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ПРЕСТИЖ КОМПАНІЇ

Значення цієї події для життя Товариства 
підтверджується важливістю питань, які бу-
ли включені до порядку денного зборів: звіти 
органів управління, основні напрямки діяль-
ності на майбутнє, внесення змін до Статуту, 
розподіл прибутку та виплата дивідендів, об-
рання членів Наглядової ради.

Проведенню Зборів передувала велика 
підготовча робота, у тому числі підготовка 
повідомлень з проектами рішень за питання-
ми порядку денного, документів, необхідних 
для прийняття рішень, бюлетенів на голосу-
вання, які були затверджені Наглядовою ра-
дою. Натомість кожен акціонер, відповідно 
до законодавства, також має право внести 
пропозиції до питань порядку денного Збо-
рів та щодо кандидатур до складу органів То-
вариства не пізніше ніж за 20 днів та 7 днів до 
дати їх проведення відповідно.

Повідомлення були розіслані персональ-
но кожному акціонеру поштовими відправ-
леннями та розміщені в офіційному друко-
ваному органі і на веб-сайті Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку, а 
також на веб-сайті Товариства в терміни, обу-
мовлені законодавством. Рішенням Наглядо-
вої ради було обрано склад реєстраційної 
комісії, головою Загальних зборів — Коза-
чука Олега Івановича, секретарем — Поло-
невич Ларису Михайлівну.

Річні Загальні збори відкрив в.о. генераль-

ного директора ПАТ «Хмельницькобленерго» 
Олег Іванович Козачук. Він, зокрема, повідо-
мив, що Реєстраційною комісією визначе-
но загальну кількість голосуючих акцій, що 
становлять 90,80% Статутного капіталу, чим 
досягнуто кворуму та Збори визнані право-
мочними. У Зборах від держави взяв участь 
акціонер — Фонд державного майна України 
із 70-відсотковим пакетом акцій в особі пред-
ставників: члена Наглядової ради Товари-
ства, начальника відділу управління корпо-
ративними правами держави Харіної Наталії 
Миколаївни та члена Наглядової ради, голов-
ного спеціаліста того ж відділу Корнієнко Ал-
ли Григорівни.

У звіті в.о. генерального директора було 
відзначено основні події та досягнення То-
вариства у 2017 році. Зокрема, те, що Това-
риство здійснює перехід до впровадження 
енергетичних реформ відповідно до Енерге-
тичної стратегії та європейської інтеграції, до 
модернізації електроенергетики, створення 
прозорого, економічно доцільного та кон-
курентоздатного ринку електричної енергії, 
до переведення обленерго на стимулююче 
регулювання та роботи в нових умовах функ-
ціонування Енергоринку. За підсумками 2017 
року отримано позитивні результати, удоско-
налено органiзацiйну структуру Товариства. 
Постійно забезпечується захист прав акціо-
нерів, успішно виконуються основні завдан-

ня з надійного та безперебійного електропо-
стачання споживачів.

Прибутковість акцій становить 32,4 коп./
акц., або 129,7% від номінальної вартості. 
Спостерігається постійна динаміка зростан-
ня власного капіталу: у 2017 році він збіль-
шився на 532 378 тис. грн. Аналiзуючи стан 
фiнансово-господарської дiяльностi, слід 
зазначити, що у 2017 роцi рентабельность 
EBITDA становила 9,1, що більше на 133 355 
тис. грн., ніж у 2016 році. Коефiцiєнти фiнан-
сової стiйкостi (к=3,3) та покриття (к=1,002) 
визначають високу лiквiднiсть та платоспро-
можнiсть Товариства.

Покращились показники енергозбутової 
діяльності та розрахунки з Енергоринком. 
Третій рік поспіль відмічається динаміка при-
росту надходження електроенергії в мережі 
та корисного відпуску електроенергії. Порів-
няно з 2016 роком власний корисний відпу-
ск електроенергії збільшився на 5 061 тис. 
кВт•год., що відбулося внаслідок росту спо-
живання та економічного зростання народ-
ного господарства регіону.

Рівень реалізації електроенергії спожи-
вачам та розрахунків з ДП «Енергоринок» за 
куповану електроенергію у звітному періоді 
становив 100%. Крім того, Товариство повні-
стю ліквідувало усі колишні борги перед ДП 
«Енергоринок», у тому числі погасило ре-
структуризовану заборгованість. Завдяки 
впровадженню організаційних та технічних 
заходів зменшено технологічні витрати елек-
троенергії (ТВЕ), за рахунок чого отримано 
значну економію, порівняно з нормативом.

Проведено роботи з удосконалення цен-
тралізованої білінгової бази та програмних 
модулів, які забезпечують можливість обслу-
говування споживачів, електронних розра-
хунків та процеси постачання електричної 
енергії загалом на якісно новому рівні. Пра-
цюють «Особистий кабінет» побутового та 
юридичних споживачів електроенергії, Кон-
такт-центр, sms-сервіс.

Інвестиційну програму розвитку ПАТ 
«Хмельницькобленерго» за 2017 рік викона-
но та профінансовано на 100,0 % з урахуван-
ням економії 4,5% та повним виконанням за-
ходів. Також виконано комплекс робіт із капі-
тального і поточного ремонтів та технічного 
обслуговування на 100,01% від плану.

