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

ситуацій облдержадміністрації (до протоколу № 4 від 24.04.2013 року). 

 
І. Про заходи щодо забезпечення протидії пожежам  лісів, торф’яників та 

сільгоспугідь у літній період 2013 року, підготовки до жнивної кампанії. 

Площа лісів Хмельницької області складає 286 тис. гектарів, 13,9 % від всієї 

території області.   

У підпорядкуванні обласного управління лісового та мисливського господарства 

знаходиться 186,5 тис. га або 65% лісових масивів,  

Мінагрополітики – 84,5 тис. га (29%), 

Міноборони - 4,4 тис. га (2%),  

інших відомств - 10,9 тис. га (4%).  

Протягом 2012 року на території лісових масивів області виникло 2 (низові) 

пожежі площею 0,08 га.  

8 пожеж площею 3,204 га виникло на торфовищах. 

1 пожежа площею 25 га виникла на території сільгоспугідь Ізяславського району. 

Найбільша загроза виникнення лісових пожеж існує на півночі області, де 

розташовано більше 60 % лісів (Шепетівський, Славутський, Полонський та 

Ізяславський райони) які складаються переважно із легкозаймистих хвойних 

насаджень. У безпосередній близькості від таких насаджень знаходяться найбільш 

потенційно-небезпечні об'єкти області, в т.ч. Хмельницька АЕС, військові склади 

(бази, арсенали) з боєприпасами Міністерства оборони України, хімічно-небезпечні 

об’єкти.   

Від ГУ ДС НС для реагування на надзвичайні ситуації пов'язані з гасінням 

пожеж на території лісових масивів одночасно можуть залучатися 294 чоловіки 

особового складу підрозділів області та 147 одиниць техніки, з них: 

пожежні автоцистерни - 75 од., пожежно-насосні станції 6 од., інженерна техніка 

- 8 од., допоміжної техніки 30 од.  

Сили і засоби обласного управління лісового та мисливського господарства:  

пожежні автомобілі 10 шт; автомобілі підвищеної прохідності 62 шт;патрульних 

автомобілів 42 шт; мотопомпи 9 шт; пожежні рукави 2040м.; пожежні цистерни 10 шт; 

колісні трактори 87 шт; плуги лісові 51 шт; ранцеві оприскувачі 134 шт; бензопили 166 

шт; лопати 1247шт; сокири 374 шт; граблі 255 шт; каністри для пального 52 шт; 

радіостанції мобільні та носимі 68 шт; спец одяг 410 к-тів; бідони для питної води 198 

шт; аптечки першої медичної допомоги 203 шт;мотооприскувачі ранцеві «Штіль» - 4 

шт. 

З метою ліквідації надзвичайних ситуацій та гасіння великих пожеж в області 

функціонують зведені загони МНС: 

Хмельницький №1, 28 од.техіки та 145 чол. о/с, Кам'янець - Подільський №2, 20 

од.техіки та 59 чол.о/с. Шепетівський №3, 23 од.техніки та 90 чол. о/с. 

Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС 42 од.техніки 

та 132 чол. о/с 
 

ІІ. Про заходи щодо ліквідації арсеналів (складів) застарілих боєприпасів.  
Урядом України, на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 

19Ш.2013^№ 57517/141/1-11 за результатами робочої поїздки Президента України до 

Хмельницької області 13 жовтня 2011 року, опрацювало питання щодо надання 

державної підтримки для вирішення проблемних питань області. 



У тому числі, в минулому році з військових частин А1358 (с.Цвітоха 

Славутського району), А3013 (с.Грузевиця) та А1566 (с.Шпиченці) було вилучено для 

утилізації 10,6 тис. тонн боєприпасів, при цьому військову частину А1566 

(с.Шпиченці) було розформовано. 
У Законі України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» видатки за 

бюджетною програмою Міноборони "Утилізація боєприпасів та рідинних компонентів 
ракетного палива, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і 
складів Збройних Сил України" передбачено у сумі 246,1млн.грн., що на 24,3 млн. грн. 
більше проти факту 2012 року. 

Крім того, статтею 20 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 
рік" передбачено можливість виконання робіт з утилізації боєприпасів за рахунок 
власних коштів суб'єктів господарювання - виконавців цих робіт в порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України. 

