найбільших ставках на річках області в 

Летичівському, Старосинявському, Хмельницькому районах і м.Хмельницький (по 

р.П.Буг та її притоках) Старокостянтинівському, Красилівському районах і 

м.Старокостянтинів  (по р.Случ та р.Ікопоть)), Кам.-Подільському р-ні (по р.Збруч), 

Шепетівському р-ні (по р.Хомора), м.Кам-Подільський ( по р.Смотрич), 

Дунаєвецькому р-ні (по р.Ушиця).  

Проте, незважаючи на неодноразове застереження, користувачами Сахнівецького 

водосховища на р.Хомора несанкціоновано, до настання активної фази повені, було 

наповнено а потім спорожнено водосховище об'ємом води 1,38 млн.м3, що призвело до 

затопленню заплави між селами Коськів і Вишневе Шепетівського району і стоянню 

води на заплаві з 19.03. по 23.03. та з 06.04. по 15.04. шаром від 4см до 22см.  

Облуправлінням підтримується  постійний зв'язок і обмін інформацією з 

Кризовим центром облдержадміністрації, органами гідрометслужби, місцевої влади і 

самоврядування, обласними підрозділами Державної служби України з НС.  

Для забезпечення на річках області пропуску льодоходу, повені та паводків у 

2013 році в системі облводресурсів було задіяно 6 аварійних бригад чисельністю 41 

чоловік, за якими закріплено 13 одиниць автотранспорту і відповідні механізми (9 

одиниць). Уточнено та зкореговано Схему оповіщення та збору експлуатаційного 

персоналу при загрозі чи виникненню надзвичайних ситуацій (НС). В облуправлінні та 

підпорядкованих МУВГ здійснювалось чергування спеціалістів, в тому числі у вихідні 

дні. На доручення облдержадміністрації облводресурсів надано  ДС з НС у 

Хмельницькій області уточнений перелік і стан готовності техніки та кількість 

особового складу аварійних бригад, які можуть бути задіяні для запобігання 

виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій під час пропуску льодоходу та 

весняної повені 2013 року. 

Внаслідок ускладнення погодних умов (танення снігу, тривалих дощів) на 

території області, підйому рівнів води в річках до рівня корінних берегів та відповідно 

до ВНД 33-1.1-14-2001 з 19 березня поточного року в системі облводресурсів було 



введено перший ступень готовності до пропуску повені 2013 року (наказ 

Хмельницького облводресурсів від 19.03.2013р.   №29). На період ускладнення 

погодних умов, в системі облводресурсів, було організовано посилене чергування 

спеціалістів та керівного складу водогосподарських організацій області. Працівники та 

механізми МУВГ залучались  до робіт по розчищенню від снігу територій навколо 

водогосподарських об’єктів і доріг та по запитах місцевих органів влади на інших 

об’єктах .  

В 2013 році продовжуються роботи по запобіганню шкідливої дії вод (затоплення 

і підтоплення земель та населених пунктів). Згідно Плану фінансування на ці роботи за 

кошти Держбюджету у поточному році передбачено 500 тис.грн. Крім того, з 

обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2013 році 

передбачено фінансування протиповеневих заходів на таких об’єктах: 

-Капітальний ремонт по ліквідації підтоплення грунтовими водами житлового 

масиву на станції Дунаївці-200тис.грн.; 

-Капітальний ремонт русла р.Тернавка і ліквідація підтоплення по 

вул..Набережній у м.Дунаївці-300тис.грн.; 

-Регулювання русла р.Південний Буг(розчистка) для захисту від підтоплення 

повеневими водами с.Холодець Волочиського району-100тис.грн.; 

-Розчистка русла р.Вовк та захист від підтоплення сс.Нижнє,Черешенька та 

східної частини м.Деражня Деражнянського району - 86 тис.грн. 

