ЧИТАЙТЕ
У ЦЬОМУ
НОМЕРІ:

Василь ЯДУХА,
голова Хмельницької облдержадміністрації: «Компанія
«Хмельницькобленерго» будує Європу в Україні. Бачу:
люди
задоволені,
система відповідає європейським стандартам.
Мені залишається лише подякувати керівникові
і всьому вашому колективу».

«Працівники
Компанії впевнено
захистили її високий статус. За висновками аудиторів,
інтегрована система
управління
Товариством відповідає
вимогам зазначених стандартів, тож дію сертифікатів рекомендовано продовжити на наступний
термін».

СТОР. 2

Знай наших!
ПОЛКУ ЗАСЛУЖЕНИХ
ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ
ПРИБУЛО:

«Керівництвом ПАТ
«Хмельницькобленерго», особисто генеральним директором О.Л.
Шпаком — начальником цивільного захисту Компанії — приділяється належна увага
виконанню у повному обсязі основних заходів
цивільного захисту територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту».

СТОР. 3
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АНАТОЛІЙ СТЕПАНЮК

НОВОРІЧНИЙ ПОДАРУНОК
ЯРМОЛИНЕЦЬКИХ ЕНЕРГЕТИКІВ

Чудовий новорічний подарунок отримали споживачі електроенергії від ярмолинецьких енергетиків. На базі адмінприміщення Ярмолинецького РЕМ для
них відкрито сучасний сектор обслуговування — основу майбутнього повнофункціонального Сервісного центру.

Указом Президента України від 20
грудня 2013 р. № 694/2013 «Про нагородження державними нагородами
України» з нагоди професійного свята Дня енергетика за значний вклад
у розвиток вітчизняного електроенергетичного комплексу, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм заступник генерального
директора — головний інженер ПАТ
«Хмельницькобленерго»
Анатолій
Степанюк удостоєний почесного звання «Заслужений енергетик України».
Анатолій Григорович все своє життя присвятив енергетиці і за цей період пройшов
шлях від електромонтера, начальника оперативно-диспетчерської служби, заступника головного інженера з екології Південних
електромереж, начальника Хмельницького
міського району електричних мереж до заступника генерального директора — головного інженера ПАТ «Хмельницькобленерго».
За період його діяльності на посаді головного інженера в Компанії досягнуто істотне
зменшення технологічних витрат електроенергії в мережах, забезпечено якісне та надійне електропостачання, покращення технічного стану електричних мереж, впровадження передових технологій та новітнього
електрообладнання.
Щиро вітаємо Вас, шановний Анатолію Григоровичу, з високою державною нагородою
і бажаємо подальших успіхів та здобутків у
праці!

Перших відвідувачів кардинально реставрованого першого поверху цього закладу
особисто зустрів директор Ярмолинецького
РЕМ Сергій Гуцал, вручив їм набори іміджевої
продукції Компанії. «Нинішня подія — наш рішучий крок у напрямку наближення послуг
до справді європейського рівня, — так пояснював споживачам суть цього новорічного
сюрпризу С. Гуцал. — Ми прагнемо, щоб вам,
нашим клієнтам, було затишно і комфортно,
щоб ви могли отримувати задоволення від
відвідування РЕМу».
Люди, переступивши поріг, одразу
ж, сказати б, сяяли від захвату. Помітно було: старання енергетиків оцінені на «відмінно».
«Я дуже радий такому обслуговуванню, — щиро мовив найперший
відвідувач Сервісного центру пенсіонер Микола Сидорчук (на фото).
— Ярмолинецький РЕМ — то Ярмолинецький рай!»
«Дуже подобається ваш ремонт,
— не приховувала задоволення Валентина Слоїк, лікар-хімік місцевої

ветлабораторії. — Нехай вашому колективу
добре ведеться у Новому році!»
Такої ж думки і Оксана Лукащук, пенсіонерка: «Це, чесно кажучи, казка. І не думала, що в
наших маленьких Ярмолинцях можна зробити таку красу. На це здатні тільки ті, хто дбають
про людей, про їхній добробут. Велика подяка
вашому керівництву. Ми, споживачі, знаємо
ваш колектив як злагоджений і професійний.
Нехай у цьому оновленому домі у вас добре
йдуть справи!»
ємними емоціями, із переконанням, що у Ярмолинецькому РЕМ посправжньому дбають про споживача. Тож, цілком зрозуміло, тепер уже
директор РЕМ Сергій Гуцал «сяяв»
од щастя: «Це дуже велика подія для
нас. Їй передувала тривала напружена праця: виготовлення проекту,
реконструкційно-ремонтні роботи,
в тім числі й за безпосередньої підтримки всього нашого колективу…
І ось нарешті ми можемо запропонувати всі ці блага споживачам. Крім

