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урочистості

ШАновні колеГи, веТерАни енерГеТики! 
Від імені колективу енергопостачальної компанії «Хмельницькобленерго» та від мене осо-

бисто прийміть найсердечніші вітання з нагоди святкування Дня Державного Прапора Укра-
їни та 25-ої річниці Незалежності України, що є символом вікових демократичних прагнень 
нашого народу до національного відродження, державності, самостійності та суверенітету. 

Свобода та незалежність, єдність та цілісність держави, згуртованість та патріотизм, роз-
будова та зміцнення розвинутої європейської країни, покращення добробуту людей — наш 
свідомий вибір. Запорукою нашого успіху, зміцнення сили і слави країни є громадська злаго-
да, висока відповідальність та сумлінна праця. 

Від щирого серця бажаю Вам і Вашим родинам щастя, великих досягнень та здобутків, 
щедрої долі, достатку, світла й тепла, миру і злагоди, віри в переможне та краще майбутнє, 
добрих справ в ім’я процвітання вільної та єдиної України! 

Слава Україні!
олег коЗАЧУк,  

в.о. генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго».

23 серпня на головному майдані Хмельнич-
чини за участі представників влади області та 
обласного центру, підприємств та організацій, 
духовенства і широких кіл громадськості від-
булася церемонія підняття Державного Пра-
пора України. Право урочисто підняти наці-
ональний стяг надали голові обласної ради 
Михайлові Загородному, голові облдержадмі-
ністрації Олександрові Корнійчуку, секретарю 
Хмельницької міської ради Михайлу Криваку 
та доньці геройськи загиблого воїна АТО Іван-
ні Амброскіній, курсанту Національної акаде-
мії державної прикордонної служби України 
ім. Б. Хмельницького. І за якусь мить він віль-
но та гордо замайорів в самому серці нашого 
краю.

Над майданом у спільному виконанні май-
же семисот учасників хорів зі всієї області за-
звучав Гімн України, а у безхмарне небо злеті-
ли сотні жовтих та блакитних кульок.

Учасники заходу, в тім числі й представ-
ницька делегація від ПАТ «Хмелницькобл-
енерго» на чолі з в.о. генерального директо-
ра Компанії Олегом Козачуком, поклали живі 
квіти до меморіальної Стели пам’яті героїв 
Небесної Сотні та Героїв неоголошеної війни 
на сході країни — на знак вдячності та не-
вмирущої пам’яті про їхній саможертовний 
подвиг, а також вшанували героїв хвилиною 
мовчання.

А наступного дня обласні енергетики знову 
прийшли на центральний майдан обласного 
центру, аби взяти участь у масових заходах з на-
годи відзначення 25-річчя Незалежності України 
— свята українського самоствердження і укра-
їнської честі, свята єдності наших дум і прагнень.

Зі славним ювілеєм, рідна Україно! «Чолом 
тобі, державо молода!»

ростислав БАлеМА. 
Фото Миколи ПереП’ЯТенкА

та Миколи ШАфінського.

Під час урочистостей з нагоди 25-річчя Не-
залежності України Хмельницький міський 
голова Олександр Симчишин вручив кіль-
ком хмельничанам Почесні грамоти міської 
ради з написом: «Учаснику боротьби за неза-
лежність України у XX столітті — за особисті 
заслуги у становленні незалежності України, 
активну громадсько-політичну діяльність та з 
нагоди відзначення 25-ї річниці Незалежнос-
ті України». Такої відзнаки удостоївся і Ми-
кола Шафінський, завідувач музею електро-
енергетики ПАТ «Хмельницькобленерго».

М. Шафінський у 1989 році одним із пер-
ших вступив до Народного Руху  України 
 (який, до речі, існував тоді напівлегально та 
за головну мету мав незалежність України), 
ініціював та очолив осередок Руху у тодіш-
ньому місцевому енергопідприємстві. Він 
— делегат першого установчого з’їзду Руху, 
який, попри спротив комуністичної партно-
менклатури, відбувся 8-10 вересня 1989 року 
в Києві у конференц-залі Київського політех-
нічного інституту під назвою «Народний Рух 
України за перебудову».

Нині ж Миколу Антоновича знають не ли-
ше як енергетика, художника та фотомитця, 
але й як учасника хмельницького Майдану, 
волонтера і громадського активіста. 

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго». 

 «Учаснику
боротьби
за незалежність
України…»

Знай наших!

Чолом тобі,
ДЕРЖАВо молоДА!
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інтерв’ю

На 92-му році пішла з життя  Ганна Семе-
нівна Крицька — ветеран енергетики ПАТ 
«Хмельницькобленерго», Почесний енерге-
тик України, учасник бойових дій Другої сві-
тової війни, кавалер ордена «Знак Пошани», 
яка  присвятила енергетиці  багато років са-
мовідданої праці.

Крицька Ганна Семенівна народилась 20 
листопада 1924 року в с. Кроти Пирятинсько-
го району Полтавської області. Доля наділила 
цю тендітну жінку унікальними здібностями, 
великою силою духу, незламною волею до 
життя, завдяки яким вона перенесла на своїх 
плечах неймовірні випробування і страждан-
ня у страшні часи голодомору та війни, пере-
живши жахіття фашистських концтаборів Ра-
венсбрюк і Бухенвальд. 

Після закінчення війни поступила вчити-
ся в Київський гідромеліоративний інститут, 
який успішно закінчила у 1951 році.  В енерге-
тиці Ганна Семенівна розпочала свою трудову 
діяльність як молодий спеціаліст за направ-
ленням Міністерства енергетики у Хмель-
ницькому обласному підприємстві сільських 
електричних мереж. Спочатку обіймала по-
саду  інженера-гідробудівельника виробничо-
технічного відділу. Пізніше працювала інжене-
ром з питань будівництва та експлуатації ліній 
електропередачі та підстанцій у Хмельниць-
ких північних електромережах, безпосеред-
ньо брала участь у будівництві енергетичних 
об’єктів, зокрема, гідроелектростанцій. 

До плеяди  мужніх, самовідданих, безко-
рисливих  енергетиків, на плечі яких випав 
чи не найважчий тягар з відновлення енерге-
тики у післявоєнний період, належала і Ганна 
Семенівна. Самовідданою працею енергети-
ків тих років закладено  фундамент сучасної 
енергетики. Як писала у своїх спогадах Ганна 
Семенівна: «Кожен відрізок часу ставив перед 
енергетиками свої умови, свої вимоги і навіть 
свої зовсім непередбачувані перешкоди. До 
честі енергетиків, — вони долали все».

Енергетики тих часів з ентузіазмом викону-
вали свою благородну і важливу місію, незва-
жаючи на  матеріальні труднощі, негаразди че-
рез відсутність повноцінної виробничої бази, 
технічних засобів, потрібних матеріалів та об-
ладнання, елементарних людських умов праці.      

Під час  роботи в енергетичній галузі Ган-
на Семенівна зарекомендувала себе високо-

кваліфікованим фахівцем, чесною, порядною,  
дисциплінованою,  відданою справі людиною. 
За багаторічну сумлінну працю, високий про-
фесіоналізм, вагомий особистий внесок у роз-
виток електроенергетики країни Ганна Семе-
нівна  була нагороджена орденом «Знак По-
шани» та багатьма іншими відзнаками,  їй  було 
присвоєно звання «Почесний енергетик». 

Вона активно займалась громадською ді-
яльністю, очоливши профспілкову органі-
зацію підприємства. Своїм  ставленням до 
службових обов’язків та особистим життям 
завжди була взірцем для молодих працівни-
ків, користувалась заслуженим авторитетом  
у трудовому  колективі. 

