
Committee on Sustainable Energy

IGOR YASHCHENKO
MINISTRY OF ENERGY AND COAL 

INDUSTRY OF UKRAINE

UNECE Committee on Sustainable Energy ,
Geneva, 20-28 October 2016



Стан 
паливно-енергетичного комплексу України 

за 9 місяців 2016 року 



Всього по Україні: - 4,0%
2015 – 115 980,8 млн. кВт·г 
2016 – 111 313,7 млн. кВт·г

Виробництво електроенергії, млн. кВт·г
Електроенергетика (за 9 місяців 2015-2016 рр.)

2015

5 312
 5%

64 233
 55%

41 020
 35%

1 220
 1%

4 196
 4%

АЕС

ГЕС, ГАЕС

Альтернативні
джерела

Блок станції та інші
джерела

ТЕС, ТЕЦ

В балансі більше половини вироблення електроенергії доводиться на 
атомні електростанції (52-55%), теплові електростанції виробляють 

електроенергії (35-37%), гідроелектростанції виробляють електроенергії
(5 - 6%) на альтернативні та інші джерела припадає близько (05%).

2016

6 682
 6%

57528
 52%

41 154
 37%

1 150
 1%

4 800
 4%


Диаграмма2
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динамика травматизму по квартал

		

						Кількість випадків загального травматизму 2015		Кількість випадків загального травматизму 2016		Кількість випадків смертельного травматизму 2015		Кількість випадків смертельного травматизму 2016

				І квартал		98		124		1		4

				ІІ квартал		89		119		1		5

				ІІІ квартал		105		112		3		2

				Кількість випадків смертельного травматизму 2015





динамика травматизму по квартал

		



-5 (або -4%)

-7 (або -5,8%)

+1 (або +25%)

-3 (або -60%)

Кількість випадків загального травматизму 2015

Кількість випадків загального травматизму 2016

Кількість випадків смертельного травматизму 2015

Кількість випадків смертельного травматизму 2016

Динаміка виробничого травматизму на державних підприємствах вугільної галузі у ІІІ кварталі 2016 року



причини аварій

		

						самозаймання вугілля		порушення паспорту кріплення

						40		60

						60





причини аварій

		



Причини аварій на державних підприємствах Міненерговугілля для ліквідації яких, залучалися ДВГРС 
за 9 місяців 2016 року



Лист1

		

						2015

				АЕС		64,233

				ГЕС, ГАЕС		5,312

				Альтернативні джерела		1,220

				Блок станції та інші джерела		4,196

				ТЕС, ТЕЦ		41,020





Лист1

		



2015

64 233
 55%

5 312
 5%

1 220
 1%

4 196
 4%

41 020
 35%



види ававрій

		

						обвалення порід в гірничих виробках шахт		пожежі ендогенні

						3		2





види ававрій

		



Види аварій на державних підприємствах Міненерговугілля за 9 місяців 2016 року



причина аварійних ситуацій

		

				перевантаження електричних мереж		2		1		1

				незадовільний стан комплексу обміну вагонеток		1

				виконання робіт з відключеними засобами вентиляції		1





причина аварійних ситуацій

		



Причини аварійних ситуацій на державних підприємствах Міненерговугілля для ліквідації яких, залучалися ДВГРС
 за 9 місяців 2016 року



Види аварійних ситуацій

		

						загазування виробок

				загазування виробок		1		25

				застрявання кліті у стволі		1		25

				загальне відключення електроенергії		2		50





Види аварійних ситуацій

		



загазування виробок

Види аварійних ситуацій на державних підприємствах Міненерговугілля за 9 місяців 2016 року



димні камери

		

						план		факт

				Міненерговугілля		20973		6133

				ДП "Передпускова дирекція шахти №10"		200		0

				ДП "Шахта "1 Нововолинська"		170		70

				ДВАТ "Шахта "Надія"		395		30

				ДП "Шахта "М.С. Сургая"		1683		140

				ДП " ВК "Краснолиманська"		1688		860

				ДП "Первомайськвугілля"		1246		1246

				ДП "Красноармійськвугілля"		1078		633

				ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1"		1785		360

				ДП "Волиньвугілля"		948		444

				ПАТ "Лисичанськвугілля"		2479		421

				ДП "Селидіввугілля"		3833		800

				ДП "Торецьквугілля"		1504		415

				ДП "Львіввугілля"		3991		714





димні камери

		



план

факт

Проходження практичних тренувань в саморятівниках у спеціальних "димових камерах" на державних підприємствах Міненерговугілля за 9 місяців 2016 року



виконання плану від 30до60

		

						ДП "Красноармійськвугілля"		ДП " ВК "Краснолиманська"		ДП "Волиньвугілля"		ДП "Шахта "1 Нововолинська"

						58.7		51		46.8		41.2

						Міненерговугілля

						ДП "Передпускова дирекція шахти №10"

						ДП "Шахта "1 Нововолинська"

						ДВАТ "Шахта "Надія"

						ДП "Шахта "М.С. Сургая"

