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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова обласної державної 
адміністрації, начальник  
цивільного захисту області  
                     
                                      В. Ядуха 
30 вересня 2013 року  

 

 
ПРОТОКОЛ  № 7 

засідання комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації 
 

    26 вересня 2013 року                                                            м. Хмельницький 
 

Головує                                 -       Гаврішко В.Д. 
Присутні члени комісії       -       15 осіб (за окремим списком)   

 
Порядок денний: 

 
1. Про стан готовності органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування до дій з попередження надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру під час експлуатації об’єктів житлово-комунального 
господарства та інфраструктури в осінньо-зимовий період 2013-2014 років. 

2. Про стан створення та накопичення регіональних, місцевих та 
об’єктових матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій. 

3. Стан поводження з твердими побутовими відходами в населених 
пунктах області. Завдання щодо екологічно безпечного збирання, сортування, 
видалення розміщення та утилізації побутових відходів. 

4. Про стан захисту населення області на випадок можливих надзвичайних 
ситуацій, в тому числі радіаційної аварії, пожежі на Хмельницькій АЕС, аварій 
на хімічно-небезпечних об’єктах області. Забезпеченість непрацюючого 
населення, працівників підприємств, установ та організацій засобами захисту 
органів дихання.  

5. Різне. 
5.1. Про забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту 

на об’єктах будівництва області. 
5.2. Про ситуацію яка склалася на Меджибіжському водосховищі на річці 

Південний Буг в Летичівському районі. 
5.3. Про ситуацію на самопливному каналізаційному колекторі у місті 

Старокостянтинів. 
5.4. Про виключення з переліку потенційно небезпечних об’єктів та 

об’єктів підвищеної небезпеки Хмельницької області на 2013 рік. 



- ВАТ «Кам'янець-Подільський м’ясокомбінат»; 
- Новоушицький маслозавод ПП «Джівальдіс»; 
- Красилівська дільниця ДП «Старокостянтинівський молочний завод» 

5.5. Про стан виконання окремих рішень комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, прийнятих у 2013 році. 

1. Про заходи щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення у 2013 році. 
2. Про стан техногенної безпеки в області. Функціонування та обладнання 

автоматизованими системами раннього виявлення та оповіщення персоналу 
об’єктів підвищеної небезпеки; 

3. Про стан протипожежного захисту та готовність закладів освіти до 
навчального 2013/14 року. 

4. Про підсумки проведення командно-штабних навчань з органами управління 
та підрозділами територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 
захисту Хмельницької області.  

 

 
1. Про стан готовності органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування до дій з попередження надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру під час експлуатації об’єктів житлово-комунального 
господарства та інфраструктури в осінньо-зимовий період 2013-2014 років. 

(Гаврішко В.Д., Махнюк П.М., Зелінський О.А., Данилюк Є.Д., 
Фабіанська Н.Ф.) 

Комісія вирішила: 
1. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного 

значення) головам: 
1.1. До 10 жовтня поточного року забезпечити завершення підготовки житлово-

комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-
зимовий період 2013/2014 року.  

1.2. Вжити вичерпних заходів щодо реального накопичення 3-х добового запасу 
паливо-мастильних матеріалів для забезпечення реагування в осінньо-зимовий 
період. 

1.3. Передбачити, під час коригування місцевих бюджетів на 2013 рік та у 
проектах бюджетів на 2014 рік, збільшення обсягів резервних фондів, у першу чергу 
тим районам і містам обласного значення, в яких передбачено постачання 
матеріальних ресурсів за угодами з підприємствами. 

1.4. До 10 жовтня 2013 року визначити приміщення (готелі, казарми військових 
частин, навчальні, лікувальні заклади тощо) для створення на їх базі пунктів прийому 
людей з можливих місць надзвичайних ситуацій, масових транспортних заторів на 
автошляхах державного значення, тощо, а також підготовку місць для тимчасового 
обігріву (у тому числі у наметах) працівників аварійно-рятувальних служб та 
ремонтно-відновлювальних підрозділів, соціально незахищених верств населення у 
разі екстремально низьких температур, а також створення запасів матеріалів, 
необхідних для їх функціонування, передбачивши при цьому їх харчування та 
затвердити відповідні переліки. 