Після виходу на пенсію ще довгий час пра-
цювала в обласній Раді борців антифашист-
ського опору та у Фонді взаємопорозуміння і 
примирення на громадських засадах, надава-

ла допомогу колишнім полоненим та в’язням.
Завдяки чудовій пам’яті та творчим зді-

бностям Ганна Семенівна була  активним  до-
писувачем  корпоративної  газети «Енергія» 
та  місцевих видань, виступала на телебачен-
ні і радіо, ділячись  своїми спогадами і розду-
мами. Вона постійно підтримувала тісні сто-
сунки з колективом компанії «Хмельницьк-
обленерго», вболівала як за його життя, так і 
за  долю  України. Нею написано багато статей 
про нелегку, сповнену героїзму працю енер-
гетиків у післявоєнний період, спорудження 
ними енергетичних об’єктів Хмельницької 
області,  що є  неоцінимим  вкладом  в  істо-
рію енергетики.  

А ще вона була щирою, привітною госпо-
динею, завжди радо зустрічала та пригощала 
гостей своїми фірмовими стравами, кожному 
знаходила потрібні слова. 

З чоловіком Михайлом Івановичем, відо-
мим фахівцем проектного інституту «Цивіль-
житлобуд», прожили щасливе сімейне життя. 
Виховали достойного сина В’ячеслава, кан-
дидата технічних наук, фахівця у космічній га-
лузі, за рідну прийняли у сім’ю невістку Люд-
милу, щиро раділи онучкам — Оксані і Ганні, 
чотирьом правнукам.

Світла  пам’ять  про  Ганну Семенівну — 
видатну жінку-енергетика, людину щирої ду-
ші з великим почуттям відповідальності — на 
довгі роки залишиться в  наших серцях.  

лариса ПолоневиЧ.

ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОЇ 
ЖІНКИ-ЕНЕРГЕТИКА

ГАнни СеМенівни 
криЦЬкоЇ

Постаті

Того звичайного робочого дня ми заста-
ли електромонтера з обслуговування ПС-
35/10 кв «Меджибіж» о.А. Гладкого за його 
скромним робочим столом: він саме оформ-
лював наряди-допуски бригаді, яка мала ви-
конувати роботи на підстанції.  Але нашу до-
питливу журналістську братію привела сю-
ди не цікавість до його роботи. олександр 
 Анатолійвич — учасник недавнього параду 
в києві з нагоди 25-ої річниці незалежності 
України в якості резервіста, ветерана АТо 
на сході  України. Старший лейтенант, ко-
мандир взводу 95-ої окремої аеромобільної 
бригади високомобільних десантних військ 
ЗС України. лицар ордена Богдана Хмельни-
цького III ступеня.

Тож ми просимо енергетика на якийсь час 
поринути спогадами у ту — іншу — сторону 
його життя, де гримить канонада і свистять 
кулі, де знають ціну життя і бойового побра-
тимства, де він — воїн, захисник… 

— Після строкової служби на флоті всту-
пив до тодішнього Хмельницького артиле-
рійського училища, — розповідає О.А. Глад-
кий про початок своєї військової біографії. 
— А після училища за розподіленням майже 
три роки прослужив у полку ВДВ і звільнився 
у званні старшого лейтенанта.

Коли розпочалися анексія Криму і бойо-
ві сутички на Донбасі, мене 13 березня 2014 
року призвали в 95-ту аеромобільну бригаду. 
На навчаннях в Житомирі та Чонгарі швидко 
пригадав навики, якими не користувався по-
над двадцять літ.

— Олександре Анатолійовичу, кілька 
слів, будь ласка, про ваш бойовий шлях.

— На Донбасі бойовим хрещенням мо-
їм була охорона телевежі на горі Карачун 
під Слав’янськом. Півтора місяця запеклих 
боїв… Потім з другої спроби ми визволи-
ли Слав’янськ. Перша спроба не вдалася: 
серед наших було багато убитих і поране-
них…

 Шахтарськ, Лисичанськ, Горлівка — там, 
де важко, завжди попереду був десант. Такий-
ось бойовий шлях…

Брав участь знаменитому рекордному 
рейді по тилу ворога. 

ІстОричнА дОвІдкА
10 серпня підрозділи 95-ої окремої 

аеромобільної бригади вийшли з райо-
ну Красний Луч — Антрацит і, прой-
шовши по тилах противника в напря-
мі на Дебальцеве, повернулися у вихід-
ний район біля Слав’янська. Загалом 
протягом рейдових дій було подолано 
понад 400 км, із них 170 км із боями. 
Підрозділи зазнали втрат як в осо-
бовому складі, так і в техніці. Відомо 
про 13 загиблих воїнів-десантників. До 
місць початкової дислокації поверну-
лося лише 40 % одиниць техніки. 

За офіційною інформацією, десант-
ники знищили три ворожих блокпос-
ти. Та найважливішим досягненням 
рейду стало розблокування та ство-
рення коридору для виходу з оточен-
ня підрозділів ЗСУ на кордоні. Завдяки 
вмілим діям десантників і піхотинців 
з оточення вийшло 3 тисячі  осіб та 
понад 250 одиниць техніки.

Нашому комбригу за цю воєнну операцію 
присвоїли звання Героя України і призначили 
командувачем ВДВ України. 

Під час того рейду ми по-справжньому 
відчули на собі повномасштабну російську 
агресію. Ми стояли за чотири кілометри від 
кордону в селі Степанівка, і Росія гатила по 
нас із артустановок і танків. Те село тоді було 
буквально стерте з лиця землі…

Ніколи не думав, що будемо воювати з на-
шим «братом». Родичів моїх багато в Росії. Од-
ні зараз адекватно ставляться до цих подій, 
інші… не дуже.

— чи доводилося вам зазирати смерті 
у вічі? 

— В мене у взводі з двадцяти восьми чо-
ловік вісімнадцятеро отримали поранення, 
дехто й тяжкі. «200-тих» не було, слава Богу. 

Я там чомусь ніколи не думав про можли-
вість загинути. До речі, я до цієї війни не мо-
лився, а тут в окопах і хреститися почав. Мо-
же, й це помогло… Одного разу снаряд розі-
рвався за три метри від мене. Добре, що був 
в окопі, не зачепило, але, повірте, відчуття, не 
з приємних…

— Про ваші бойові заслуги промовисто 
свідчать нагороди на ваших грудях. За що 
отримали їх?

— Оцю медаль «За зразкову службу» 
 одержав від Міністра оборони. Орден Бог-
дана Хмельницького III ступеня вручав осо-
бисто Президент України Петро Порошенко. 
Мабуть, то за успішну операцію в Трьохізбен-
ці. Там супротивник кинув два понтони через 

Сіверський Донець — хотіли танками пере-
йти. Потрібно було оперативно подавити цю 
спробу, що ми й зробили. Крім того, маю чо-
тири бої «вогнем за прямою наводкою», коли 
по тобі стріляють і ти по них…

— тепер, з відстані двох років, як вам 
згадується день, коли вас знову покликали 
до війська — але вже на реальну війну? не 
виникало думки: чому саме я?

— Ні, думки «Чому саме я?» не виникало. 
Була інша: «Хто як не ми?» Я ж десантник!.. 
 Адаптація моя тривала день-два: потрапив, 
як кажуть, у своє середовище. 

Та й дружина моя Марина сприйняла мій 
вибір як належне. Вона в мене — патріот Укра-
їни, хоча й родом із російського Приморсько-

го краю. Активно волонтерством 
займається. З самого початку війни 
на сході плела сіті, «кікімори», зби-
рала продукти, теплі речі для на-
ших… Діти наші Таня, Стас і Костя 
пишаються татом — а це одна з най-
вищих нагород для воїна…

— А що, Олександре Анато-
лійовичу,  можете сказати про 
стан нашої армії: чи змінилася 
вона за ці два роки?