Водогосподарськими організаціями облводресурсів у ІІІ кварталі 

проводитимуться роботи на об’єкті «Розчистка русла р.Вовк та захист від підтоплення 

сс..Нижнє,Черешенька та східної частини м.Деражня Деражнянського району» в обсязі 

200тис.грн. за кошти Держбюджету. 
 

5,2. Через неналежне фінансування (на один об‘єкт в середньому виділялося на 

протипожежні заходи біля 1,0 тис.грн.) протягом останніх років не вдалося покращити 

протипожежний стан на об’єктах охорони здоров’я. Найнижчий відсоток виконання 

приписів спостерігається в закладах, які підпорядковані Департаменту охорони 

здоров’я ОДА: обласній дитячій лікарні, онкологічному диспансері, обласній 

психіатричні лікарні №1 с. Скарженці та №2 с. Городище. 

Не кращий стан справ склався і у центральних районних та дільничних лікарнях, 

які фінансуються з районних бюджетів. Із запланованих 1 млн. 194 тис.грн. виділено 

384 тис.грн. (32%). З 57 вище вказаних закладів частково обладнано системою 

пожежної сигналізації лише Красилівська, Старокостянтинівська, Чемеровецька ЦРЛ, 

Смотрицька ДЛ та Чорноострівська РЛ. На 90% закладах необхідно провести 

вогнезахист дерев'яних конструкцій горищних приміщень, 40% потребують 

забезпечення первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками, пожежними 

рукавами, тощо).  

У Хмельницькій обласній філармонії не відремонтована та не обслуговується 

установка автоматичного пожежогасіння та не виконано дистанційне керування нею. 

Не приділяється увага забезпеченню протипожежного захисту в районних 

будинках культури області. Із запланованих 1 млн.240 тис. грн. використано лише 180 

тис.грн. (14%).  

Протягом 20 років в непрацездатному стані знаходяться системи внутрішнього 

пожежного водопроводу та не проводиться вогнезахисне просочення. Автоматична 

пожежна сигналізація не змонтована в 22 з 23 районних будинках культури. Установки 

автоматичного пожежогасіння у Білогірському, Волочиському, Деражнянському, 

Старосинявському, Чемеровецькому та Ярмолинецькому будинках культури не 



працюють та частково демонтовані. Найгірший стан справ із забезпечення пожежної 

безпеки склався у Ярмолинецькому будинку культури, де на виконання 

протипожежних заходів заплановано виділення 5 тис. грн. 

По закладах підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення 

особливе занепокоєння викликає стан пожежної безпеки центрів реабілітації дітей-

інвалідів області. Так, в приміщеннях Білогірського, Волочиського, Чемеровецького, 

Старосинявського, Теофіпольського та Ярмолинецького районних центрів системи 

пожежної автоматики не справні та не виведені на пульти централізованого пожежного 

спостерігання. Не всі приміщення заблоковані установками автоматичної пожежної 

сигналізації в Лонковецькому, Солобковецькому, Вереміїівському, Виноградівському 

будинках–інтернатах. Шляхи евакуації оздоблені горючими матеріалами у 

Вовковинецькому, Довжоцькому, Черчецькому, Лісоводському, Мазниковецькому, 

Осламівському будинках-інтернатах. Потребують ремонту та технічного 

обслуговування пристрої блискавкозахисту в Китайгородському, Лісоводському, 

Вереміївському, Кривчицькому, Вовковинецькому, Мазниковецькому, 

Зяньковецькому, Самчиківському закладах. Не забезпечений водою для цілей 

зовнішнього пожежогасіння Китайгородський, Вовковинецький, Кривчицький, 

Ліщанський, Самчиківський  та Осламівський будинки-інтернати, а в 

Старокривинському та Меджибізькому закладах пожежні водоймища несправні та не 

пристосовані для забору води. 