За підсумками голосування на Зборах взято 
до відома звіти за 2017 рік Виконавчого органу 
про результати фінансово-господарської діяль-

ності, Наглядової ради, затверджено річний 
звіт Товариства, підтверджений незалежною 
аудиторською компанією, визначено чіткі цілі 
діяльності Товариства на 2019 рік, а саме: про-
вадження Товариством ринкової діяльності, 
забезпечення прибутковості та ефективності, 
нарощування темпів господарської діяльності.

Одне із актуальних питань для акціонерів — 
розподіл прибутку та визначення дивідендів 
— вирішилося таким чином: чистий прибуток, 
отриманий за підсумками роботи ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» у 2017 році, спрямувати:

75 % —на виплату дивідендів акціонерам 
Товариства (що є найбільшим за весь період 
діяльності);

15 % — на поповнення резервного капіта-
лу Товариства;

10 % — на здійснення витрат, передбачених 
фінансовим планом Товариства на 2018 рік.

Деякі пропозиції не були підтримані біль-
шістю голосів акціонерів. Так, Загальними 
зборами не було обрано новий склад Нагля-
дової ради, а також не прийнято рішення що-
до зміни типу Товариства на приватне.

З огляду на зміни законодавства щодо 
діяльності акціонерних товариств Збора-
ми прийнято рішення про перейменуван-
ня Товариства на Акціонерне товариство 
«Хмельницькобленерго» та внесено від-
повідні зміни до Статуту. Також затвер-
джено Кодекс корпоративного управлін-
ня Товариства, що визначає принципи та 
стандарти корпоративного управління, 
розподіл прав і обов’язків між органами То-
вариства та його учасниками.

Лариса ПОЛОНЕВИЧ, 
начальник відділу корпоративного 

управління

Відповідність системи управління ПАТ «Хмельницькобл-
енерго» вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2015, BS 
OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 підтверджено.

До речі, міжнародні сертифікати надійшли до ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» у двох варіантах — в системах DQS та IQNet.

Нагадаємо, IQNet — це Міжнародна Мережа Сертифі-
кації, створена відповідно до законодавства Швейцарії, зі 
штаб-квартирою в Берні (Швейцарія). Вона об’єднує 37 про-
відних органів з сертифікації країн Європи, Америки і Півден-
но-Східної Азії. Однією з головних цілей IQNet є визнання і 
просування сертифікатів відповідності систем менеджменту, 
виданих членами IQNet у всьому світі.

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго»

ПІДТВЕРДЖЕНО!
ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ

АКТУАЛЬНО

У ПАТ «Хмельницькобленерго» успішно відбулися річні Загальні збори акціонерів
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ХТО ПЕРШІСТЬ ВЕДЕ, 
ХТО — ПОЗАДУ БРЕДЕ 
Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за 3 місяці 2018 року

Служба організації збуту
Дирекції комерційної.

ЦЕ — У НАС

НАШІ НОВИНИ

Назва РЕМ Енергозбутова 
діяльність

Охорона 
праці

Надходження 
коштів від інших 
видів діяльності

Загальний 
рейтинг

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

Щороку, в третю суботу квітня, в Україні 
святкують День довкілля. Головною метою цьо-
го дня є поліпшення стану природи України. 
Багато заходів, що покликані відзначити цей 
день, проводяться на міському, обласному, та 
державному рівні. Це і озеленення територій, і 
прибирання алей, і проведення різноманітних 
конкурсів на екологічну тематику, і організація 
конференцій, лекцій на тему охорони природи.

Задля підготовки об’єктів та територій ПАТ 
«Хмельницькобленерго» до весняно-літнього 
періоду 2018 року та забезпечення належного 
санітарного порядку після зимового періоду в 
Товаристві наказом в.о. генерального дирек-
тора Олега Козачука запроваджено двомісяч-
ник благоустрою — з 26 березня по 25 травня. 
На цей період затверджені «Заходи щодо про-
ведення робіт із благоустрою та Дня довкілля». 

Як повідомив Департамент цивільного 
захисту, пожежної безпеки та екології ПАТ 

«Хмельницькобленерго», наразі в усіх підроз-
ділах Товариства тривають роботи, спрямо-
вані на поліпшення стану довкілля, очищен-
ня територій та їх озеленення, поглиблення 
екологічних знань працівників.

Активно провели хмельницькі енергетики 
і недавній загальнодержавний День довкіл-
ля. На всіх своїх територіях, прилеглих вули-
цях, дорогах, тротуарах вони остаточно при-
брали накопичені за зиму протиожеледний 
матеріал та сміття, привели до належного са-
нітарного стану майданчики, газони, квітни-
ки біля господарських будівель, розчистили 
території вздовж повітряних ліній та поблизу 
підстанцій тощо. Причому, робили це охоче, 
від душі, — розуміючи, що громадянський 
обов’язок кожного з нас — всіляко сприяти 
оздоровленню природи, що нас оточує.

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго»

В минулому році напередодні професій-
ного свята Дня енергетика за інвестицій-
ною програмою 2017 року керівництвом 
ПАТ «Хмельницькобленерго» та за особис-
того сприяння в.о. генерального директо-
ра Козачука О.І. було придбано та виділено 
для Хмельницького міського РЕМ міні-екс-
каватора. 

Застосування новітньої техніки значно 
поліпшило умови праці виробничої діль-
ниці з експлуатації кабельних ліній. Відте-
пер якісне та, водночас, швидке виконання 
земляних робіт із ремонту кабельних лінії 
10/0,4 кВ стало абсолютно реальним. 