1.5. Забезпечити постійне проведення масово-роз’яснювальної роботи серед 
людей різних категорій щодо дотримання правил безпеки та дій під час загрози або 
виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах життєзабезпечення, шляхах 
сполучення, користування приладами та системами опалення приміщень тощо. 

1.6. До 15 листопада 2013 року провести моніторинг, визначити ділянки доріг де 
можливе ускладнення обстановки під час сильних снігопадів та в період різкого 



зниження температури, відпрацювати порядок завчасного виставлення на даних 
ділянках доріг снігоочисної та високопрохідної техніки, мобільних пунктів обігріву. 

1.7. Спільно з підрозділами управління Державтоінспекції УМВС в області 
(Хутняк О.М.), відпрацювати питання щодо своєчасного введення тимчасового 
обмеження руху транспортних засобів, на складних ділянках доріг, для забезпечення 
роботи снігоочисної техніки на початковій стадії з метою забезпечення руху на 
шляхах державного і регіонального значення у стислі терміни. 

1.8. До 15 листопада 2013 року відпрацювати питання розробки альтернативних 
маршрутів для безперебійного сполучення між населеними пунктами районів області 
з метою забезпечення належного постачання продуктів харчування, надання 
невідкладної медичної допомоги, підвозу дітей до навчальних закладів. 

1.9. З метою забезпечення належної роботи в осінньо-зимовий період закладів 
охорони здоров’я, в першу чергу зі стаціонаром, до 20 жовтня поточного року 
спланувати та провести перевірки систем резервного електроживлення лікарень 
(передусім реанімаційних, хірургічних, гінекологічних та дитячих відділень), за 
результатами перевірок вжити невідкладних заходів щодо усунення виявлених 
недоліків. 

1.10. До 1 листопада п.р. завершити роботи щодо взяття на баланс міськими, 
районними, селищними, сільськими радами безгосподарних гідротехнічних споруд 
або їх прийняття (до завершення процедури прийняття на баланс) в оперативне 
користування. (відповідно п.2.13 рішення засідання обласного оперативного штабу 
від 29.03.2013). 

1.11. Забезпечити належне виконання вимог рішення міжвідомчої наради з питань 
підготовки до опалювального сезону від 23 вересня 2013 року (вих. № 70/30-36-
5284/2013 від 26.09.2013 року). 

1.12. Взяти під особистий контроль та до 15 жовтня завершити роботи щодо 
заключення соціальних угод з інвесторами, ДЕД-ами, Райавтодарами на розчистку 
проїжджої частини доріг від снігу та льоду підтримання у належному стані, доріг та 
вулиць місцевого значення. 

2. Керівництву ПАТ з газопостачання та газифікації «Хмельницькгаз» (Юрченко 
М.Б.) та «Шепетівкагаз» (Турінський В.В.) забезпечити належним чином роботу 
систем газопостачання міст та населених пунктів області, виконання превентивних 
заходів щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах 
газопостачання та оперативного реагування аварійних служб в екстремальних умовах 
зимового періоду. 

3. Департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації     
(Махнюк П.М.) спільно з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування забезпечити готовність автономних та аварійних джерел 
енергозабезпечення на об’єктах житлово-комунального господарства та соціальної 
сфери. 

4. Головному управлінню ДСНС України в області (Болібрух Б.В.) забезпечити 
готовність та використання, при необхідності, пунктів обігріву, техніки підвищеної 
прохідності (для можливого використання в якості тягачів, при ускладненні 
обстановки на дорогах), автономних джерел електроживлення для надання допомоги 
лікувальним закладам, об’єктам життєзабезпечення населених пунктів на випадок 
порушення електропостачання. 

5. Керівництву ПАТ ЕК «Хмельницькобленерго» (Шпак О.Л.) забезпечити 
належним чином роботу систем енергопостачання міст та населених пунктів області 
в екстремальних умовах зимового періоду., оперативного реагування аварійних 
бригад щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах 
енергопостачання області. 



