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        1.1.  Район електричних мереж (далі-РЕМ) - це відокремлений підрозділ ПАТ 
"Хмельницькобленерго", що не є юридичною  особою і знаходиться  в безпосередньому  
підпорядкуванні керівника Виконавчого органу  Товариства. Зона обслуговування РЕМ 
поширюється на територію адміністративного району. 
      1.2. Повна  назва -  _______________________  район електричних мереж ПАТ 
"Хмельницькобленерго".  

 Скорочена назва -________________________________РЕМ. 
      1.3.Місцезнаходження: Україна, Хмельницька область __________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
      1.4.  Майно   РЕМ  є  власністю ПАТ «Хмельницькобленерго»,  передано  РЕМ  в 
користування  та  відображається  в  незакінченому балансі РЕМ.  
      1.5. Діяльність РЕМ  спрямована  на  повне  задоволення  потреб споживачів  в 
електроенергії, забезпечення  вимог системи управління якістю згідно державних та 
міжнародних стандартів ДСТУ ІSO 9001-2008, виконання політики у сфері якості  та  
досягнення  поставлених цілей. РЕМ виконує оперативно-експлуатаційне, оперативне, 
технічне обслуговування та ремонт розподільчих електромереж у закріпленій зоні (територія 
адміністративного району).                                                                                                                                         
      1.6. РЕМ діє за принципом господарського розрахунку і для ведення виробничо-
господарської діяльності відкриває в установах банків поточні рахунки, має круглу печатку і 
відповідні штампи зі своїм найменуванням  та  логотипом Товариства. 
      1.7. Свою діяльність РЕМ здійснює на підставі законодавства України, галузевих 
нормативних документів, Статуту та Положень, затверджених органами управління 
Товариства, розпорядчих  документів Товариства.                                                                                                                                            
       1.8. РЕМ   зобов’язаний вести бухгалтерський облік з незакінченим балансом згідно 
обраної Товариством облікової політики з врахуванням вимог чинного законодавства з 
питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, з наступним включенням показників 
цього обліку до фінансової звітності.  
        РЕМ  здійснює  податковий, статистичний,  оперативний та інший   облік, забезпечує 
складання та надання податкової, статистичної , виробничої звітності у терміни та в обсягах, 
визначених розпорядчими документами Товариства з врахуванням вимог чинного 
законодавства, відповідних нормативних актів.  
         1.9.У випадку виникнення  розбіжностей між окремими нормами Положення про район 
електричних мереж та діючим Статутом Товариства  застосовуються норми  Статуту.   

      1.10. Нормативні посилання  

         1.10.1.В своїй роботі РЕМ  керується такими нормативно – правовими та нормативними 
документами: 
           Закон України "Про електроенергетику" від 16.10.1997р. № 575/97-ВР зі змінами та 
доповненнями. 

Закон України "Про охорону праці" від 04.10.1992р. № 2695-ХІІ  зі змінами та 
доповненнями. 

Податковий кодекс України  від 02.12.2010 р. № 2755-УІ  зі змінами та доповненнями. 
Кодекс  Законів про працю України  від 10.12.1971 р. № 322-УІІІ  зі  змінами та 

доповненнями. 
ГНД 34.12.102-2004 Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань 

технічної експлуатації об'єктів електроенергетики. 
СОУ-Н МПЕ 40.1.12.103-2005 Навчання і перевірка знань працівників підприємств 

електроенергетики з питань охорони праці, пожежної безпеки і технічної експлуатації.  
ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила 

(ПТЕ) разом із зміною №1, введеною в дію наказом Мінпаливенерго  від 19.12.05 р. № 609. 
ГКД 34.20.661-2003 Правила організації технічного обслуговування та ремонту 

обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж.  
 
