ЧИТАЙТЕ
У ЦЬОМУ
НОМЕРІ:

«У залі відеоконференцзв’язку Сервісного центру ПАТ
«Хмельницькобленерго» відбулася
пресконференція
генерального директора Компанії, депутата обласної ради Олександра Шпака на тему «Виклики доби: енергозбереження та енергоефективність».
СТОР. 2

Престиж Компанії

«Завдяки
прогресивним поглядам керівництва, незалежно
від хитань політичного
флюгера, ПАТ “Хмельницькобленерго” завжди ставило собі за
мету рух вперед — до
найкращих стандартів
енергопостачання Європи та світу».

«Скромно і без пафосу Летичівський район
електромереж відзначив своє 50-тиріччя.
Все-таки сьогоднішня
тривожна доба не налаштовує на помпезні
урочистості. Але це не
завадило щирості і піднесеному настрою, якими
була просякнута атмосфера дійства».

СТОР. 3

СТОР. 4
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НОВІ ЗДОБУТКИ ХМЕЛЬНИЦЬКИХ ЕНЕРГЕТИКІВ —

НА МІЖНАРОДНОМУ ФОРУМІ
У Київському виставковому центрі
відбувся XII Міжнародний форум «Паливно-енергетичний комплекс України 2014: сьогодення та майбутнє».
На ній представили свої останні досягнення лідери у сфері виробництва
електротехнічного,
енергетичного
обладнання, світлотехніки, силової
електроніки, автоматизації, інформаційних технологій для промислових
підприємств усіх галузей економіки
як з України, так і з Австрії, Азербайджану, Німеччини, Словаччини, Чехії
та інших країн.

Жодного слова про війну, жодного натяку
на політику — лише економіка та перспективи енергетичної галузі в Україні — такого,
негласного, табу дотримувались усі учасники
форуму. Втім, усі чітко розуміють: без енергетичної незалежності Україні годі розраховувати на економічну, а отже й політичну незалежність. Знакову роль цієї виставки підкреслив спікер парламенту Олександр Турчинов.
Він звернувся до учасників форуму з листом,
якого зачитав на відкритті перший заступник
міністра енергетики і вугільної промисловості Юрій Зюков. У листі наголошувалося на
необхідності значного розвитку вітчизняної
енергетики з усіма її складовими.
Ще один заступник міністра Вадим Улида
від імені профільного міністерства зазначив,
що подібні заходи — це найкращий привід
для початку нових партнерських стосунків, а

відтак і ще один крок на шляху європейської
інтеграції України.
Щиру зацікавленість в українських енергетичних ноу-хау висловив і посол Швейцарії в
Україні Крістіан Шонненберг. Він також взяв
участь у відкритті форуму та огляді експозиції.
Після недовгого офіціозу високопоставлені
гості приступили до огляду виставки. Відразу
впало в око, що біля павільйону «Хмельницькобленерго» чиновники затримались довше,
ніж біля інших. І це не дивно, бо хмельницькі
енергетики, які вже давно беруть участь у таких виставках, завжди мають у своєму активі
технічні новинки, що незмінно викликають у
колег здорову професійну заздрість.
Власне про це
згодом говорили й
практики — Сергій
Мулявка, начальник
відділу розподілу і
контролю електроенергії ПАТ «Черкасиобленерго», та
Володимир Скичко,
начальник
управління інформаційної
політики і роботи
зі споживачами АТ
«Харківобленерго».
Пересувні лабораторії для повірки вимірювальних трансформаторів струму

та напруги і для аудиту розподільчих
електромереж, що
були представлені на
виставці, — предмет
законної
гордості
хмельницьких енергетиків. З їхнім впровадженням вдалося
значно скоротити не
лише витрати на повірку електроустаткування, але й тривалість цієї процедури.

