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Державному
нагляду
за охороною праці —

О

днією з провідних енергогенеруючих компаній країни по праву вважається ВАТ «Центренерго». До складу компанії входять Вуглегірська (Донецька обл.), Зміївська (Харківська обл.) та Трипільська (Київська
обл.) теплові електростанції, сумарна
встановлена потужність блочного обладнання яких становить 7550 МВт,
або 14,7% від встановленої потужності всієї електроенергетики ^країни.
На електростанціях експлуатуються
23 енергоблоки потужністю від 200 до
800 МВт, з них 18 блоків призначені
для використання вугілля, а 5 — газомазутного палива.
Висококваліфіковані спеціалісти, управлінський персонал (понад 9,7 тис.
осіб) забезпечують безперебійну,
ефективну та безпечну роботу всіх підрозділів компанії.
З кожним роком ВАТ «Центренерго» збільшує виробництво електроенергії та тепла і надійно забезпечує
стабільність роботи енергосистеми
країни. Тільки за 10 місяців 2003 р. вироблено 13,3 млрд. кВт-год електроенергії, а прибуток від її реалізації становить 132 млн. грн.
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Завдяки послідовному виконанню
довгострокової програми розвитку
компанії у виробництві електроенергії
впроваджуються нові технології, модернізуються електростанції. Так, після
проведення реконструкції за кошти
компанії та кредитні кошти німецьких
банків до кінця року буде введено в
експлуатацію блок № 8 потужністю
300 МВт на Зміївській ТЕС. Енергоблоки перебувають у стані постійної готовності, вони вже через добу після
введення в дію можуть нести повне
проектне навантаження при дотриман-

ні високого рівня безпеки. Це досягається завдяки жорсткому контролю за
технічним станом обладнання, якістю
профілактичних і капітальних ремонтів.
За 10 місяців 2003 р. на ці цілі було
витрачено 62,4 млн. грн., або майже
половину прибутку компанії.
Голова правління — генеральний
директор Я. Громко та заступник генерального директора
" і С. Рубанік, якому
І безпосередньо підпорядкована служба
охорона праці, вважають, що люди —
найцінніше багатство компанії, і ство-

рення їм безпечних
та нешкідливих умов
праці таке ж важли
ве питання, як і до
сягнення високих ви
робничих показників.
Тому особлива увага

з безпечного
виконання
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тут приділяється проведенню щомісячних днів охорони праці, налагоджено
оперативний адміністративно-громадський контроль, навчання, перевірку
знань посадових осіб та робітників з
питань охорони праці. Повністю проведено атестацію робочих місць за
умовами праці. З початку року на
придбання спецодягу, спецвзуття, інших 313, обстеження технічного стану
будівель та споруд, придбання для
служби охорони праці комп'ютерної
техніки, нормативних актів, технічної літератури, дообладнання кабінетів охорони праці, проходження медоглядів,
страхування водіїв та членів ДПД витрачено понад 1,4 млн. грн. Як результат, рівень виробничого травматизму
має чітку тенденцію до зниження.
У сфері соціального захисту працівників правління компанії, виходячи з
фінансових можливостей, виділяє кошти на утримання об'єктів соціальної
сфери, придбання путівок у санаторії
та дитячі оздоровчі заклади, медичне
обслуговування працівників, матеріальну допомогу на придбання ліків та
на оздоровлення.
Зроблено немало, хоча потрібно
вирішити ще багато проблем — як технічних, так і соціально-побутових. Але
високопрофесійний колектив компанії
бачить перспективу і готовий вирішувати найскладніші завдання.
Вітаємо працівників енергетичної галузі країни з їхнім професійним святом!
На знімках:
голова правління — генеральний ди
ректор ВАТ «Центренерго» Я. Громко;
під час огляду обладнання пристанцій
ного вузла Трипільської ТЕС (зліва напра
во): начальник виробничо-технічного відді

лу О. Сиденко, майстер електроцеху
О . Дацько, директор станції Г. Довготелес, начальник відділу охорони праці
В. Семікін та начальник служби охорони
праці В А Т «Ц ентренерго» П. Фещенко;

проведення вступного інструктажу в
кабінеті охорони праці Трипільської ТЕС.

ф о то В. О В Ч А Р У К А

Редакційна колегія
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Свідоцтво КВ № 1496

Ф

Яковенко Микола Григорович —

Засновники: Д ержнаглядохоронпраці України;

головний редактор журналу «Охорона праці»

558-74-11

начальник Головного управління державної інспекції з ядерної і радіаційної
безпеки Державного комітету ядерного регулювання України

559-53-44

Бережний Микола Семенович —
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Головний редактор Я К О В ЕН К О М. Г.

Гаврилюк Лариса Андріївна —

Ж урнал нагороджено Українською Православною Церквою орденом
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558-36-03

завідувачка редакційного відділу журналу «Охорона праці»

Гержод Юрій Володимирович —

269-61-54

начальник управління безпеки транспорту Міністерства транспорту України

Горецький Володимир Іванович —
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роботи журналу «Охорона праці»
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Заболотній Анатолій Григорович
Кириленко Віктор Михайлович —
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Лесенко Георгій Георгійович —
завідувач лабораторії проблем страхування об'єктів підвищеної небезпеки
та соціального страхування від нещасних випадків

Щ

ороку 3 грудня згідно з рішенням 47-ї сесії Генеральної Асамблеї О О Н в усьому світі відзначається Міжнародний день інвалідів. Цей день є нагадуванням людству про необхідність піклуватися та допомагати найбільш незахищеній частині суспільства — інвалідам. З цієї нагоди у Палаці мистецтв «Український
дім» відбулися урочисті заходи за участю Прем'єр-міністра України В. Януковича, Міністра праці та соціальної
політики М. Папієва, керівників міністерств та відомств,
представників Адміністрації Президента України та Верховної Ради, Фонду соціального захисту інвалідів, ПО
«Укрпротез», будинків-інтернатів, реабілітаційних центрів системи Мінпраці.
Під час урочистостей В. Янукович вручив інвалідам
та директорам будинків-інтернатів документи і ключі від
автомобілів «Славута», які були придбані за благодійні
кошти. Прем'єр-міністр також ознайомився з експозицією Всеукраїнської виставки художніх творів, виробів, виготовлених інвалідами, та продукцією для інвалідів, яка
представлена найновіш ими розр о б кам и протезноортопедичних виробів, засобів пересування тощо.
У концертному залі відбулось підбиття підсумків Всеукраїнської акції «Зорі надії», були відзначені кращі
представники інвалідного руху.
Н а знім ках:
учасники Всеукраїнської акції «З о р і надії»;
Прем'єр-міністр України В. Янукович вручає
орден княгині О льги III спупеня віце-президенту
Ц ентру творчої реаб ілітац ії Києва Л. Єрмаковій.
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