6. Службі автомобільних доріг в області (Зелінський О.А.), ДП «Хмельницький 
облавтодор» (Гнидюк П.І.), головам комісій з питань ТЕБ та НС 
райдержадміністрацій, міськвиконкомів: 

6.1. До 15 жовтня 2013 року забезпечити створення запасу необхідної кількості та 
якості посипного матеріалу, ПММ, привести у стан готовності до використання 
снігоочисну та посипочну техніку для її залучення до роботи в екстремальних умовах 
осінньо-зимового періоду 2013/2014 року.  

6.2. До 10 жовтня 2013 року здійснити закріплення доріг місцевого значення та 
вулиць за підприємствами (установами) населених пунктів з метою підтримання їх у 
належному стані, забезпечити залучення населення та трудових колективів до 
розчистки проїжджої частини доріг та тротуарів від снігу та льоду. 

7. З метою здійснення належного контролю за станом розчистки доріг для 
забезпечення руху транспорту, закріпити основні дороги державного значення (в 
межах області) за керівниками установ: 

- Старокостянтинів – Рівне (Р-05) – служба автомобільних доріг в області 
(Зелінський О.А.); 

- Хмельницький – Житомир (Н-03) – управління Державтоінспекції УМВС в 
області (Хутняк О.М.); 

- Хмельницький – Тернопіль (М-12) – головне управління ДСНС в області 
(Болібрух Б.В.); 

- Хмельницький – Вінниця (М-12) – управління з питань цивільного захисту 
облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.);   

- Хмельницький – Чернівці (Н-03) – управління міністерства внутрішніх справ в 
області (Шутяк С.О.). 

8. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Пенюшкевич С.А.) провести 
детальний аналіз щодо повноти освоєння коштів райдержадміністраціями на 
проведення робіт по ремонту доріг в районах області, до 15 жовтня п.р., надати до 
облдержадміністрації пропозиції щодо перерозподілу видатків за даним напрямком. 

9. Головному управлінню праці та соціального захисту населення 
облдержадміністрації (Лукомська С.І.), до 15 жовтня 2013 року, провести моніторинг 
та розглянути питання щодо можливості розміщення в закладах соціального захисту 
(інтернатах, будинках пристарілих тощо) незахищених верств населення (одиноких 
пристарілих громадян, осіб без постійного місця проживання, інших верств 
населення) з метою попередження випадків та наслідків переохолодження серед осіб 
даної категорії в період значного зниження температури повітря. 

10. Начальнику обласного центру з гідрометеорології (Ковальчук М.І.) 
забезпечити здіснення постійного моніторингу погодних умов на території області. 
Відповідну інформацію в разі ускладнення обстановки надавати до кризового центру 
облдержадміністрації та ГУ ДСНС в області щоденно, а у випадку різких змін 
погодних умов – негайно.  

11. Про результати проведених робіт, у визначені терміни, інформувати 
облдержадміністрацію через управління з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації. 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Департамент житлово-
комунального господарства облдержадміністрації (Махнюк П.М.) та управління з 
питань цивільного захисту населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.). 

 
2. Про стан створення та накопичення регіональних, місцевих та 

об’єктових матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій. 
(Гаврішко В.Д., Данилюк Є.Д.) 

 

Комісія вирішила: 
1. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам: 



1.1. До 1 листопада 2013 року розглянути питання щодо передбачення, під час 
коригування місцевих бюджетів на 2013 рік та у проектах бюджетів на 2014 рік, 
фінансування для створення та поповнення резервів матеріальних засобів, у першу 
чергу тих, в яких може виникнути потреба в осінньо-зимовий період (паливно-
мастильні, будівельні матеріали (шифер, пиломатеріали, цвяхи), бензопили, 
мотопомпи тощо), на підставі прийнятих відповідних програм та не менше 50 % 
згідно із затвердженими номенклатурами. 

