ПРОТОКОЛ № 6
позачергового засщання регионально! KOMicii
з питань техногенно-еколопчно! безпеки та надзвичайних ситуацш

06.07.2018
11.00

м. Запор1жжя
Зала № 300 облдержадмшютрацн

ГОЛОВУВАВ:

перший заступник голови регюнально1 комюн з питань
ТЕБ та НС, заступник голови облдержадмшютрацп
Скоблшов В.В. за дорученням голови репональнш
KOMicii з питань ТЕБ та НС, голови облдержадмшютрацп
Бриль K.I.

ПРИСУТН1:

персональний склад члешв KoMicii,
запрошеш

СЛУХАЛИ:
1. Про першочергов1 (невщкладш) заходи щодо запоб1гання
виникненню надзвичайноУ ситуацп техногенного та природного характеру
на електричних мережах 0,4-150 кВ ПАТ «Запор1жжяобленерго»
на територй* Запор1зькш област1

Допов1дач:

техн1чний директор ПAT«Зaпopiжжяoблeнepгo»
Лисенко Олег Олександрович

Тривалий час ПАТ «Запор1жжяобленерго» знаходиться у сташ вкрай
обмеженого ф1нансування, що обумовлене застосуванням протягом останнього
часу, з боку НКРЕКП до ПАТ «Зaпopiжжяoблeнepгo», нульового алгоритму
розподшу кошт1в на поточний рахунок або встановлення додаткових щоденних
вщрахувань контв, як1 унеможливлюють надходження грошових коптв на
поточний рахунок Товариства.
Як наслщок, ПАТ «Запор1жжяобленерго» не в 3M03 i виконувати
ремонтно-експлуатащйне обслуговування електричних мереж 0,4-150 кВ,
вщсутня можлив1сть повноцшно1 комплектацп авар1йного запасу обладнання,
устаткування та ПММ, яю необх1дн1 для виконання аваршно-вщновлювальних
po6iT на електричних мережах облает!.
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Так, зокрема, комплектащя аваршного запасу ПММ на сьогодшшнш день
складае не бшьше 65 % дизпалива та 40 % бензину. Вказаного об’ему палива
вистачить на 2-3 дш роботи аваршно-вщновлювальних бригад у pa3i
виникнення масових аваршних ситуацш в електромережах Товариства.
У перюд стихшних явищ з 27.06 по 02.07.2018 в електромережах ПАТ
«Заиор1жжяобленерго» вщключалося до 47 ЛЕП 6-10 кВ та до 25 ЛЕП
35-150 кВ i3 знеструмленням значно\' кшькост1 споживач1в Запор1зько1 область
Для вщновлення електропостачання були зад1яш бшьше 30 аваршновщновлювальних бригад та бшьше 35 одиниць спецтехшки. У раз! повторения
найближчим часом под1бно1 ситуацп можлив1 наслщки будуть нести
непередбачений характер. Ситуащя, що склалася з забезпеченням ПАТ
«Запор1жжяобленерго» необхщними матер1алами та ПММ, вже на
сьогодшшнш день ставить шд сумшв можлив1сть сталого та якюного
забезпечення електричною енерпею споживач1в Запор1зько1 обласп, адже
над1йн1сть енергозабезпечення е питаниям нащонапьно1 безпеки. Подальше
ускладнення ситуащУ, яка склалася в ПАТ «Запор1жжяобленерго», може
призвести до масштабних та масових технолопчних порушень в
електромережах,
руйнування
обладнання,
тривалого
знеструмлення
споживач1в, можливих катастроф техногенного характеру та посилення
сощально1 напруги серед населения регюну.
На п1дстав1 вищевикладеного, враховуючи надзвичайно скрутне
становище компанп, прошу Вас розглянути можлив1сть вид1лення ПАТ
«Запор1жжяобленерго»
500,0 тис. грн. на закутвлю для формування
аваршного запасу з метою запоб1гання та оперативного реагування для
лшвщащУ НС, пов’язаних i3 природними явищами у Запор1зьюй област1.
Керуючись приписами Порядку використання ко н тв резервного фонду
бюджету, затвердженому постановою Кабшету MiHicTpiB Укра'ши в!д
29.03.2002 № 415 (дал! - Порядок) та Регламентом використання коптив
резервного фонду обласного бюджету, затвердженим розпорядженням голови
обласно1 державноУ адмшютрацп в1д 29.03.2010 № 85 (дал1 - Регламент),
з’ясовано, що придбання пально-мастильних матер1ал1в, запасних частин може
розглядатися як захщ, пов’язаний i3 запоб1ганням виникненню надзвичайних
ситуац1й техногенного та природного характеру.
Вщповщно до п. 11 Порядку та п. 2.4 Регламенту кошти з резервного
фонду обласного бюджету видшяються на безповоротнш o c h o b I або на умовах
повернення (для суб’екпв господарськоУ д1яльност1 недержавно‘1 форми
власност1 або тих, у статутному фощп яких кориоративн1 права держави
становлять менше, н1ж 51 %).
За 1нформащею ПАТ «Запор1жжяобленрго», ПАТ «Запор1жжяобленерго»
е акщонерним товариством, в якому частка державно1' власност1 складае
60,2 %, тому кошти з резервного фонду обласного бюджету можуть бути
видшеш на безповоротнш основ1.
За результатами розгляду,
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КОМ1С1Я ВИР1ШИЛА:

1. Прийняти до вщома шформащю доповщача.
Попередньо визначити, що ситуащя, яка може виникнути в
електричних мережах 0,4-150 кВ ПАТ «Запор1жжяобленерго» на територп
Запор1зькш облает!, може призвести до надзвичайноУ ситуащУ регионального
р!вня та вщповщатиме п.п. 1 п. 5 постанови Кабшету MiHicTpiB УкраУни вщ
24.03.2004 № 368 «Про затвердження Порядку класифжащ'У надзвичайних
еитуацш техногенного та природного характеру за и р1внями».
Вщповщно до Державного класифкатора надзвичайних еитуацш
ДК 019-2010, вищезазначена надзвичайна ситуащя може бути вщнесена до коду
10760 «НС унаслщок aeapii в електричних мережах» i вщповщатиме ознакам
надзвичайних еитуацш, що вказаш у п. 1.70 «Припинення електропостачання
населених пункпв АвтономноУ Республки Крим, облаеп на добу i бшьше з
причини масового пошкодження електричних мереж напругою 6 кВ i вище»
наказу МНС Укра'ши вщ 12.12.2012 № 1400 «Про затвердження
Класифкацшних ознак надзвичайних еитуацш».
2.

3. Погодитись з видшенням кошт!в з резервного фонду обласного
бюджету 500,0 тис. грн., Департаменту з питань цившьного захисту населения
облдержадмш1стращ1 для ПАТ «Запор1жжяобленерго» на безповоротн1й основ!
на першочергов1 (невщкладн!) заходи щодо запоб1гання виникненню
надзвичайних C H T y a u ii техногенного та природного характеру на електричних
мережах 0,4-150 кВ ПАТ «Запор1жжяобленерго».
4. Рекомендувати ПАТ «Запор1жжяобленерго» пщготувати вщповщн1
документа, що п1дтверджують необхщшеть видшення коштлв з резервного
фонду обласного бюджету, вщповщно до постанови Кабшету M im cTpiB
Укра'ши вщ 29.03.2002 № 415 «Про затвердження Порядку використання
коптв
резервного
фонду
бюджету»
та розпорядження
голови
облдержад\йшстращ1 вщ 29.03.2010 № 85 «Про затвердження Регламенту
використання коптв резервного фонду обласного бюджету», наказу МВС
УкраУни вщ 04.09.2014 № 905 «Про затвердження «Вимог до перелку та 3Micry
документе для надання експертного висновку про pieeHb надзвичайноУ
ситуащ1», Konii документе 3aBipeHi належним чином, яю заевщчують те, що
корпоративш права держави у статутному фонд! ПАТ «Запор1жжяобленерго»
становлять не менше 51 вщеотка, пройти узгодження в департаментах з питань
цившьного захисту населения, фшанс!в, кап1тапьного бущвництва
облдержадм1н1страц1Т та надати ix для подалыпого опрацювання до
Департаменту економ1чного розвитку i торг!вл1 облдержадмш1страци.
TepMiH виконання - терм1ново
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5.
Департаменту
з
питань
цившьного
захисту
населения
облдержадмшютращ1 надати всебгчну допомогу ПАТ «Запор1жжяобленерго» у
шдготовщ документацп, зазначено1' в пунки 4 цього ршення.
6. Рекомендувати ГУ ДСНС УкраУни у Запоргзьюй област1 шдготувати
проект повщомлення (форма НС-1) щодо запобнання виникненню
надзвичайних ситуащ1' техногенного та природного характеру на електричних
мережах 0,4-150 кВ
Термш виконання - термшово

7. Департаменту економ1чного розвитку i торпвл 1 облдержадмшютрацп
на шдстав! п.п. 2, 3 цього р1шення та поданих обгрунтовуючих докуменпв,
шдготувати проект розпорядження голови облдержадмшютращ1 про видыення
k o u it Ib i3 резервного фонду обласного бюджету 500,0 тис. грн., Департаменту з
питань цившьного захисту населения облдержадмшютращУ для ПАТ
«Запор1жжяобленерго» на безповоротнш o c h o b I на першочергов1 (нев1дкладн1)
заходи щодо запоб1гання виникненню надзвичайних ситуац11' техногенного та
природного характеру на електричних мережах 0,4-150 кВ ПАТ
«Запор1жжяобленерго».
Термш виконання - у триденний термш
шсля надання пакету докумештв

8. Рекомендувати Запор1зькому обласному центру з пдрометеорологп
надати до ПАТ «Запор1жжяобленерго» дов1дку про пдрометеоролопчн1 умови
(кшматичну характеристику) на територй' Запор1зько1 област1 впродовж
останн1х 5-ти роюв та прогнозн1 даи1 на перюд липень - грудень 2018 року.
Термш виконання - термшово

9. Через критичну ситуащю з наявшстю
cn en ian icT iB - енергетиюв
(електриюв) у ПАТ «Запор1жжяобленерго», Департаменту промисловост1 та
розвитку шфраструктури облдержадм1н1страци спшьно з ГУ ДСНС Укра'ши у
Запор1зькш облает! та ПАТ «Запор1жжяобленерго» опрацювати питания щодо
можливост1 залучення спещалют1в з пщприемств та орган1зац1й обласп, як1
мають допуск до робота в електромережах 0,4-150 кВ, для лжвщацй иаслщк1в
надзвичайних ситуац1й техногенного та природного характеру на електричних
мережах у Запор1зькш область
Термш виконання - до 31.08.2018

Р1шення KoMicii прийнято вщкритим голосуванням одностайно.
Проиозицп члешв KoMicii врахован1.
Перший заступник
голови KoMicii’, заступник
голови облдержадмшютрацИ'

B. СКОБЛ1КОВ

Секретар KoMicii

C. СОЛОМАХ1Н