						ДП " ВК "Краснолиманська"

						ДП "Первомайськвугілля"

						ДП "Красноармійськвугілля"

						ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1"

						ДП "Волиньвугілля"

						ПАТ "Лисичанськвугілля"

						ДП "Селидіввугілля"

						ДП "Торецьквугілля"

						ДП "Львіввугілля"





виконання плану від 30до60

		



Виконання плану проходження практичних тренувань в саморятівниках у спеціальних "димових камерах"  
від 30% до 60%



стан аварійності

		

						2015 рік		2016 рік

				І квартал		4		3

				ІІ квартал		2		4

				ІІІ квартал		11		2

				9 місяців		17		9





стан аварійності

		



2015 рік

2016 рік

Стан аварійності на державних підприємствах Міненерговугілля за 9 місяців 2016 року



незадовільне виконання плану у 

		



ваваа



відрахування за 9 місяців

		

						ДП "Передпускова дирекція шахти №10"		ДВАТ "Шахта "Надія"		ДП "Шахта "М.С. Сургая"		ПАТ "Лисичанськвугілля"		ДП "Львіввугілля"		ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1"		ДП "Селидіввугілля"		ДП "Торецьквугілля"

						0		7.6		8.3		16.7		17.9		20.5		20.9		27.6

																																				не

				Міненерговугілля

				ДП "Передпускова дирекція шахти №10"

				ДП "Шахта "1 Нововолинська"

				ДВАТ "Шахта "Надія"

				ДП "Шахта "М.С. Сургая"

				ДП " ВК "Краснолиманська"

				ДП "Первомайськвугілля"

				ДП "Красноармійськвугілля"

				ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1"

				ДП "Волиньвугілля"

				ПАТ "Лисичанськвугілля"

				ДП "Селидіввугілля"

				ДП "Торецьквугілля"

				ДП "Львіввугілля"





відрахування за 9 місяців

		



Незадовільне виконання плану проходження практичних тренувань в саморятівниках у спеціальних "димових камерах"



відрахування коштів по квартала

		

						план		факт

				9 місяців 2015 року		136131.12		41359.75

				9 місяців 2016 року		162204.1		62456.93





відрахування коштів по квартала

		



план

факт

Відрахування коштів державними підприємствами Міненерговугілля на охорону праці  
за 9 місяців 2016 року, тис. грн



навчання

		

						поан		факт

				І квартал 2016 року		58519.8		23662.2

				ІІ квартал 2016 року		53752.6		21447.3

				ІІІ квартал 2016 року		49931.7		18327.32

				9 місяців 2016 року		162204.1		62456.93





навчання

		



поан

факт

Відрахування коштів державними підприємствами Міненерговугілля на охорону праці 
за 9 місяців 2016 року, тис. грн



відрахування за нпрямами

		

						план		факт

				Міненерговугілля		1053		1395

				ДП "Шахта "1 Нововолинська"		0		0

				ДП "Волиньвугілля"		0		3

				ДП "Шахта "М.С. Сургая"		133		3

				ДП " ВК "Краснолиманська"		0		35

				ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1"		23		18

				ДП "Львіввугілля"		92		67

				ДП "Первомайськвугілля"		115		159

				ПАТ "Лисичанськвугілля"		130		160

				ДП "Красноармійськвугілля"		177		173

				ДВАТ "Шахта "Надія"		14		216

				ДП "Селидіввугілля"		180		227

				ДП "Торецьквугілля"		189		334

				ДП "Шахта "1 Нововолинська"		0		0

				ДВАТ "Шахта "Надія"		14		216

				ДП "Шахта "М.С. Сургая"		133		3

				ДП " ВК "Краснолиманська"		0		35

				ДП "Первомайськвугілля"		115		159

				ДП "Красноармійськвугілля"		177		173

				ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1"		23		18

				ДП "Волиньвугілля"		0		3

				ПАТ "Лисичанськвугілля"		130		160

				ДП "Селидіввугілля"		180		227

				ДП "Торецьквугілля"		189		334

				ДП "Львіввугілля"		92		67





відрахування за нпрямами

		



план

факт

Навчання за програмами з охорони праці та промислової безпеки за 9 місяців 2016 року



загальна динамика виробничого т

		

				Усього 2016 рік		101023.59		62456.9

				ЗІЗ				20439.84

				ЗКЗ				12500.48

				профзаходи				13696.36

				стацобладнання				12339.6

				навчання				614.84

				медогляди				2865.79





загальна динамика виробничого т

		



(1,9%)

(0,61%)

(0,37%)

(0,41%)

(0,37%)

(0,02%)

(0,09%)

Відрахування на охорону праці за 9 місяців 2016 року за напрямками використання коштів, тис. грн.