1.2. Забезпечити взаємодію з керівниками установ, підприємств та організацій, 
розташованих на відповідних територіях та контроль за накопиченням матеріальних 
засобів в об’єктових матеріальних резервах. 

1.3. Про вжиті заходи до 1 грудня 2013 року поінформувати комісію з питань 
ТЕБ та НС облдержадміністрації через управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації. 

2. Голові Красилівської райдержадміністрації (Арсенюк П.І.) доручити до 20 
жовтня 2013 року розробити та подати на затвердження районної ради Програму 
створення, поновлення та використання місцевого матеріального резерву для 
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх 
наслідків. 

3. До 1 грудня 2013 року виконавчим комітетам Нетішинської міської ради 
(Степаненко М.М.), Старокостянтинівської  міської ради (Мельничук М.С.), головам 
Ярмолинецької райдержадміністрації (Кадиш В.О.), Красилівської 
райдержадміністрації (Арсенюк П.І.), Шепетівської райдержадміністрації (Адамець 
І.К.), Летичівської райдержадміністрації (Слободян В.М.) забезпечити належне 
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 року № 308 
«Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, 
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх 
наслідків», розглянути питання фінансування заходів для створення та реального 
накопичення резервів матеріальних засобів для запобігання, ліквідації надзвичайних 
ситуацій, відповідно до затверджених номенклатур. 

4. До 15 грудня 2013 року, в разі відсутності покращення стану справ щодо 
створення та накопичення місцевих матеріальних резервів для ліквідації 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків, комісії 
з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації, вийти з клопотанням до голови 
Хмельницької облдержадміністрації про притягнення винних до дисциплінарної 
відповідальності за неналежне виконання Плану основних заходів цивільного 
захисту у 2013 році, затвердженого начальником цивільного захисту області, 
головою обласної державної адміністрації. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління з питань 
цивільного захисту населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.). 

 
3. Стан поводження з твердими побутовими відходами в населених пунктах 

області. Завдання щодо екологічно безпечного збирання, сортування, видалення 
розміщення та утилізації побутових відходів. 

(Гаврішко В.Д.) 
Комісія вирішила: 

1. Доручити Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва 
облдержадміністрації (Махнюк П.М.), Департаменту екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації (Вавринчук С.М.), Державній екологічній інспекції в області 
(Гуменюк В.В.), Головному управлінню Держсанепідслужби в області (Баланюк 
І.М.), до 25 жовтня 2013 року, вивчити досвід Вінницької області щодо організації 
робіт із поводження з твердими побутовими відходами в населених пунктах та до 1 



листопада поточного року подати до облдержадміністрації, через Департамент 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації (Вавринчук С.М.), пропозиції, 
для розгляду зазначеного питання на засіданні міжвідомчої наради. 

 
4. Про стан захисту населення області на випадок можливих надзвичайних 

ситуацій, в тому числі радіаційної аварії, пожежі на Хмельницькій АЕС, аварій 
на хімічно-небезпечних об’єктах області. Забезпеченість непрацюючого 
населення, працівників підприємств, установ та організацій засобами захисту 
органів дихання. 

(Данилюк Є.Д. ) 
Комісія вирішила: 

1. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного значення) головам: 
1.1. Доручити уточнення площ зон можливого хімічного забруднення, кількість 

та категорії населення, яке проживає в цих зонах та потреби у засобах 
індивідуального захисту. 

1.2. Зобов'язати керівників хімічно-небезпечних об'єктів, до 25 грудня 2013 
року забезпечити населення, яке проживає навколо об'єктів, в зонах можливого 
ураження хімічно небезпечними речовинами, індивідуальними засобами захисту 
органів дихання не менше 15 % від загальної потреби. 

1.4. Передбачити, під час формування місцевих бюджетів на 2014 рік, кошти на 
придбання засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин для 
населення що потрапляє в прогнозовані зони хімічного забруднення.  

1.5. Пропонувати керівникам хімічно-небезпечних об’єктів до 1 грудня 2013 
року розглянути можливість переходу на безпечні хімічні речовини в системах 
холодильних установок підприємств та виключення їх з переліку ХНО, створення 
для населення запасів засобів захисту, що вивільняються при скороченні персоналу 
підприємств. 