Проблемним залишається питання забезпечення протипожежного захисту 

будинків підвищеної поверховості. Протягом останніх років кошти на ремонт 

інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної 

поверховості в містах Кам’янець-Подільський та Нетішин взагалі не виділялись. Угоди 

на ремонт та технічне обслуговування з ліцензійними організаціями розірвано в 

наслідок чого системи пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу, 

димовидалення та підпору повітря у сходові клітини та ліфтові шахти, внутрішнього 

протипожежного водогону, блискавкозахисту перебувають в несправному стані. У 

місті Хмельницькому не підтримуються в належному протипожежному стані будинки 

підвищеної поверховості, які утримуються за рахунок ОСББ.  

Найгірший стан справ щодо протипожежного захисту будинків підвищеної 

поверховості склався в м. Нетішин. В усіх 8 житлових будинках системи автоматичної 

пожежної сигналізаціії, димовидалення, внутрішнього протипожежного водогону на 

протязі багатьох років перебувають в непрацездатному стані.  

Не кращий стан справ протипожежного захисту у будинках ввірених Управлінню 

житлово – комунального господарства м. Хмельницького. У житлових будинках по 

вул. Соборній, 16, Подільській, 25, Інститутській, 22 м. Хмельницького, вул. 

Молодіжній, 31 м. Кам’янець-Подільського де автоматична пожежна сигналізація та 

система димовидалення непрацездатні, клапани димовидалення частково замуровані, 

системи внутрішнього протипожежного водогону не укомплектовані пожежними 

рукавами та стволами, а деякі взагалі відключена від водомережі. Внаслідок 

самовільного перепланування коридорів та тамбурів елементи систем протипожежного 

захисту (пожежні крани, системи дистанційного пуску водяних насосів підвищувачів) 

частково перебувають в середині житлових квартир.  

Протягом останніх років Цільовою програмою було передбачено виділення 2 

млн. 540 тис. грн. на монтаж та ремонт систем протипожежного захисту будинків 

підвищеної поверховості м. Хмельницького. У 2013 році виділено лише 12 тис. грн. на 

підтримання в працездатному стані систем протипожежного захисту, яких недостатньо 



для приведення даних будинків в пожежобезпечний стан. У м. Кам’янець-Подільського 

протягом 2013 року кошти виділялись лише на підтримання в працездатному стані 

систем протипожежного захисту. А у м. Нетішин на даний час кошти не виділялись 

взагалі 

 

5.3. Залишається не виконаним рішення комісії ТЕБ та НС від 21 лютого 2013 р. 

№1. 

З 102 підрозділів місцевої пожежної охорони чергування організовано лише у 79 

підрозділах. 

Найгірше фінансуються підрозділи місцевої пожежної охорони з районного та 

місцевих бюджетів у Білогірському, Віньковецькому, Городоцькому, Летичівському, 

Теофіпольському та Ярмолинецькому районах.  

Протягом останніх 3 років не виділялися кошти на утримання підрозділів МПК у 

Чемеровецькому районі. 

Не вживаються заходи щодо чергування вже створених команд у Білогірському, 

Ізяславському, Красилівському, Кам‘янець-Подільському та Полонському районах. 

 

5.4. З початку поточного року проведений комплекс заходів, направлений на 

покращення організації інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення, 

висвітлення профілактичної роботи. 

Широко використовувалися центральні, обласні та районні друковані ЗМІ. Так, в 

центральних газетах надруковано 10 матеріалів, в обласних друкованих ЗМІ 242, 

відповідно в районних друкованих ЗМІ розміщено 294 статті. 

Одним із найдієвіших методів впливу на громадську думку залишається 

телебачення. Кореспондентами центральних каналів підготовлено до ефіру 50 

матеріалів, на обласному телебаченні вийшло в ефір 249, відповідно на районних 

телеканалах вийшло 56 сюжетів. 