Відвідувачі виставки, серед яких було немало
визнаних авторитетів енергетичної галузі,
придивлялись, прицінювались і відразу прикидали, як можуть використати хмельницькі
розробки.
Юрій Головачук, в.о. генерального директора компанії «Центренерго», переконаний, що
розробки хмельничан повинні якомога швидше знайти промислове впровадження.
Щиро запрошуючи колег до співпраці, генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександр Шпак попутно зауважив:
такі виставки — чудова нагода для взаємного обміну досвідом і запозичення кращого,
що набуто в галузі. Крім того, беручи участь
у виставці, пропагуючи свій і вивчаючи досвід вітчизняних і зарубіжних виробників,
хмельницькі енергетики впевнено йдуть до
європейської економічної інтеграції. А ще
не можна скидати з рахівниць здоровий дух
суперництва, що відчувається в атмосфері такого дійства. Це також прекрасний стимул для
самовдосконалення і генерації нових ідей.
Саме така ідея, спільно втілена Львівською
політехнікою та спеціалістами «Хмельницькобленерго», — сухий трансформатор з автономними просторовими магнітними системами фаз. Його розробниками стали Леонід Бі-

лий, професор зі Львова, та Олександр Шпак,
очільник ПАТ «Хмельницькобленерго». Вже
перші випробування дослідного зразка показали: ця спільна розробка Львівської політехніки та «Хмельницькобленерго» — справжній
прорив у трансформаторобудуванні. Новий
прилад переважає існуючі аналоги за всіма
параметрами.
Відрадно, що стежку на форум проторували не лише визнані метри енергетики, але й
її майбутні зодчі. Зокрема, студентів Київської
політехніки не можливо було відірвати від
хмельницького ноу-хау та його творця —
львівського професора, який знайшов в юних
колегах вдячних співбесідників.
Наступного дня на виставку прибув великий загін фахівців Хмельницькобленерго.
Вони прискіпливо вивчали досвід інших підприємств галузі і ділилися власним. Представники обленерго також взяли участь у
секційному засіданні, присвяченому проблемам підвищення енергоефективності підприємств. У рамках цієї секції презентували
створену ними пересувну лабораторію для
енергоаудиту розподільчих мереж.
Новітній доробок щодо створення психологічної підготовки персоналу до роботи в
аварійних і особливих умовах представив на
виставці лікар-психотерапевт енергокомпанії
Ярослав Драб.
Подібними дослідженнями на такому рівні
досі не займалися ніде. Водночас, в такій стратегічній галузі як енергетика, психологічна
готовність до роботи в нештатних ситуаціях
нерідко може грати вирішальну роль. Отож
науковий здобуток хмельничан вже сповна
оцінили на міжнародному рівні.
Триденна робота виставки залишила по
собі немало свіжих вражень. Додому поверталися, ретельно занотувавши в надрах телефонів номери нових ділових партнерів. Можливо, вже незадовго вони вивчать їх напам’ять.
А ще везли з собою сміливі плани на майбутнє
і надію на мир, що потрібний нам усім не менше, ніж струм у мережах.
Любов МАРЧЕНКО,
Павло ХОРОШЕНЮК.
Фото П. ХОРОШЕНЮКА.
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Мовою цифр

Нотатки з прес-конференції

ГІДНА ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ ДОБИ

ХТО ВИМПЕЛ НЕСЕ,
А ХТО — ЗАДНІХ ПАСЕ
Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за 8 місяців 2014 року
Назва РЕМ

Енергозбутова
діяльність

Експлуатація
електромереж

Охорона
праці

Загальний
рейтинг

ВІНЬКІВЦІ
ГОРОДОК
ДЕРАЖНЯ
ДУНАЇВЦІ
м.КАМ.-ПОДІЛЬСЬКИЙ
КАМ.-ПОДІЛЬСЬК. р-н
НОВА УШИЦЯ
м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ р-н
ЧЕМЕРІВЦІ
ЯРМОЛИНЦІ
БІЛОГІР’Я
ВОЛОЧИСЬК
ІЗЯСЛАВ
КРАСИЛІВ
ЛЕТИЧІВ
ПОЛОННЕ
СЛАВУТА
СТАРОКОСТЯНТИНІВ
СТАРА СИНЯВА
ТЕОФІПОЛЬ
ШЕПЕТІВКА
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12
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1
1
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1
1
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1
1
1
1
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1
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1
12
12
12
12

8
5
9
2
20
4
19
7
15
18
14
12
1
21
13
3
22
16
10
6
11
17

Віктор Максимець,
начальник відділу оперативної інформації та звітності.