«Дуже приємно бачити таку зміну. Раніше це приміщення ніби доживало віку. А зараз тут — нове
життя!..» — поділився враженнями
від відвідання Сервісного центру
ярмолинчанин Вадим Ковальчук,
приватний підприємець-пекар.
Невпізнанно поліпшилися й
умови роботи персоналу Ярмолинецького РЕМ. Принаймні ключові
служби обслуговування споживачів електроенергії та функціонування
самого Сервісного центру вже відчувають це поліпшення — зручні сучасні кабінети, нова оргтехніка… А в хороших
умовах, звісно ж, і працюватиметься ще
краще, — переконані керівник групи з
обслуговування побутових споживачів
Леся Слободян, провідний інженер відділу маркетингу і збуту Віктор Живило,
контролер столу довідок Ніна Слободян
та інші працівники РЕМ (на фото).
Всі, хто того дня завітали до Сервісного, аби вирішити якісь питання, за народним звичаєм, «залишити старі борги
у старому році», вийшли з нього із при-

того, сподіваюся, наш Сервісний центр згодом стане справжньою архітектурною окрасою Ярмолинець».
Попереду ще у ярмолинецьких енергетиків — клопоти з упорядкування всіх
кабінетів, зали засідань на другому і мансардному поверхах адмінприміщення
РЕМ. Кажуть, що неодмінно впораються з
цим завданням до осені нинішнього року.
І сумніватися у цьому не доводиться. Адже
цілком очевидно, що у Ярмолинецькому
РЕМ уміють дотримуватися слова і дарувати радість.
Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.
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Мовою цифр

Візит

ХТО ВИМПЕЛ НЕСЕ,
А ХТО — ЗАДНІХ ПАСЕ
Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за 12 місяців 2013 року
Назва РЕМ

Енергозбутова
діяльність

Експлуатація
електромереж

Охорона
праці

Загальний
рейтинг
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Будні трудові

Віктор Максимець,
начальник відділу оперативної інформації та звітності.

ДО ГРОЗОВОГО СЕЗОНУ ГОТУЄМОСЯ

ЗАЗДАЛЕГІДЬ

Скориставшись безсніжністю першої половини січня, бригада старшого
майстра Хмельницької виробничої дільниці служби високовольтних ліній
ДВЕМ Бориса Чубатька виконувала заміну блискавкозахисного троса на
ПЛ 35 кВ «Теофіполь — Базалія».
«Ця лінія взагалі виведена в
плановий капремонт на цей рік,
— пояснив Б. Чубатько. — Поки
погода дозволяє заїхати на посівні масиви, вирішили невідкладно підготувати її до грозового сезону. Тут нашій бригаді допомагає трактором Теофіпольський РЕМ, за що ми дуже вдячні
колегам».
Заступник начальника служби
високовольтних ліній Департаменту ВЕМ Микола Мальчик по-

відомив, що цю вельми важливу роботу
заплановано провести невдовзі і на лініях
35 кВ «Гриців — Мацевичі», «Скібнево —

Гвардійське», на
відгалуженні до
підстанції «Маниківці». Загалом
же у 2014 році до
початку грозового сезону буде
виконано заміну
блискавкозахисного троса на
6-кілометровому
відтинку
ліній
35 кВ. Це підвищить захист ліній
електропередачі
від впливу грозових розрядів, а
відповідно й надійність електропостачання споживачів області.
Б. РОСТЕНКО.
Фото Андрія СОЛОНИЦЬКОГО.