Центральне радіо в поточному році озвучило 9 матеріалів, на обласному радіо 

вийшло 1386, відповідно на районному радіо пролунало 446 радіобесід. Через 

радіовузли об’єктів з масовим перебуванням людей озвучено 1286 текстів застережень. 

На WEB сторінках Інтернет - видань було розміщено 658 матеріалів. 

Організовано проведення понад 94 рейдових перевірок спільно з представниками 

ЗМІ, а саме: місць масової підлідної риболовлі, продажу піротехнічних виробів, місць 

святкувань новорічних та різдвяних свят, пунктів обігріву населення під час сильних 

морозів, попередження виникнення пожеж у житловому секторі під час осінньо-

зимового пожежонебезпечного періоду, щодо підготовки до весняного паводку, тощо. 

Матеріали щодо проведення рейдів широко висвітлені у ЗМІ. 

З 10 березня по 14 травня в області організовано та проведено районні та 

обласний етапи Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних. 

Організовано проведення масової агітаційно-роз’яснювальної роботи з безпеки  

Працівники закладів охорони здоров’я постійно залучаються для проведення 

роз’яснювальної роботи під час медичного обслуговування населення з попередження 

нещасних випадків невиробничого характеру та загибелі людей під час виникнення 

надзвичайних ситуацій. Всі заклади охорони здоров’я обладнані спеціальними 

куточками, стендами з відповідною літературою та наочною агітацією щодо 

попередження загибелі та травмування людей на пожежах, у побуті, під час дорожньо-

транспортних пригод, на водних об’єктах, у тому числі на льоду та інших 

надзвичайних подій. Заклади охорони здоров’я також забезпечені відповідною 



літературою, яка розроблена та виготовлені Навчально-методичним центром безпеки 

життєдіяльності Хмельницької області. 

В період з 13 по 24 травня в області проведений тиждень знань з основ безпеки 

життєдіяльності у всіх дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах. 

Фахівці Головного управлінням ДСНС у Хмельницькій області спільно з 

соціальними працівниками постійно проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу 

щодо попередження невиробничого травматизму та загибелі людей під час виникнення 

надзвичайних ситуацій серед неблагонадійних, багатодітних сімей та одиноких 

пристарілих. 

Управлінням культури, національностей та релігії облдержадміністрації спільно з 

Головним управлінням ДСНС у Хмельницькій області проводиться робота щодо 

розроблення сценаріїв (додатків до сценаріїв) театральних вистав, розважальних 

програм для дітей і юнацтва з основ пожежної безпеки та цивільного захисту населення 

і включення їх до репертуарів театру ляльок, естрадних концертів, телевізійних та 

радіопередач. 

 

5.5. Не виконаним залишається рішення комісії з питань ТЕБ та НС 

Хмельницької облдержадміністрації від 24.04.2013 року (протокол №4) щодо 

забезпечення протипожежного захисту лісових масивів, що перебувають в 

користуванні 42 комунальних підприємств районних (сільських) рад об’єднання 

«Хмельницькоблагроліс» та 3 філій ДП «Хмельницьке обласне спеціалізоване 

лісогосподарське агропромислове підприємство «Хмельницькоблагроліс».  

До складу об’єднання агролісогосподарського підприємства 

«Хмельницькоблагроліс» входить 17 районних комунальних лісокористувачів та 25 

сільських рад. 

Із 42 підприємств комунальної власності лише 10 частково забезпечені 

спеціальною технікою та обладнанням, яке може бути задіяне для локалізації та 

забезпечення гасіння лісових пожеж. 

Залишаються невирішеними питання щодо забезпечення ДП ХОСЛАП 

«Хмельницькоблагроліс» протипожежною технікою та протипожежним обладнанням, 

станом на сьогоднішній день для гасіння лісових пожеж в наявності є лише 80 м. 

напірних пожежних рукавів та 14 ранцевих оприскувачів у Волочиській філії, 

Хмельницька та Старокостянтинівська філії взагалі незабезпечена будь-якою 

протипожежною технікою та обладнанням. 