Завдяки своїм компактним розмірам, а 
також високотехнологічним характерис-
тикам міні-екскаватор здатний проводити 

найскладніші види землерийних робіт у 
важкодоступних ділянках. Незважаючи на 
малі розміри ковша, міні-екскаватор воло-
діє досить високою продуктивністю. Ком-
пактні розміри скорочують час циклу ро-
боти при проведенні земляних робіт, що 
дає змогу виконувати більший обсяг робіт з 
експлуатації КЛ-10/0,4 кВ, зменшувати три-
валіст ремонтних робіт, а отже — є запору-
кою надійного електропостачання, стабіль-
ної та безаварійної роботи електромереж.

Від імені колективу Хмельницького 
МРЕМ висловлюємо велику вдячність ке-
рівництву ПАТ «Хмельницькобленерго»!

Ігор МАЦЬКОВ,
старший майстер виробничої дільниці 

Хмельницького міського РЕМ

У ПАТ «Хмельницькобленерго» відбулося 
розширене засідання об’єднаного профкому 
Товариства. На ньому був присутній голова 
Незалежної галузевої профспілки енергети-
ків України Валерій Погорілий. Він розповів 
учасникам зібрання про історію та сьогоден-
ня НПЕУ, про те, які кроки робляться наразі 
задля захисту соціально-економічних прав та 
інтересів спілчан. 

Виступ В. Погорілого викликав жвавий ін-
терес у голів профкомів. Отож було прийня-
то рішення про створення первинних проф-

спілкових організацій НПЕУ у підрозділах ПАТ 
«Хмельницькобленерго». 

Відбулися й збори трудових колективів на 
місцях. Рішення про перехід у Незалежну проф-
спілку енергетиків України підтримано на них 
майже одностайно. Нині триває процес легалі-
зації первинних профспілкових організацій. 

Колектив ПАТ «Хмельницькобленерго» 
сподівається, що вступ до НПЕУ додасть проф-
спілковим організаціям активності, енергійно-
сті, об’єднає хмельницьких енергетиків навко-
ло ідеї дієвого відстоювання своїх прав.

Усі, хто зібрався того дня у затишній експози-
ційній частині Сервісного центру ПАТ «Хмель-
ницькобленерго», стали свідками розіграшу 
акції «Передавай та вигравай!», що її вже вдруге 
проводила енергопостачальна компанія для 
користувачів сучасного, зручного сервісу «Осо-
бистий кабінет побутового споживача». 

Було визначено п’ятьох щасливих власни-
ків енергозберігаючих кошиків із гаджетами, 
які дозволять заощаджувати електроенер-
гію, трьох подарункових сертифікатів на при-
дбання побутової техніки та предметів побу-
ту вартістю 1000 гривень кожен. Також про-
звучали прізвища ста споживачів електро-
енергії, яким ПАТ «Хмельницьк обленерго» 

здійснить поповнення особових рахунків на 
суму 100 гривень кожне.

Чесність розіграшу та достовірність його 
результатів забезпечувала поважна експерт-
на комісія, очолювана директором з інфор-
маційних технологій ПАТ «Хмельницькобле-
нерго» Сергієм Петренком. 

Організатори акції подякували всім, хто 
став учасником другої акції «Передавай та 
вигравай!» від ПАТ «Хмельницькобленерго» 
та пообіцяли, що компанія ще неодноразово 
радуватиме споживачів щедрими призами — 
на знак вдячності за підтримку всіх її корис-
них інновацій, серед яких і комфортний «Осо-
бистий кабінет».

Футбольна команда ПАТ «Хмельницьк-
обленерго» бере участь у Бізнес Преміум-лізі 
відкритого чемпіонату Хмельницького з мі-
ні-футболу сезону 2018,   організованій Асо-
ціацією міні-футболу (футзалу) Хмельниць-
кої області спільно  з управлінням молоді та 
спорту Хмельницької міської ради. У складі 
команди енергетиків виступають представ-
ники апарату управління та районів електро-
мереж ПАТ «Хмельницькобленерго».

Чемпіон та призери турніру визначаться 
у двоколовому турнірі. Наразі ж суперни-
ками енергетиків стали Збірна юристів, ко-
манда Управління патрульної поліції та Укр-
пропласт. Результати цікавих, видовищих 
футбольних баталій за участю команди ПАТ 
«Хмельницькобленерго» у перших трьох ту-
рах такі:

 • ПАТ «Хмельницькобленерго» — Укр-
пропласт 0:2;

 • ПАТ «Хмельницькобленерго» — Збірна 
юристів 9:2;

 • ПАТ «Хмельницькобленерго» — УПП 3:5.

У цих іграх відзначилися майстерні бом-
бардири команди Юрій Гарієвський (6 голів), 
Олександр Собко (3 голи), Олександр Залев-
ський (2 голи) та Максим Шостак.

Колектив ПАТ «Хмельницькобленерго», 
палко вболіваючи за свою футбольну коман-
ду, бажає їй успіхів у наступних матчах!

ДРУГИЙ РОЗІГРАШ ПРИЗІВ У СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРІ

ДВАНАДЦЯТЬ М’ЯЧІВ ЗА ТРИ ГРИ

ЗІ СПОДІВАННЯМИ — ДО СПІЛЬНОЇ МЕТИ!

ДЕНЬ ДОВКІЛЛЯ — КОЖЕН ДЕНЬ!