ВАСИЛЬ ЯДУХА:

«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»
БУДУЄ ЄВРОПУ В УКРАЇНІ!
Нещодавно у рамках робочої поїздки Городоцьким та Дунаєвецьким районами голова Хмельницької облдержадміністрації Василь Ядуха відвідав Сервісний центр Дунаєвецького РЕМ. Пізнавальну екскурсію приміщенням центру
для нього влаштували перший заступник генерального директора, директор з
маркетингу та енергозбуту ПАТ «Хмельницькобленерго» Борис Кравець та новопризначений директор Дунаєвецького РЕМ Борис Тулупов.
Василь Степанович охоче ознайомився
з роботою основних секторів Сервісного
центру, відкритого у минулому році. Оцінив
умови, в яких обслуговують споживачів електроенергії працівники столу довідок, відділів
роботи з побутовими споживачами та юридичним особами. З особливим інтересом
він завітав до диспетчерської, розпитав про
функціонування електромереж Дунаєвеччини, про специфіку виявлення і усунення пошкоджень на лініях електропередачі.
У студії відеоселекторних нарад Дунаєвецького РЕМ очільник обласної влади у
режимі прямого відеозв’язку поспілкувався
з генеральним директором ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександром Шпаком, котрий
перебував в аналогічній студії хмельницького Сервісного центру. Зокрема, сказав: «Компанія «Хмельницькобленерго» будує Європу
в Україні. Бачу: люди задоволені, система
відповідає європейським стандартам. Мені
залишається лише подякувати вам як керівнику і всьому вашому колективу». Насамкінець цього сеансу он-лайн-зв’язку Олександр
Шпак люб’язно запросив голову облдержадміністрації на офіційне відкриття нового Сервісного центру у Ярмолинцях, заплановане на
рік нинішній.
А вже полишаючи Сервісний центр, у його
вестибюлі Василь Ядуха ще раз висловив

щире задоволення від побаченого, а також
дав особисту оцінку діяльності Компанії
«Хмельницькобленерго» перед журналістами місцевих та обласних ЗМІ. «Компанія
Хмельницькобленерго» є однією з кращих
у нашій державі, — констатував він. — За-

вдяки ефективній системі управління їй вдається забезпечити сталу роботу і надавати
якісні послуги споживачам електроенергії.
«Хмельницькобленерго» доводить, що в цих
непростих умовах, якщо є європейського рівня спрямування, думки і бажання, можна не
лише зберегти наявні електричні мережі і всі
системи, які працювали до цього часу, але й
чітко проводити модернізацію електропостачання і, звичайно ж, наближувати надання послуг споживачам до європейських стандартів.
Сервісний центр у Хмельницькому — зразок
для енергокомпаній України. Вже є ряд подібних закладів і в районах, в тім числі й цей,
де ми з вами перебуваємо. Нещодавно я бачив дуже гарний прогрес у цьому напрямку
в Ярмолинцях. А нині у Городку дізнався, що
там теж невдовзі буде побудовано Сервісний
центр і ремонтно-технічну базу. Все це наочно доводить, що споживач для «Хмельницькобленерго», й справді, є головною цінністю».
Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.
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Досвід

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ:
ЗДОБУТКИ-2013 ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Минулий рік був багатий на події, які
стосувались системи управління Товариством і Європейської моделі ділової досконалості.
Починався рік з аудиту інтегрованої системи управління Товариством на відповідність вимогам міжнародного стандарту
ISO 9001:2008, державних стандартів ДСТУ
OHSAS 18001:2010, ДСТУ ISO 14001:2006. Аудит проходив у період з 15 до 17 січня 2013
року. Упродовж трьох днів аудитори відвідали дирекції товариства, ДВЕМ, Білогірський,
Дунаєвецький, Деражнянський РЕМ та Старосинявський ЦЦР. Зауважимо, що уже три
роки поспіль в системі управління якістю
Товариства під час проведення наглядових
аудитів не зафіксовано жодної невідповідності.
Протягом року на корпоративному порталі Товариства було значно розширено розділ «Система менеджменту: ISO 9001:2008»,
додано статті на тему функціонування системи управління якістю та відеоматеріали,
які висвітлюють удосконалення системи.
Успішно функціонує модуль дистанційного
анкетування персоналу Товариства та дистанційного навчання з питань якості.
На початку року відділом управління якістю було проведено дводенний семінар для
представників з якості структурних підрозділів Товариства. Працівники відділу детально розповіли представникам з якості про застосування новітніх методик управління документацією, навели приклади їх практичного застосування та особливості практичного
усунення зафіксованих невідповідностей під
час внутрішнього аудиту.
В травні 2013 року троє працівників Товариства, а саме економіст відділу праці і
зарплати Наталія Кухар, інженери відділу
управління проектами Олександр Швець та
Дмитро Красильников, пройшли навчання і
після складання іспиту отримали сертифікати внутрішнього аудитора системи управління якістю, що відповідає вимогам ISO 90012008.
Варто згадати й про візит 16 червня колег-енергетиків з ПАТ «Чернівціобленерго»,