Підпорядковані підрозділи обласного управління лісового та мисливського 

господарства потребують доукомплектування лісопожежними модулями та пожежним 

катером. Не ведеться будівництво пожежно-спостережних веж для здійснення 

повноцінної охорони лісового фонду. Потребують доукомплектування пожежними 

мотопомпами Кам’янець-Подільський та Старокостянтинівський лісгоспи. Жоден 

підрозділ не укомплектовано напірними пожежними рукавами згідно норм 

забезпечення. Держлісгоспи не забезпечені в достатній кількості знімними пожежними 

цистернами. Не придбано жодної пожежної цистерни (ємкістю більше 1000 літрів) 

Новоушицьким, Славутським та Старокостянтинівським лісгоспами. 

Не укомплектовані згідно норм забезпечення ранцевими оприскувачами 

Ізяславський, Старокостянтинівський, Хмельницький та Ярмолинецький лісгоспи. 

Відсутні пересувні та стаціонарні радіостанції в Кам’янець – Подільському, 

Летичівському, Новоушицькому, Старокостянтинівському, Хмельницькому та 

Ярмолинецькому лісгоспах. Особовий склад формувань не забезпечено спецодягом, 



згідно норм забезпечення, в Летичівському, Новоушицькому, Славутському, 

Шепетівському та Ярмолинецькому підрозділах, взагалі відсутній спецодяг у 

Хмельницькому лісгоспі. 

Не виконали п. 1.6 рішення комісії щодо придбання мотопомп МП-1200 для 

ліквідації пожеж в екосистемах та місцях залягання торфу в Деражнянському, 

Красилівському, Кам'янець-Подільському, Славутському, Старокостянтинівському, 

Теофіпольському, Чемеровецькому, Шепетівському та Ярмолинецькому районах. 

Середньо-обласний відсоток виконання приписів органів державного нагляду у 

сфері пожежної та техногенної безпеки на хлібоприймальних підприємствах становить 

82%.  

На сільськогосподарських підприємствах, ХПП, КХП, комбікормових заводах 

області знаходиться 429 зерносушарок. Особливе занепокоєння викликає їх 

протипожежний стан. 

Відповідно до перспективного графіку придбання техніки суб'єктами 

господарювання області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації 

від 02.04.2009 року №109/2009 не придбали пожежні автомобіля ТОВ «Еколінія», ВАТ 

«Деражнянське ХПП», ВАТ «Закупнянське ХПП», ВАТ «Красилівське КХП». 

 
5.6. О 15.00 18 квітня поточного року рух транспортних засобів по мостовій 

споруді було частково відновлено з введенням наступних обмежень: висотою до 3,0 м, 
шириною до 2,5 м, вагою до 6 т шляхом встановлення габаритних воріт відповідних 
дорожніх знаків та включення в роботу світлофорів в реверсивному режимі. 

На теперішній час об’їзд пошкодженої мостової споруди зі сторони 
Тернопільської області здійснюється через мостову споруду в селі Звинячин 
Заставнівського району автомобільної дороги М-19 «Доманове (на Брест) – Ковель – 
Чернівці Тереблече (на Бухарест)» (вагою до 15 т) та зі сторони Вінницької області в 
місті Новодністровськ на автомобільній дорозі Т-0211 «Вербовець – Новодністровськ - 
Білоусівка». 

Для інформування учасників дорожнього руху Службою автомобільних доріг в 
області на виконання вимог ДАІ виготовлено і встановлено відповідні дорожні знаки, 
управлінням ДАІ в області моніториться ситуація з транспортним сполученням між 
Хмельницькою та Чернівецькою областями. 

Управлінню інфраструктури та туризму облдержадміністрації, управлінню ДАІ в 
області продовжити моніторинг ситуації та залишити дане питання на контролі до 
повного відновлення транспортного сполучення на мостовому переході через р. 
Дністер на кордоні Чернівецької та Хмельницької областей на автодорозі Н-03 
«Житомир-Чернівці». 

