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ЦЕ — У НАС!

Відбулися чергові загальні збори Членів 
Ради Оптового ринку електричної енергії 
(ОРЕ) України, в результаті яких переобрано 
склад Ради ОРЕ, що є виконавчим органом 
між загальними зборами учасників ОРЕ.

До складу Ради від класу постачальників, 
уже вдруге, обрано в.о. генерального дирек-
тора ПАТ «Хмельницькобленерго» Олега Іва-
новича Козачука. Загалом до складу Ради ОРЕ 
відповідно до Договору між членами ОРЕ вхо-
дять десять голосуючих директорів — по п’ять 
від класу виробників і класу постачальників.

Рада ОРЕ здійснює загальний нагляд за 
роботою ДП «Енергоринок», системи забез-
печення функціонування ОРЕ, виконанням 
умов Договору та пов’язаних з цим зобов’я-
зань, регулює відносини на Оптовому ринку 
та визначає основні економічні, фінансові за-

сади і механізми його функціонування, а та-
кож сприяє надійній роботі об’єднаної енер-
госистеми України. 

На засіданнях Ради приймаються рішення 
з найбільш актуальних питань, що виникають 
в роботі ринку електричної енергії, — таких 
як розрахунки за електроенергію, розподі-
лення коштів та ін. 

Колектив ПАТ «Хмельницькобленерго» 
щиро вітає Олега Івановича з обранням йо-
го членом Ради ОРЕ України. Переконані, що 
Олег Іванович із гідністю та відданістю буде 
виконувати покладені на нього обов`язки, 
позитивно вплине на результативність ре-
формувань ринку електроенергії та перетво-
рень в енергетиці України.

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».

ЦЕ — У НАС!

ОЛЕГА КОЗАЧУКА ВДРУГЕ ОБРАНО
ДО СКЛАДУ РАДИ ОРЕ

Уже більше ніж 10 років ПАТ «Хмельницькобленерго» 
працює, постійно удосконалюючись та орієнтуючись на 
максимальне задоволення потреб споживачів та інших 
зацікавлених сторін. Значну роль у цій діяльності відіграє 
дієва система менеджменту Товариства. 

З метою оцінки та підтвердження відповідності системи 
управління Товариства вимогам міжнародних стандартів: ISO 
9001:2015 «Системи управління якістю», ISO 14001:2015 «Сис-
теми екологічного управління», BS OHSAS 18001:2007 «Систе-
ми управління гігієною та безпекою праці» на початку лютого 
в ПАТ «Хмельницькобленерго» відбувся сертифікаційний 
аудит. Зважаючи на те, що цьогоріч сертифікація відбувалась 
саме у міжнародній системі сертифікації DQS, аудит був над-
звичайно розгорнутий та змістовний.

За чотири дні ретельної перевірки аудитори ОССМ «Прирост» 
ознайомились та перевірили цілий ряд процесів і підрозділів 
Товариства, в тому числі і процеси управління персоналом, і 
взаємодію із зацікавленими сторонами, інформаційно-технічне 
забезпечення діяльності, тарифоутворення та й інші напрямки. 
Не оминув аудит і відокремлені підрозділи Товариства.

Саме детальна та неупереджена аудиторська перевірка 
забезпечила змогу оцінити відповідність системи управління 
Товариством, ефективність взаємодії із всіма зацікавленими 
сторонами, в тому числі із споживачами та суспільством, 
виділити аспекти для удосконалення діяльності та подальшого 
розвитку.

Зважаючи на постійне удосконалення діяльності, ви-
користання сучасних технологій, турботу про якість та 
безпеку праці, збереження довкілля, комфортні умови 
роботи персоналу, ОССМ «Прирост» рекомендував органу 
сертифікації DQS видати сертифікати відповідності системи 
менеджменту ПАТ «Хмельницькобленерго». Це є черговим 
підтвердженням злагодженої роботи Товариства, вірно 
обраних стратегічних напрямків діяльності та готовності 
Товариства задовольняти вимоги не тільки споживачів 
електроенергії, а й партнерів, акціонерів, суспільства та 
персоналу.

ПРОЦЕС ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ У ДІЇ
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ХТО ПЕРШІСТЬ ВЕДЕ, 
ХТО — ПОЗАДУ БРЕДЕ 
Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за 12 місяців 2017 року

Відділ оперативної інформації та звітності
Дирекції комерційної.

ЗНАЙ НАШИХ!