 
 
ПУЕ Правила улаштування електроустановок.  
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ПОЕМ  Правила охорони електричних мереж. 
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті. 
НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями. 
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці. 
НПАОП 0.00-5.26-01 Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних 

робіт на висоті. 
НПАОП 0.00-6.02-04 Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві. 
НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт  з підвищеною небезпекою. 
НПАОП 40.1-1.01-2000  Правила безпечної експлуатації електроустановок. 
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів. 
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 
НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні. 
НАПБ Б.01.034-2005/ІІІ Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та 

в організаціях енергетичної галузі України. 
НАПБ 05.028-2004 Протипожежний захист енергетичних підприємств, окремих 

обєктів та енергоагрегатів. Інструкція з проектування і експлуатації. 
ПКЕЕ Правила користування електричною енергією. 
ПКЕЕН Правила користування електричною енергією для населення. 
СОУ-Н ЕЕ 04.154:2006 Нормативи чисельності промислово-виробничого персоналу 

електричних мереж і рекомендовані організаційні структури управління. 

1.11.Терміни та визначення понять 
Нижче подано терміни, вжиті в цьому нормативному документі та визначення 

позначених ними понять: 
Працівники оперативні – інженерно-технічні працівники і робітники, які чергують 

на зміні та які допущені до оперативного управління і (або) оперативних перемикань. 
Працівники оперативно-виробничі – інженерно-технічні працівники і робітники, 

спеціально навчені та підготовлені для оперативного обслуговування у затвердженому обсязі 
закріпленого за ними електрообладнання. 

Працівники виробничі – працівники, робота яких пов'язана з виробничими 
процесами та їх забезпеченням. 

Район електричних мереж  – відокремлений підрозділ Товариства, який виконує 
експлуатаційне обслуговування електричних мереж напругою 0,4 – 10 кВ, а саме таких  
обєктів: 
           - повітряна лінія напругою 0,4 кВ; 
           - повітряна лінія електропередачі напругою (6-10) кВ; 
           - трансформаторна підстанція (ТП) (6-10/0,4) кВ; 
           - кабельна лінія напругою (0,4-10) кВ; 
           - розподільчий пункт  (6-10) кВ; 
           - засоби (системи) обліку електроенергії,  
           а також оперативно-технічне обслуговування обладнання ПС 35-110 кВ. 

1.12. Позначення та скорочення 
ВП – вузловий пункт; 
ОВБ – оперативно-виїзна бригада; 
ОДП – оперативно-диспетчерський персонал; 
Товариство  - ПАТ  “Хмельницькобленерго”; 
ПЛ – повітряні лінії; 
ПОП – правила охорони праці; 
РП – розподільний пункт; 
РВБ – ремонтно-виробнича база;  
РЕМ – район  електричних мереж; 

          ТП – трансформаторна підстанція.                                                                                                    

2. МЕТА  ТА  ПРЕДМЕТ  ДІЯЛЬНОСТІ  
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2.1. Основною метою  діяльності РЕМ є одержання прибутку від здійснення 
діяльності з передачі та постачання  електричної  енергії, а також  інших  видів  діяльності, 
що не суперечать  законодавству України.   

2.2. Предметом  діяльності РЕМ є: 
2.2.1.Організація виконання  цілей (завдань), поставлених перед РЕМ керівництвом 

Товариства  та забезпечення  їх досягнення. 
2.2.2.Передача, постачання, розподіл та реалізація електричної енергії відповідно до 

отриманих Товариством ліцензій. 
2.2.3.Підтримання  на  високому технічному  рівні  розподільчих електромереж  

шляхом належної їх експлуатації, проведення  профілактичних, монтажно-будівельних і 
налагоджувальних  робіт. 

2.2.4. Забезпечення балансу електроенергії в межах нормативних величин між 
надходженням в мережі району та відпуском споживачам. 

2.2.5.Проведення державної політики енергозбереження та контролю за 
використанням електричної енергії. 

2.2.6.Експлуатація розрахункових засобів обліку та організація контролю за станом 
обліку споживання електроенергії споживачами. 