2. Головам комісій з питань ТЕБ та НС Славутської (Холод Н.М.), Ізяславської 
(Ординський В.Й.), Білогірської (Подлєсний М.М.), Шепетівської (Хоронжук О.І.) 
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів Славутської (Остапчук В.В.), 
Нетішинської (Скакун П.С.) міських рад: 

- зобов’язати керівників всіх підприємств, установ та організацій (зони 
спостереження Хмельницької АЕС), за рахунок коштів підприємств, до 25 грудня 
2013 року, забезпечити персонал підприємств засобами захисту органів дихання не 
менше 65 % від потреби. 

3. Рекомендувати виконавчому комітету Нетішинської міської ради 
(Степаненко М.М.) забезпечити здійснення заходів щодо закупівлі препарату калій-
йодид для населення м. Нетішин, про проведену роботу проінформувати 
облдержадміністрацію, через управління з питань цивільного захисту 
облдержадміністрації до 20 грудня 2013 року.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на управління з питань 
цивільного захисту населення облдержадміністрації (Данилюк Є.Д.).  
 

5. Різне. 
5.1. Про забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту 

на об’єктах будівництва області. 
(Сибіга Є.Д., Дьома О.М.) 

Комісія вирішила: 
1. Головам районних державних адміністрацій, міським (міст обласного 

значення) головам: 
1.1. На комісіях з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій заслухати керівників будівельних та проектних організацій, представників 



технічного нагляду щодо стану забезпечення пожежної безпеки об’єктів будівництва, 
що здані в експлуатацію в поточному році з невиконаними протипожежними 
заходами. 

2. Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Хмельницькій 
області (Дьома О.М.), Головному управлінню ДСНС України у Хмельницькій 
області (Болібрух Б.В.): 

2.1. Опрацювати порядок та визначити комплекс заходів щодо приведення 
об’єктів будівництва області в належний протипожежний стан. 

3. Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Хмельницькій 
області (Дьома О.М.):  

3.1. Під час виявлення порушень містобудівного законодавства, залучати до 
проведення спільних комплексних перевірок представників Територіального 
управління Держгірпромнагляду, Головного управління з надзвичайних ситуацій в 
області, органів місцевого самоврядування. 

3.2. За результатами перевірок інформувати райдержадміністрації, 
міськвиконкоми, клопотати щодо заслуховування  керівників будівельних та 
проектних організацій, представників технічного нагляду щодо стану забезпечення 
пожежної безпеки об’єктів будівництва. 

3.3. Забезпечити інформування Головного управління ДСНС України у 
Хмельницькій області, інших зацікавлених відомств про початок будівництва та 
готовність до експлуатації будівель. 

4. Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Хмельницькій 
області (Дьома О.М.), Головному управлінню ДСНС в області (Болібрух Б.В.) про 
проведену роботу та вжиті заходи щодо покращення стану протипожежного захисту 
об’єктів будівництва в області, до 01 грудня 2013 року, проінформувати обласну 
державну адміністрацію, через управління з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Головне управління 
ДСНС в області (Болібрух Б.В.).  

 
5.2. Про ситуацію яка склалася на Меджибіжському водосховищі на річці 

Південний Буг в Летичівському районі. 
(Димінський Ю.М.) 
Комісія вирішила: 

1. Співкористувачам конструктивних елементів гідровузла - мосту суміщеному 
з шандорно-підйомним обладнанням (водоскиду) Службі автомобільних доріг у 
Хмельницькій області (Зелінський О.А.), разом з Требухівською сільською радою, до 
1 грудня 2013 року, провести експертно-технічне обстеження та оцінку стану 
гідротехнічної споруди Меджибіжського водосховища в спеціалізованій установі. 

2. Враховуючи аварійний стан ГТС та з метою запобігання виникнення 
гідродинамічної аварії - руйнування водоскиду в період льодоходу, повені та 
паводків, Летичівській районній державній адміністрації (Слободян В.М.), до 1 
грудня 2013 року, забезпечити часткове (на 1 метр від існуючого рівня) 
спорожнення Меджибіжського водосховища. 