Це — у нас

Інформаційно-консультаційний центр
ПАТ “Хмельницькобленерго” було створено на виконання постанови НКРЕ України
від 12.03.2009р. № 823 “Про затвердження
Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами
електричної енергії”.
Аби, як мовиться, йти у ногу з часом, відповідно до принципу ПАТ “Хмельницькобленерго”
“Споживач
—
найвища цінність”
й було створено
наш ІКЦ. Його покликанням стало формування
між Товариством
та
споживачами електричної
енергії
прозорого інформаційного середовища з питань
постачання електричної енергії, підвищення
якості обслуговування споживачів електричної
енергії, підвищення рівня оплати за відпущену
електричну енергію та сприяння ефективному
використанню електричної енергії.
Діяльність ІКЦ забезпечують п’ятеро фахівців-інженерів на чолі з начальником. Основна
маса звернень, які надходять до Інформаційно-консультаційного центру, стосується енергозбутової діяльності Товариства. Найбільше
громадян цікавлять тарифи та розрахунки за
електричну енергії, в тому числі і при багатозонному обліку, укладання та переоформлення
договорів.
Також надходять питання та запити з сфери
технічного забезпечення постачання електроенергії споживачам, зокрема, приєднання та
збільшення потужності споживання, експлуатації, перенесення та встановлення приладів

Упродовж
чотирьох днів
у Компанії
перебували з
наглядовою
місією міжнародні
аудитори ТОВ
МЦЯ «ПРИРОСТ».
У складі
аудиторської
групи: головний
аудитор
Макух М.В.,
аудитори
ВолосковецьВ.А.,
Ніколаєнко Н.В.,
Ворошилова А.Б..

які цікавилися впровадженням інтегрованої
системи управління Товариством. Фахівці
ВУЯ надали вичерпні відповіді щодо впровадження процесного підходу в діяльності
Товариства та принципів моделі ділової досконалості. Колег-енергетиків цікавили особливості проведення інтегрованих аудитів,
розвиток документації системи управління
і передовий досвід впровадження електронних технологій для навчання персоналу з
питань якості.
А 21-23 жовтня минулого року відділ
управління якістю приймав групу експертів у
рамках участі в 9-ому Міжнародному турнірі
з якості країн Центральної та Східної Європи
та оцінюванні на рівень «Визнання досконалості в Європі». Метою візиту була перевірка
достовірності окремих положень матеріалів
подання, які Товариство надало для участі у турнірі. Під час проведення експертної
оцінки було організовано ряд зустрічей та
бесід із лідерами Товариства та провідними
спеціалістами різних напрямків діяльності.
Експерти відзначили високий професійний
рівень фахівців Товариства, зокрема, працівників відділу управління якістю. Отриманий
результат — перемога ПАТ «Хмельницькобленерго» в турнірі у номінації «Великі підприємства» та отримання рівня П’ять зірок
«Визнання досконалості в Європі» — є логічним завершенням кропіткої роботи фахівців
ВУЯ під час перебування експертів.
Звичайно, працівники ВУЯ не зупиняються
на досягнутому, в перспективі — великий
проект опису основних бізнес-процесів Товариства з використання програмного продукту для моделювання бізнес-архітектури
„Business Studio”. Такі функціональні можливості „Business Studio”, як постановка цілей,
формалізація і контроль виконання стратегії, моделювання та оптимізація бізнес-процесів, проектування організаційної структури підприємства, функціонально-вартісний
аналіз та імітаційне моделювання, дозволять
внести суттєві зміни в роботу Товариства з
найкращими показниками результативності
та ефективності.
Валерій ГЕРАСИМЧУК,
начальник ВУЯ.