НАШІ НОВИНИ

Назва РЕМ Енергозбутова 
діяльність

Охорона 
праці

Надходження 
коштів від інших 
видів діяльності

Загальний 
рейтинг

ВІНЬКОВЕЦЬКИЙ 13 9 7 14
ГОРОДОЦЬКИЙ 21 16 6 21
ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ 17 1 20 7
ДУНАЄВЕЦЬКИЙ 5 6 11 5
КАМ.-ПОДІЛЬСЬК. МІСЬКИЙ 16 2 17 9
КАМ.-ПОДІЛЬСЬКИЙ 11 6 13 11
НОВОУШИЦЬКИЙ 6 20 22 20
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ 19 3 9 13
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 10 22 17 19
ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ 3 6 11 3
ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ 8 9 5 6
БІЛОГІРСЬКИЙ 15 12 2 12
ВОЛОЧИСЬКИЙ 4 9 8 4
ІЗЯСЛАВСЬКИЙ 18 14 19 18
КРАСИЛІВСЬКИЙ 7 14 13 8
ЛЕТИЧІВСЬКИЙ 2 3 4 1
ПОЛОНСЬКИЙ 9 16 13 16
СЛАВУТСЬКИЙ 12 12 13 15
СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ 22 18 21 22
СТАРОСИНЯВСЬКИЙ 14 18 1 10
ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ 1 21 2 2
ШЕПЕТІВСЬКИЙ 20 5 9 17

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Щасливі власники
подарункових сертифікатів

Начальник Контакт-центру ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» Іван Глабчастий за дору-
ченням керівництва Компанії вручив трьом 
переможцям акції «Передавай та вигравай!» 
обіцяні «супер-призи» — подарункові сер-
тифікати на придбання побутової техніки та 
предметів побуту. Першою картку отримала 
красилівчанка Надія Пащук. 

Хмельничанці Олені Івановій сертифікат на 
дві тисячі гривень вручили просто у Сервісно-
му центрі ПАТ «Хмельницькобленерго». Жінка 
зауважила: через власний «Особистий кабінет 
побутового споживача» здійснює оплату й за ра-
хунком батька Віталія Романішина з Моломоли-
нець. Саме на нього і випав переможний жереб. 

Найбільше ж пощастило кам’янчанину 
Миколі Желавському, до речі, — професору 
Подільського державного аграрно-технічно-
го університету. Тепер його сім’я зможе при-
дбати побутову техніку чи предмети побуту 
на суму три тисячі гривень!

Окрім того, фахівцями ПАТ «Хмельницьк-
обленерго» здійснено 45 поповнень особо-
вих рахунків споживачів електроенергії на 
суму 200 грн. кожне. А в помешканнях двад-
цяти переможців акції «Передавай та вигра-
вай!» проводиться заміна звичайних лічиль-
ників на лічильники зонного обліку.

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».

 Наказом Міністра енергетики та вугіль-
ної промисловості України Ігоря Насалика 
№ 780 від 28 грудня 2017 року «Про підсум-
ки семінару-наради та показово-практично-
го заняття з цивільного захисту» керівників 
підприємств паливно-енергетичного комп-
лексу України зобов’язано «використовува-
ти досвід проведення показово-практично-
го заняття ПАТ «Хмельницькобленерго» під 
час підготовки заходів з питань цивільного 
захисту».

Високу оцінку семінару-нараді та пока-

зово-практичному заняттю з цивільного 
захисту з фахівцями підприємств палив-
но-енергетичного комплексу України, ор-
ганізованому на базі ПАТ «Хмельницьк-
обленерго» з 17 по 19 жовтня 2017 року, 
дав і начальник управління охорони праці, 
промислової безпеки та цивільного захисту 
Міненерговугілля України Олег Усачов. Він, 
зокрема, відзначив високий організаційний 
рівень та результативність заходу.

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».

Міненерговугілля пропагує досвід
ПАТ «Хмельницькобленерго»

у сфері цивільного захисту

Клінічні ознаки грипу типу А/H1N1: головний біль, 
біль у м’язах, біль у горлі, підвищення температури тіла, 
кашель, нежить, закладання носа, в окремих випадках — 
блювота і пронос. 

Як можна заразитися вірусом грипу типу А/H1N1?
Від іншої хворої людини повітряно-краплинним, пові-

тряно-пиловим шляхом (вірусні частки по повітрю пере-
носяться від хворої людини до здорової під час розмови, 
кашлю, чхання), при тісному контакті (перебування на від-
стані близько 2-х метрів).

Як довго є заразним хворий на грип типу А/H1N1?
Інфекційний період (період, коли хворий небезпеч-

ний для оточуючих) при грипі типу А/H1N1 може бути 
протягом 7 днів від початку хвороби, але якщо клінічні 
симптоми хвороби зберігаються — то до їх зникнення.