		

						кількість випадків загального травматизму		кількість випадків смертельного травматизму

				9 місяців 2015 року		292		5

				9 місяців 2016 року		355		11





		



+63 (або +21,6%)

+6 (або +220%)

кількість випадків загального травматизму

кількість випадків смертельного травматизму

Динаміка виробничого травматизму на державних підприємствах вугільної галузі за 9 місяців 2016 року




Диаграмма1

		АЕС

		ГЕС, ГАЕС

		Альтернативні джерела

		Блок станції та інші джерела

		ТЕС, ТЕЦ



2015

2016

57528
 52%

6 682
 6%

1 150
 1%

4 800
 4%

41 154
 37%

57528

6682

1150

4196

41154



динамика травматизму по квартал

		

						Кількість випадків загального травматизму 2015		Кількість випадків загального травматизму 2016		Кількість випадків смертельного травматизму 2015		Кількість випадків смертельного травматизму 2016

				І квартал		98		124		1		4

				ІІ квартал		89		119		1		5

				ІІІ квартал		105		112		3		2

				Кількість випадків смертельного травматизму 2015





динамика травматизму по квартал

		



-5 (або -4%)

-7 (або -5,8%)

+1 (або +25%)

-3 (або -60%)

Кількість випадків загального травматизму 2015

Кількість випадків загального травматизму 2016

Кількість випадків смертельного травматизму 2015

Кількість випадків смертельного травматизму 2016

Динаміка виробничого травматизму на державних підприємствах вугільної галузі у ІІІ кварталі 2016 року



причини аварій

		

						самозаймання вугілля		порушення паспорту кріплення

						40		60

						60





причини аварій

		



Причини аварій на державних підприємствах Міненерговугілля для ліквідації яких, залучалися ДВГРС 
за 9 місяців 2016 року



Лист3

		

								Підприємства Міненерговугілля		Інші

						Коксівне		1.2		5.3

						Енергетичне		3.2		19.9

						Коксівне		1.5		4.6

						Енергетичне		3.6		20





Лист3

		



Підприємства Міненерговугілля

Інші



Лист2

		

				2015		23.6		6.1

				2016		23.1		6.5



2015



Лист2

		





Лист1

		

						2015

				АЕС		57,528

				ГЕС, ГАЕС		6,682

				Альтернативні джерела		1,150

				Блок станції та інші джерела		4,196

				ТЕС, ТЕЦ		41,154



+ 7,7 %

- 2,5 %



Лист1

		



2015

2016

57528
 52%

6 682
 6%

1 150
 1%

4 800
 4%

41 154
 37%



види ававрій

		

						обвалення порід в гірничих виробках шахт		пожежі ендогенні

						3		2





види ававрій

		



Види аварій на державних підприємствах Міненерговугілля за 9 місяців 2016 року



причина аварійних ситуацій

		

				перевантаження електричних мереж		2		1		1

				незадовільний стан комплексу обміну вагонеток		1

				виконання робіт з відключеними засобами вентиляції		1





причина аварійних ситуацій

		



Причини аварійних ситуацій на державних підприємствах Міненерговугілля для ліквідації яких, залучалися ДВГРС
 за 9 місяців 2016 року



Види аварійних ситуацій

		

						загазування виробок

				загазування виробок		1		25

				застрявання кліті у стволі		1		25

				загальне відключення електроенергії		2		50





Види аварійних ситуацій

		



загазування виробок

Види аварійних ситуацій на державних підприємствах Міненерговугілля за 9 місяців 2016 року



димні камери

		

						план		факт

				Міненерговугілля		20973		6133

				ДП "Передпускова дирекція шахти №10"		200		0

				ДП "Шахта "1 Нововолинська"		170		70

				ДВАТ "Шахта "Надія"		395		30

				ДП "Шахта "М.С. Сургая"		1683		140

				ДП " ВК "Краснолиманська"		1688		860

				ДП "Первомайськвугілля"		1246		1246

				ДП "Красноармійськвугілля"		1078		633

				ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1"		1785		360

				ДП "Волиньвугілля"		948		444

				ПАТ "Лисичанськвугілля"		2479		421

				ДП "Селидіввугілля"		3833		800

				ДП "Торецьквугілля"		1504		415

				ДП "Львіввугілля"		3991		714





димні камери

		



план

факт

Проходження практичних тренувань в саморятівниках у спеціальних "димових камерах" на державних підприємствах Міненерговугілля за 9 місяців 2016 року



виконання плану від 30до60

		

						ДП "Красноармійськвугілля"		ДП " ВК "Краснолиманська"		ДП "Волиньвугілля"		ДП "Шахта "1 Нововолинська"

						58.7		51		46.8		41.2

						Міненерговугілля

						ДП "Передпускова дирекція шахти №10"

						ДП "Шахта "1 Нововолинська"

						ДВАТ "Шахта "Надія"

						ДП "Шахта "М.С. Сургая"

						ДП " ВК "Краснолиманська"

						ДП "Первомайськвугілля"

						ДП "Красноармійськвугілля"

						ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1"

						ДП "Волиньвугілля"

						ПАТ "Лисичанськвугілля"

						ДП "Селидіввугілля"

						ДП "Торецьквугілля"

						ДП "Львіввугілля"





виконання плану від 30до60

		



Виконання плану проходження практичних тренувань в саморятівниках у спеціальних "димових камерах"  
від 30% до 60%