2.2.7. Контроль за режимами споживання  активної (реактивної) електроенергії та 
потужності у споживачів і вжиття заходів до споживачів-порушників встановлених 
граничних рівнів споживання та договірних зобов'язань.  

2.2.8. Робота по забезпеченню технічного обслуговування приладів обліку 
електричної енергії.  

2.2.9. Приєднання електроустановок споживачів до електричних мереж РЕМ 
відповідно до вимог Правил  користування електроенергією, ДБН та інші. 

2.2.10. Робота зі споживачами по своєчасних розрахунках за спожиту електроенергію. 
2.2.11. Робота по виявленню споживання недоврахованої електроенергії та вжиття 

необхідних заходів до споживачів - боржників по стягненню  заборгованості. 
2.2.12. Проведення контролю самостійно та у взаємодії з відповідними інспекціями за 

технічним станом електроустановок  споживачів  та на договірних  умовах  проведення робіт  
по  наданню  допомоги  споживачам в будівництві, ремонті, реконструкції  та налагодженню  
їхнього  енергогосподарства.   

2.2.13. Створення соціально-побутових  умов  працюючих шляхом утримання в 
належному стані  побутових та виробничих  приміщень, покращення транспортного  
забезпечення  виконання  робіт тощо. 

2.2.14.Надання транспортних послуг. 
2.2.15.Підвищення продуктивності праці. 
2.2.16.Виконання  інших робіт за розпорядженням  керівництва Товариства. 
2.2.17.Здійснення інших видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству у 

відповідності до наданих ПАТ «Хмельницькобленерго» ліцензій. 
2.3.Види діяльності, що підлягають  ліцензуванню можуть здійснюватись лише при 

наявності у Товаристві відповідної ліцензії і оформлення цієї діяльності згідно чинного 
законодавства. 

2.4. РЕМ  забезпечує безпеку праці персоналу відповідно до Закону України «Про 
охорону праці» та  інших нормативних  актів з охорони праці і як представник роботодавця 
несе відповідальність за її організацію та безумовне дотримання працівниками. 

                                                                                                                                                         
3.   ЗАВДАННЯ  І  ФУНКЦІЇ  РЕМ  

3.1.Основними завданнями РЕМ є: 
- дотримання  вимог Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з 

передачі електричної енергії  і Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності  з 
постачання електричної енергії за регульованим тарифом; 

 
 
 
- забезпечення надійного функціонування обладнання і споруд розподільчих 

електромереж в закріпленій зоні обслуговування; 
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- надійне і безпечне електропостачання споживачів, підключених до розподільчих 
електромереж РЕМ; 

- експлуатація засобів (систем) обліку електроенергії, метрологічне забезпечення;  
- виконання вимог щодо забезпечення якості електричної енергії в електромережах 

0,4-10 кВ, іі відповідності вимогам чинних  нормативно-технічних документів;      
       - ведення   моніторингу   показників   якості  послуг  з  передачі  та  постачання 
електроенергії; 

- забезпечення нормальних і ремонтних режимів роботи розподільчих електромереж; 
- розвиток розподільчих електромереж; 
-організація робіт з питань охорони праці у процесі виробничо-господарської 

діяльності; 
- забезпечення надання платних послуг населенню та стороннім організаціям за 

цінами відповідно до затверджених калькуляцій, забезпечення реалізації матеріальних 
цінностей від демонтажу ліній та устаткування за договірною ціною; 

- впровадження нової техніки і технологій, виконання робіт з екологічного захисту 
природного середовища, складання кошторисної документації на усі види робіт, у тому числі 
для юридичних і фізичних осіб; 

- виконання заходів  з підготовки і підвищення кваліфікації кадрів; 
- охорона електричних мереж та проведення розяснювальної роботи серед населення 