— Тоді, пригадую, ворожу навалу стриму-
вали тим, що мали. Самі і техніку стару, випус-
ку 70-80 років, ремонтували, і зброю. Завдяки 
волонтерській підтримці витримали. Нині  і з 
озброєнням вже краще, і техніка є, і бойовий 
дух в людей є. Немає лишень… «вольового 
рішення». Я б назвав це станом бультер’єра 
на строгому повідку. Відпусти «поводок», — 
і наші війська швидко перемогли б. А так... 
Мінські домовленості он скільки тривають, а 
щодня наші хлопці там гинуть...

— А настрої серед тамтешнього насе-
лення як би ви охарактеризували?

— Настрої на тій території різні: одні нор-

мально ставляться, дякують за визволення, 
інші, у кого родичі на окупованій території, 
й плюнути можуть чи дулю показати. У мене 
особисто багато знайомих у Слав’янську — 
патріотично налаштованих українців. А по 
той бік лінії розмежування є люди, які кричать 
«Геть Україну!», а за пенсіями і продуктами 
йдуть через блок-пости куди? — на українську 
територію!..  

— розкажіть, будь ласка, про парад у 
києві. Які враження?..

— З обласного військоммату зателефону-
вали мені, запросили. Не вагався й миті: не 
кожному випадає така честь. Я був одним із 
трьох представників Хмельниччини у колоні 
ветеранів АТО.

Скажу чесно: такого «адреналіну», як на 
цьому параді, я давно не переживав. Ідеш 
Хрещатиком під вигуки «Слава!» — знаєте, 
аж за душу бере… Та й за армію нашу нову 
гордість проймає. Порівняно з минулими де-
сятиліттями, Українська армія справді зміни-
лася в кращий бік. 

— чи змінилося ваше ставлення до мир-
ного життя? І як вам працюється зараз? 

— Якісь апатія, байдужість до роботи 
швидко минули, втягнувся…

І лише зараз я зрозумів суть тосту, який за-
вжди при «бойових ста грамах» промовляв мій 
дід-ветеран: «За мирне небо над головою!..» От 
нині я відчуваю, як все-таки важливо мати і збе-
регти це мирне небо над нашою країною. 

Будемо сподіватися, що все у нас в Україні 
буде добре!..

— на цій мажорній ноті — дякую за 
інтерв’ю!

Бесідував
ростислав БАлеМА.

Фото автора і з мережі інтернет.

Олександр ГЛАДКИЙ:

Не «Чому саме я?», а «Хто як не ми?»
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Підтвердити свої професійні якості, вміння 
оперативно приймати рішення та діяти в екс-
тремальних ситуаціях, успішно справлятися з 
отриманими завданнями, а також обмінятись 
досвідом мали можливість кращі бригади ра-
йонів електричних мереж ПАТ «Хмельницьк-
обленерго» під час зональних змагань «Кра-
ща бригада за професією». Змагання прохо-
дили за новими правилами і з акцентом на 
перевірку знань з питань ремонту та техніч-
ного обслуговування  повітряних  ліній  елек-
тропередачі та трансформаторних підстан-
цій розподільчих мереж. Кращі бригади були 
визначені в кожному РЕМ на першому етапі 
відбору до проведення  зональних змагань.

Компетентне журі, очолюване заступни-
ком директора департаменту розподільчих 
мереж ПАТ «Хмельницькобленерго» Ва-
лентином Яциною, оцінювало дії енергети-
ків та виконання  ними  завдань з охорони 
праці, технології робіт, пожежної безпеки, 
надання першої (долікарняної) допомоги 
потерпілому тощо на визначених шляхом 
жеребкування робочих місцях, а також стан 
та укомлектованість бригад захисними і 
протипожежними засобами, інструментом 
та пристосуваннями, теоретичні і практичні 
знання діючих правил, інструкцій та норма-
тивів. Змагання проходили напружено і зла-
годжено, команди демонстрували хорошу 
підготовку, професійну майстерність та зна-
ння своєї справи. 

Всього у 5-ти зональних змаганнях, які 
проходили з 3 по 12 серпня, взяли участь 22 
бригади районів електропередачі. А пере-
можці зональних змагань — виробничі бри-
гади Старокостянтинівського, Хмельницько-
го міського, Кам’янець-Подільського, Краси-

лівського та Ярмолинецького РЕМ — 16 серп-
ня зустрілися у фінальних змаганнях. 

Місцем проведення фіналу було обра-
но Смотрич Кам’янець-Подільського райо-
ну — село у мальовничій місцевості під му-
рами славнозвісної Кам’янець-Подільської 
фортеці. В.о. генерального директора ПАТ 
«Хмельницькобленерго» Олег Козачук при-
вітав учасників фінальних змагань та заува-
жив, що вони символічно проходять одно-
часно з проведенням ХХХІ Літньої Олімпіади 
та поряд з одним із перших енергетичних 
об’єктів області — гідроелектростанцією у 
м. Кам’янці-Подільському. Змагання мають 
позитивні риси, зазначив О. Козачук, енерге-

тики, працюючи в складних умовах, несуть в 
кожну оселю, до кожного мешканця радість, 
світло й тепло. Важливим є те, що протягом 
проведення змагань учасники спілкувались, 
обмінювалися досвідом та напрацюваннями, 
щоб впроваджувати їх у своїх підрозділах.

В напруженій боротьбі команди демон-
стрували високий рівень професійної май-
стерності, вміння застосовувати здобуті зна-
ння та досвід при виконанні електромонтаж-
них робіт. За підсумками авторитетного журі 
було визначено найкращі бригади  та розпо-
ділено місця.

Вручаючи нагороди найкращим брига-
дам, Олег Козачук наголосив, що усі учасники 

змагань вже є переможцями, адже вони про-
йшли жорсткий відбір на регіональному рівні 
і вийшли у фінал.  Хоча головне — не пере-
мога, а  участь, і бригади показали високий 
рівень підготовки та чудові результати. 

Отже, переможцями змагань стали:
1-е місце — бригада Хмельницького місько-

го РЕМ під керівництвом старшого май-
стра виробничої  дільниці  Віктора Кули-
ка;

2-е місце — бригада Кам’янець-По діль сь-
кого РЕМ під керівництвом майстра ви-
робничої дільниці Віктора Грохольського;

3-е місце — бригада Ярмолинецького РЕМ 
під керівництвом майстра виробничої 
дільниці Сергія Левчука.

4-е місце з однаковою кількістю балів поді-
лили між собою бригада Старокостянти-
нівського РЕМ на чолі з майстром вироб-
ничої дільниці Михайлом Довгалюком 
та бригада Красилівського РЕМ на чолі з 
майстром виробничої дільниці Олексієм 
Стасюком.

Олег Козачук вручив переможцям Грамоти, 
заохочувальні призи у вигляді різних наборів 
інструментів, необхідних у роботі. Крім того, за 
перше місце бригада отримала мініелектро-
станцію, а кожний член бригади, яка зайняла 
призове місце, отримує грошову премію.

Змагання показали, що потрібно продо-
вжувати хорошу традицію спілкування   енер-
гетиків, що обмін досвідом приносить вагомі 
результати, які підвищують професійний і 
технічний рівень працівників та якість елек-
тропостачання,  чим у кінцевому підсумку ко-
ристується споживач.

лариса ПолоневиЧ.
Фото Миколи ПереП’ЯТенкА.