ВІД МІНІ-ТЕХНІКИ —
ВЕЛИКА КОРИСТЬ
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ПЕРЕЙМАЄМО ДОСВІД

ЩОБ СПОЖИВАЧ ВІДЧУВАВ
СВОЮ УНІКАЛЬНІСТЬ…

Під час візиту ми відвідали польські компанії 
PGE Obrót (м. Жешув), TAURON Dystrybucja Oddzial 
Gliwice (м. Глівіце) та ознайомились із:

 • принципами функціонування та структурою 
ринку електроенергії Польщі;

 • холдинговою структурою компаній в енер-
гетичній галузі;

 • принципами функціонування диспетчер-
ських служб, сервісних центрів з обслугову-
вання споживачів, кол-центру;

 • механізмами заохочення споживачів до за-
ключення договорів на постачання елек-
тричної енергії, особливо довгострокових 
договорів;

 • принципами оцінки рівня задоволеності спо-
живачів якістю послуг та обслуговування;

 • процесами організації енергозбутової діяль-
ності та взаємодії зі споживачами загалом;

 • схемою підготовки та навчання персоналу, 
контролю якості виконання обов’язків, рег-
ламентацією діяльності тощо;

 • проектом створення SMART City (м. Вроцлав);
 • принципами функціонування сервісного 

підприємства Energomoc.
Багато цікавих технічних та управлінських, ор-

ганізаційних та суспільних факторів було осягнуто 
під час відрядження. Щось вражає, щось викликає 
подив, але враження однозначне — ми обрали 
правильний вектор і ми здатні вийти на рівень єв-
ропейської компанії!

Отже, цікавим аспектом у діяльності польських 
постачальників є широкий спектр додаткових по-
слуг, які надаються споживачам, наприклад: стра-
хування, виклики електрика, скляра, слюсаря, сан-
техніка тощо. А гнучкі комерційні пропозиції доз-
воляють споживачам отримати широкий комплекс 
послуг разом з електропостачанням та підписати 
контракт із фіксованою вартістю електричної енер-
гії на певний період.

При взаємодії зі споживачем головний акцент 
ставиться на безпеці, надійності та високій якості 
послуг, що надаються. Високий же рівень задово-
леності споживачів певною мірою забезпечують і 
правильно організованими процесами взаємодії із 
ними. Польський споживач відчуває свою унікаль-
ність та важливість для енергопостачальної ком-
панії. Це забезпечується і сучасними сервісними 
центрами із комфортними та затишними умовами, 
і позитивно налаштованими працівниками, дії яких 
чітко визначені у «Книзі якості». 

«Книга якості» — такий собі збірник регламентів 
у текстовому описі, що містить детальну інформа-
цію для працівника про те, як потрібно себе вести 
зі споживачем, як відповідати на його звернення та 
листи, як діяти у нестандартних ситуаціях. Важли-
во, що споживач, завітавши до сервісного центру, 
отримує весь комплекс можливих послуг та пакет 
інформації про механізм зміни постачальника, та-
рифного плану тощо.

Відповідно здійснюється і функція контролю за 
дотриманням «Книги якості» — своєрідні аудити 
відбуваються щомісячно, щоквартально та раз на 
шість місяців, але на рівні різних перевіряючих: 
від безпосереднього керівника до кваліфікованого 
аудитора. Практикується також перевірка «підсад-
ним» споживачем.

Канали комунікацій зі споживачами охоплюють 
і соціальні мережі, і телевізійну та зовнішню рекла-
му, і друковану продукцію та он-лайн чати, сайт та 
особистий кабінет споживача, сервіс електронно-
го рахунку та ін. Звичайно, масштабність розвитку 
цих комунікацій дещо інша, оскільки, до прикладу, 
PGE Obrót постачає електроенергію близько 5 мі-
льйонам споживачів.

Ще одним важливим аспектом діяльності поль-
ських компаній є активна реалізація принципів со-
ціальної відповідальності в межах стандарту ISO 
26000, тобто значна орієнтація на потреби суспіль-
ства, сталий розвиток, відповідальний бізнес, охо-
рону навколишнього середовища та безпеку людей.

Використання аутсорсингових послуг є поши-
реною практикою для європейських підприємств. 
Анкетування споживачів, оцінка рівня їх задово-
леності, аналіз рекламацій, обслуговування елект-
ричних мереж напругою 0,4 кВ — це не повний 
перелік послуг, переданих на аутсорсинг. Таким 

механізм організації процесів забезпечує певну не-
упередженість та достатньо високу ефективність.

Отже, ознайомившись із організацією діяльно-
сті енергопостачальних компаній у Польщі, гото-
ві до змін та оптимізації! А поле для діяльності ми 
маємо значне: починаючи від налаштування про-
стих технологічних процесів задоволення потреб 
споживача, побудови ефективної із ним взаємодії 
— до зміни ідеології та принципів функціонуван-
ня системи управління, до розвитку дійсно конку-
рентних послуг та сервісів, впровадження прогре-
сивних технологій та рішень.

Олена ГРИНЕВИЧ, 
заступник директора з інформаційних 

технологій (з управління якістю)

ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД:
ПОВЧАЛЬНО І ПЕРСПЕКТИВНО

Актуальність поїздки полягає в тому, що енер-
гетика України стоїть на порозі доленосних змін. І 
від того, який шлях обере наша держава, наскіль-
ки вдалу модель функціонування впровадить, буде 
залежати подальший розвиток електроенергети-
ки, надійна й безперебійна робота якої є запору-
кою стабільності та процвітання України. Тому ви-
вчення досвіду держав, в яких процеси у цій галузі 
вже є стійкими, дасть нам можливість вибрати та 
впровадити найбільш сприятливу модель реформ, 
зменшити в часі період реформування та допомо-
же уникнути значної частини помилок.

