МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
25.09.2020

620

м. Київ

Про розслідування причин технологічного
порушення в роботі Луганської ТЕС
ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО»

Відповідно до п. 6.1. Інструкції про розслідування і облік технологічних
порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі
України (СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009), затвердженої наказом Мінпаливенерго
від 09.06.2005 № 255, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
07.10.2005 за № 1165/11445; з метою розслідування причин технологічного
порушення 21.09.2020 на Луганській ТЕС ТОВ «ДТЕК Східенерго» та в
електричних мережах ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»,
н а к а з у ю:
1. Створити Комісію з розслідування причин технологічного порушення
на Луганській ТЕС ТОВ «ДТЕК Східенерго» та в електричних мережах ТОВ
«Луганське енергетичне об’єднання» (далі - Комісія) у складі, що додається.
2. Комісії:
2.1. Розслідувати причини відключення енергоблоку № 13 Луганської
ТЕС ТОВ «ДТЕК Східенерго» з втратою генерації ТЕС та аварійних вимкнень
від дії протиаварійної автоматики в електричних мережах ТОВ «Луганське
енергетичне об’єднання», зокрема:
- з’ясувати причини виникнення технологічного порушення та розвитку
аварійної ситуації;
- за потреби залучити до роботи Комісії представників заводіввиробників, проєктних, ремонтних і налагоджувальних організацій, науководослідних інститутів;
- розробити організаційно-технічні (запобіжні) заходи, спрямовані на
уникнення подібних технологічних порушень у подальшому;
- розробити заходи з недопущення подібних порушень в подальшому.
2.2. Результати розслідування оформити відповідним Актом.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
Юрія БОЙКА.

В. о. Міністра

(підписано КЕП)

Ольга БУСЛАВЕЦЬ

Додаток
до наказу Міністерства
енергетики України
№

Склад Комісії
з розслідування причин технологічного порушення на Луганській ТЕС
ТОВ «ДТЕК Східенерго»
(21 вересня 2020 року)

БОИКО
Юрій Миколайович

- заступник Міністра
України, Г олова Комісії;

енергетики

НОВИКОВ
Кирило Вікторович

- керівник експертної групи розвитку
генеруючих потужностей Директорату
електроенергетичного
комплексу та
розвитку ринку електричної енергії
Міненерго, заступник Голови Комісії;

ЗАДОРОЖНЮК
Юлія Петрівна

- керівник експертної групи розвитку
електромережі
Директорату
електроенергетичного
комплексу та
розвитку ринку електричної енергії
Міненерго;

СОЛОВИОВ
Максим Володимирович

- начальник відділу нагляду по Східному
регіону
управління
нагляду
за
електроенергетичним
обладнанням
Департаменту
з
експлуатації
електричних станцій та мереж головний
державний інспектор з енергетичного
нагляду Держенергонагляду, заступник
Г олови Комісії (за згодою);

СОЛОМКІН
Г еннадій Олексійович

- державний інспектор відділу нагляду
по Дніпровському регіону управління
нагляду
за
електроенергетичним
обладнанням
Департаменту
з
експлуатації електричних станцій та
мереж Держенергонагляду (за згодою);

2
КУЗНЄЦОВ
Іван Миколайович

- державний інспектор з енергетичного
нагляду відділу енергетичного нагляду
Управління
Держенергонагляду
у
Луганській області (за згодою);

ПРИВАЛОВ
Юрій Леонідович

- начальник відділу режимів
ПрАТ «НЕК «Укренерго» (за згодою);

ПРИГОЖИЙ
Юрій Васильович

- заступник головного диспетчера начальник
Регіонального
диспетчерського центру Північного
регіону Дирекції управління ОЕС
України ПрАТ «НЕК «Укренерго»
(за згодою);

МАЛЬЦЕВ
Юрій Леонідович

- технічний директор
ТОВ «ДТЕК Східенерго», (за згодою);

МИХАЙЛОВ
Олександр Васильович

керівник департаменту з управління
виробництвом
Луганської
ТЕС
ТОВ «ДТЕК Східенерго» (за згодою);

ШИШКОВ
Віталій Олександрович

- начальник служби систем захисту,
автоматики та зв’язку, департаменту з
управління виробництвом Луганської
ТЕС
ТОВ
«ДТЕК
Східенерго»
(за згодою);

ЛУНЬОВ
Юрій Вікторович

- заступник директора технічного з
високовольтних мереж ТОВ «Луганське
енергетичне об'єднання» (за згодою);

ТАРАНОВ
Володимир Леонідович

- начальник центральної диспетчерської
служби ТОВ «Луганське енергетичне
об'єднання» (за згодою).