 

5.7. З метою належного виконання протокольного рішення комісії ТЕБ та НС №4 

від 24 квітня поточного року щодо підготовки закладів оздоровлення та відпочинку 

громадян, місць масового відпочинку на водних об’єктах до початку, запобігання 

загибелі людей на воді. 

Статистика свідчить, що завдяки вжитим протягом останніх років запобіжним 

заходам вдалося знизити рівень загибелі людей на воді. В поточному році залишається 

тенденція до зменшення загибелі на воді, з початку року на водних об’єктах області 

загинуло 8 людей, що на 29 % менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого 

року. 

На даний час, для організації роботи пляжів, в області визначено лише 12 місць 

масового відпочинку людей на водних об’єктах, з яких вже по 7 місцях підписано 



паспорти готовності пляжів, а саме в містах Славута, Полонне, Нетішин, 

Хмельницький, Старокостянтинів, Красилів та с. Головчинці Летичівського району. По 

інших 5 місцях, проведено обстеження дна акваторії пляжів з виготовленням паспортів, 

які на даний час погоджуються відповідним службами. 

З огляду на те, що практично всі випадки загибелі фіксуються в місцях, які не 

визначені для масового відпочинку, це свідчить про недостатню відповідальність 

окремих місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до 

вимог законодавства щодо запобігання загибелі людей на воді. Проблемними 

залишаються питання створення «цивілізованих» пляжів в районах де взагалі відсутні 

такі місця. 

13 червня 2013 року доручено головам райдержадміністрацій, міським (міст 

обласного значення) головам забезпечити безпеку відпочинку населення на водних 

об’єктах області, зобов’язано провести роботу щодо заборони купання на 

необладнаних водоймах із встановлення табличок з написом „КУПАТИСЯ 

ЗАБОРОНЕНО!” та організувати патрулювання стихійних місць масового відпочинку 

людей на воді. 

Організовано та забезпечено постійне проведення роз’яснювальної та 

інформаційно-пропагандистської роботи через місцеві засоби масової інформації з 

питань дотримання правил поводження людей на воді, методики надання першої 

медичної допомоги постраждалим. 

Питання забезпечення безпеки населення на водних об’єктах під час сезону 

відпочинку 2013 року залишити на контролі до його завершення. 

Завершити підготовку визначених місць масового відпочинку на водних 

об’єктах, в місцях не пристосованих для купання встановити таблички з написами 

„КУПАТИСЯ ЗАБОРОНЕНО!”. 

Забезпечити періодичні патрулювання стихійних місць масового відпочинку 

людей на воді за участю працівників підрозділів Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ України, органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, засобів масової 

інформації та власників (орендарів) водних об’єктів протягом купального сезону. 

Зобов’язати власників водоймищ непристосованих для купання людей 

встановити цілодобові охоронні пости із елементарними засобами рятування людей на 

воді. 

 

5.7. Підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства під 

керівництвом міських органів виконавчої влади вживаються можливі заходи щодо 

вчасного виконання заходів по доведенню якості питної води до вимог чинних 

санітарних норм. 

На підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства області планово 

проводиться перевірка технічного стану водопровідних споруд, включаючи мережі, 

встановлені реально необхідні витрати із приведення існуючих водопроводів до вимог 

діючих нормативів. Промивка та знезараження мереж проводиться в містах та селищах 

області двічі на рік - у весняний та осінній період. Періодично проводиться також 

чистка резервуарів чистої води. 