Перше, що впало в очі після перетину кордону, 
— чудово розвинута інфраструктура доріг, яким, за 
словами польських колег, приділено значної уваги 
особливо після вступу Польщі до ЄС. Далі, рухаю-
чись автобусом вглиб країни, ми все більше зверта-
ли увагу на стан, будову та конструкції електричних 
мереж, які також викликали в нас неабияке захо-
плення. Згодом нам зустрілася вітрова електро-
станція, яка складалась з двох десятків вітрових 
турбін із одиничною потужністю 2,5 МВт. Вона вра-
жає своїми розмірами та своїм функціонуванням, 
мимохіть наштовхуючи на думку про невідворот-
ність розвитку відновлюваних джерел енергії. 

У Жешуві ми прослухали лекцію про ринок 
електроенергії в Польщі. Виявляється, мережами 
для передачі електричної енергії там управляють 
п’ять компаній. Причому, одна з них — це виключ-
но столиця Варшава, а інші чотири великих Компа-
нії, які перебувають у власності держави, здійсню-
ють свою діяльність із передачі електричної енер-
гії виключно на своїй території: PGE Polska Grupa 
Energetyczna, Energa, Enea та Tauron. В той же час 
електроенергію споживачам постачають близько 
100 компаній, кожна з яких має право постачати її 
на всій території Польщі. А виробників електрое-
нергії у республіці — близько 6000! 

В офісі з постачання електроенергії компанії 
PGE нас гостинно прийняли наші польські колеги. 
Вони ознайомили нас зі структурою ринку елект-
роенергії в Польщі, її оборотом на гуртовому рин-
ку, з системою обміну інформацією між учасниками 
ринку, а також із взаємозв’язками між компаніями 
розподілу, постачання та виробництва електрич-
ної енергії в їхній Групі. 

Далі нам показали Контакт-центру компанії PGE 
з його єдиним номером телефону та єдиною елект-
ронною адресою для всіх споживачів. За словами 
польських колег, головною ціллю Контакт-центру 
є досягнення високого рівня якості надаваних по-
слуг, який досягається таким чином:

1. Концентрація уваги на кожному споживачеві;
2. Впровадження інноваційних технологій, 

оптимізація процесів обслуговування;
3. Управління та керування якістю надаваних 

послуг шляхом проведення аналізу досвіду 
співпраці з клієнтом;

4. Прийом та аналіз телефонних дзвінків, від-
повідей на анкетування та повідомлень на 
електронну пошту;

5. Аналіз помилок і скарг.
Також ми подивилися як працює один із пунктів 

обслуговування споживачів. На вході нас приязно 
зустріла представниця постачальника, в обов’язки 
якої входить допомога споживачам у швидкому та 
ефективному вирішенні їхніх питань. Крім того, бі-
ля входу розташовані термінал самообслуговуван-
ня та термінал розподілу черги між працівниками, 
які обслуговують споживачів.

Наступним об’єктом нашого відвідування став 
офіс підрозділу з передачі електроенергії, в якому 
всіх нас цікавили організація та виконання робіт з 
обслуговування мереж та ліквідації пошкоджень. 
«Серце» цієї системи — диспетчерський пункт, об-
ладнаний великою електронною схемою. Керівник 
диспетчерської служби розповів нам, що в Польщі 
мережі середньої напруги 15 кВ та 30 кВ обладнані 
реклоузерами для швидкого управління та локалі-
зації пошкоджень. Внаслідок цього тут значно кра-
щі показники надійності електропостачання SAIDI, 
SAIFI, MAIFI та ENS, ніж в Україні. Усі роботи з інвес-
тиційних проектів та складні відновлювальні робо-
ти виконуються підрядними організаціями. 

Далі ми вирушили на територію дистрибуцій-
ної діяльності компанії Tauron в місто Глівіце, де 
мали можливість поспілкуватися та задати питан-
ня фахівцям стосовно встановлення і експлуатації 
засобів обліку в Польщі, функціонування систем 
з «розумними» лічильниками. Ці системи, до речі, 
значно скоротили комерційні втрати електричної 
енергії у цій країні та зменшили необхідність заді-
ювати контролерів до зняття показників, що є дуже 
актуально для нас.

Аналізуючи все побачене та почуте, зазначу: в 
питаннях обслуговування споживачів ми мало чим 
відстаємо від польських колег. Функціонування 
у нас таких сервісів, як «Особистий кабінет», «Пе-
редавання показників через SMS», «Передавання 
показників телефоном Контакт-центру або в сер-
вісний центр РЕМ», теж перебуває на досить ви-
сокому рівні. Нашим відокремленим підрозділам 
потрібно лишень активніше популяризувати ці 
сервіси серед споживачів, що ми й будемо робити 
в найближчий термін. 

У питаннях технічного переоснащення мереж 
ми вже значно відстаємо від Республіки Польща. Та 
маю глибоке переконання, що коли фінансування 
інвестиційних програм досягне необхідного рівня, 
ми зможемо швидко їх наздогнати. А щодо рефор-
мування галузі відповідно до нового Закону Украї-
ни «Про ринок електричної енергії», то ця поїздка 
додала мені впевненості в тому, що в нових умовах 
можна і потрібно працювати. Надала орієнтири тих 
кроків, які потрібно робити першочергово, а які в 
перспективі, — задля покращення якості надава-
них нашим споживачам послуг та надійного і без-
перебійного електропостачання. 