Як запобігти зараженню грипом типу А/H1N1?
• уникати контакту з особами, що мають прояви грипоз-

ної інфекції;
• обмежити відвідини місць великого скупчення людей;
• часто провітрювати приміщення;
• часто мити руки з милом;
• прагнути не торкатися очей, носа або рота немитими 

руками;
• уникати обіймів, поцілунків і рукостискань;
• прикривати ніс і рот при чханні або кашлі одноразо-

вою носовою серветкою, яку одразу ж після викори-
стання потрібно викинути;

• якщо у людини є симптоми грипу, то необхідно трима-
тися від неї на відстані не менше двох метрів.
Що повинні знати батьки, щоб запобігти заражен-

ню дітей грипом?
• навчити дітей часто мити руки з милом протягом 20 

секунд;
• батьки також повинні виконувати цю процедуру, що 

служить добрим прикладом для дітей;
• навчити дітей кашляти і чхати в серветку або руку; 
• батьки також повинні виконувати цю процедуру, що 

служить добрим прикладом для дітей;
• навчити дітей не підходити до хворих ближче, ніж на 

півтора — два метри;
• хворі діти повинні залишатися вдома (не відвідувати 

дошкільні установи і школи);
• утримуватися дітям і батькам від відвідин місць скуп-

чення людей.
Що робити, якщо дитина захворіла на грип ?

• при перших ознаках захворювання дитину необхідно 
покласти у ліжко і викликати лікаря;

• залишити хвору дитину вдома, окрім тих випадків, 
коли їй потрібна термінова медична допомога. Не від-

правляти дитину в школу або до дошкільної установи;
• хворі на грип небезпечні для оточуючих і повинні бути 

негайно ізольовані. Неприпустима їх поява в громад-
ському транспорті, дитячих колективах та інших міс-
цях масового перебування людей.

• хворого необхідно розташувати в окремій кімнаті або 
огородити ширмою, виділити йому індивідуальний 
посуд, рушник, предмети особистої гігієни;

• не допускати контакту хворого із здоровими членами 
сім’ї, окрім тих, хто доглядає за ним;

• особа, що доглядає за хворим, повинна носити двоша-
рову марлеву пов’язку або разову маску, яку потрібно 
міняти кожні 4 години. Після кожного контакту з хво-
рим необхідно ретельно мити руки з милом;

• маска повинна бути або одноразовою, яку після зміни 
викинути в корзину, або багаторазовою, яку після пран-
ня необхідно ретельно прасувати гарячою праскою;

• проводити провітрювання приміщення декілька разів 
на добу;

• щодня робити вологе прибирання приміщень оселі;
• повітря в приміщеннях повинне бути достатньої во-

логості;
• мати разові носові серветки і корзину для використа-

них серветок в межах досяжності хворого;
• створити хворій дитині комфортні умови. Вкрай важ-

ливими є спокій, постільний режим;
• якщо у дитини лихоманка, то їй необхідно дати жаро-

знижуючі ліки (препарати парацетамолу або ібупро-
фену), після цього викликати лікаря;

• до приходу лікаря давати дитині пити багато рідини 
(сік, негазована вода, морс, компот тощо);

• не слід займатися самолікуванням. Відповідне медика-
ментозне лікування хворому призначає тільки лікар!
Які ознаки захворювання у дитини повинні при-

мусити негайно звернутися за медичною допомогою?
• Прискорене або утруднене дихання.
• Синюшність навкруги рота, інших шкірних покровів.
• Поява на тілі дитини крововиливів (навіть дуже ма-

леньких), носової кровотечі.
• Висока температура тіла.
• Відмова дитини від пиття.
• Неможливість розбудити дитину або відсутність її ре-

акції на звертання.
• Надмірне збудження дитини або поява судом.
• Поява блювоти, частого рідкого стільця.
• Скарги дитини на сильний головний біль.
• Відсутність сечовипускання або сліз під час плачу.

Світлана САБУНЯК,
головний лікар ЛОК «Яблуневий сад».

Обережно: ГРИП!



 «Таке високе звання — це неначе під-
сумок пройденого. Значить, недарма я 
віддав свої роки енергетиці!» — задум-
ливо резюмує наприкінці свого інтерв’ю 
Мар’ян Мар’янович. А розпочинає його 
— з витоків:

— Народився я 13 серпня 1960 року в Даш-
ківцях Віньковецького району. Восьмирічка, 
потім навчання в Кам’янець-Подільському 
радгосп-технікумі, на відділі електрифікації 
сільського господарства. Вчився добре, точні 
науки давалися мені найкраще… 

— А які дисципліни були для Вас улюбле-
ними? 