(за допомогою засобів масової інформації), з питань охорони повітряних ліній та інших 
енергообєктів, а також щодо небезпеки ураження електричним струмом; 
      - збереження у належному порядку на робочих місцях РЕМ: посадових, виробничих, 
експлуатаційних інструкцій та інструкцій з охорони праці, у повному комплекті відповідно 
до затвердженого переліку, а також своєчасне поновлення відсутніх інструкцій і перегляд 
наявних відповідно до встановленого порядку; 
          - розробка та впровадження заходів щодо зниження технологічних втрат електроенергії 
в електромережах РЕМ; 
        -  забезпечення ефективного використання коштів, передбачених кошторисом витрат, 
який затверджується керівництвом Товариства, забезпечення економного і раціонального 
використання фонду оплати праці згідно з діючими в Товаристві положеннями і 
затвердженим бюджетом, своєчасні розрахунки з працівниками по заробітній платі; 
        - контроль та відповідальність за збереженням майна, яке передано в користування 
РЕМ; 

- ведення достовірного первинного оперативного, бухгалтерського, податкового, 
статистичного і технічного обліку, складання та подання згідно доведених Товариством 
переліків, обсягів та термінів відомчої і статистичної звітністі,  іншої інформації; 

-  забезпечення  захисту об’єктів прав  інтелектуальної власності Товариства; 
          -  забезпечення захисту інформації, комерційної таємниці Товариства та інформації, що 
відноситься  до державної таємниці;     
          - складання  і ведення  згідно із затвердженим  переліком та  обсягами, документації; 
      - соціальна діяльність, спрямована на задоволення особистих потреб працівників та 
членів їх сімей, ветеранів праці і пенсіонерів у відповідності з діючим в Товаристві  
Колективним  договором.  

         3.2. З питань ремонтно-експлуатаційного обслуговування електромереж РЕМ виконує 
наступні  функціональні обов'язки:    
         3.2.1. Експлуатація, ремонт та реконструкція розподільчих електромереж в закріпленій 
зоні. 

Технічне обслуговування і ремонт повітряних та кабельних ліній електропередачі  0,4-
10 кВ, трансформаторних підстанцій 6-10 / 0,4 кВ і розподільних пунктів 6-10 кВ, оперативні 
перемикання на трансформаторних підстанціях 110/35/10 кВ або 35/10 кВ (при відсутності 
постійного обслуговуючого персоналу) повинно проводитись, виходячи з результатів огляду 
конкретного обєкта  і вимог відповідних нормативних документів щодо періодичності. 

Перелік робіт, які виконуються  при технічному обслуговуванні та ремонті ПЛ 
напругою 0,4-10 кВ, трансформаторних підстанцій 6-10/0,4 кВ і розподільних пунктів 6-10 
кВ,  наведений в ГКД 34.20.661. 
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Результати оглядів, перевірок, вимірювань заносять до листків оглядів (перевірок),  
наведених у додатку А. В листку оглядів зазначаються заходи та терміни усунення дефектів. 
Несправності, які потребують термінової ліквідації, заносяться до відповідних "Журналів 
дефектів", в яких головний інженер  РЕМ  зазначає терміни і відповідальих виконавців 
ліквідації несправностей. Після виконання робіт проставляється дата їх виконання. Форма 
"Журналу дефектів" наведена  в   додатку Б. 

3.2.2. Забезпечення надійного і безперебійного функціонування електромереж згідно з 
вимогами правил технічної експлуатації електроустановок (надалі - ПТЕ), інших 
нормативних документів. 

3.2.3.Оперативно – диспетчерське управління розподільчими електромережами. 
3.2.4.Розроблення річних планів робіт ремонтно-експлуатаційного обслуговування 

розподільчих електромереж і заходів щодо забезпечення надійності електропостачання 
споживачів. 

3.2.5.Участь в розробленні та виконанні заходів з удосконалення  існуючих схем 
електропостачання та  їхнього  перспективного розвитку. 

3.2.6. Погодження проектів нових трас комунікацій та виконання робіт в зоні 
знаходження електричного устаткування. 