Олексій ЗАЛЕВСЬКИЙ,
в.о. директора

Старокостянтинівського РЕМ 

РОБОТУ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ 
КОНТРОЛЮЮТЬ

У РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ
Найбільш показовою, на мою думку, була пре-

зентація PGE Polska Grupa Energetyczna — дер-
жавної компанії, яка обслуговує високовольтні 
електромережі 30 кВ, електромережі середнього 
(згідно з їхньою класифікацією) класу напруги 20 
кВ, 15 кВ, 10 кВ, 6 кВ і низьковольтні електромережі 
напругою 380 В та 220 В. Електромережі напругою 
110 кВ і вище відносяться у Польщі до відомчої на-
лежності державних магістральних електромереж.

Відповідно до стратегії розвитку підприємства 
передбачено розвиток електромереж напругою 30 
кВ, 20 кВ, 15 кВ з поступовим переведенням мережі 
напругою 10 кВ та 6 кВ на напругу 20 кВ. Повний пе-
рехід всіх електромереж напругою 6 кВ на напругу 
20 кВ планується до кінця 2018 року.

Під час презентації було представлено дві дис-
петчерських. Одна з них займається контролем ре-
жиму роботи електромереж 30 кВ, інша — 20 кВ, 15 
кВ, 10 кВ, 6 кВ, 380 В та 220 В. В обох диспетчерських 
реалізовані та функціонують системи SCADA та GIS, 
що дає можливість контролювати роботу електро-
мереж в режимі реального часу.

Сергій ГУЦАЛ, 
директор Департаменту

високовольтних електромереж

У період з 17 до 20 квітня від-
бувся робочий візит представни-
ків топ-менеджменту ПАТ «Хмель-
ницькобленерго», керівників райо-
нів електричних мереж, відділів та 
служб Товариства до Республіки 
Польща. За програмою візиту хмель-
ницькі енергетики відвідали кілька 
енергокомпаній, де ознайомилися, 
зокрема, з особливостями організа-
ції роботи зі споживачами, процеса-
ми оперативної диспетчеризації на 
різних рівнях напруги та з іншими 
питаннями.

Учасники делегації діляться з чи-
тачами «ЕНЕРГІЇ» своїми враження-
ми та міркуваннями після поїздки: 

Студентів ознайомили зі структурою 
розподільчих мереж 110/10/0,4 кВ ПАТ 
«Хмельницькобленерго». Після обов’яз-
кового інструктажу з охорони праці вони 
побачили роботу диспетчерської служби 
Хмельницького МРЕМ, електротехнічної 
лабораторії. На навчальному полігоні майс-
три і електромонтери дільниці ПЛ проде-
монстрували їм технологію робіт та облад-
нання повітряних ліній 10/0,4 кВ. 

У ході виїзної екскурсії першокурсни-
кам було показано сучасні будівлі РП-10 кВ, 

трансформаторних підстанцій та їхнє об-
ладнання. Також діти ознайомилися зі зраз-
ками кабельної продукції, яка використову-
ється Хмельницьким МРЕМ при будівництві 
нових та ремонті діючих КЛ-10 кВ.

Приємно вражені побаченим та почутим, 
студенти ВПУ №25 подякували керівництву 
Товариства та Хмельницького МРЕМ і пообі-
цяли, що по завершенню навчання неодмінно 
поповнять лави хмельницьких енергетиків.

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго»

МАЙБУТНІ ЕЛЕКТРОМОНТЕРИ ПОБУВАЛИ 
У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ МРЕМ

На запрошення 
Хмельницького міського 

РЕМ сюди завітали 
студенти першого 

курсу за спеціальністю 
«Електромонтер 

з ремонту та 
обслуговування 

електроустаткування» 
Хмельницького ВПУ №25, 

де їм було проведено 
цікаву та змістовну 

екскурсію. 

ЕКСКУРСІЯ
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ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ

«Не узнавши броду — не лізь у воду!» — на-
голошує народна мудрість. Найбільш ризикова-
ний відпочинок улітку — це відпочинок на во-
ді. Відпочиваючи біля водойм, завжди потрібно 
пам’ятати про безпеку. 

Першою умовою безпечного відпочинку на 
воді є вміння плавати. Навчатись плавати по-
трібно кожному. Людина, яка добре плаває, по-
чуває себе на воді спокійно, впевнено, у випад-
ку необхідності може надати допомогу товари-
шу, який потрапив у біду. 

Але і той, хто добре плаває, повинен постій-
но бути обережним, дисциплінованим і суворо 
дотримуватись правил поведінки на воді. Знан-
ня та виконання правил поведінки на воді є за-
порукою безпеки вашого життя та життя ваших 
дітей, а також отримання задоволення від відпо-
чинку. Необхідно звернути увагу на роз’ясню-
вальну роботу з дітьми у школі, вдома, у дитячих 
оздоровчих установах, а також у засобах масо-
вої інформації.