Аудит відбувався відповідно до вимог стандартів ISO 9001:2008, ДСТУ ISO 14001:2006,
ДСТУ ISO 10081:2010, ДСТУ ISO 9000:2009.
Аудитори мали за мету проаналізувати зміни

обліку, встановлення електроопалення та багатозонного обліку електричної енергії, якості
електричної енергії та стану мереж. Загалом
Інформаційно-консультаційний центр отримує
запити щодо будь-якої сфери діяльності Товариства, навіть щодо тендерів, працевлаштування і роботи з акціонерами Товариства.
Для вирішення всіх питань та надання ґрунтовних відповідей фахівці ІКЦ співпрацюють зі

Григор’єва.
Для максимального полегшення надання
звернень заявниками ІКЦ приймає заяви, скарги та запити всіма доступними формами комунікації. Крім прийому письмових заяв, центром
активно надаються консультації за телефоном
та при особистому відвідуванні громадянами
приміщення ІКЦ у кабінеті 301, по вул. Свободи,
57/2. Це найбільш швидкі способи отримання

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ

ПІДТВЕРДЖЕНО

у системі менеджменту Товариства, перевірити безперервне впровадження системи
управління ПАТ «Хмельницькобленерго» та
ін..
І працівники Компанії впевнено захистили
її високий статус. За висновками аудиторів,
інтегрована система управління Товариством відповідає вимогам зазначених стандартів, тож дію сертифікатів рекомендовано
продовжити на наступний термін. В своїй
доповіді на заключній нараді групи міжнародних аудиторів ТОВ МЦЯ «ПРИРОСТ» головний аудитор М.В. Макух наголосив на високому рівні впровадження системи управління, великому об’ємі впроваджених вдосконалень та визначенні перспектив розвитку
системи на майбутнє. Увесь колектив групи
аудиторів відзначив високий професійний
рівень керівників і працівників відділів, які
займаються розвитком напрямків інтегрованої системи.
Також аудитори були вдячні Волочиському, Шепетівському, Полонському районам
електромереж та Старосинявському ЦЦР
за теплий прийом і створення комфортних
умов для проведення аудиту.
Валерій ГЕРАСИМЧУК,
Оксана МАЗУР,
інженер ВУЯ.
Фото Ростислава БАЛЕМИ.

Інформаційно-консультаційний центр працює у напруженому режимі. Доводиться розглядати по кілька звернень на день. Всього за
минулий рік було розглянуто 723 звернення
громадян та організацій.
Робота працівника ІКЦ потребує знання законодавства, особливостей надання послуг та
роботи підрозділів Товариства, здатності сухі
вимоги норм закону зробити доступними та
зрозумілими споживачам без спеціалізованих знань. Обов’язковими є також вимоги до культури спілкування, витримки,
обізнаності, стресостійкості. Фахівці ІКЦ
навіть у найскладніших ситуаціях намагаються заспокоїти споживача та вирішити
питання.
Специфікою діяльності ІКЦ є необхідність надання роз’яснення та відповідей
на скарги споживачів, яких не задовольнили роз’яснення інших підрозділів Товариства
чи дії окремих працівників. Ми стаємо останньою інстанцією, яка не має права помилитись
у наданні відповіді. Складнощів в роботі додає
оновлення законодавства, коли роз’яснення
споживачам з практичного застосування нових
вимог потрібно надавати майже одразу після
введення у дію регулюючого акту.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ
ЦЕНТР — У НОГУ З ВИМОГАМИ ЧАСУ
всіма підрозділами Товариства. Особливо тісно
— з Дирекцією з маркетингу та енергозбуту, у
приміщенні якої знаходяться кабінети ІКЦ.
ІКЦ приймає звернення всіх охочих — не
тільки осіб, котрі вже є споживачами ПАТ
“Хмельницькобленерго”, але й громадян, які мають намір стати споживачами вперше чи просто звертаються до ІКЦ.
Діяльність Інформаційно-консультаційного
центру не обмежується лише наданням консультацій та інформації. В ІКЦ споживачі звертаються зі скаргами і навіть з власними пропозиціями щодо покращення роботи підрозділів
ПАТ “Хмельницькобленерго”.
Для вирішення особливо складних випадків
скликається комісія Інформаційно-консультаційного центру у складі начальника ІКЦ, а також
начальника Cектора НКРЕ у Хмельницькій області Віктора Леонідовича Кукурузи і начальника Державної інспекції енергетичного нагляду у Хмельницькій області Петра Петровича

інформації.
Набирають популярності звернення за допомогою електронної пошти через сайт ПАТ
“Хмельницькобленерго”. Така форма звернень
поєднує в собі швидкість та ґрунтовність отриманої відповіді.
Працівники ІКЦ завжди намагаються ґрунтовно та об’єктивно надавати відповіді на запити, особливо на скарги. Інколи вони звучать
як крик душі. Для багатьох громадян, особливо
літніх, звернення до ІКЦ — це надія на справедливість та допомогу.
Крім споживачів всіх категорій, за отриманням роз’яснень звертаються органи місцевого
самоврядування, наглядові органи, громадські
організації, представники засобів масової інформації.
Особливо активно ІКЦ співпрацює з Сектором НКРЕ у Хмельницькій області та Хмельницьким обласним контактним центром обласної державної адміністрації.