3.2.7. Здійснення контролю за обємом, якістю та термінами виконання будівельно-
монтажних робіт, участь в прийманні в експлуатацію нових обєктів розподільчих 
електромереж.  

3.2.8. Облік і аналіз аварій, відмов та інших порушень режиму роботи розподільчих 
електромереж, розроблення  протиаварійних  заходів та виконання їх в призначені терміни. 

3.2.9.Виконання заходів, передбачених протиаварійними і експлуатаційними 
правилами та рекомендаціями та іншими директивними документами. 

3.2.10.Участь в дослідженнях, направлених на збільшення надійності та економічності 
роботи розподільчих електромереж, виконання заходів щодо зниження технологічних витрат 
електроенергії. 

3.2.11. Підготовка пропозицій щодо заміни та модернізації обладнання і апаратури. 
3.2.12. Участь в розробленні планів і впровадженні заходів, направлених на 

вдосконалення системи управління РЕМ, передових і безпечних методів ремонту та  
експлуатації розподільчих електромереж. 

3.2.13. Участь в розслідуванні нещасних випадків на виробництві. Повідомлення про 
нещасні випадки, їх розслідування і облік необхідно здійснювати згідно з вимогами НПАОП 
0.00-6.02-04 "Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій на виробництві". 

3.2.14. Участь у розслідуванні причин пожеж, аварій, що сталися в електроустановках   
РЕМ. 

3.2.15. Забезпечення безпечних умов праці в РЕМ, систематичне проведення 
оперативного контролю за станом охорони праці, організації та проведення роботи з 
персоналом.  

3.2.16. Ефективна експлуатація та технічне обслуговування  засобів механізації, 
транспорту та звязку. 

3.2.17. Участь в розробленні та впровадженні методів раціонального використання 
засобів механізації, застосовуваних в розподільчих електромережах, облік використання цих 
засобів, визначення ефективності їх застосування. 
        3.2.18. Проведення  технічної та  економічної  підготовки оперативного  персоналу. 
Перелік основних законодавчих, нормативних, методичних та інших  матеріалів, які 
необхідно  знати  оперативному  персоналу  РЕМ, наведений у   додатку В.  

3.2.19. Зберігання та утримання майна в належному стані, що  відповідає  вимогам 
нормативно-технічних документів: ПТЕ, правилам безпечної експлуатації електроустановок 
(надалі - ПБЕЕ), правилам улаштування електроустановок (надалі - ПУЕ), будівельним 
нормам  і правилам (надалі - ДБН) та іншим нормативним актам.  

3.2.20.Здійснення експлуатаційних, ремонтних, повірочних та 
пусконалагоджувальних робіт на обладнанні. 

3.2.21.Виконання організаційно-технічних заходів по зменшенню використання 
електроенергії на  господарські  та власні потреби. 
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3.2.22. Підготовка вихідних даних для складання нормативних характеристик 
технологічних витрат електроенергії по електромережах,  закріплених за РЕМ, що 
знаходяться на балансі Товариства. 

3.2.23.Виконання аварійно-відновлювальних  робіт  в мережах 0,4-10 кВ, виконання 
заходів, передбачених протиаварійними циркулярними та іншими директивними 
документами. 

3.2.24. Планування, проведення капітального  ремонту та  технічного  обслуговування  
розподільчих  мереж 0,4-10 кВ.   

3.2.25.Забезпечення  контролю та  належного стану охоронних  зон ЛЕП, взаємодія з 
цих  питань з органами місцевої влади та місцевого самоврядування, власниками земель і 
багаторічних насаджень.  

3.2.26.Виконання планів ремонтно-експлуатаційних робіт в межах виділених коштів 
та інвестиційних програм на закріпленому за РЕМ обладнанні, будівлях та спорудах, 
транспорті. 