Варто пам’ятати, що основними умовами 
безпеки є:

 • правильний вибір та обладнання місць 
для купання;

 • навчання дорослих і дітей плаванню;
 • суворе дотримання правил поведінки під 

час купання і катання на плавзасобах;
 • постійний контроль за дітьми у воді з боку 

дорослих.
Правилами поведінки на воді забороня-

ється:
1. Купатися в місцях, які не визначені місце-

вими органами виконавчої влади та не обладна-
ні для купання людей;

2. Залазити на попереджувальні знаки, буї, 
бакени;

3. Стрибати у воду з човнів, катерів, конст-
рукцій, не призначених для цього;

4. Пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, 
високих берегів;

5. Використовувати для плавання такі небез-

печні засоби, як дошки, колоди, камери від авто-
мобільних шин, надувні матраци та інше знаряд-
дя, не призначене для плавання;

6. Плавати на плавзасобах на пляжах та в ін-
ших місцях, які відведені для купання;

7. Вживати спиртні напої під час купання;
8. Забруднювати воду і берег (кидати пляш-

ки, банки, побутове сміття тощо), прати білизну і 
одяг у місцях, відведених для купання;

9. Підпливати до плавзасобів, які йдуть непо-
далік від місць купання;

10. Допускати у воді грубі ігри, пов’язані з об-
меженням руху рук і ніг;

11. Подавати помилкові сигнали небезпеки;
12. Заходити глибше, ніж до поясу, дітям, ко-

трі не вміють плавати;
13. Купатися дітям без супроводу дорослих;
14. Самостійно, без нагляду з берега, освою-

вати техніку підводних занурень, використову-
ючи маску, трубку та ласти, займатися підвод-
ним полюванням, фотографуванням тощо.

Перша допомога при утоплені:
 • швидко витягніть потерпілого з води;
 • спробуйте через перехожих викликати 

«швидку допомогу», а самі, до прибуття лі-
карів, надайте першу допомогу;

 • очистіть порожнину рота і глотку утопле-
ного від слизу, мулу, піску;

 • переверніть потерпілого на живіт, перег-
ніть через своє коліно, щоб голова звисла 
вниз і декілька разів натисніть на спину. 
Дитину можна підняти за ноги;

 • проведіть штучне дихання до прибуття лі-
карів;

 • після появи у потерпілого самостійного 
дихання дайте йому тепле пиття і доправ-
те у лікарню;

 • під час надання допомоги травмованому 
(голова, шия, спина, кінцівки) забезпечте 
йому повний спокій і викличте швидку до-
помогу.

За даними масивів карток обліку пожеж 
впродовж 2 місяців 2018 року в Україні зареє-
стровано 7  597 пожеж. На місцях пожеж вияв-
лено 514 загиблих, з них 11 дітей. Матеріальні 
збитки від пожеж склали 987 млн. 191 тис. грн. 
(з них прямі збитки становлять 303 млн. 503 тис. 
грн., а побічні — 683 млн. 688 тис. грн.).

Щоденно в Україні в середньому виникало 
128 пожеж, матеріальні збитки від яких скла-
ли 16 млн. 732 тис. грн. Кожного дня внаслідок 
пожеж гинуло 8 і отримувало травми 5 людей, 
вогнем знищувалось 78 будівель (споруд) та 10 
одиниць техніки.

Унаслідок того, що люди починають приби-
рати свої присадибні ділянки, спалювати залиш-
ки сухої рослинності, збільшилася кількість по-
жеж на відкритій території.

ПАТ «Хмельницькобленерго» звертається 
до мешканців Хмельницької області із засте-
реженням:

Шановні громадяни, будьте дуже обережни-

ми з вогнем у межах будь-якої природної тери-
торії. Щоб ваша необережність не стала причи-
ною пожежі — ніколи не підпалюйте суху траву 
та прибрані залишки сміття на прибудинкових 
територіях та в межах охоронних зон розташо-
ваних поряд із вами енергооб’єктів. Якщо Ви по-
бачите, як це роблять інші, зупиніть їх і поясніть, 
чим небезпечне спалювання сміття.

Порушення правил пожежної безпеки тягне 
за собою адміністративну відповідальність. За 
самовільне спалювання рослинності або її за-
лишків передбачено адміністративну відпові-
дальність у вигляді накладення штрафу від 170 
грн до 340 грн.

Дотримуйтеся правил пожежної безпеки під 
час прибирання присадибних ділянок. Якщо Ви 
помітили загорання, негайно телефонуйте за 
номером «101».

Пам’ятайте, що лише дотримання правил 
пожежної безпеки убереже Вас від трагічних 
наслідків.

Як повідомив Департамент цивільного 
захисту, пожежної безпеки та екології ПАТ 
«Хмельницькобленерго», у дошкільному на-
вчальному закладі Товариства № 55 «Сонеч-
ко» проведено Тиждень безпеки дитини. У 
дитсадку відбулися навчально-практичні за-
ходи з безпеки життєдіяльності, ігри та бесіди 
про різні способи пожежогасіння і порятунку.

Задля виховання покоління, яке буде 

спроможне захистити себе та свою країну від 
різних надзвичайних ситуацій, дітям гостин-
но відчинила свої двері пожежно-технічна 
виставка ДСНС у Хмельницькій області. Ді-
тям розповіли історію пожежної охорони на 
Поділлі, продемонстрували спецодяг, споря-
дження та техніку пожежників.

Зацікавила малечу й зустріч із командою 
пожежників 3-ї ДПРЧ м. Хмельницького. Діти 
мали можливість поспілкуватися зі справж-
німи пожежниками, побачити сучасний 
спецодяг, обладнання пожежної машини, 
пристрої для пожежогасіння, а також засвої-
ти правила безпечної поведінки з вогнем.