— Пригадую одного викладача-фронтови-
ка, колишнього командира розвідроти, який 
викладав «Теоретичні основи електротехні-
ки». У нього було дві основних оцінки — «2» 
і «5»… І так склалося, що я пропустив його 
екзамен (скупався у холодній водоймі, засту-
дився сильно…), то й мусив здавати пізніше, 
разом з іншими «хвостатими». Іспит склав у 
нього — людини старого гарту, яка бачила 
студентів наскрізь, — на «відмінно». Я й досі 
пам’ятаю, як він привітав мене і сказав: «Тіль-
ки з таких виходять справжні спеціалісти!» 
Уявляєте, яким окриленим я вийшов після то-
го іспиту, після ТАКОЇ оцінки!..

Предмет «Електричні машини і трансфор-
матори» теж був одним із моїх улюблених. 
Взагалі, підготовка тоді була дуже сильною. 
Вся молодь справді хотіла вчитися, досягти 
чогось у житті, причому, самотужки, без будь-
яких протекцій.

— Якими були Ваші 
перші кроки в практич-
ній енергетиці?

— У 1979 році, після 
технікуму, пішов працю-
вати у Віньковецький 
РЕМ електромонтером 
групи підстанцій. Потім 
служба в армії. Служив 
у Львівській області на 
серйозному об’єкті — 
командному пункті — 
електромеханіком-дизе-
лістом. Складне військо-
ве обладнання, схеми… 
То було для мене своє-
рідними курсами підви-
щення кваліфікації. 

Одразу після армії пристав на пропозицію 
тодішнього начальника РЕМ Генріха Іванови-
ча Лохвіцького, почав працювати інженером. 
Паралельно заочно навчався у Вінницькому 
політехнічному інституті за спеціальністю 
«Електричні мережі і системи». 

Одним зі справжніх уроків професії стала 
для мене ліквідація наслідків аварії на Лади-
жинській ДРЕС. Багато фахівців з усіх-усюд 
направили туди. Я потрапив до бригади елек-
трослюсарів майстра Козікова — сибі-
ряка, який проводив монтаж уже тре-
тьої станції. Ми прийшли на той об’єкт 
із електромереж, абсолютно «далекі» 
від великої енергетики. Але з Козіковим 
за ті чотири місяці, які там працювали, 

ми пройшли від котло-
турбінного цеху до ВРУ 
330 кВ. Особисто мені 
довелося опресовувати 
ПЕН, ПТН, робити гене-
ратор 20 кВ. Що й каза-
ти, багато чого навчився 
робити... 

— …І, напевне ж ви-
користали ці знання 
та навики у подальшій 
своїй роботі?

— Звичайно. А дове-
лося ж працювати в РЕ-
Мі й інженером лабора-
торії ізоляції, і з 1984 ро-
ку — майстром розпо-
дільчих мереж. У 1993-му ме-
не призначено начальником 
Віньковецького РЕМ — і ось 
уже 25 років я на цій посаді…

Багато відтоді збігло води, 
— замислено дивиться за ві-
кно Мар’ян Мар’янович. — Бу-
ли злети, були й падіння, було 
все…

Власне, що мій попере-
дник Генріх Іванович Лохвіць-
кий заклав у мені, те й несу по 
житті.

З колективом можна пра-
цювати, колектив хороший. 
Штат укомплектований і гото-
вий до нових трудових звер-
шень (посміхається)!

— Мар’яне Мар’яновичу, на Вашому 
трудовому віку були і зародження, і ста-
новлення, і розвиток вітчизняної енер-
гетики. Як би Ви назвали сьогочасний її 
етап? 

— Зараз у нашій електроенергетиці три-
ває період вдосконалення, сказати б, поси-
лення розвитку. Самоутримуючі проводи, 
вважаю, — дуже потрібна справа. Винесення 
шаф обліку — теж. 

Пригадую свою поїздку у складі делегації 
директорів РЕМ до 
Словаччини у 2007 
році, де я побачив 
звичний уже в тих 
краях досвід об-
лаштування при-
ладів обліку в жит-
лових будинках. 

Коли ж ми «щільно» 
зіткнулися з вино-
сом шаф у наших 
багатоквартирних 
будинках, — ой, там 
багато проблем є! 
Саме через невре-
гульованість цих 
питань на рівні держави. Але ми за підтрим-
ки місцевої влади, територіальної громади їх 
успішно вирішуємо.

— Наскільки мені відомо, Ваш район — у 
пілотному проекті переходу електроме-
реж на 20 кВ. Як Ви ставитеся до таких 
перспектив?

 — Спеціалісти знають, що це таке. Це — 
зменшення технологічних витрат електрое-
нергії у два-чотири рази. То, певна річ, затрат-
ний проект, але — швидкоокупний. 

В інвестпрограму 2018 року закладено бу-
дівництво першої черги підстанції «Калюсик». 
Вона потрібна району як повітря. Навіть якщо 
ця підстанція буде 110/10 кВ, при реалізації 
цього проекту ми скорочуємо протяжність 
ліній електромереж у три-чотири рази, від-
повідно — ТВЕ падатимуть до мінімуму. 