стан аварійності

		

						2015 рік		2016 рік

				І квартал		4		3

				ІІ квартал		2		4

				ІІІ квартал		11		2

				9 місяців		17		9





стан аварійності

		



2015 рік

2016 рік

Стан аварійності на державних підприємствах Міненерговугілля за 9 місяців 2016 року



незадовільне виконання плану у 

		



ваваа



відрахування за 9 місяців

		

						ДП "Передпускова дирекція шахти №10"		ДВАТ "Шахта "Надія"		ДП "Шахта "М.С. Сургая"		ПАТ "Лисичанськвугілля"		ДП "Львіввугілля"		ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1"		ДП "Селидіввугілля"		ДП "Торецьквугілля"

						0		7.6		8.3		16.7		17.9		20.5		20.9		27.6

																																				не

				Міненерговугілля

				ДП "Передпускова дирекція шахти №10"

				ДП "Шахта "1 Нововолинська"

				ДВАТ "Шахта "Надія"

				ДП "Шахта "М.С. Сургая"

				ДП " ВК "Краснолиманська"

				ДП "Первомайськвугілля"

				ДП "Красноармійськвугілля"

				ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1"

				ДП "Волиньвугілля"

				ПАТ "Лисичанськвугілля"

				ДП "Селидіввугілля"

				ДП "Торецьквугілля"

				ДП "Львіввугілля"





відрахування за 9 місяців

		



Незадовільне виконання плану проходження практичних тренувань в саморятівниках у спеціальних "димових камерах"



відрахування коштів по квартала

		

						план		факт

				9 місяців 2015 року		136131.12		41359.75

				9 місяців 2016 року		162204.1		62456.93





відрахування коштів по квартала

		



план

факт

Відрахування коштів державними підприємствами Міненерговугілля на охорону праці  
за 9 місяців 2016 року, тис. грн



навчання

		

						поан		факт

				І квартал 2016 року		58519.8		23662.2

				ІІ квартал 2016 року		53752.6		21447.3

				ІІІ квартал 2016 року		49931.7		18327.32

				9 місяців 2016 року		162204.1		62456.93





навчання

		



поан

факт

Відрахування коштів державними підприємствами Міненерговугілля на охорону праці 
за 9 місяців 2016 року, тис. грн



відрахування за нпрямами

		

						план		факт

				Міненерговугілля		1053		1395

				ДП "Шахта "1 Нововолинська"		0		0

				ДП "Волиньвугілля"		0		3

				ДП "Шахта "М.С. Сургая"		133		3

				ДП " ВК "Краснолиманська"		0		35

				ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1"		23		18

				ДП "Львіввугілля"		92		67

				ДП "Первомайськвугілля"		115		159

				ПАТ "Лисичанськвугілля"		130		160

				ДП "Красноармійськвугілля"		177		173

				ДВАТ "Шахта "Надія"		14		216

				ДП "Селидіввугілля"		180		227

				ДП "Торецьквугілля"		189		334

				ДП "Шахта "1 Нововолинська"		0		0

				ДВАТ "Шахта "Надія"		14		216

				ДП "Шахта "М.С. Сургая"		133		3

				ДП " ВК "Краснолиманська"		0		35

				ДП "Первомайськвугілля"		115		159

				ДП "Красноармійськвугілля"		177		173

				ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1"		23		18

				ДП "Волиньвугілля"		0		3

				ПАТ "Лисичанськвугілля"		130		160

				ДП "Селидіввугілля"		180		227

				ДП "Торецьквугілля"		189		334

				ДП "Львіввугілля"		92		67





відрахування за нпрямами

		



план

факт

Навчання за програмами з охорони праці та промислової безпеки за 9 місяців 2016 року



загальна динамика виробничого т

		

				Усього 2016 рік		101023.59		62456.9

				ЗІЗ				20439.84

				ЗКЗ				12500.48

				профзаходи				13696.36

				стацобладнання				12339.6

				навчання				614.84

				медогляди				2865.79





загальна динамика виробничого т

		



(1,9%)

(0,61%)

(0,37%)

(0,41%)

(0,37%)

(0,02%)

(0,09%)

Відрахування на охорону праці за 9 місяців 2016 року за напрямками використання коштів, тис. грн.



		

						кількість випадків загального травматизму		кількість випадків смертельного травматизму

				9 місяців 2015 року		292		5

				9 місяців 2016 року		355		11





		



+63 (або +21,6%)

+6 (або +220%)

кількість випадків загального травматизму

кількість випадків смертельного травматизму

Динаміка виробничого травматизму на державних підприємствах вугільної галузі за 9 місяців 2016 року





Карта східної частини України з територіям, які контролюються 
українською владою

- місце знаходження вугледобувних підприємств



Всього по Україні: - 0,4%
2015 – 29,7 млн. тонн 
2016 – 29,6 млн. тонн

Загальний видобуток вугілля в Україні, млн. тонн В розрізі підпорядкування підприємств, млн. тонн