ЗМАГАЛИСЯ
ПРАЦЮЮЧИ,

ДІЛИЛИСЯ ДОСВІДОМ 
СПІЛКУЮЧИСЬ…

Це — у нас
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Управління операціями — виробничою 
діяльністю підприємства — включає дії, що 
забезпечують стабільне виконання взятих 
зобов’язань, тобто постачання споживачам 
продукту, що відповідає їх вимогам. Відомі 
три можливі підходи або три ділові моде-
лі створення споживчої цінності продукту 
(визначається як різниця між його ціною і 
собівартістю виробництва) у виробничій 
діяльності: (1) операційна досконалість, (2) 
лідерство за продуктом, (3) тісний зв’язок 
з клієнтами. 

Підприємства може вибрати який-не-
будь з трьох можливих підходів створення 
споживчої цінності у виробничій діяльнос-
ті, але не повинно дотримуватися єдиної 
постійної моделі ведення бізнесу. У ринко-
вих умовах оновлення відбувається таки-
ми швидкими темпами, що жодна найдо-
сконаліша ділова модель не може залиша-
тися без змін.

Підприємствам важливо мати в розпо-
рядженні портфель продуктів, в управлінні 
яким потрібно дотримуватися необхідного 
балансу між вдосконаленням бізнес-про-
цесів, інноваціями і встановленням тісних 
відносин зі споживачами.

(1) Операційна досконалість (чи вдо-
сконалення бізнес-процесів) характеризу-
ється тим, що підприємство прагне постав-
ляти доброякісні послуги і товари, пара-
метри яких не перевершують середнього 
ринкового рівня, за найбільш прийнятни-
ми для споживачів цінами і з мінімальними 
відхиленнями від необхідного рівня якос-
ті. Ділова пропозиція підприємств, що до-
тримуються такого підходу, полягає в обі-
цянках найнижчих цін, зручності, часто без 
надмірностей, без особливого сервісу і ви-
сокої надійності. 

Свого часу нестача ресурсів спонукала 
Тайіті Оно (колишнього віце-президента 
фірми «Toyota Motor Corporation»), пере-
глянути систему управління виробни-
цтвом в спробі наздогнати автомобільну 
промисловість розвинених західних країн 
після закінчення Другої світової війни. Він 
писав: «Тоді у нас не було ні великих капі-
талів, ні хороших будівель і устаткування. 
Нашою головною метою було підвищення 
ефективності виробництва і зниження ви-
трат». Як звично оцінювалася успішність 
бізнесу в ринковій економіці? Ось форму-
ла такої оцінки:

 3     1         2

П (прибуток) = Ц (ціна) - в (витрати)

Якщо ціна (яку встановлює ринок) біль-
ша за витрати, то виробник отримує прибу-
ток і залишається у справі, якщо ні — йде 
з ринку (чи модифікує продукт, здешевлює 
систему виробництва, розробляє нові про-
дукти). Так от, при традиційному підході 
ринкової економіки ціна продажів — це 
ціна, яку, на думку виробника, «витримає 
ринок» (визначається за допомогою мар-
кетингових досліджень).

Після такого встановлення цільової ціни 
продажів зворотним рахунком визнача-
ються прийнятні витрати, що забезпечують 
достатній рівень прибутковості.

Для Т. Оно рівень цін і розмір мінімаль-
ного прибутку були фіксованими. Ціни ви-
значилися ринком, що склався, на якому 
домінували західні (передусім американ-
ські) виробники. Вони могли утримувати 
відносно низькі ціни за рахунок світового 
домінування. Т. Оно хотів мінімальний рі-
вень прибутку, достатній для розробки но-
вих виробів (тобто для того, щоб «залиши-
тися у справі»). Виходячи з цих обмежень 
Т. Оно шляхом застосування технологій 
бережливого виробництва намагався по-
низити витрати до рівня, який дозволив би 

йому забезпечити прийнятний рівень цін і 
достатній прибуток.
    1     2         3

П (прибуток) = Ц (ціна) - в (витрати),

де ціну і прибуток визначає зовнішнє 
середовище. Під контролем фірми залиша-
лися тільки витрати. Таким чином було по-
кладено початок нової моделі (концепції) 
управління, яка отримала назву «Бережли-
ве виробництво і мислення» (Lean Thinking 
and Manufacturing, LTM). Ідея LTM грунтува-
лася на принципі управління за цільовими 
витратми, одним із творців якого була ком-
панія Toyota. Ця компанія в 1965 році вве-
ла цей принцип в управління складальним 
виробництвом і досягла видатних резуль-
татів на шляху скорочення втрат.

Тому, описуючи бережливе виробни-
цтво і мислення, іноді говорять про ви-
робничу систему Toyota (Toyota Production 
System, TPS). Один з авторів TPS, Сігео Сін-
го, консультант компанії Toyota, помітив, 
що виробнича система компанії Toyota, 
спрямована на виключення втрат, така мо-
гутня, що могла б «вижати воду з сухого 
рушника», оскільки в компанії Toyota шу-
кають «невидимі» втрати, які зазвичай ви-
слизають від поверхневого погляду, і це є 
природною частиною щоденної роботи.

Нову систему іноді називають «дбайли-
ве виробництво», «ощадне виробництво», 
«досконале виробництво». Термін «Lean 
Thinking» іноді перекладають як «філосо-
фія бережливого виробництва» або «дбай-
ливе мислення».

Доречно зауважити, термінологічні про-
блеми у нас із вами не виникали б, якщо ми 
були творцями нових термінів. Але для то-
го, щоб стати творцем науково-технічного 
терміну, необхідно бути творцем нового 
наукового (технологічного) знання. Творці 
нового, природно, використовують слова 
мови, носієм якої вони є. Так, зокрема, сво-
го часу сталося з новими японськими тер-
мінами в галузі управління виробництвом 
(гемба, кайдзен, каіріо, кайкаку, канбан, 
пока-йокее та ін.), які потіснили англійські 
терміни — традиційних лідерів у цій галу-
зі (та і в багатьох інших). Так що справа за 
малим: будьте «попереду планети всієї» — і 
фахівці заговорять на вашій мові. У зв’язку 
зі сказаним — можливо,  ми скоро навчи-
мося вимовляти китайські фонеми.

Отже, нова модель управління спира-
ється, передусім, на систему організації 
виробництва, розроблену японським ав-
томобільним гігантом — фірмою Toyota. 
Новий термін (LTM) знадобився, мабуть, 
для відображення того факту, що йдеться 
про щось набагато більше, ніж конкретна 
система управління якийсь, нехай великої і 
знаменитої фірми, не просто про зміну ор-
ганізації виробництва — йдеться про іншу 
культуру підприємства, про новий стиль 
мислення.

Система LTM розроблялася паралельно 
і багато в чому на противагу контролю я-
кості, ґрунтованому на статистичних мето-
дах. На думку С. Сінго, методи статистично-
го контролю якості не запобігають дефек-
там. Звичайно, з їхньою допомогою можна 
отримати інформацію стосовно міри віро-
гідності появи чергового дефекту, проте 
це буде лише констатацією факту. Для то-
го, щоб запобігти невідповідностям у кінці 
технологічного процесу, слід впроваджу-
вати елементи управління в сам процес.

Дефекти з’являються в результаті по-
милок. Звичайно, помилки неминучі, про-
те появі дефектів можна запобігти, якщо 
зворотна реакція (тобто дія, спрямована 
на виправлення помилки) здійснюється 
відразу після того, як зроблена помилка. 
Для такого зворотного зв’язку і заходів у 
відповідь потрібний контроль ста відсо-

тків продукції, що випускається. Тому що, 
як учив Блез Паскаль , суть помилки в 
незнанні того, що помилка зроблена. Та-

кий контроль може бути трьох типів: по-
слідовна перевірка, самоперевірка і 
контроль джерела.