У весняно-літній період на підприємствах посилений контроль за якістю питної 

води в процесі її відбору, обробки та у розподільчих мережах. Забезпечені нормативні 

запаси реагентів, знезаражуючих засобів і реактивів для очищення та знезараження 

питної води. В області відомчий виробничий контроль за якістю питної води, яка 



подається населенню, здійснюється виробничими, санітарно-хімічними та 

бактеріологічними лабораторіями  на Хмельницькому, Кам’янець-Подільському, 

Шепетівському та Славутському, Старокостянтинівському, Волочиському, 

Красилівському, Ізяславському міських комунальних господарсько - питних 

водопроводах. Лабораторії акредитовані і мають відповідні свідоцтва з чинними  

термінами дій. 

Ведеться постійний відбір проб лабораторіями та  контроль якості води, що 

подається споживачам. У випадках виявлення відхилень в показниках якості ця ділянка 

знезаражується додатково. 

Для покращення якості питної води за рахунок коштів державного бюджету у 

2011 році впроваджено 3 установки доочистки для питних потреб дошкільних, 

шкільних, лікувальних закладів та населення міста Кам’янця-Подільського та 5 

установок у  сільських населених пунктах Кам’янець - Подільського району (с. 

Довжок, с. Кам’янка, с. Гуменці, с. Колибаївка, с. Завалля ). 

Продовжується реалізація найскладнішої проблеми водопостачання області – 

будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. 

Хмельницький загальною кошторисною вартістю 181,97 млн. гривень. 

Ще одна проблема це стан очисних споруд області. Очисні споруди більшості 

населених пунктів збудовано ще в радянські часи, експлуатуються понад 40 років, не 

оновлюються і не можуть забезпечити необхідний рівень очистки. Забруднення водних 

об’єктів неочищеними та недостатньо очищеними зворотними водами через 

незадовільний технічний стан водоочисних споруд – одна з найактуальніших 

екологічних проблем Хмельницької області. Забрудненню поверхневих водойм сприяє 

відсутність ефективної роботи очисних споруд господарсько-фекальної каналізації. 

Очисні споруди у містах Старокостянтинові, Полонному, Шепетівці, Кам’янці-

Подільському, Деражні перевантажені і через загальну фізичну зношеність потребують 

реконструкції. 

Надзвичайно проблемною є ситуація, що склалася у селищах Білогір’я, 

Теофіполь, де очистка стічних вод не проводиться взагалі. 

У рамках пілотних проектів проводилась реконструкція очисних споруд у  м. 

Дунаївці на основі сучасних методів водоочистки. Проводились роботи по 

реконструкції очисних споруд м. Полонне та селища Ярмолинці, будівництво очисних 

споруд селищ Сатанів та Білогір’я. 

 
VI. До комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

облдержадміністрації надійшло звернення Державної інспекції сільського господарства 
в області щодо існування окремих фактів відсутності облаштування водозаборів 
вимірювальними приладами та забезпечення регульованого водокористування. 

Рекомендовано органам місцевого самоврядування, відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України № 963 від 08 жовтня 2012 року «Про затвердження 
Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами 
вимірювання об'єму видобутих підземних вод» вжити заходів щодо забезпечення 
облаштування відповідними суб'єктами господарювання артезіанських свердловин, що 
експлуатуються, засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод; визначити 
підприємства і організації, повірочні лабораторії яких проводитимуть державну 
метрологічну атестацію або повірку засобів вимірювання об'єму видобутих підземних 
вод. 

Хмельницькому обласному управлінню водних ресурсів на підставі статей 25, 28 
Водного кодексу України, пункту 6 Порядку ведення державного водного кадастру, 



затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 1996 року №413  
«Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру» та з метою 
врегулювання питання щодо регульованого водокористування в області, доручити 
проведення обстеження водомірних вузлів підземних та поверхневих водозаборів із 
природних джерел з подальшим (в разі виявлення недоліків) їх опломбуванням /крім 
водозаборів систем комунального водопостачання/, здійснювати опломбування 
затампонованих свердловин. 

Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва забезпечити 

обладнання підприємств водопровідно-каналізаційного господарства області засобами 

технологічного обліку. 
 