Новації

ЩЕ ОДИН ПОДРІБНЮВАЧ ДЕРЕВИНИ.

СВОЇМИ РУКАМИ…

Працівники Чемеровецького РЕМ власними силами розробили та
виготовили пересувний подрібнювач деревини
Пристрій має 8 ножів (тоді як у заводському варіанті їх зазвичай два), надійну
систему захисту працівників від травмування. Він може легко впоратися з гілками
діаметром до 12 сантиметрів. Отож дасть
можливість швидко і ефективно переробляти зрізане гіляччя на деревну щепу як

на базі, так і просто в місцях розчищення
трас повітряних ліній електропередачі. А
це, каже директор Чемеровецького РЕМ
Сергій Берладін, дозволить після відповідної переробки використовувати щепу
як джерело тепла для обігріву приміщень
району електромереж.
Так дієво (і, що важливо, без зайвих витрат, використавши лишень відібрані з металобрухту деталі!) чемеровецькі енергетики відгукнулися на заклик генерального
директора ПАТ «Хмельницькобленерго»
Олександра Шпака негайно впроваджувати у структурних підрозділах Компанії метод перероблення «безгоспної» деревини
на щепу, продемонстрований нещодавно
Дунаєвецьким РЕМ.
Б. РОСТЕНКО.
Фото автора.

У залі відеоконференцзв’язку Сервісного центру ПАТ «Хмельницькобленерго» відбулася прес-конференція генерального директора Компанії, депутата обласної ради
Олександра Шпака на тему «Виклики доби: енергозбереження та енергоефективність».
Прес-конференція проходила у режимі прямого спілкування з працівниками всеукраїнських та обласних мас-медіа, а також із журналістами, котрі перебували в аналогічних
залах Дунаєвецького, Летичівського, Кам’янець-Подільського міського, Шепетівського,
Чемеровецького РЕМ.
За словами О. Шпака, головною метою цієї його зустрічі з журналістами було розповісти про досить напружену ситуацію в енергетичному секторі вітчизняної економіки,
пов’язану з бойовими діями на Сході країни та відповідною загрозою дефіциту енергоресурсів, а також проконсультувати споживачів електроенергії на предмет їхньої готовності до ймовірних тимчасових перерв в енергопостачанні.