Контроль за допомогою послідовної 
перевірки виконується подальшим робіт-
ником в технологічному процесі або не-
залежним неупередженим експертом, на-
приклад, кращим робітником бригади. Ін-
формація про дефекти негайно передаєть-
ся робітникові, з вини якого з’явився брак. 
Цей робітник виправляє свою помилку.

Самоперевірка проводиться кожним ро-
бітникам і застосовна для контролю будь-
яких показників якості за винятком тих, 
для яких потрібно сенсорну (ґрунтовану 
на відчуттях) оцінку, наприклад, наявність 
або глибина подряпин, або правильність 
поєднання маркувальних кольорів. У таких 
випадках потрібна послідовна перевірка.

Контроль джерела також виконується 
одним робітником, тільки замість виявлен-
ня дефектів на виході технологічної опера-
ції він перевіряє наявність дефектів в ре-
сурсних комплектуючих, які надалі можуть 
привести до дефектів. Це запобігає появі 
дефектів, а, отже, і усуває необхідність до-
опрацювань і переробок.

Усі ці три типи контролю ґрунтовані на 
застосуванні особливих процедур або 
устаткування для захисту від неумисних 
порушень, які відносять до методів poka- 
yoke. Поняття poka-yoke включає такі ін-
струменти, як контрольні списки і спеці-
альний інструментарій, які перешкоджа-
ють здійсненню на початку процесу робо-
чих помилок, що згодом призводять до де-
фектів, або швидко інформують робітника 
про порушення норм технологічного про-
цесу, внаслідок чого у нього залишається 
час виправити становище.

Існує велика різноманітність методів 
poka-yoke, від укладення комплектуючих 
в спеціальні ящики з комірками (що дозво-
ляє забезпечити використання правильної 
кількості деталей при складанні) до склад-
них детекторних приладів і електронної 
сигнальної апаратури.

(2) Лідерство за продуктом полягає в 
тому, що підприємство основну увагу при-
діляє технічним і технологічним інноваці-
ям, що розсовують рамки звичних уявлень. 
Цінність для споживачів полягає в тому, 
що пропозиції за своїми властивостями і 
можливостями є найкращими з наявних на 
ринку.

В умовах конкуренції, що посилюється, 
ми стаємо свідками постійного прискорен-
ня темпів технологічних змін, коли в одній 
галузі за іншою відбувається збільшення 
«тактової частоти» змін. Однак будь-які ін-
новації мають природну здатність до по-
ширення. Перед будь-якою компанією, 
що використовує ділову модель лідерства 
продукту, виникає необхідність оцінки то-
го, як швидко концептуальні інновації (уні-
кальні властивості) переходять в розряд 
рядових (стандартних) властивостей.

Тривалість цього періоду визначається 
часом, впродовж якого галузь сприймає 
нову технологію, а потім впроваджує на 
усіх підприємствах, перетворивши на ру-
тинну роботу.

Час, що потрібний підприємству для 

того, щоб вчинити переворот в основних 
сферах застосування якої-небудь нової 
технології, називають періодом напівроз-
паду технології. Тому горизонт планування 
— період часу, що необхідний підприєм-
ству для перебудови виробництва — має 
бути приблизно рівним «періоду напівроз-
паду» основних вживаних технологій, тоб-
то половині часу, потрібного для переходу 
до нових технологій.

(3) тісний зв’язок з клієнтами полягає 
в умінні підприємства поставляти продукт, 
що відповідає не усередненим ринковим 
вимогам, а потребам конкретного спожи-
вача . Цікаво відмітити, що підприємства, 
які прагнуть займати передові позиції і са-

мі формують власне майбутнє, відрізня-
ються від тих, хто займається бенчмаркин-
гом і копіюванням чужого досвіду, саме на-
ціленістю на чинники, критично важливі з 
точки зору досягнення успіху.

Ці передові компанії вважають за кра-
ще працювати «на замовлення», тоді як ті, 
що відстають, схильні дотримуватися стан-
дартних підходів до виготовлення масової 
продукції. Індивідуальний підхід до спожи-
вача заслуговує підвищеної оплати. Люди 
готові заплатити дорожче за унікальний, 
особливий товар.

виснОвОк
Одним із головних завдань підприєм-

ства є вибір правильної стратегії, що за-
безпечує досягнення найкращих резуль-
татів. Багатьом із підприємств доводиться 
постійно стикатися з тяжкими дилемами, 
коли необхідно вибирати потрібну страте-
гію з числа тих варіантів, що розрізняють-
ся і часто суперечать один одному. Проте 
впровадження неадекватної стратегії мо-
же виявитися ще небезпечнішим для бла-
гополуччя підприємства і швидко підірва-
ти його шанси на виживання.

Навіть у тих компаніях, що твердо сто-
ять на ногах, ціна помилок виявляється 
надзвичайно високою. Якщо скористатися 
медичною аналогією, то можна стверджу-
вати, що успішність лікування залежить не 
стільки від правильного дозування ліків, 
скільки, передусім, від того, наскільки ви-
брані ліки відповідають захворюванню па-
цієнта, тобто від правильності виписаного 
рецепту.

Але поліпшення не належать до тих 
процесів, які можуть виникати самі по со-
бі. Для своєї ініціації і просування інновації 
вимагають постійних і активних спільних 
зусиль менеджерів і працівників підпри-
ємства. Потрібна спеціальна концентрація 
уваги на виявленні змін, необхідних для 
поліпшення якості управління. За самою 
своєю природою компанії що старшими 
стають, то більше опираються змінам, осо-
бливо змінам на краще.

Призначення керівників — лікування 
цієї недуги, забезпечення безперервно-
го прогресу. Пітер Друкер, відомий автор 
і «гуру» в галузі управління, попереджав: 
братися за будівництво майбутнього ризи-
ковано. Але не братися — ще гірше. Дуже 
багато хто з тих, хто спробує зробити це, за-
знає поразки. Але будуть і ті, хто доб’ється 
успіху. А ось серед тих, хто не стане намага-
тися, переможців не буде.

олексій ковАлЬов,
начальник відділу 

управління проектами.

наукова думка

Ще РАЗ ПРО РеСУРСИ
І КОНКУРеНТОСПРОМОЖНІСТЬ

Блез Паскаль (фр. Blaise Pascal, 1623-1662) - 
один із найзнаменитіших людей в історії 

людства; французький математик, фізик, 
християнський філософ і літератор. 

Класик французької літератури,
один з творців математичного аналізу, 

проектної геометрії,
теорії ймовірностей, гідростатики.

(Продовження.
Початок у №6 (229) за червень 2016 р.)

Цей підхід іноді пояснюють в тому сенсі, 
що підприємство спрямовує свої зусилля 

не на пошук разових операцій,
а на встановлення довгострокових 
відносин на основі глибокого знання

вимог споживачів.
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Відповідно до законодавства кожного ро-
ку в публічних акціонерних товариствах по-
винні проходити річні загальні збори, на яких 
вирішуються важливі для акціонерів питання 
затвердження звітності, розподілу прибутку, 
а також обрання керівних органів управлін-
ня. У цьому році такі збори намічено було 
провести у квітні, але за непередбаченими 
обставинами вони не відбулись, хоча Това-
риство було повністю готове, щоб належно їх 
провести.

Фонд державного майна України — акці-
онер, який володіє державним пакетом ак-
цій, що становлять 70,01 відсотків Статутно-
го капіталу Товариства, — звернувся щодо 

проведення позачергових загальних зборів 
ПАТ «Хмельницькобленерго». Дирекцією 16 
червня 2016 року було прийнято рішення 
про скликання позачергових загальних збо-
рів (Зборів) та визначено проект порядку 
денного, до якого увійшли всі питання річ-
них загальних зборів та, крім того, питання 
внесення змін до Статуту, а також дата і місце 
проведення зборів. 