Те саме зі смарт-технологіями. Підтримую 
їх «руками і ногами»! Бо це — майбутнє. При-
чому, переконаний, — найближче майбутнє. 
Ще якихось п’ятнадцять років тому ніхто з нас 
і не мріяв про елегазове обладнання на під-
станціях, а нині — це вже наша реальність! До 
речі, як і АСКОЕ…

— Як у Вас на особистому «фронті», 
Мар’яне Мар’яновичу?

— Все гаразд, не скаржуся (посміхається). 
З дружиною Ларисою, нині економістом на-
шого РЕМу, познайомилися, коли вона була 
ще школяркою. Дочекалася повноліття, одру-
жилися… Дві наші доньки — Ольга і Мар’яна 
— нині обидві мешкають у США, в Нью-Йор-
ку. Асимілювалися, працюють. Старша донька 
Оля онука мені подарувала, звати — Кирил. 
Якраз цими днями він гостює у нас… 

 — Бачу книги на Вашому робочому сто-
лі. Що це за видання?..

 — Ці дві книги (показує) я вважаю своїми 
букварями і Бібліями водночас. Одній уже 
майже півстоліття, інша — написана шість ро-
ків тому (її подарував мені колишній куратор 
моєї університетської групи). За ними й живу. 

Світ удосконалюється, але мусимо пам’я-
тати ази…

Інтерв’ю взяв
Ростислав БАЛЕМА.

На фото: студентська пора М. Му-
шинського; з колегою; його 
професійні «букварі» та «Бі-
блії»; новий сучасний об’єкт 
Віньковецького РЕМ.

Фото автора
та з сімейного архіву

М.М. МУШИНСЬКОГО. 
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ЛЮДИ ТВОЇ, ЕНЕРГЕТИКО

СВІТ УДОСКОНАЛЮЄТЬСЯ,
АЛЕ МУСИМО ПАМ’ЯТАТИ АЗИ…

Мар’ян МУШИНСЬКИЙ:

Численні грамоти та цінні подарунки від ПАТ «Хмельницькобленерго», облдержадміністра-
ції та обласної ради, Грамота Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 
(2001), нагрудний знак «Відмінник енергетики України» (2005), занесення на Дошку Пошани ПАТ 
«Хмельницькобленерго» (2009, 2012, 2014), Почесна грамота Міністерства енергетики та ву-
гільної промисловості України (2016)… І ось, як ми вже повідомляли у попередньому номері 
«ЕНЕРГІЇ», — відповідно до Указу Президента України №427/2017 «Про відзначення державними 
нагородами України з нагоди Дня енергетика», «за вагомий особистий внесок у розвиток вітчиз-
няного енергетичного комплексу, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм» ди-
ректорові Віньковецького району електричних мереж акціонерного товариства «Хмельниць-
кобленерго» М.М. Мушинському присвоєно почесне звання «Заслужений енергетик України».
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ПРЕСТИЖ КОМПАНІЇ

ПАТ «Хмельницькобленерго» — одна з про-
відних енергопостачальних компаній України, що 
динамічно розвивається, впроваджує ефективну 
стратегію розвитку, сучасні методи управління, — 
є Службою енергетики Хмельницької територіаль-
ної підсистеми ЄДС ЦЗ.

Енергетики Хмельниччини повинні бути по-
стійно готовими до надзвичайних ситуацій різно-
го характеру. Тому, на виконання вимог ст. 20 та ст. 
55 Кодексу цивільного захисту України, рішенням 
Дирекції Товариства за погодженням з Наглядо-
вою Радою Товариства з метою приведення у від-
повідність організаційно-штатної структури ство-
рено Департамент цивільного захисту, пожежної 
безпеки та екології ПАТ «Хмельницькобленерго». 
Основними його завданнями стали: організація і 
контроль за виконанням вимог нормативної доку-
ментації з питань цивільного захисту, пожежної та 
техногенної, екологічної безпеки; проведення за-
ходів, спрямованих на запобігання надзвичайним 
ситуаціям; зниження шкідливого впливу виробни-
чих факторів на навколишнє середовище, життя і 
здоров’я працівників; координація і вдосконален-
ня роботи у цьому напрямку всіх підрозділів Това-
риства. 