У поточному році з військових частин А 1358 (с.Цвітоха) та А3013 (с.Грузевиця) 
планується вилучити для утилізації близько 6,0 тис. тонн боєприпасів. 

Разом з тим, керівництво облдержадміністрації турбує стан дотримання та 

виконання заходів техногенної безпеки на об’єктах зберігання великої кількості 

боєприпасів в області. 

Основним недоліками з пожежної та техногенної безпеки усіх військових частин 

залишаються: об’єкти зберігання боєприпасів не забезпечені в повній мірі 

автоматичною пожежною сигналізацією; складські приміщення та споруди зберігання 

не обладнані системою раннього виявлення надзвичайних ситуацій; території частин 

не обладнано локальною системою оповіщення; не проведено просочення дерев’яних 

конструкцій будівель та споруд вогнезахисним розчином; не в повній мірі виконані 

під’їзди до пожежних водоймищ з твердого покриття. 
 

ІІІ. Про стан забезпечення населення якісною та безпечною для здоров’я 
людини питною водою, стан каналізаційних систем та очисних споруд стічних вод 
у населених пунктах.  

 Питне водопостачання населення області здійснюється з підземних та 

поверхневих водозаборів. Лише у містах Кам’янець-Подільський та Полонне частково 

питне водопостачання здійснюється з поверхневих водозаборів на р. Дністер та р. 

Хомора відповідно. 

Забруднення водних об’єктів неочищеними та недостатньо очищеними 

зворотними водами через незадовільний технічний стан очисних споруд – одна з 

найактуальніших екологічних проблем області. 

Через аварійний стан окремих вузлів і агрегатів та загальну фізичну зношеність 

обладнання, несвоєчасне проведення поточних та капітальних  ремонтів призводить до 

того, що у природні водні об’єкти потрапляють недостатньо очищені стічні води. 

За даними статзвітності за 2012 рік підприємствами житлово-комунального 

господарства скинуто у водні об’єкти 23,58 млн.м
3
 зворотних вод, в тому числі 0,197 

млн. м
3
 забруднених. 

Негайної модернізації і реконструкції потребують очисні споруди в містах 

Хмельницький, Шепетівка, Старокостянтинів, Ізяслав, Полонне, Волочиськ, Городок 

та селищах Віньківці, Ярмолинці, Летичів. 

Крім міст обласного значення та районних центрів частково каналізаційні мережі 

та очисні споруди збудовано у селищах Стара Ушиця, Чорний Острів, Гриців, Лозове, 

ст. Богданівці, які потребують капітального ремонту. 

Надзвичайно проблемною є ситуація, що склалась в смт. Теофіполь, смт. 

Білогір’я,  де очисні споруди взагалі відсутні. 



Для селища Білогір’я розроблено проектно-кошторисну документацію щодо 

будівництва  очисних споруд, реалізація яких розпочата в 2002 році. У 2013 році за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку планується ввести в 

експлуатацію І чергу каналізаційних очисних споруд смт. Білогір’я. 

Розроблено проектно-кошторисну документацію щодо  будівництва очисних 

споруд  в смт. Теофіполь, початок будівництва яких планується у 2013 році. 

У 2013 році планується фінансування робіт з реконструкції очисних споруд в 

смт.Летичів та у м. Полонному. 

Для більшості підземних водозаборів Хмельницької області характерним є 

підвищений вміст заліза (до 3-6ГДК). Використання традиційних методів знезалізування 

типу фільтрування з аерацією практично не давало позитивних результатів. На трьох 

комунальних водопроводах (Шепетівський, Славутський, Хмельницький) впроваджений 

метод фільтрування з використанням в якості загрузочного матеріалу цеоліту. 

Впровадження цього методу сприяло зниженню вмісту заліза у воді, яка подається у 

водорозподільчу мережу до 0,1- 0,2 мг/л як максимальних значень, що нижче 

допустимої концентрації 0,3мг/л.  

На водозаборах міста Хмельницького замінено всі знезаражуючі установки на 

рідкому хлорі та установки заводського типу з гіпохлоритом натрію. 

Проведена паспортизація всіх колодязів громадського користування. 

За порушення санітарного законодавства при експлуатації систем 

централізованого та децентралізованого господарсько-питного водопостачання, 

незадовільну якість питної води до адміністративної відповідальності у 2012 році  

притягнуто 232 посадові особи.  
 