3. Службі автомобільних доріг у Хмельницькій області (Зелінський О.А.): 
3.1. Вишукати кошти та здійснити ремонт мосту і дамби Меджибіжського 

водосховища згідно розробленої проектно-кошторисної документації, про проведену 
роботу, до 1 грудня 2013 року, інформувати облдержадміністрацію, через обласне 
управління водних ресурсів (Димінський Ю.М.). 

3.2. Спільно з управлінням Державтоінспекції УМВС в області (Хутняк О.М.), 
вивчити питання щодо можливості введення обмеження руху для великовагових 
транспортних засобів, з метою зменшення навантаження на конструкції мосту. 



4. Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації 
(Вавринчук С.М.), Хмельницькому обласному управлінню водних ресурсів 
(Димінський Ю.М.), разом з Басейновим управлінням водних ресурсів річки 
Південний Буг, продовжувати здійснення організаційних заходів щодо реалізації 
проектно-кошторисної документації "Розчистка Меджибіжського водосховища та 
річки Південний Буг в Летичівському та Хмельницькому районах Хмельницької 
області". 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Хмельницьке обласне 
управління водних ресурсів (Димінський Ю.М.). 

 
5.3. Про ситуацію на самопливному каналізаційному колекторі у місті 

Старокостянтинів. 
(Гаврішко В.Д., Богачук В.В.) 

Комісія вирішила: 

1. На підставі Експертного висновку Національного університету водного 

господарства та природокористування про стан каналізаційного колектора по вул. 

І.Франка, Миру та Варчука в м. Старокостянтинові Хмельницької області, що 

склався внаслідок техногенної аварії, підготовленого 2013 року, відповідно до  

Державного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, визначити 

аварійний стан на самопливному каналізаційному колекторі по вул. Варчука, Миру 

та Франка в м. Старокостянтинові, корозія оголених арматурних стержнів, що 

перебувають в аварійному стані та підлягають демонтажу (заміні), існування загрози 

скиду неочищених стічних вод у навколишнє середовище та у водні об’єкти міста, 

які поступово можуть поширитися нижче за течією р. Случ як мінімум на територію 

Полонського району Хмельницької області та Любарського, Романівського, 

Барановського та Новоград-Волинського районів Житомирської області, порушення, 

внаслідок аварії, нормальних умов проживання більше 16 тис. осіб на тривалий час 

(більше ніж на 3 доби), як загрозу виникнення надзвичайної ситуації 

техногенного характеру регіонального рівня, відповідно до ДК:019-2010 код 10810 

НС унаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням забруднювальних речовин, 

ознака 1,69 - скидання неочищених чи недостатньо очищених стічних вод на 

території населеного пункту або у водні об’єкти в обсязі понад 100 куб.м. за годину, 

загальний обсяг скиду понад 500 куб.м. (наказ МНС України від 12.12.2012 № 1400), 

регіонального рівня (пункт 5.2 порядку класифікації НС за їх рівнями затвердженого 

постановою КМУ від 24.03.2004 року № 368). 

2. Департаменту економічного розвиту та торгівлі (Прусецький А.В.), 

Департаменту фінансів (Пенюшкевич С.А.) облдержадміністрації, виконавчому 

комітету Старокостянтинівської міської ради (Мельничук М.С.) на підставі 

експертного висновку управління з питань цивільного захисту населення 

облдержадміністрації розглянути питання щодо виділення коштів на запобігання 

виникненню зазначеної надзвичайної ситуації з резервного фонду 

Старокостянтинівського міського, обласного бюджету та підготувати відповідне 

звернення до Кабінету Міністрів України щодо виділення для цього коштів з 

резервного фонду державного бюджету. 

3. Виконавчому комітету Старокостянтинівської міської ради (Мельничук 

М.С.): 

- вжити заходів щодо забезпечення водопостачання та водовідведення жителів 

міста, виконання рекомендацій згаданого Експертного висновку Національного 

університету водного господарства та природокористування. 