Наглядовою радою Товариства відповідно 
до законодавства було затверджено прове-
дення Зборів, зокрема, порядок денний, да-
ту складення переліку акціонерів, які мають 
бути повідомлені про проведення загаль-
них зборів, дату складення переліку акціо-

нерів, які мають право на участь 
у загальних зборах, а саме — 25 
липня 2016 року, а також обра-
на Реєстраційна комісія для реє-
страції прибулих на Збори. В по-
дальшому Наглядова рада також 
затвердила форму та текст бюле-
тенів з усіма проектами рішень, які надійшли 
від акціонерів. 

На Збори, які відбулися 29 липня 2016 ро-
ку, зареєструвалось 39 акціонерів та пред-
ставників акціонерів, сукупна кількість го-
лосуючих акцій становила 90,16% від їх за-
гальної кількості. У Зборах взяв участь пред-
ставник Фонду державного майна України за 
довіреністю. 

Головою Зборів було обрано в.о. ге-
нерального директора ПАТ «Хмелницьк-
обленерго» Олега Івановича Козачука, 
який, незважаючи на велику кількість пи-
тань, провів їх розгляд чітко та оператив-
но. За рішенням Зборів розглянуті питання 
річної звітності Виконавчого органу, На-
глядової ради і Ревізійної комісії за 2015 
рік взято до відома, затверджено основні 
напрями діяльності Товариства на 2016 рік 
та річний звіт Товариства за 2015 рік. За 
результатами фінансово-господарської ді-
яльності у 2015 році прийнято рішення про 
розподіл прибутку, у тому числі спрямова-
но 75 % прибутку на виплату дивідендів. 
Встановлено, що виплата дивідендів здій-
снюється Товариством через депозитарну 
систему України у порядку, встановленому 
Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку. 

У зв’язку зі змінами, які мали місце у зако-
нодавстві щодо діяльності публічних акціо-
нерних товариств, зокрема, у Законі України 
«Про акціонерні товариства», внесено зміни 
до Статуту Товариства шляхом викладення 
його в новій редакції, що стосувались визна-
чення повноважень органів управління та 
порядку їх обрання. 

На Зборах обрано новий склад Наглядової 
ради, до якого увійшли представники Фонду 
державного майна України та акціонера — 
юридичної особи ТОВ «ВЛ ТЕЛЕКОМ»:

САчіВКо Андрій іванович
ДениСенКо Віталій Миколайович
ЛеПяВКо ірина Миколаївна
ХАрінА наталія Миколаївна
ХоЛоДноВА ірина Петрівна
ФеДорКо Анастасія Миколаївна
ШМАТ Катерина Петрівна,

а також Ревізійної комісії з представників 
Фонду державного майна України.

Загальні збори пройшли активно, прозву-
чало багато питань від акціонерів щодо по-
рядку виплати дивідендів, електропостачан-
ня споживачів та інших, на які вони отримали 
вичерпні відповіді. 

лариса ПолоневиЧ, 
начальник відділу

корпоративного управління.

Нещодавно в ПАТ «Хмельницьк-
обленерго» було створено відділ 
енергоменеджменту та енергоефек-
тивності. Це викликано необхідністю 
концентрації на даному питанні сві-
тових наукових думок та практично-
го втілення їх в роботу Товариства.

Це не означає, що питаннями 
 енергоменеджменту та енергоефек-
тивності не займалися, навпаки — 
ця робота була ключовою в менедж-
менті Товариства. Просто виникло 
питання більш тісної співпраці усіх 
структурних підрозділів з метою 
більш раціонального втілення в ро-
боту Товариства енергоефективних 
проектів та пошуку для цього додат-
кових інвестиційних коштів.

Енергоменеджмент — це систе-
ма управління енергоресурсами з 
метою їх оптимізації і підвищення 
енергоефективності підприємства, 
це системний підхід щодо досяг-
нення цілей для покращення енер-
гетичної діяльності на основі енер-
гоефективної політики, процесів і 
процедур.

Енергоефективність — це спів-
відношення між отриманим резуль-
татом (тобто між виконаною робо-
тою, послугами, товарами чи енер-
гією) і вхідним рівнем енерговитрат.

Тому сьогодні енергоменедж-
мент є постійнодіюча система ор-
ганізації, управління та керівництва 
енергоспоживанням підприємства. 
Енергоменеджмент практично дає 
два напрямки підвищення енер-
гоефективності і поєднує в собі як 
управлінські, так і технічні аспекти.

Отже, управлінський аспект — 
це покращення енергозберігаючого 
результату на існуючій матеріаль-
но-технічній базі, як то виключен-
ня світла, комп’ютерів, оптимізація 
маршрутів поїздок чи вибору техні-
ки та інше.

Другий технічний аспект — це 
шлях виконання енергоефективних 
заходів, що включають комплекс 
робіт із впровадження енергоефек-
тивних технологій, матеріалів та об-
ладнання, які спрямовані на скоро-

чення або запобігання збільшенню 
енергоспоживання. Енергозберіга-
ючі заходи можуть поширюватися 
на проектні, будівельно-монтажні, 
монтажні, демонтажні, пусконала-
годжувальні роботи, постачання і 
монтаж обладнання, матеріалів, та 
інші роботи з досягнення гаранто-
ваної економії. 

Одним із завдань новостворено-
го відділу є впровадження в Това-
ристві міжнародного стандарту ISO 
50001:2011 «Системи енергетичного 

менеджменту. Вимоги та керівни-
цтво з використання».

Стандарт енергоменеджменту 
ISO 50001 стане новим практичним 
інструментом Товариства, який до-
зволить одночасно, планомірно та 
безперервно знижувати споживан-
ня енергії, скорочувати наванта-
ження на навколишнє середовище 
та отримувати фінансові переваги. 
Цей стандарт вимагає від організа-
ції, щоб вона гарантувала, що будь-
який спеціаліст, який виконує за-
вдання від її імені, який пов’язаний 
з використанням енергії, був ком-
петентним на основі відповідної 
освіти, підготовки чи досвіду. Кожен 
рівень управлінського персоналу 
повинен бути відповідним чином 
поінформованим та навченим в об-
ласті енергоменеджменту, щоб бути 
здатним виконувати свої функції.

А отже, забезпечення необхідних 
умов щодо успішного впроваджен-
ня та сертифікації системи енерго-
менеджменту Товариства на відпо-
відність міжнародному стандарту 
ISO 50001:2011 є спільним завдан-
ням менеджменту енергокомпанії. 

Як зазначалося в недавньому 
інтерв’ю в.о. генерального дирек-
тора Олега Козачука для газети «По-
дільські вісті» («ПВ» за 14 липня ц.р.), 

Товариство нині працює за тарифо-
утворенням під назвою «Затрати +». 
Про що йдеться? Монополіст при-
родної монополії подає пропозиції 
про витрати, які необхідні, аби під-
приємство функціонувало. Так ро-
блять обленерго, газопостачальні 
підприємства, теплокомуненерго і 
водоканали. Далі НКРЕ КП розгля-
дає ці пропозиції, щось викидає, 
щось додає і врешті виходить пев-
ний розмір тарифу. І потім монопо-
ліст рік живе більш-менш спокійно, 

витрачаючи те, що передбачає та-
риф, на зарплати, податки, ремон-
ти, інвестпрограму і тому подібне. 
Що в цій системі найнегативніше? 
А те, що будь-якому монополісту 
вигідно включити до тарифу яко-
мога більші затрати. І як тільки цей 
тариф затверджений, то монополіст 
зовсім не зацікавлений працювати 
ефективніше. Бо якщо виконати всі 
роботи якісно і за меншу суму, то 
наступного року виділять саме таку 
суму і ні гривні більше. Виходить, що 
за намагання працювати ефективні-
ше монополіст двічі покараний. І це 
відбувається в усій країні зі всіма по-
стачальниками послуг. 