Нещодавно у Білогірському, Старосиняв-
ському, Старокостянтинівському, Ярмоли-
нецькому та Кам’янець-Подільському місь-
кому районах електромереж організовано 
та проведено комплексні спеціальні об’єк-
тові тренування з питань цивільного захисту 

та пожежної безпеки за темою: «Дії органів 
управління, сил та засобів цивільного захисту 
району при загрозі або виникненні надзви-
чайних ситуацій техногенного, природного 
характеру та терористичних проявів». Вони 
відбулися відповідно до Плану основних за-
ходів цивільного захисту територіальної під-
системи єдиної державної системи цивіль-
ного захисту та графіка проведення комп-
лексних спеціальних об’єктових навчань 
(тренувань) з питань цивільного захисту у ві-
докремлених підрозділах ПАТ «Хмельницьк-
обленерго» у 2018 році. 

Під час тренувань персонал відокремле-
них підрозділів Товариства, формувань ЦЗ 
відповідних районів продемонстрували зла-
годженість дій у запобіганні та реагуванні 
на надзвичайні ситуації техногенного і при-
родного характеру та терористичні загро-
зи. Загальну координацію здійснювали в.о. 
генерального директора ПАТ «Хмельницьк-
обленерго» — начальник цивільного захи-
сту Товариства Олег Козачук і директор де-
партаменту цивільного захисту, пожежної 
безпеки та екології Анатолій Манільчук.

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго»

На базі ДП «Шепетівське лісове господар-
ство» відбулися виїзне засідання комісії з тех-
ногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій облдержадміністрації та масштабне 
комплексне навчання із ліквідації умовної 
лісової пожежі. За дорученням в.о. генераль-
ного директора ПАТ «Хмельницькобленерго» 
Олега Козачука у цих заходах взяли участь 
директор департаменту цивільного захисту, 
пожежної безпеки та екології Товариства 
Анатолій Манільчук та начальник відділу ци-
вільного захисту Валерій Мельник.

 На засіданні комісії було розглянуто пи-
тання запобігання пожежам в екосистемах, 
а також нещасним випадкам невиробничого 

характеру. Претензій до роботи ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» за цим напрямком не було. 

Для забезпечення гарантій надійної ро-
боти електричних мереж ПАТ «Хмельницьк-
обленерго» представниками Товариства бу-
ло запропоновано внести до рішення комі-
сії й вимогу дотримуватися Правил охорони 
електричних мереж. Серед них — утримання 
охоронних зон повітряних ліній у належному 
стані, протипожежний режим на трасі повіт-
ряних ліній електропередачі, недопущення 
застосування відкритого вогню, складування 
легкозаймистих матеріалів, а також несанк-
ціонованого будівництва в охоронних зонах 
ПЛ тощо.

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО
ПОВОДЖЕННЯ

З настанням теплої погоди люди почали ча-
стіше відвідувати власні дачні масиви, почасті-
шали походи до лісу, щоб відпочити від напру-
жених буднів. Але через нехтування правилами 
пожежної безпеки, через необережність людей 
саме на відкритих територіях власних домово-
лодінь, у лісових масивах та степових зонах не-
рідко виникають пожежі. Інколи це призводить 
до загорання розташованих поряд будівель, 
відключення ліній електропередачі, а також до 
пожеж лісових насаджень та торфовищ. Таким 
чином державі завдаються значні матеріальні 
та екологічні збитки.

У зв’язку з цим ПАТ «Хмельницькобл-
енерго» звертається до всіх працівників То-
вариства та споживачів електроенергії об-
ласті із застереженням:

Шановні громадяни! Будьте вкрай обереж-
ними з вогнем у межах будь-якої природної 
території. Ніколи не підпалюйте суху траву на 
галявинах у лісі. Якщо побачите, як це роблять 
інші, зупиніть їх і поясніть, чим небезпечне спа-
лювання трави.

При необхідності розведення багаття на 
природі місце під багаття в радіусі одного мет-
ра очистіть від сухої трави та листя, облямуйте 

очищеним шаром ґрунту навколо. Перед тим як 
піти, залийте багаття водою. Після цього розгре-
біть золу і переконайтеся, що під нею не зберег-
лося тліючих вуглин. Не йдіть від залитого багат-
тя, поки від нього йде дим. Про те, чим заливати 
багаття, подбайте заздалегідь.

Ніколи не кидайте непогашені сірники або 
цигарки. Пояснюйте друзям і знайомим, що їхня 
необережність може стати причиною пожежі.

Якщо ж Ви помітили пожежу, що починаєть-
ся (наприклад, невелике загоряння трави або 
тліючу лісову підстилку від покинутого кимось 
багаття), намагайтеся загасити його самі. Іноді 
досить просто затоптати полум’я (правда, треба 
почекати і переконатися, що трава або підстил-
ка вже не жевріють, інакше вогонь може з’яви-
тися знову).

Якщо пожежа досить сильна і Ви не можете за-
гасити її самотужки, — якнайшвидше сповістіть 
тих, хто повинен цим займатися. Зателефонуйте 
до служби порятунку за телефоном «101» і пові-
домте про загоряння і як туди доїхати.

Спільними зусиллями збережімо природу!
Департамент цивільного захисту, 

пожежної безпеки та екології
ПАТ «Хмельницькобленерго»

ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИЙ ПЕРІОД-2018.
БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНИМИ!

ЩОБ НЕДБАЛІСТЬ
НЕ СТАЛА ПРИЧИНОЮ ПОЖЕЖІ... 

НА ВОДІУ РАМКАХ ТИЖНЯ 
БЕЗПЕКИ ДИТИНИ…

ПОЖЕЖА УМОВНА —
ПРОТИПОЖЕЖНІ ВИМОГИ СПРАВЖНІ

НА ПРОТИВАГУ 
СТИХІЯМ

ТА ЗАГРОЗАМ…
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