 
 
5.4. Про виключення з переліку потенційно небезпечних об’єктів та 

об’єктів підвищеної небезпеки Хмельницької області на 2013 рік. 
(Гаврішко В.Д., Басок С.В.) 

 
В зв’язку із зміною напрямку роботи ВАТ «Кам'янець-Подільський 

м’ясокомбінат» експлуатацію аміачно-компресорної установки зупинено, аміак з 
систем охолодження, ємностей та трубопроводів відкачано повністю, аміак з 
території підприємства вилучено (акт передачі додано до звернення). Холодильні 
установки підприємства переведено на фреоновий холодореагент.  

В липні поточного року ПП «Дживальдіс» введено в експлуатацію фреонову 
охолоджувальну установку потужністю 120 кВт холоду та виведено з експлуатації 
аміачну охолоджувальну установку аналогічної потужності. При цьому рідкий аміак 
з території заводу відкачано та вивезено, опломбовано резервуар для зберігання 
рідкого аміаку та запірну арматуру. Розгазовано та розкомплектовано аміачні 
компресори та інше обладнання АХУ. (Акти опломбування та розкомплектування 
обладнання, виконання робіт по монтажу фреонової установки, виконання робіт з 
вивезення додано до звернення). 

В серпні поточного року з Красилівської дільниці ДП «Старокостянтинівський 
молочний завод» рідкий аміак, що використовувався у виробничій діяльності 
дільниці, в кількості 700 (сімсот) кілограм, було відкачано із ресиверних систем та 
відвантажено на ДП «Старокостянтинівський молочний завод» (головне 
підприємство), м. Старокостянтинів, вул. І.Франка, 47 (Акт про відвантаження аміаку 
від 27.08.2013). 

Інші чинники небезпеки на підприємствах відсутні. 
Комісія вирішила: 

На підставі того, що на ВАТ «Кам'янець-Подільський м’ясокомбінат», ПП 
«Дживальдіс», Красилівській дільниці ДП «Старокостянтинівський молочний завод» 
ліквідовано чинники небезпеки (з холодильних установок повністю відкачано та 
вивезено за межі підприємств аміак, інші чинники небезпеки на підприємстві 
відсутні), про що складені відповідні документи, виключити ВАТ «Кам'янець-
Подільський м’ясокомбінат», ПП «Дживальдіс», Красилівську дільницю ДП 
«Старокостянтинівський молочний завод» з Переліку потенційно-небезпечних 
об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки Хмельницької області на 2013 рік, 
затвердженого рішенням комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації від 
12.11.2012 року (Протокол № 7). 

 
5.5. Про стан виконання окремих рішень комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, прийнятих у 2013 році. 
(Басок С.В.) 

Комісія вирішила: 
5.5.1. В зв’язку із завершенням в області епідемічно-небезпечного весняно-

літнього періоду, виконанням заходів передбачених розділом ІІ рішення комісії від 
25.06.2013 року (протокол № 6) Про заходи щодо забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення у 2013 році тим, та завершенням термінів 
виконання: 

- зняти з контролю виконання розділу ІІ рішення комісії від 25.06.2013 року 

(протокол № 6) Про заходи щодо забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення у 2013 році. 



- Головному управлінню ветеринарної медицини області (Каньовський А.І.) та 

Головному управлінню Держсанепідслужби в області (Баланюк І.М.), в подальшому 

забезпечувати контроль за станом санітарного та епідемічного благополуччя 

населення області, в межах покладених на управління завдань та повноважень. 

5.5.2. Зняти з контролю, в зв’язку із завершенням термінів, виконання розділу 

ІІІ рішення комісії від 25.06.2013 року (протокол № 6) Про стан техногенної безпеки 

в області. Функціонування та обладнання автоматизованими системами раннього 

виявлення та оповіщення персоналу об’єктів підвищеної небезпеки. 