3.2.27. Підготовка  пропозицій  по  будівництву,  реконструкції, модернізації  
розподільчих  мереж, автоматизації; планування  і виконання  заходів  по підвищенню  
надійності  роботи  електроустаткування; планування  і організація  виконання заходів  по 
підготовці  до  роботи  в осінньо-зимовий  період  відповідно до  обсягів фінансування. 

3.2.28. Складання  місячних  планів - звітів, які  щомісячно  подаються   в службу  
розподільчих  мереж  з відповідними  відмітками  та  документами   про  виконання у 
терміни, визначені графіком здачі  місячної  звітності.   

Місячні плани-звіти погоджуються  з виробничо-технічним відділом, службою 
перспективного розвитку та  видачі ТУ і службою надійності. 

3.2.29. Підготовка та подання даних  ОДГ щодо стану розподільчих  мереж,  
показників  лічильників  про надходження  електроенергії  в мережі  РЕМ,  здійснення  
повідомлень  про  відключення  споживачів та подання  заявок  на виведення  обладнання  в 
ремонт.                                                                                                                                        

3.2.30.Розробка і подання у відповідні служби річних, місячних і разових заявок на 
матеріальні ресурси, запчастини, паливо-мастильні матеріали, спецодяг, інструменти та інші 
засоби, необхідні  для виконання  затверджених планів, заходів та завдань в межах планового 
кошторису витрат на господарську діяльність. 

3.2.31. Підготовка пропозицій про можливість приєднання  нових споживачів і 
потужностей згідно чинного законодавста.  

3.2.32.Виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально 
- економічних заходів, спрямованих на збереження  здоров’я  і працездатності працівників 
РЕМ, запобігання нещасних випадків, професійних захворювань, порушень дисципліни 
персоналом в процесі виробничої діяльності.                                                                                                                                               

3.2.33. Забезпечення надійної охорони та збереження майна та інших об’єктів, що 
закріплені за РЕМ  згідно акту приймання-передачі, закріплення  відповідальних осіб 
наказом про організацію експлуатації.  

3.2.34. Здійснення  інших, крім основних, видів діяльності. 

3.3. З питань  охорони  праці, пожежної  безпеки  та екології РЕМ  виконує  наступні  
функціональні обов'язки: 

3.3.1. Розробка та подання у встановленому  порядку  на затвердження інструкції  з 
охорони  праці  і пожежної безпеки для  працівників, забезпечує  ними працюючих, вимагає  
їх дотримання. 
        3.3.2. Забезпечення  порядку  та безпечних  умов  праці  при веденні  технологічних  
процесів, виконанні  виробничих операцій  при експлуатації технологічного  обладнання, 
приладів, будівель  та споруд.                                                                                                                                                               

3.3.3. Забезпечення  дільниць та робочих  місць  інструкціями  з  охорони  праці  і 
пожежної безпеки, схемами, журналами  та іншою документацією, попереджувальними 
знаками  і плакатами. 
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3.3.4. Систематичне  здійснення перевірок  дотримання  працівниками  на робочих  
місцях вимог правил та норм  з охорони  праці і пожежної безпеки, стану  захисних  засобів, 
інструментів, приладів, огороджень, вживає  заходи  щодо  усунення  недоліків; 

3.3.5. Організація робіт з працівниками РЕМ згідно Положення «Про навчання, 
інструктаж і перевірка знань працівників». Забезпечення безпечних умов праці персоналу, 
оперативний  контроль за охороною праці  в підрозділах. 

3.3.6. Забезпечення  працівників  спецодягом, спецвзуттям, захисними засобами, 
запобіжними  пристроями, миючими  засобами, питною  водою. 

3.3.7. Зупинка  роботи  агрегатів  або  окремого  устаткування, якщо створюється  
загроза  для  життя  чи  здоров’я працюючих.                                                                                                                                             

3.3.8. Контроль за правильною  видачею  нарядів-допусків, розпоряджень та іншої  
документації, виконання  в установлені  терміни  приписів, заходів  щодо поліпшення  умов  
і забезпечення  безпеки праці. 