Поглянувши на період існування ІКЦ,
можна з впевненістю сказати, що завдяки
його роботі двосторонній діалог споживача з Товариством став легшим і змістовнішим. ПАТ “Хмельницькобленерго” тепер
має можливість швидко отримувати сигнали споживачів і невідкладно реагувати
на їхні потреби, а споживачі отримали
можливість ведення діалогу з Товариством практично у режимі реального часу.
В. МЕЛЬНИК,
інженер ІКЦ.
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Актуально

Аналіз виникнення та розвитку надзвичайних
подій природного та техногенного характеру,
що сталися на території нашої держави та області, свідчить про необхідність проведення
комплексу превентивних заходів щодо зниження ризику їх виникнення. Проведенням комплексу запобіжних організаційних та інженернотехнічних заходів, їх ефективною реалізацією
можна значно зменшити вірогідність виникнення надзвичайних ситуацій, вартість заходів із
їх ліквідації, підвищити рівень готовності персоналу та виробництва до реагування на надзвичайні ситуації. Науковими розрахунками та
практичним досвідом доведено, що кошти, які
направляються на запобігання надзвичайним

та включено їх в єдину локальну мережу Товариства;
— введено в експлуатацію електроживильний пристрій для забезпечення безперебійного
живлення, а також захисту від перенапруг телекомунікаційного обладнання та обладнання АТС
на вузлі зв’язку апарату управління;
— проведено технічне обслуговування засобів зв’язку згідно з річним планом.
У всіх підрозділах Товариства розроблені та
затверджені схеми оповіщення керівного складу та персоналу при загрозі та при виникненні
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру у службовий та неслужбовий
час. Проведено практичне їх відпрацювання.

відповідає нормам ДБН В 2.2.5-97 «Захисні споруди ЦО» і, згідно з висновками державно-кооперативного проектно-вишукувального інституту «Хмельницькагропроект» та Хмельницького філіалу інституту НДУ проект реконструкція
Держбуду України та акту Хмельницького БТІ, не
може бути використане в якості захисної споруди ЦЗ. У грудні 2003 року акти на списання ЗС №
84078 були погоджені в Департаменті цивільного захисту МНС України та направлені на затвердження в Мінпаливенерго України. В 2010 році
документи були повернені в Товариство без
затвердження. У жовтні 2012 року комісійно з
представниками ТУ МНС України в області було
проведено обстеження захисної споруди, за

монтні бригади — 135 (883 працівники), оперативно-виїзні бригади — 121 (242 працівники).
Всі бригади укомплектовані особовим складом,
технікою, майном та обладнанням.
В Товаристві розроблені та затверджені Нормативні обсяги аварійного запасу матеріалів та
устаткування для відновлення електромереж
напругою 0,4-110 кВ. Аварійний запас Товариства — 100 %.
У відповідності до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 3 серпня1998 року № 1198
«Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного
та природного характеру» та наказу Міненерговугілля України від 29 червня 2004 року № 362

ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

КОМПАНІЯ РЕАЛІЗОВУЄ НА ВИСОКОМУ РІВНІ
ситуаціям, значно менші за ті, які необхідні на
ліквідацію їх наслідків.
Найбільша кількість надзвичайних ситуацій
викликана явищами, що мають руйнівну силу
(сильний вітер, в тім числі шквали та смерчі,
ожеледь та налипання мокрого снігу).
Розвиток гідрометеорологічних процесів завжди потребує постійного моніторингу та їх
прогнозування для оперативного здійснення
комплексних превентивних заходів, здатних
зменшити ризик та наслідки від природних надзвичайних подій. Енергетики Хмельниччини
повинні бути постійно готовими до погодних
аномалій та явищ, пов’язаних із ними. Керівництвом ПАТ «Хмельницькобленерго», особисто
генеральним директором О.Л. Шпаком — начальником цивільного захисту Компанії — приділяється належна увага виконанню у повному
обсязі основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.
ПАТ «Хмельницькобленерго» впродовж 2013
року здійснювало ряд заходів із виконання законодавства України, розпорядчих документів
Міненерговугілля України та Хмельницької облдержадміністрації у сфері цивільного захисту. Так, розроблені плани цивільного захисту
на мирний час, плани дій органів управління і
сил ЦЗ із запобігання і ліквідації надзвичайних
ситуацій, посадові інструкції щодо дій при виникненні надзвичайних ситуацій для Товариства та відокремлених підрозділів. В управлінні
Товариства та відокремлених підрозділах створені штаби з ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру з метою
запобігання, оперативного реагування та для
розв’язання проблем, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями техногенного та природного
характеру, що виникли або можуть виникнути
на енергооб’єктах області. Відпрацьовані календарні плани дій із ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха.
За звітний період проведені практичні заходи
з удосконалення системи управління:
— здійснено організацію цифрової системи
канального ущільнення між ПАТ «Укртелеком»
та ПАТ «Хмельницькобленерго»;
— проведено модернізацію видів зв’язку
шляхом встановлення 4-х комплектів оптичних
мультиплексорів;
— розгорнуто інформаційну мережу Товариства, до якої належать: АУК, Сервісний центр
Хмельницького МРЕМ, Департамент високовольтних електромереж, Хмельницький РЕМ,
Ярмолинецький РЕМ, Дунаєвецький РЕМ та
Кам’янець-Подільський РЕМ;
— впроваджено цифрові АТС в Красилівському РЕМ, Хмельницькому МРЕМ, Волочиському
РЕМ, Білогірському РЕМ, Теофіпольському РЕМ

Оповіщення та управління заходами цивільного захисту з ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій здійснюється з диспетчерських пунктів
відокремлених підрозділів.
Для підготовки та пропуску льодоходу, повені
та паводків на території Хмельницької області у
2013 році в ПАТ «Хмельницькобленерго» організовано та проведено ряд заходів, а саме:
— навчання та протиаварійні тренування з
оперативним, оперативно-виробничим персоналом та з персоналом формувань цивільного
захисту щодо дій в умовах пропуску паводків,
повені та льодоходу;
— позачергові обстеження Новокостянтинівської і Щедрівської ГЕС щодо готовності їх до
безаварійного пропуску паводків і льодоходу;
— позачергове обстеження ПЛ та ПС, які можуть бути підтоплені під час пропуску паводків,
повені і льодоходу, та ПЛ, що їх резервують.
— недопущення відключення організацій і
постів гідрометеорологічної служби, що здійснюють гідрометеорологічні спостереження від
електропостачання.		
Заходи щодо забезпечення пропуску льодоходу, повені та паводків на території Хмельницької області в частині відповідальності Товариства виконані в повному обсязі.
З метою належної підготовки енергогосподарства ПАТ «Хмельницькобленерго» до роботи (дій) в осінньо-зимовий період 2013-2014
років, забезпечення споживачів області якісною
електричною енергією в необхідних обсягах, запобігання технологічним порушенням в роботі
електромереж, оперативного усунення наслідків
можливих надзвичайних ситуацій в Товаристві
організовано та проведено роботу щодо виконання «Плану заходів щодо підготовки підприємств
паливно-енергетичного комплексу Міністерства
енергетики та вугільної промисловості до роботи
(дій) в осінньо-зимовий період 2013/2014 років»;
наказу по Товариству від 20 березня 2013 року
№ 196, яким затверджено основні заходи з підготовки енергогосподарства ПАТ «Хмельницькобленерго» до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років; наказу по Товариству від 23
липня 2013 року № 554, яким затверджено додаткові заходи з підготовки енергогосподарства
ПАТ «Хмельницькобленерго» до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років; «Плану
заходів по попередженню НС техногенного та
природного характеру в ПАТ «Хмельницькобленерго» на 2013 рік». Всі заходи, які були передбачені у цих розпорядчих документах, виконані
в повному обсязі.
У ПАТ «Хмельницькобленерго» завершена
технічна інвентаризація захисних споруд цивільного захисту. В Товаристві на обліку знаходяться одне сховище та 8 ПРУ. Сховище № 84078
на 200 осіб, розташоване в Хмельницькому, не
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результатами складено відповідний акт та підготовлено необхідні обґрунтувальні документи
щодо її списання та зняття з обліку. 13 листопада
2012 року відповідні матеріали щодо захисної
споруди № 84078 були розглянуті та затверджені територіальною інвентаризаційною комісією
з проведення технічної інвентаризації захисних
споруд Хмельницької області. Нині у відповідності до вимог Постанови КМУ від 8 квітня 1999
року № 567 «Про затвердження Інструкції про
порядок списання непридатних захисних споруд цивільної оборони» підготовлено відповідні
документи і здійснюються заходи з її списання.
В Товаристві захисні споруди (ПРУ) готові для
використання за призначенням. Персонал РЕМ,
де відсутні ПРУ, укривається в підвальних приміщеннях адмінбудівель РЕМ. Захисні споруди
цивільного захисту Товариства в мирний час використовуються під господарчі потреби на 85 %
від загальної площі.
В 2013 році Товариством було придбано 200
протигазів ГП-7, 4 костюми хімічно-біологічного захисту Л-1, коробку-фільтр К2П3 (від аміаку)
для протигазу ГП-7 кількостю 40 штук. Ці засоби захисту були розподілені у відокремлені
підрозділи, які знаходяться в 30-кілометровій
зоні ХАЕС. Аварійні бригади відокремлених підрозділів забезпечені на 100 % сучасним спеціальним теплим одягом. Придбано спеціальний
роторний очисний автомобіль для прибирання
снігу на базі ЗІЛ-131.
У 2013 році внаслідок несприятливих кліматичних умов траплялися відключення і пошкодження електричних мереж 0,4-110 кВ, а саме:
23 березня, 21 травня, 19 червня, 25 листопада.
Для відновлення електропостачання і ліквідації
пошкоджень залучалися весь персонал аварійно-ремонтних бригад та техніка відокремлених підрозділів. Усунення наслідків проводилося оперативно і в найкоротші терміни. Всі
штаби з ліквідації надзвичайних ситуацій діяли
оперативно та професійно. Приймалися та відпрацьовувалися рішення, в яких було передбачено заходи щодо запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації, проведення заходів щодо
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визначалися необхідні сили та засоби, організація
взаємодії із суміжними органами. Інформування відповідних органів та служб здійснювалося через службу оперативно-диспетчерського
управління у відповідності до затверджених Регламенту та планів взаємодій.
Відповідно до «Класифікатора надзвичайних
ситуацій» ДК-019-2010, надзвичайних ситуацій
з причин масового пошкодження електричних
мереж та відключень на території області у минулому році не допущено.
Для виконання аварійно-відновлювальних
робіт у Товаристві залучаються: аварійно-ре-