На виконання завдань Департаменту, Това-
риство, відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 
14001:2015, у 2017 році отримало сертифікат, який 
посвідчує, що система екологічного управління 
стосовно надання послуг з передачі та постачання 
електричної енергії ПАТ «Хмельницькобленерго» 
направлена на визначення шляхів досягнення ви-
сокої якості життя нинішнього та майбутніх поко-
лінь хмельничан на основі збереження навколиш-
нього природного середовища, раціонального ви-
користання та відтворення природно-ресурсного 
потенціалу краю, запобігання забрудненню атмос-

ферного та водного басейнів, земельних ресурсів, 
забезпечення захисту міста та обласних центрів 
від несприятливих техногенних аварій на об’єктах 
електропостачання шляхом впровадження заходів 
щодо запобігання цим аваріям та ліквідації їх на-
слідків. 

Департаментом за підтримки директорів дирек-
цій Товариства, у взаємодії з обласною державною 
адміністрацією, обласною радою, органами місце-
вого самоврядування, комісією з питань техноген-
ної, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
облдержадміністрації, координаційною радою, 
керівниками обласних управлінь, установ та ор-
ганізацій області у 2017 році, проведено комплекс 
заходів, направлених на виконання пріоритетних 
завдань, покладених на Міненерговугілля України, 
вимог Уряду України, рішень колегій Міністерства 
щодо підвищення рівня техногенної і пожежної 
безпеки, захисту населення від негативного впли-
ву наслідків надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру, щодо збереження життя 
людини, захисту території та об’єктів області. 

Під час підбиття Хмельницькою облдержадміні-
страцією та ДСНС України підсумків роботи з реалі-
зації державної політики у сфері цивільного захи-
сту ПАТ «Хмельницькобленерго» визнано однією 
із найкращих служб цивільного захисту області. 
Відповідно правами голови облдержадміністрації 
та начальника ГУ ДСНС України у Хмельницькій 
області були заохочені працівники Товариства, які 
брали участь в організації та проведенні заходів 
цивільного захисту (Козачук О.І., Пилипенко А.О., 
Манільчук А.В., Грубі Г.Б., Паламарчук В.М., Мельник 
В.В., Макаров А.О., Дзюбій В.І. та інші). 

За результатами аналізу, проведеного Управлін-
ням охорони праці, промислової безпеки, фізично-
го та цивільного захисту Міненерговугілля України 

у квітні 2017 року, за підсумками 
роботи підприємств паливно-енер-
гетичного комплексу із виконання 
вимог чинного законодавства, ак-
тів Президента України та Кабінету 
Міністрів України у сфері цивільно-
го захисту ПАТ «Хмельницькобле-
нерго» визнано одним з найкращих 
Товариств ПЕК у забезпеченні готовності до дій за 
призначенням в умовах загрози або виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного та природно-
го характеру і управління проведенням рятуваль-
них та інших невідкладних робіт.

Згідно з п. 27 Галузевого плану основних захо-
дів у паливо-енергетичному комплексі Міненер-
говугілля на 2017 рік, затвердженого наказом Мі-
ністерства енергетики та вугільної промисловості 
України від 30.11.2016р. №777, з метою вироблен-
ня суб’єктами господарювання єдиного підходу 
до виконання завдань і заходів у сфері цивільно-
го захисту з 17 по 19 жовтня 2017 року на базі ПАТ 
«Хмельницькобленерго» відбулися семінар-на-
рада та показово-практичні заняття з цивільного 
захисту із фахівцями енергопостачальних компа-
ній України. Мети заходу досягнуто, поставлені 
завдання виконано у повному обсязі та заохочено 
працівників Товариства за вміле керування, висо-
кий професіоналізм, якісну організацію семіна-
ру-наради та практично-показового заняття з ци-
вільного захисту (відповідно до наказу Міненер-
говугілля від 0.02.2013 №67 «Про затвердження 
Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Мі-
ністерства енергетики та вугільної промисловості 
України»). 

 За взятий курс з екологізації виробництва на 
основі комплексності рішень у питаннях охорони 
навколишнього природного середовища, забезпе-

чення стабільної роботи енергетичної галузі наці-
ональної економії, збереження цілісності енерге-
тичної системи України, професіоналізм, сумлінну 
наполегливу працю та з нагоди відзначення Дня 
енергетика Подякою Міністерства енергетики та 
вугільної промисловості України І. Насалика (наказ 
№157-к/з від 12.12.2017 року) нагороджений в.о. 
генерального директора ПАТ «Хмельницькобле-
нерго» Козачук Олег Іванович.

За вагомий внесок у розвиток підприємств ПЕК 
України, сумлінну працю, виконання особливо 
важливих і невідкладних завдань на високому про-
фесійному рівні Подякою Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості України І. Насалика (на-
каз №112-к/з від 11.12.2017 року) нагороджений 
начальник відділу цивільного захисту Департамен-
ту цивільного захисту, пожежної безпеки та еколо-
гії ПАТ «Хмельницькобленерго» Мельник Валерій 
Валерійович. А провідний інженер відділу пожеж-
ної безпеки та екології Департаменту цивільного 
захисту, пожежної безпеки та екології Товариства 
Драпатий Микола Петрович за сумлінну працю, 
добросовісне ставлення до виконання посадових 
обов’язків та з нагоди відзначення Дня енергетика 
відзначений Подякою в.о. генерального директора 
ПАТ «Хмельницькобленерго». 