23,6 23,1

6,1 6,5
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+ 7,7 %

- 2,5 %
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Диаграмма10

		2015		2015

		2016		2016



23.6

6.1

23.1

6.5



динамика травматизму по квартал

		

						Кількість випадків загального травматизму 2015		Кількість випадків загального травматизму 2016		Кількість випадків смертельного травматизму 2015		Кількість випадків смертельного травматизму 2016

				І квартал		98		124		1		4

				ІІ квартал		89		119		1		5

				ІІІ квартал		105		112		3		2

				Кількість випадків смертельного травматизму 2015





динамика травматизму по квартал

		



-5 (або -4%)

-7 (або -5,8%)

+1 (або +25%)

-3 (або -60%)

Кількість випадків загального травматизму 2015

Кількість випадків загального травматизму 2016

Кількість випадків смертельного травматизму 2015

Кількість випадків смертельного травматизму 2016

Динаміка виробничого травматизму на державних підприємствах вугільної галузі у ІІІ кварталі 2016 року



причини аварій

		

						самозаймання вугілля		порушення паспорту кріплення

						40		60

						60





причини аварій

		



Причини аварій на державних підприємствах Міненерговугілля для ліквідації яких, залучалися ДВГРС 
за 9 місяців 2016 року



Лист2

		

				2015		23.6		6.1

				2016		23.1		6.5





Лист2

		





Лист1

		

						2015

				АЕС		57,528

				ГЕС, ГАЕС		6,682

				Альтернативні джерела		1,150

				Блок станції та інші джерела		4,196

				ТЕС, ТЕЦ		41,154



+ 7,7 %

- 2,5 %



Лист1

		



2015

2016

64 233
 55%

5 312
 5%

1 220
 1%

4 196
 4%

41 020
 35%



види ававрій

		

						обвалення порід в гірничих виробках шахт		пожежі ендогенні

						3		2





види ававрій

		



Види аварій на державних підприємствах Міненерговугілля за 9 місяців 2016 року



причина аварійних ситуацій

		

				перевантаження електричних мереж		2		1		1

				незадовільний стан комплексу обміну вагонеток		1

				виконання робіт з відключеними засобами вентиляції		1





причина аварійних ситуацій

		



Причини аварійних ситуацій на державних підприємствах Міненерговугілля для ліквідації яких, залучалися ДВГРС
 за 9 місяців 2016 року



Види аварійних ситуацій

		

						загазування виробок

				загазування виробок		1		25

				застрявання кліті у стволі		1		25

				загальне відключення електроенергії		2		50





Види аварійних ситуацій

		



загазування виробок

Види аварійних ситуацій на державних підприємствах Міненерговугілля за 9 місяців 2016 року



димні камери

		

						план		факт

				Міненерговугілля		20973		6133

				ДП "Передпускова дирекція шахти №10"		200		0

				ДП "Шахта "1 Нововолинська"		170		70

				ДВАТ "Шахта "Надія"		395		30

				ДП "Шахта "М.С. Сургая"		1683		140

				ДП " ВК "Краснолиманська"		1688		860

				ДП "Первомайськвугілля"		1246		1246

				ДП "Красноармійськвугілля"		1078		633

				ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1"		1785		360

				ДП "Волиньвугілля"		948		444

				ПАТ "Лисичанськвугілля"		2479		421

				ДП "Селидіввугілля"		3833		800

				ДП "Торецьквугілля"		1504		415

				ДП "Львіввугілля"		3991		714





димні камери

		



план

факт

Проходження практичних тренувань в саморятівниках у спеціальних "димових камерах" на державних підприємствах Міненерговугілля за 9 місяців 2016 року



виконання плану від 30до60

		

						ДП "Красноармійськвугілля"		ДП " ВК "Краснолиманська"		ДП "Волиньвугілля"		ДП "Шахта "1 Нововолинська"

						58.7		51		46.8		41.2

						Міненерговугілля

						ДП "Передпускова дирекція шахти №10"

						ДП "Шахта "1 Нововолинська"

						ДВАТ "Шахта "Надія"

						ДП "Шахта "М.С. Сургая"

						ДП " ВК "Краснолиманська"

						ДП "Первомайськвугілля"

						ДП "Красноармійськвугілля"

						ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1"

						ДП "Волиньвугілля"

						ПАТ "Лисичанськвугілля"

						ДП "Селидіввугілля"

						ДП "Торецьквугілля"

						ДП "Львіввугілля"





виконання плану від 30до60

		



Виконання плану проходження практичних тренувань в саморятівниках у спеціальних "димових камерах"  
від 30% до 60%



стан аварійності

		

						2015 рік		2016 рік

				І квартал		4		3

				ІІ квартал		2		4

				ІІІ квартал		11		2

				9 місяців		17		9





стан аварійності

		



2015 рік

2016 рік

Стан аварійності на державних підприємствах Міненерговугілля за 9 місяців 2016 року



незадовільне виконання плану у 

		



ваваа



відрахування за 9 місяців

		