В.о. генерального директора 
презентував нову перспективну 
модель роботи Товариства — це 
стимулююче тарифоутворення, яке 
відмінне від нині діючої системи і 
має призвести до появи конкурен-
ції між енергопостачальними ком-
паніями. Тому, що у всіх будуть рівні 
умови у передачі електроенергії. 
Тобто, буде компанія з розподілу, 
яка залишатиметься природним 
монополістом, але жорстко кон-
тролюватиметься регулятором. І 
вона надаватиме рівний безпере-
шкодний доступ для всіх поста-
чальних компаній. Відповідно у со-

бівартості їхньої діяльності ця скла-
дова затрат на передачу електро-
енергії буде абсолютно однакова. А 
далі постачальник повинен думати, 
чому споживач має піти саме до 
нього. Але головний стимул — зни-
ження собівартості витрат, щоб ма-
ти можливість встановити нижчий 
тариф для споживача. Це той сти-
мул, який сприятиме зменшенню 
тарифної складової і підвищувати-
ме якість надання послуг. 

Саме для практичного втілення 

 енергоефективних проектів в Това-
ристві планується створення кон-
сультаційно-навчального центру з 
енергоефективності. Мета даного 
центру — це концентрація в ньому 
шляхом енергоменеджменту пере-
дових енергоефективних наукових 
думок та наукових енергоефектив-
них проектів з подальшим прак-
тичним втіленням в роботу машин, 
апаратів, технологічних процесів та 
іншого енергоефективного облад-
нання.

Це буде стартовий майданчик 
для впровадження енергоефектив-
них проектів, переведення їх в прак-
тичну площину. Практично створю-
ється обласний центр енергоефек-
тивності, де мають вібуватися захо-
ди з питань енергоефективності з 
наочним оглядом передових енер-
гоефективних машин та матеріалів. 

Наявність такого центру забез-
печить концентрацію та демонстра-
цію в одному місці усіх енергоефек-
тивних процесів і машин, що дасть 
можливість теоретичного та прак-
тичного вибору їх для використання 
в Товаристві та стане локомотивом 
їх втілення в цілому в області. Тільки 
енергопостачальна організація, на-
приклад, зможе передати електро-
енергію від відновлюваних джерел 

енергії до споживачів і при цьому 
така енергія має бути якісною та від-
повідати усім стандартам. 

Навчання працівників енергоком-
панії, які відповідатимуть за втілення 
та пропаганду енергоефективності 
в Товаристві, буде проходити саме в 
цьому центрі та на об’єктах, де уже 
будуть практичні результати.

Науковці та практики області та й 
України і світу матимуть майданчик 
для спілкування на теми енергоефек-
тивності з метою подальшого втілен-
ня результатів дебатів в практичну 
площину. До роботи центру будуть 
залучені органи державної влади та 
місцевого самоврядування. 

Саме завдяки роботі Центру має 
бути розроблена Програма енер-
гоефективності ПАТ «Хмельницьк-
обленерго» з подальшим її втілен-
ням за рахунок власних коштів Това-
риства та коштів інвесторів.

Однією з площин роботи центру 
буде пошук інвесторів для фінансу-
вання як наукових розробок, так і 
практичного втілення енергоефек-
тивних проектів. А в зв’язку з подо-
рожанням виробництва традицій-
них енергоресурсів, виробництво 
енергії з відновлюваних джерел (як 
то вітрова, сонячна, біогазова, вод-
нева і інші) стають економічно вигід-
ними і перспективними для інвесто-
рів як українських, так і іноземних. 

Створення вищеназваного цен-
тру іде в ногу з енергетичною стра-
тегією України на період до 2030 ро-
ку, яку схвалив КМУ розпоряджен-
ням від 24 липня 2013 року.

І ось саме енергоменеджмент та 
енергоефективність нашого Това-
риства стануть локомотивом для 
зменшення енерговитрат, які в со-
бівартості надання послуг спожива-
чам займають левову частку, а від-
повідно буде більше можливостей 
для ефективного розвитку нашого 
підприємства.

Петро ТАрАСЮк,
провідний інженер відділу

енергоменеджменту
та енергоефективності.

ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ  ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 
УсПіШно віДБУлиСЯ

актуально

на часі
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Згідно з інформаційними до-
кументами Міжнародного Фо-
руму з Акредитації IAF ID 9:2015 
та IAF ID 10:2015, після опубліку-
вання нової версії стандарту ISO 
9001:2015 «Системи управління 
якістю. Вимоги» організаціям, 
сертифікованим на відповідність 
діючій версії ISO 9001:2008, буде 
наданий 3-річний період для пе-
реходу на нову версію стандарту. 

Попередня версія стандарту 
вимагала документувати Політи-
ку, Цілі, Настанову у сфері якості, 
6 обов’язкових методик і перед-
бачити 22 форми записів. Нова 
версія містить прямі вказівки на 
4 документи: Сфера застосуван-
ня, Політика, Цілі, Виробничі ін-
струкції, а також 21 раз вимагає 
зберігати документовану інфор-
мацію (записи).

Стандарт ISO 9000:2015 дає 
визначення задокументованої 
інформації, як інформації (та її 
носія), яку організація має контр-
олювати та підтримувати в акту-
альному стані. Задокументована 
інформація може бути подана в 
будь-якому форматі та на будь-
яких носіях і походити з будь-
якого джерела.

основними завданнями ISO 
9001 є:

 забезпечення впевненості 
зацікавлених сторін в здат-
ності організації постійно 
надавати клієнтам відповід-
ні товари та послуги;

 підвищення задоволеність 
клієнтів.

У зв’язку з тим, що на здатність 
Товариства постійно постачати 
продукцію та надавати послуги, 
які задовольняють вимоги за-
мовника, впливають або можуть 
впливати зацікавлені сторони, 
Товариство повинно визначити 

ці зацікавлені сторони та їх ви-
моги. Також Товариство повинно 
постійно здійснювати моніто-
ринг і аналізування інформації 
про ці зацікавлені сторони та їхні 
відповідні вимоги.

 Наведемо приклад зацікавле-
них сторін та їх вимог:

Також були змінені і розши-
рені вимоги до керівництва ор-
ганізації. Найвище керівництво 
повинне демонструвати своє 
лідерство та своє зобов’язання 
щодо системи управління якістю:

a) брати на себе відповідаль-
ність за результативність систе-
ми управління якістю;

b) забезпечувати розроблен-
ня політики у сфері якості та ці-
лей у сфері якості та їх узгодже-
ність зі стратегічним напрямком і 
середовищем організації;

c) забезпечувати інтегрування 
вимог системи управління якіс-
тю в бізнес-процеси організації;

d) сприяти використанню 
процесного підходу та ризик- 
орієнтованого мислення;

e) забезпечувати наявність 
ресурсів, потрібних для системи 
управління якістю;

f ) інформувати персонал про 
важливість результативного у-
правління якістю та відповіднос-
ті виконуваної роботи вимогам 
системи управління якістю;

g) забезпечувати досягнення 
системою управління якістю за-
планованих результатів;

h) задіювати, скеровувати та 
заохочувати персонал до того, 
щоб він робив внесок у резуль-
тативність системи управління 
якістю;

i) сприяти постійному поліп-
шуванню системи управління 
якістю;

j) підтримувати інших відпо-
відних керівників для демон-
стрування лідерства в їх сферах 
відповідальності.

Варто наголосити, що пере-

раховані вище вимоги стосу-
ються керівників на усіх щаблях 
системи управління Товариства і 
відповідно до наданих їм повно-
важень. 