Анатолій МАНІЛЬЧУК, 
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пожежної безпеки та екології. 

Значна кількість пожеж виникає як результат теплового прояву 
електричного струму. Загальновідомо, що електромагнітні явища та 
процеси, які складають основу роботи електроустановок, а також ті, що 
спостерігаються в прирроді, здатні призвести до виникнення пожежі. В 
більшості випадків такі пожежі виникають як результат коротких зами-
кань в електричних ланцюгах; перегріву та займання речовин і мате-
ріалів від нагрітого електроустаткування; струмових перенавантажень 
проводів та електричних машин; великих перехідних опорів тощо. У 
світі частка таких пожеж складає 20-25% та має тенденцію до зростан-
ня. Схожа ситуація спостерігається і в Україні. 

Основні причини виникнення пожеж від теплового прояву 
електричного струму: 

• коротке замикання; 
• перевантаження; 
• перехідний опір; 
• розряди статичної електрики; 
• блискавка; 
• електричні іскри (краплі металу); 
• електричні лампи розжарювання загального призначення.

ПРИЧИНИ ЗАГОРЯНЬ КАБЕЛІВ І ПРОВОДІВ
Враховуючи поширеність та небезпеку пожеж, які виникають внас-

лідок теплового прояву електричного струму, розглянемо детальніше 
причини займань в електричному устаткуванні та установках, які екс-
плуатуються на підприємствах.

Перегрів від короткого замикання між жилами кабелів, жила-
ми кабелю та землею можливий внаслідок таких причин: 

• пробою ізоляції підвищеною напругого, зокрема від переванта-
ження, викликаного ураженням блискавкою; 

• пробою ізоляції в місці механічного пошкодження в процесі екс-
плуатації; 

• пробою ізоляції при виникненні мікротріщин внаслідок завод-
ського дефекту; 

• пробою ізоляції від її старіння; 
• пробою ізоляції в місці локального зовнішнього чи внутрішньо-

го перегрівання; 
• пробою ізоляції в місці локального підвищення вологості або 

агресивності середовища; 
• випадкового або навмисного з’єднання струмопровідних жил 

кабелів та проводів між собою чи з’єднання струмопровідних 
жил із землею.

Перегрів від струмового перевантаження може статися у ви-
падках:

• підключення до електричної мережі споживачів завищеної по-
тужності; 

• появи значного струму витоку між струмопровідними провода-
ми та землею;

• підвищення навколишньої температури на ділянці або в одному 
місці, погіршення тепловідведення або вентиляції.

Перегрів у місцях перехідних опорів може виникнути за таких 
умов: 

• ослаблення контактного тиску в місці з’єднання двох або більше 
струмопровідних жил, що призводить до значного підвищення 
перехідного опору; 

• окиснення в місцях з’єднання провідників електричного струму.

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ЗАЙМАНЬ В ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНИХ 
ПРИЛАДАХ, АПАРАТАХ, УСТАТКУВАННІ

Перегрів приладів, апаратів та устаткування від замикання 
електронагрівальних елементів відбувається внаслідок: 

• руйнування ізоляції від її старіння; 

• руйнування електроізоляційних елементів від зовнішньої меха-
нічної дії;

• пробою електроізоляції конструктивних елементів підвищеною 
напругою живлення; 

• окиснення та послаблення контактного тиску в місцях підклю-
чення струмопровідних елементів, що викликає значне підви-
щення перехідного опору; 

• википання води або іншої рідини, яка підлягала нагріванню, що 
призводить до деформації та руйнування нагрівача; 

• нашарування струмопровідного забруднення між струмоведу-
чими конструктивними елементами.

Займання від електронагрівальних приладів бувають у разі: 
• теплового опромінення горючих речовин від поверхні електро-

нагрівальних приладів;
• потрапляння горючих речовин на нагріту поверхню електрона-

грівальних приладів, апаратів, устаткування;
• недотримання безпечних відстаней від нагрітих поверхонь та-

ких приладів до горючих матеріалів.
Причини займання освітлювальної апаратури. 
Перегрів від електричного пробою може виникнути в разі: 

• зниження електроізоляційних якостей конструктивних елемен-
тів; 

• механічного зміщення струмопровідних елементів до взаємно-
го зіткнення різними потенціалами; 

• послаблення контактного тиску та підвищення перехідного опо-
ру в місцях підключення проводів і джерел світла;

• використання джерел світла завищеної потужності; 
• окиснення поверхонь, які контактують, і підвищення перехідно-

го опору в місцях підключення джерел світла (ламп у цоколі, па-
троні, лампотримачі) до живильної напруги.