						ДП "Передпускова дирекція шахти №10"		ДВАТ "Шахта "Надія"		ДП "Шахта "М.С. Сургая"		ПАТ "Лисичанськвугілля"		ДП "Львіввугілля"		ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1"		ДП "Селидіввугілля"		ДП "Торецьквугілля"

						0		7.6		8.3		16.7		17.9		20.5		20.9		27.6

																																				не

				Міненерговугілля

				ДП "Передпускова дирекція шахти №10"

				ДП "Шахта "1 Нововолинська"

				ДВАТ "Шахта "Надія"

				ДП "Шахта "М.С. Сургая"

				ДП " ВК "Краснолиманська"

				ДП "Первомайськвугілля"

				ДП "Красноармійськвугілля"

				ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1"

				ДП "Волиньвугілля"

				ПАТ "Лисичанськвугілля"

				ДП "Селидіввугілля"

				ДП "Торецьквугілля"

				ДП "Львіввугілля"





відрахування за 9 місяців

		



Незадовільне виконання плану проходження практичних тренувань в саморятівниках у спеціальних "димових камерах"



відрахування коштів по квартала

		

						план		факт

				9 місяців 2015 року		136131.12		41359.75

				9 місяців 2016 року		162204.1		62456.93





відрахування коштів по квартала

		



план

факт

Відрахування коштів державними підприємствами Міненерговугілля на охорону праці  
за 9 місяців 2016 року, тис. грн



навчання

		

						поан		факт

				І квартал 2016 року		58519.8		23662.2

				ІІ квартал 2016 року		53752.6		21447.3

				ІІІ квартал 2016 року		49931.7		18327.32

				9 місяців 2016 року		162204.1		62456.93





навчання

		



поан

факт

Відрахування коштів державними підприємствами Міненерговугілля на охорону праці 
за 9 місяців 2016 року, тис. грн



відрахування за нпрямами

		

						план		факт

				Міненерговугілля		1053		1395

				ДП "Шахта "1 Нововолинська"		0		0

				ДП "Волиньвугілля"		0		3

				ДП "Шахта "М.С. Сургая"		133		3

				ДП " ВК "Краснолиманська"		0		35

				ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1"		23		18

				ДП "Львіввугілля"		92		67

				ДП "Первомайськвугілля"		115		159

				ПАТ "Лисичанськвугілля"		130		160

				ДП "Красноармійськвугілля"		177		173

				ДВАТ "Шахта "Надія"		14		216

				ДП "Селидіввугілля"		180		227

				ДП "Торецьквугілля"		189		334

				ДП "Шахта "1 Нововолинська"		0		0

				ДВАТ "Шахта "Надія"		14		216

				ДП "Шахта "М.С. Сургая"		133		3

				ДП " ВК "Краснолиманська"		0		35

				ДП "Первомайськвугілля"		115		159

				ДП "Красноармійськвугілля"		177		173

				ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1"		23		18

				ДП "Волиньвугілля"		0		3

				ПАТ "Лисичанськвугілля"		130		160

				ДП "Селидіввугілля"		180		227

				ДП "Торецьквугілля"		189		334

				ДП "Львіввугілля"		92		67





відрахування за нпрямами

		



план

факт

Навчання за програмами з охорони праці та промислової безпеки за 9 місяців 2016 року



загальна динамика виробничого т

		

				Усього 2016 рік		101023.59		62456.9

				ЗІЗ				20439.84

				ЗКЗ				12500.48

				профзаходи				13696.36

				стацобладнання				12339.6

				навчання				614.84

				медогляди				2865.79





загальна динамика виробничого т

		



(1,9%)

(0,61%)

(0,37%)

(0,41%)

(0,37%)

(0,02%)

(0,09%)

Відрахування на охорону праці за 9 місяців 2016 року за напрямками використання коштів, тис. грн.



		

						кількість випадків загального травматизму		кількість випадків смертельного травматизму

				9 місяців 2015 року		292		5

				9 місяців 2016 року		355		11





		



+63 (або +21,6%)

+6 (або +220%)

кількість випадків загального травматизму

кількість випадків смертельного травматизму

Динаміка виробничого травматизму на державних підприємствах вугільної галузі за 9 місяців 2016 року




Диаграмма14
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динамика травматизму по квартал

		

						Кількість випадків загального травматизму 2015		Кількість випадків загального травматизму 2016		Кількість випадків смертельного травматизму 2015		Кількість випадків смертельного травматизму 2016

				І квартал		98		124		1		4

				ІІ квартал		89		119		1		5

				ІІІ квартал		105		112		3		2

				Кількість випадків смертельного травматизму 2015





динамика травматизму по квартал

		



-5 (або -4%)

-7 (або -5,8%)

+1 (або +25%)

-3 (або -60%)

Кількість випадків загального травматизму 2015

Кількість випадків загального травматизму 2016

Кількість випадків смертельного травматизму 2015

Кількість випадків смертельного травматизму 2016

Динаміка виробничого травматизму на державних підприємствах вугільної галузі у ІІІ кварталі 2016 року



причини аварій

		