5.5.2.1. Головному управлінню Державної служби з надзвичайних ситуацій 

(Болібрух Б.В.): 

- залишити на контролі проведення монтажних робіт по впровадженню систем 

раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх 

виникнення, відповідно затвердженого комісією з питань ТЕБ та НС 

облдержадміністрації графіку (Протокол № 10 від 23.12 2011 року). 

- вивчити питання щодо перспектив запровадження Директиви Євросоюзу від 9 

грудня 1996 року №96/82/ЄС «SEVESO  ІІ» стосовно контролю над загрозою великих 

аварій з небезпечними речовинами та, зокрема, впровадження систем раннього 

виявлення, здійснення аварійного планування, створення бази даних шкідливих 

підприємств регіону. 

- здійснювати контроль за станом техногенної безпеки в області, в межах 

повноважень та покладених на управління завдань, про стан техногенної безпеки в 

області, інформувати облдержадміністрацію, через управління з питань цивільного 

захисту облдержадміністрації, щоквартально, до 10 числа наступного за звітним 

місяця, починаючи з вересня поточного року. 

5.5.3. Зняти з контролю, в зв’язку із завершенням термінів, виконання розділу 

ІV рішення комісії від 25.06.2013 року (протокол № 6) Про стан протипожежного 

захисту та готовність закладів освіти до навчального 2013/14 року.  
5.5.3.1 Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного 

значення) головам, головам селищних та сільських рад, керівникам об'єктів, установ: 

- при формуванні на 2014 рік бюджетів всіх рівнів передбачити виділення 

коштів на виконання протипожежних заходів на об’єктах освіти (дошкільних та 

загальноосвітніх) у відповідності до потреби, в т. ч. на утримання та ремонт 

протипожежного водопостачання, водонапірних веж, будівництво водоймищ, 

улаштування пірсів і під’їздів до вододжерел. 

5.5.3.2. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації 

(Очеретянко В.І.): 

- забезпечити виконання приписів органів Державного нагляду у сфері 

пожежної та техногенної безпеки, виділення та освоєння коштів на запропоновані 

заходи протягом поточного та наступного року, виконання заходів передбачених 

«Планом заходів щодо виконання доручення Кабінету Міністрів України від 

03.03.2012 № 8958/1/1-12 стосовно реалізації доручення Президента України від 

29.02.2012 № 1-1/516 із запобігання виникнення пожеж, попередження травм і 

загибелі дітей під час пожеж на об’єктах освіти області, що фінансуються із 

обласного бюджету»; 

5.5.3.3. Головному управлінню Державної служби з надзвичайних ситуацій 

(Болібрух Б.В.): 

- здійснювати контроль за станом протипожежного захисту об’єктів освіти в 

області, в межах повноважень та покладених на управління завдань, про стан 



протипожежного захисту об’єктів освіти в області, інформувати 

облдержадміністрацію, через управління з питань цивільного захисту 

облдержадміністрації, щоквартально, до 10 числа наступного за звітним місяця, 

починаючи з вересня поточного року. 

5.5.4. Зняти з контролю, виконання рішення комісії від 31 травня 2013 року 

(протокол №5) Про підсумки проведення командно-штабних навчань з органами 

управління та підрозділами територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Хмельницької області, в зв’язку з його виконанням у встановлені 

терміни. 

На виконання даного рішення, було організовано та забезпечено належне 

виконання наказу начальника цивільного захисту області, голови 

облдержадміністрації від 15 липня 2013 року №5 „Про підсумки  проведення 

командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного захисту 

територіальної підсистеми єдиної державної системи  цивільного захисту 

Хмельницької області”, затвердженого даним Наказом Плану усунення недоліків 

виявлених під час проведення командно-штабного навчання про що, у встановлені 

терміни, було проінформовано Державну службу України з надзвичайних ситуацій. 

5.5.4.1. Управлінню з питань цивільного захисту населення (Данилюк Є.Д.) 

забезпечити контроль за виконанням заходів передбачених Планом усунення 

недоліків виявлених під час проведення командно-штабного навчань, термін яких не 

завершився. 
 
 
 

Перший заступник голови  
облдержадміністрації, голова  
комісії з питань ТЕБ та НС      В.Гаврішко 

 