«Про створення постійно діючої комісії Міненерговугілля України в енергетичному комплексі із запобігання виникненню НС та ліквідації їх
наслідків» в Товаристві призначена і функціонує
комісія з питань надзвичайних ситуацій. За 2013
рік комісією було проведено чотири засідання,
за результатами яких оформлено відповідні
протокольні рішення.
Підготовка керівного складу цивільного захисту Товариства та її органів управління проводиться на штабних об’єктових тренуваннях,
комплексних об’єктових тренуваннях, в навчально-методичному центрі ЦЗ та БЖД Хмельницької області.
В березні-квітні 2013 року на базі навчальнометодичного центру ЦЗ та БЖД Хмельницької
області проведено навчання та перевірку знань
у сфері цивільного захисту керівного складу відокремлених підрозділів Товариства. До навчання залучалися 22 працівники.
Також упродовж 2013 року на базі навчальнометодичного центру ЦЗ та БЖД Хмельницької
області проведено навчання та перевірку знань
з питань пожежної безпеки керівників та спеціалістів Товариства (загалом 60 осіб), обов’язки
яких пов’язані із організацією та забезпеченням
пожежної безпеки в підрозділах Товариства.
У Товаристві організовано навчання персоналу правильним діям в умовах надзвичайних
ситуацій згідно з наказом «Про підготовку персоналу ПАТ «Хмельницькобленерго» у сфері
цивільного захисту в 2013 році». Навчання працівників Товариства, які не входять до складу
формувань цивільного захисту, проводилось
в обсязі 12 годин, а працівників, які входять до
складу формувань, в обсязі 15 годин.
План основних заходів підготовки цивільного
захисту ПАТ «Хмельницькобленерго» на 2013
рік виконано. У відповідності до фінансового
плану Товариства на заходи цивільного захисту
в 2013 році було витрачено 1761 тис. гривень.
За всіма напрямками перевірки обласна
служба енергетики та світломаскування цивільного захисту спроможна та готова до виконання завдань за призначенням у разі виникнення
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.
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