						самозаймання вугілля		порушення паспорту кріплення

						40		60

						60





причини аварій

		



Причини аварій на державних підприємствах Міненерговугілля для ліквідації яких, залучалися ДВГРС 
за 9 місяців 2016 року



Лист3

		

								Підприємства Міненерговугілля		Інші

						Коксівне		1.2		5.3

						Енергетичне		3.2		19.9

						Коксівне		1.5		4.6

						Енергетичне		3.6		20





Лист3

		



Підприємства Міненерговугілля

Інші



Лист2

		

				2015		23.6		6.1

				2016		23.1		6.5



2015



Лист2

		





Лист1

		

						2015

				АЕС		57,528

				ГЕС, ГАЕС		6,682

				Альтернативні джерела		1,150

				Блок станції та інші джерела		4,196

				ТЕС, ТЕЦ		41,154



+ 7,7 %

- 2,5 %



Лист1

		



2015

2016

64 233
 55%

5 312
 5%

1 220
 1%

4 196
 4%

41 020
 35%



види ававрій

		

						обвалення порід в гірничих виробках шахт		пожежі ендогенні

						3		2





види ававрій

		



Види аварій на державних підприємствах Міненерговугілля за 9 місяців 2016 року



причина аварійних ситуацій

		

				перевантаження електричних мереж		2		1		1

				незадовільний стан комплексу обміну вагонеток		1

				виконання робіт з відключеними засобами вентиляції		1





причина аварійних ситуацій

		



Причини аварійних ситуацій на державних підприємствах Міненерговугілля для ліквідації яких, залучалися ДВГРС
 за 9 місяців 2016 року



Види аварійних ситуацій

		

						загазування виробок

				загазування виробок		1		25

				застрявання кліті у стволі		1		25

				загальне відключення електроенергії		2		50





Види аварійних ситуацій

		



загазування виробок

Види аварійних ситуацій на державних підприємствах Міненерговугілля за 9 місяців 2016 року



димні камери

		

						план		факт

				Міненерговугілля		20973		6133

				ДП "Передпускова дирекція шахти №10"		200		0

				ДП "Шахта "1 Нововолинська"		170		70

				ДВАТ "Шахта "Надія"		395		30

				ДП "Шахта "М.С. Сургая"		1683		140

				ДП " ВК "Краснолиманська"		1688		860

				ДП "Первомайськвугілля"		1246		1246

				ДП "Красноармійськвугілля"		1078		633

				ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1"		1785		360

				ДП "Волиньвугілля"		948		444

				ПАТ "Лисичанськвугілля"		2479		421

				ДП "Селидіввугілля"		3833		800

				ДП "Торецьквугілля"		1504		415

				ДП "Львіввугілля"		3991		714





димні камери

		



план

факт

Проходження практичних тренувань в саморятівниках у спеціальних "димових камерах" на державних підприємствах Міненерговугілля за 9 місяців 2016 року



виконання плану від 30до60

		

						ДП "Красноармійськвугілля"		ДП " ВК "Краснолиманська"		ДП "Волиньвугілля"		ДП "Шахта "1 Нововолинська"

						58.7		51		46.8		41.2

						Міненерговугілля

						ДП "Передпускова дирекція шахти №10"

						ДП "Шахта "1 Нововолинська"

						ДВАТ "Шахта "Надія"

						ДП "Шахта "М.С. Сургая"

						ДП " ВК "Краснолиманська"

						ДП "Первомайськвугілля"

						ДП "Красноармійськвугілля"

						ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1"

						ДП "Волиньвугілля"

						ПАТ "Лисичанськвугілля"

						ДП "Селидіввугілля"

						ДП "Торецьквугілля"

						ДП "Львіввугілля"





виконання плану від 30до60

		



Виконання плану проходження практичних тренувань в саморятівниках у спеціальних "димових камерах"  
від 30% до 60%



стан аварійності

		

						2015 рік		2016 рік

				І квартал		4		3

				ІІ квартал		2		4

				ІІІ квартал		11		2

				9 місяців		17		9





стан аварійності

		



2015 рік

2016 рік

Стан аварійності на державних підприємствах Міненерговугілля за 9 місяців 2016 року



незадовільне виконання плану у 

		



ваваа



відрахування за 9 місяців

		

						ДП "Передпускова дирекція шахти №10"		ДВАТ "Шахта "Надія"		ДП "Шахта "М.С. Сургая"		ПАТ "Лисичанськвугілля"		ДП "Львіввугілля"		ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1"		ДП "Селидіввугілля"		ДП "Торецьквугілля"

						0		7.6		8.3		16.7		17.9		20.5		20.9		27.6

																																				не

				Міненерговугілля

				ДП "Передпускова дирекція шахти №10"

				ДП "Шахта "1 Нововолинська"

				ДВАТ "Шахта "Надія"

				ДП "Шахта "М.С. Сургая"

				ДП " ВК "Краснолиманська"

				ДП "Первомайськвугілля"

				ДП "Красноармійськвугілля"

				ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1"