Новим є визначення «Серед-
овище організації». Тобто Това-
риство має визначити зовнішні 

та внутрішні фактори, які є важ-
ливими для досягнення мети, 
стратегічного напряму діяльнос-
ті і які впливають на здатність 
досягати передбаченого резуль-
тату в межах системи управлін-
ня якістю. Фактори можуть бути 
визначені в розрізі правового, 
технологічного, ринкового, куль-
турного, соціального та еконо-
мічного середовища національ-
ного масштабу, тобто того, що 
прийнято називати бізнес-сере  
довищем. Звичайно, ці фактори 
можуть бути як позитивними, так 
і негативними. 

З метою проведення оцінки 
зовнішнього та внутрішнього 
середовища Товариства плану-
ється запровадження загального 
інструменту аналізу — «SWOT-
аналіз». 

Сильні (Strengths) і слабкі 
(Weaknesses) сторони є факто-
рами внутрішнього контексту 
об’єкта аналізу, (тобто тим, на 
що сам об’єкт здатний вплину-
ти); можливості (Opportunities) 
і загрози (Threats) є факторами 
зовнішнього контексту (тобто 
тим, що може вплинути на об’єкт 
ззовні і при цьому не контролю-
ється об’єктом).

Також новим є впровадження 
ризик-орієнтовного мислення в 
діяльність Товариства. 

Ризик — це вплив невизна-
ченості на діяльність організа-
ції, це позитивне або негативне 
відхилення від очікуваного, це 
стан нестачі навіть часткової ін-
формації стосовно розуміння чи 
знання події, її наслідку чи ймо-
вірності. Ризик — це вплив неви-

значеності, а будь-яка невизна-
ченість може мати позитивний 
чи негативний впливи. 

Поняття «ризик» в контексті 
ISO 9001 стосується невизна-
ченості в досягненні цілей ор-
ганізації. Поняття «можливість» 
в контексті ISO 9001 стосується 

передбачення очікуваного і ви-
хід за межі поставлених цілей. 
Визначення ризиків і можливос-
тей є основою для підвищення 
результативності системи управ-
ління якістю, досягнення кращих 
результатів і запобігання нега-
тивним впливам. Нині в Товари-
стві ведеться розробка методики 
з визначення та оцінки ризиків і 
можливостей.

Варіанти реагування на ризи-
ки можуть охоплювати уникнен-
ня ризику, прийняття ризику з 
метою використання можливос-
ті, яку він дає, усунення джерела 
ризику, зменшення ймовірності 
настання наслідків, розділення 
ризику чи збереження ризику 
на основі поінформованого рі-
шення.

Одна з ключових цілей систе-
ми управління якістю — діяти як 
запобіжний інструмент. Поняття 
запобіжної дії зазначено через 
використання ризик-орієнтова-
ного мислення у формулюван-
ні вимог до системи управління 
якістю.

Визначені можливості можуть 
зумовити застосування нових 
технологій, виробництво нової 
продукції чи розширення спек-
тру надаваних послуг, виходу на 
нові ринки, залучення нових за-
мовників, побудови нових парт-
нерських стосунків та інших ба-
жаних і дієвих засобів, щоб реа-
гувати на потреби Товариства чи 
замовників.

валерій ГерАСиМЧУк,
начальник відділу

управління якістю.

Зацікавлені сторони Потреби та очікування

Споживачі якість, ціна, безперервне постачання електроенергії;  
надання якісних супутніх послуг

Власники/акціонери Стала прибутковість; прозорість роботи

Працівники Товариства Комфортні та безпечні умови праці;
Визнання і винагорода

Постачальники і партнери Взаємна фінансова зацікавленість і послідовність 

Суспільство Дотримання законодавчих і нормативних вимог;
Збереження і захист навколишнього середовища

НОВА ВЕРСІЯ СТАНДАРТУ 

ISO 9001:2015

НОВІ ВИМОГИ
До СиСТеМи УПрАвліннЯ ТовАриСТвоМ

Задля своєчасної
підготовки до
ОЗП 2016-2017

Для надійного постачання електроенергії 
споживачам та недопущення в осінньо-зимо-
вий період аварійних ситуацій в електричних 
мережах усіма відокремленими підрозділа-
ми ПАТ «Хмельницькобленерго» здійснюється 
комплекс заходів щодо нормативного забез-
печення процесу експлуатації електромереж 
Товариства.

З цією метою належної та своєчасної під-
готовки до роботи в осінньо-зимовий періоду 
2016-2017 років розроблено План заходів щодо 
сталого сталого функціонування ПАТ «Хмель-
ницькобленерго», який затверджений наказом 
по Товариству від 30.05.2016 № 424.

основними завданнями з підготовки є:
• забезпечення виконання планів залучен-

ня сил і засобів, порядку взаємодії струк-
тур управління;

• проведення уточнення сил і засобів для 
протидії можливим загрозам виникнення 
надзвичайних ситуацій і реагування на них;

• забезпечення утримання в постійній го-
товності автомобільної та спеціальної ін-
женерної техніки, дизель-генераторів, об-
ладнання і інвентаря;

• заготовлення в необхідній кількості про-
тиожеледних матеріалів та запасу пальних 
та мастильних матеріалів;

• забезпечення оперативних залучень авто-
номних джерел електропостачання (ди-
зельні генератори, відомчі електростанції) 
у разі відключення  від електропостачан-
ня соціально значимих споживачів;

• забезпечення у повному обсязі наявність 
аварійного (матеріального) запасу;

• забезпечення наявності аварійного запа-
су паливно-мастильних матеріалів;

• уточнення з відповідними службами міс-
цевих органів виконавчої влади та ДСНС 
оперативних планів дій при виникненні 
аварій в системах комунікацій енергоза-
безпечення;

• забезпечення підтримання  у працездат-
ному стані в умовах низьких температур 
систем виявлення й гасіння пожеж, вну-
трішнього і зовнішнього водогону, інших 
джерел водопостачання, резервних дже-
рел електроживлення, вентиляції і конди-
ціювання повітря та теплових мереж;

• проведення позачергового огляду та пе-
ревірка стану пожежної та техногенної 
безпеки;

• забезпечення своєчасного технічного об-
слуговування, заміна несправних первин-
них засобів пожежогасіння, укомплекту-
вання вогнегасниками автомобілів й інші 
об’єктів;

• забезпечення виконання в повному обся-
зі приписів органів ДСНС та Державної ін-
спекції з експлуатації електричних станцій 
і мереж;

• організація проведення роз’яснюваль ної 
роботи серед населення щодо дотриман-
ня правил безпеки при загрозі та виник-
ненні НС.

Із настанням холодів зростає навантаження 
на електричні мережі, що може призвести до їх 
пошкодження внаслідок порушення балансу між 
виробленням та споживанням електричної енер-
гії. Враховуючи нинішню напружену ситуацію як з 
видобутком, так і з постачанням вугілля на тепло-
ві електростанції, питання забезпечення сталого 
електропостачання споживачам в періоди ран-
кового та вечірнього максимумів навантаження 
енергосистеми залишається пріоритетним.

Посприяти забезпеченню сталого функціо-
нування об’єднаної енергетичної системи Укра-
їни можуть і споживачі, раціонально регулю-
ючи режими споживання електричної енергії. 
Зокрема — зменшуючи споживання електрич-
ної енергії в години максимальних навантажень 
Об’єднаної енергетичної системи України та 
збільшуючи навантаження на електромережі у 
нічні години доби.

Належне та своєчасне виконання усіх вище-
зазначених заходів забезпечить надійне функ-
ціонування енергетичних мереж ПАТ «Хмель-
ницькобленерго».

Андрій МАкАров,
заступник начальника служби

з питань  цивільного захисту,
пожежної безпеки та екології.

Цивільний Захист
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