Перегрів в елементах пускорегулювальної апаратури люмінес-
центних ламп та ламп типу ДРЛ виникає внаслідок: 

• електричного пробою конденсатора, що призводить до струмо-
вого пробою дроселя; 

• погіршення природного охолодження елементів конструкції 
освітлювача, зокрема дроселя, при сильному запиленні або не-
правильному встановленні; 

• злипання стартера, що спричиняє струмові перевантаження 
дроселя; 

• злипання стартера, яке спричиняє розплавлення електропро-
водів, перегрів цоколя лампи та лампотримача; 

• підвищеного розсіювання потужності в дроселі внаслідок по-
слаблення кріплення магнітного осердя; 

• міжвиткового замикання у трансформаторі для безстартерних 
схем пуску та живлення.

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ЗАЙМАНЬ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ, 
ГЕНЕРАТОРІВ І ТРАНСФОРМАТОРІВ

Перегрів від коротких замикань в обмотках та на корпус вини-
кає у випадках, коли має місце:

• міжвитковий пробій ізоляції від старіння; 
• міжвитковий пробій в одній обмотці електроізоляції підвище-

ною напругою; 
• міжвитковий пробій ізоляції в місці виникнення мікротріщин 

при наявності заводського дефекту; 
• міжвитковий пробій ізоляції під впливом вологи або агресивно-

го середовища; 
• міжвитковий пробій електроізоляції внаслідок впливу локаль-

ного зовнішнього чи внутрішнього перегріву; 
• міжвитковий пробій ізоляції при механічному пошкодженні; 
• пробій ізоляції обмоток на корпус підвищеною напругою; 

• пробій ізоляції обмоток на корпус у разі її старіння; 
• пробій ізоляції обмоток на корпус від механічного пошкоджен-

ня електроізоляції; 
• пробій ізоляції обмоток на корпус під впливом вологи чи агре-

сивного середовища; 
• пробій ізоляції обмоток на корпус від зовнішнього чи внутріш-

нього перегріву.
Перегрів від струмового перенавантаження може спостеріга-

тися у таких випадках: 
• гальмування ротора у підшипниках від механічного спрацюван-

ня та відсутності змащення; 
• роботи трифазного електродвигуна на двох фазах; 
• роботи електродвигуна в разі зниженої живильної напруги при 

номінальному навантаженні на валу; 
• підвищеної напруги живлення; 
• тривалої безперервної роботи під максимальним навантажен-

ням; 
• порушення охолодження; 
• завищення частоти реверсування електродвигунів; 
• порушення режиму пуску.

Перегрів від іскріння у контактних кільцях і колекторі можли-
вий за умов: 

• забруднення, окиснення контактних кілець або колектора; 
• механічного спрацювання контактних кілець, колектора та щі-

ток, що може призвести до послаблення контактного тиску; 
• механічного пошкодження контактних кілець, колектора та щі-

ток; 
• порушення місць установлення струмознімальних елементів на 

колекторі; 
• перевантаження на валу (для електродвигунів); 
• струмового перевантаження в ланцюзі генератора.

ПРИЧИНИ ЗАЙМАНЬ У РОЗПОДІЛЬНИХ ПРИСТРОЯХ,
ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТАХ ПУСКУ, ПЕРЕМИКАННЯ,

КЕРУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ
Перегрів обмотки електромагніту при міжвитковому замикан-

ні через пробій ізоляції виникав внаслідок: 
• її старіння; 
• підвищеної напруги; 
• виникнення мікротріщин як виробничого дефекту; 
• механічного пошкодження в процесі експлуатації; 
• локального зовнішнього перегріву від контактів, які іскрять; 
• підвищеної вологості або агресивності середовища.

Перегрів конструктивних елементів виникав внаслідок: 
• окиснення в місцях підключення струмопровідних провідників 

та елементів, що призводить до значного підвищення перехід-
ного опору; 

• послаблення контактного тиску в місцях підключення стру-
мопровідних елементів; 

• іскріння робочих контактів при спрацюванні контактних повер-
хонь; 

• іскріння робочих контактів при окисненні контактних повер-
хонь; 

• іскріння робочих контактів у разі перекосів контактних повер-
хонь, що призводить до підвищення контактного опору в місцях 
контактування; 

• сильного іскріння нормальних робочих контактів при вилуче-
них іскро-, дугогасниках; 

• іскріння в разі електричного пробою проводів на корпус.
Департамент цивільного захисту,

пожежної безпеки та екології.
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ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ

Коли електричний струм провокує «червоного півня»