ІV. Про заходи із забезпечення безпеки громадян під час підготовки закладів 
оздоровлення та відпочинку громадян, місць масового відпочинку на водних 
об’єктах до початку сезону відпочинку 2013 року та запобігання загибелі людей на 
воді.   

На водних об’єктах Хмельниччини щорічно спостерігаються випадки загибелі 

людей. Так, у 2007 році внаслідок утоплення загинуло 105 осіб з них 11 дітей, у 2008 

році –  82 особи з них 10 дітей, у 2009 році – 74 особи з них 4 дитини, у 2010 році –71 

особа з них 6 дітей, у 2011 році – 68 осіб (з них 6 дітей), у 2012 році загинуло 71 особа 

(з них 5 дітей). Основними причинами загибелі є порушення елементарних правил 

поведінки, купання в стані алкогольного сп’яніння, купання у не відведених для цього 

місцях, заплив на великі відстані та переохолодження.  

В нашій області, де нараховується 3733 річки на яких побудовано 53 

водосховища і 2445 ставків, практично кожен надає перевагу відпочинку біля води. 

Керівництвом обласної державної адміністрації приділяється постійна увага цьому 

питанню, але вже не раз на засіданнях обласної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації розглядалось питання та 

констатувалось невиконання місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування, власниками (орендарями) водних об’єктів заходів 

запобігання загибелі людей на воді. Недостатньо вживається заходів щодо визначення 

та паспортизації місць масового відпочинку людей на водних об’єктах області.  

Так у 2012 році в області визначено й зареєстровано лише 11 місць масового 

відпочинку (в містах Хмельницький, Красилів, Славута, Полонне, Старокостянтинів та 

Летичівському (с. Головчинці), Новоушицькому (с.Рудківці) та в Кам’янець-

Подільському (два в селі Устя та в селі Гораївка) в районах). 



Статистика свідчить, що переважна кількість трагічних випадків на воді сталася з 

вини відпочивальників, які нехтують правилами поведінки, купалися у невідомих і 

заборонених місцях, залишали дітей без нагляду, перебували у нетверезому стані. 

Практично всі випадки загибелі фіксуються в місцях, які не визначені для масового 

відпочинку, що є прикладом безвідповідального ставлення керівників місцевих органів 

самоврядування та виконавчої влади до вимог законодавства щодо запобігання 

загибелі людей на воді.  

Так проблемними залишаються створення «цивілізованих» пляжів в районах де 

взагалі відсутні такі місця. Вражає те, що минулого року місця масового відпочинку 

взагалі не визначені у переважній більшості районів області (Білогірський, 

Віньковецький, Волочиський, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, 

Новоушицький, Славутський, Старосинявський, Хмельницький, Чемеровецький, 

Шепетівський та Ярмолинецький райони та в містах Кам’янець-Подільський і 

Шепетівка). Всі вони офіційно не мають жодного місця для відпочинку людей. Тож 

немає нічого дивного, що серед місць, де зареєстровано збільшення випадків загибелі 

людей, фігурують саме ці райони в Славутському, Хмельницькому районах (по 6 

загиблих на воді), в Ізяславському (5 загиблих на воді), в Дунаєвецькому, 

Старокостянтинівському районах (4 загиблих на воді). 

Слід зазначити, що відповідно до вимог Порядку обліку місць масового 

відпочинку населення на водних об’єктах, затвердженого постановою Кабінетом 

Міністрів України від 6 березня 2002 року № 264, місцеві органи виконавчої влади 

відповідно до наданих їм повноважень щороку перед початком літнього купального 

сезону зобов'язані визначити на картах-схемах земельні ділянки та водний простір, 

придатні для організації пляжів, пунктів прокату плавзасобів, водних атракціонів, а 

також місця для занять водними видами спорту. І щоб уникнути трагедій на водних 

об’єктах, усі місця визначені для масового відпочинку слід не лише привести до вимог 

«Правил охорони життя людей на водних об’єктах України», але й зробити так, щоб 

суб’єкти господарювання, у власності яких перебувають водойми, ці правила 

виконували. 
І все ж, основними причинами загибелі на воді є порушення самими 

громадянами елементарних правил поведінки. Тож, щоб зменшити страшну статистику 
загиблих на воді, необхідно вести активну профілактичну роботу.  

 