				ДП "Волиньвугілля"

				ПАТ "Лисичанськвугілля"

				ДП "Селидіввугілля"

				ДП "Торецьквугілля"

				ДП "Львіввугілля"





відрахування за 9 місяців

		



Незадовільне виконання плану проходження практичних тренувань в саморятівниках у спеціальних "димових камерах"



відрахування коштів по квартала

		

						план		факт

				9 місяців 2015 року		136131.12		41359.75

				9 місяців 2016 року		162204.1		62456.93





відрахування коштів по квартала

		



план

факт

Відрахування коштів державними підприємствами Міненерговугілля на охорону праці  
за 9 місяців 2016 року, тис. грн



навчання

		

						поан		факт

				І квартал 2016 року		58519.8		23662.2

				ІІ квартал 2016 року		53752.6		21447.3

				ІІІ квартал 2016 року		49931.7		18327.32

				9 місяців 2016 року		162204.1		62456.93





навчання

		



поан

факт

Відрахування коштів державними підприємствами Міненерговугілля на охорону праці 
за 9 місяців 2016 року, тис. грн



відрахування за нпрямами

		

						план		факт

				Міненерговугілля		1053		1395

				ДП "Шахта "1 Нововолинська"		0		0

				ДП "Волиньвугілля"		0		3

				ДП "Шахта "М.С. Сургая"		133		3

				ДП " ВК "Краснолиманська"		0		35

				ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1"		23		18

				ДП "Львіввугілля"		92		67

				ДП "Первомайськвугілля"		115		159

				ПАТ "Лисичанськвугілля"		130		160

				ДП "Красноармійськвугілля"		177		173

				ДВАТ "Шахта "Надія"		14		216

				ДП "Селидіввугілля"		180		227

				ДП "Торецьквугілля"		189		334

				ДП "Шахта "1 Нововолинська"		0		0

				ДВАТ "Шахта "Надія"		14		216

				ДП "Шахта "М.С. Сургая"		133		3

				ДП " ВК "Краснолиманська"		0		35

				ДП "Первомайськвугілля"		115		159

				ДП "Красноармійськвугілля"		177		173

				ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1"		23		18

				ДП "Волиньвугілля"		0		3

				ПАТ "Лисичанськвугілля"		130		160

				ДП "Селидіввугілля"		180		227

				ДП "Торецьквугілля"		189		334

				ДП "Львіввугілля"		92		67





відрахування за нпрямами

		



план

факт

Навчання за програмами з охорони праці та промислової безпеки за 9 місяців 2016 року



загальна динамика виробничого т

		

				Усього 2016 рік		101023.59		62456.9

				ЗІЗ				20439.84

				ЗКЗ				12500.48

				профзаходи				13696.36

				стацобладнання				12339.6

				навчання				614.84

				медогляди				2865.79





загальна динамика виробничого т

		



(1,9%)

(0,61%)

(0,37%)

(0,41%)

(0,37%)

(0,02%)

(0,09%)

Відрахування на охорону праці за 9 місяців 2016 року за напрямками використання коштів, тис. грн.



		

						кількість випадків загального травматизму		кількість випадків смертельного травматизму

				9 місяців 2015 року		292		5

				9 місяців 2016 року		355		11





		



+63 (або +21,6%)

+6 (або +220%)

кількість випадків загального травматизму

кількість випадків смертельного травматизму

Динаміка виробничого травматизму на державних підприємствах вугільної галузі за 9 місяців 2016 року
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50

100

2013 рік 2014 рік 2015 рік

видобуто вугілля в Україні, млн. т.
видобуто шахтами недержавної форми власності, млн. т.
видобуто державними шахтами, млн. т.

До 2014 року на шахтах України видобувалось вугілля більше                      
80 млн. т. на рік. Внаслідок окупації східної частини України, де 

було сконцентровано більшість вугільних шахт, видобуток 
вугілля значно зменшився. У 2014 році видобуток склав 65,0 млн. 

т., а у 2015 році близько 35,1 млн. т. Рівень видобутку вугілля 
шахтами недержавної форми власності в загальному балансі 

становить – 28,4 млн. т.                або 80%, державних - 6,7 млн. т. 
або 20%. 
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Диаграмма1

		2013 рік		2013 рік		2013 рік

		2014 рік		2014 рік		2014 рік

		2015 рік		2015 рік		2015 рік



видобуто вугілля в Україні, млн. т.

видобуто шахтами недержавної форми власності, млн. т.

видобуто державними шахтами, млн. т.

83.7

59.6

24.1

65

47.3

17.7

35.1

28.4

6.7



Лист1

				видобуто вугілля в Україні, млн. т.		видобуто шахтами недержавної форми власності, млн. т.		видобуто державними шахтами, млн. т.

		2013 рік		83.7		59.6		24.1

		2014 рік		65		47.3		17.7

		2015 рік		35.1		28.4		6.7

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Thank you for your attention!

We invite you for cooperation in methane 
utilization projects

IGOR YASHCHENKO

http://mpe.kmu.gov.ua
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