3.2.9. Виконання заходів мобілізаційної підготовки, цивільної оборони  в умовах 
мирного часу, особливого періоду та надзвичайних ситуацій.  

3.3.10. Забезпечення своєчасного  і якісного  проведення  всіх  видів навчання  та 
інструктажу  працівників,  а також  перевірку  знань  ними  правил та інструкцій  з  
технології  робіт, охорони  праці та пожежної безпеки, видає вказівки  про допуск  робітників 
до  самостійної  роботи  після перевірки  знань і дублювання  в  залежності  від професії. 

3.3.11. Негайне  повідомлення  керівництва Товариства, профспілкового  комітету  та 
служби  охорони праці  про  кожний  нещасний  випадок, що стався  на виробництві.                                                                    

3.3.12. Організація проведення  Днів  охорони  праці, раптові  цільові перевірки  
робочих місць та оперативний контроль стану охорони праці і пожежної безпеки. 

3.3.13. Дотримання  природоохоронних вимог та виконання затверджених 
природоохоронних  заходів і приписів. 

3.3.14. Організація  своєчасного проходження працівниками  періодичних  медичних  
оглядів. 

3.3.15. Розробка  програми  вступного,  первинного  та  повторного  інструктажів  з 
охорони праці  і пожежної  безпеки   персоналу. 

3.3.16.Проведення активної роботи з профілактики електротравматизму серед 
населення.  

3.4. З питань маркетингової та енергозбутової діяльності РЕМ виконує наступні 
функціональні обов'язки: 

3.4.1. Укладання договорів із споживачами про постачання та користування 
електричною енергією відповідно до вимог ПКЕЕ, ПКЕЕН та інших нормативних 
документів за довіреністю. 

3.4.2. Контроль за наявністю та станом розрахункових засобів обліку споживання 
електроенергії, відповідністю величин навантаження  вимірювальних трансформаторів в 
колах комерційного обліку, наявністю пломб та неможливістю доступу до кіл обліку. 

3.4.3. Забезпечення виконання планових і нормативних показників по обсягу товарної  
продукції в натуральному та грошовому виразі, виконання завдань з технологічних витрат 
електроенергії на  її  транспортування  в мережах 0,4-10 кВ. 

3.4.4. Дотримання встановлених  граничних завдань по електроспоживанню і якості 
електроенергії. 

3.4.5. Організація та контроль за своєчасністю надходження коштів  за відпущену 
електроенергію та застосування відповідних заходів до споживачів-боржників. 

3.4.6. Робота по примусовому стягненню коштів зі споживачів-боржників за спожиту 
електроенергію; 

3.4.7. Складання актів-звірки стану взаєморозрахунків за укладеними договорами. 
3.4.8. Контроль за дотриманням граничних рівнів споживання електроенергії  і 

потужності.                                                                                                                    
       3.4.9. Робота по  виявленню  споживання  недоврахованої електроенергії, стягнення 
коштів з юридичних та фізичних осіб за порушення Правил користування електричною 
енергією. 
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3.4.10. Робота по доведенню до споживачів граничних рівнів споживання  
електроенергії та коригування  їх потужності. 

3.4.11. Проведення режимних  замірів у споживачів. 
3.4.12. Організація обліку та контроль за додержанням споживачами вимог щодо 

приєднання до електричних мереж  автономних резервних джерел електроживлення, які 
використовуються споживачами. 
          3.4.13. Організація видачі попереджень споживачам-боржникам на відключення їх від 
електромережі.    
       3.4.14. Організація  і проведення  робіт  по  експлуатації  засобів (систем) обліку 
електричної енергії.                                                                                           
        3.4.15. Підготовка   та  надання   оперативної   та   звітної   інформації  з  питань 
енергозбутової діяльності  у  відповідності з нормативними  актами.  

 


