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Актуальність аналізу і розробки заходів, спрямованих на недопущення 

технологічних порушень та аварійності, полягає в тому, що однією з найбіль-

ших техногенних загроз для населення і навколишнього середовища є об'єкти 

підвищеної небезпеки, до яких відносяться в тому числі й енергооб'єкти [1]. 

Аварії на цих об'єктах, у тім числі пожежі, вибухи, витікання небезпечних ре-

човин, можуть призвести не тільки до ураження людей сильнодіючими отруй-

ними речовинами, а й до негативного впливу на навколишнє середовище. У 

зв'язку з цим питання оцінки небезпеки та існуючих на підприємстві ризиків 

виникнення аварій, їх практичне прогнозування та розробка заходів із запобі-

гання виникненню та розвитку з метою забезпечення стійкого функціонування 

обʼєктів енергетичної галузі, складання декларації безпеки, обґрунтування 

управлінських рішень щодо зниження небезпеки та запобігання аварійним си-

туаціям є актуальними для енергетики.  

Аварійна ситуація – це стан потенційно небезпечного об’єкту, що харак-

теризується порушенням меж або умов безпечної експлуатації, але не перей-

шов в аварію. При виникненні такого стану на енергетичному об’єкті всі не-

сприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та навколишнє 

середовище утримуються у прийнятних межах за допомогою відповідних пе-

редбачених технічних засобів. При цьому необхідно прогнозувати і оцінювати 

обстановку в зоні аварійної ситуації та можливості підрозділів, що залучають-

ся до виявлення, локалізації та ліквідування аварійної ситуації.  

При виникненні такої аварійної ситуації особливо важливим є аналіз ос-

новних процесів, що мають місце під час дії вражаючих чинників на об’єкт в 

цілому та його окремі елементи, на засоби контролю параметрів енергообʼєкту 

[2]. Ці процеси безпосередньо повинні враховуватись при визначенні як захо-

дів щодо локалізації і усунення аварійної ситуації, так і при визначенні засобів 

захисту працівників. На основі зафіксованих технологічних порушень, що 

спричинили аварійні ситуації на підстанціях 35-110 кВ міста Харкова в період 

2018-2019 рр., був виконаний аналіз небезпечних чинників і ризику при екс-

плуатації досліджуваних об'єктів. Аварійні ситуації були поділені за кваліфі-
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каціями і причинами виникнення. Серед причин досліджуваних аварійних си-

туацій найбільш поширеними є: 

- поганий контакт кабельного наконечника або кабельної воронки (понад 

18%); 

- пошкодження кабельної муфти в кабельному відсіку (понад 10%); 

- попадання тварин (птиць) на електрообладнання (понад 25%); 

- старіння силового обладнання через перевищення терміну його експлу-

атації понад нормований (понад 27%). 

Для кожної з виділених груп були запропоновані найбільш доцільні за-

ходи щодо запобігання аварійної ситуації, які в подальшому можуть бути ви-

користані для удосконаленні методики розробки заходів щодо запобігання 

аварій на об’єктах підвищеної небезпеки. 
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