Передусім головний електроенергетик
краю розповів про складну ситуацію в енергетичному секторі економіки нашої держави,
обумовлену бойовими діями на Сході країни
та конфліктним «газовим питанням». Зокрема,
зауважив на тому, що 15 % енерговиробництва
припадає саме на той проблемний регіон, як і
три чверті добування вугілля, що живить електростанції. А внаслідок воєнних руйнувань
нині з 80-ти шахт Донбасу функціонують лише
13, підтоплено — 9, решта — законсервовані.
Крім того, зруйновано залізницю, мости, що
унеможливлює доставку навіть наявного вугілля. Тож цілком зрозуміло, під якою загрозою
перебуває виробництво електроенергії на
українських ТЕС і ТЕЦ, яке, до речі, за 7 місяців
цього року у загальній структурі виробництва
електроенергії в Україні займало 43,5 %!
Тож у випадку подальшого дефіциту вугілля
на ТЕС в Україні, й справді, можуть бути застосовані так звані «віяльні» відключення, знайомі з кінця 1990 років. Аби уникнути каскадної
аварії, тобто повного розвалу енергосистеми,
національний диспетчерський центр (а ці
функції виконує НЕК «Укренерго») планує по
черзі вимикати від енергопостачання цілі регіони.
Щодо ПАТ «Хмельницькобленерго», то його
очільник повідомив: аби не допустити утворення загрози порушення балансу між виробництвом і споживанням електричної енергії
та на виконання вимог розпорядження КМУ
від 13.08.2014 р. № 764 «Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електроенергії», Постанови КМУ від 13.08.2014 р. №
372 «Про запровадження вжиття тимчасових
надзвичайних заходів з подолання наслідків
тривалого порушення нормальної роботи
ринку електроенергії», листа Мінпаливенерго
України від 29.08.14 № 03/32-5508 у Компанії
розроблено комплекс заходів щодо зниження в області електроспоживання в обсязі не
менше 20 % від добового електроспоживання
(брутто).
Ці заходи передбачають:
— відключення від електромережі споживачів, які заборгували за спожиту електричну
енергію, або обмеження їх споживання до рівня аварійної броні (при наявності);
— переведення енергоємних споживачів на
роботу в нічний час;
— за необхідності за розпорядженням диспетчера НЕК «Укренерго» можуть застосовуватися обмеження та аварійні відключення відповідно до затверджених графіків обмеження
електричної енергії (ГОЕ), потужності (ГОП) та
аварійного відключення (ГАВ) для споживачів,
що включені в ці графіки;
— про введення графіків обмеження та аварійні відключення споживачі будуть повідомлені додатково.
Олександр Леонідович також поінформував
представників мас-медіа про те, що у Компанії,
згідно з директивами Мінпаливенерго Украї-

ни, вже активно діють новостворені антикризові енергетичні штаби оперативного реагування. Вони покликані в умовах дестабілізуючих факторів внутрішнього та зовнішнього
характеру своєчасно усувати нестандартні та
непередбачувані ситуації в електромережах,
сприяти якісному забезпеченню споживачів
електричною енергією, надавати роз’яснення
з усіх невідкладних питань. Штаб оперативного реагування Товариства очолив генеральний директор О.Л. Шпак, а у відокремлених
підрозділах, департаменті високовольтних
електромереж — їх керівники.
Антикризові енергетичні штаби оперативного реагування працюють цілодобово.
Зв’язатися з ними можна за телефонами Колцентру: багатоканальним безкоштовним 080050-50-62 та хмельницьким міським (0382)
75-52-00, а також за телефонами оперативнодиспетчерських — служби Товариства (0382)
78-79-52 та груп районів електромереж, які
вказані на сайті обленерго в розділі «Антикризові енергетичні штаби».
Антикризовий штаб Товариства уже виробив низку рекомендацій та порад споживачам,
які допоможуть їм бути готовими до всіляких
енергетичних негараздів. Так, споживачам,
котрі не мають дизельних електростанцій,
для забезпечення освітлення рекомендовано
придбати акумуляторні батареї, електричні
ліхтарики, газові ліхтарі тощо. В приміщеннях
з електричним обігрівом приготувати інші —
альтернативні — джерела тепла та резервне
паливо (грубки, печі, дрова, вугілля тощо).
Енергоємним споживачам варто перевести
технологічний процес на роботу в нічний час.
Штаб переглянув звернення споживачів, які
належать до Укроборнпрому, про виведення
їх з графіків обмеження та аварійного відключення споживачів на 2014-2015 роки та рекомендував за погодженням із рай(міськ)адміністраціями та ОДА виключити ці підприємства
з графіків.
Журналістів, які взяли участь у пресконференції, було запевнено, що при введені
за розпорядженням Мінпаливенерго України
або чергового диспетчера НЕК «Укренерго»
графіків аварійного відключення (ГАВ) штаб
через засоби масової інформації інформуватиме побутових споживачів про величини та
тривалість можливих відключень, розглядатиме черговість введення та перелік ЛЕП, які
будуть вимикатись при введені ГАВ та «віялових» відключень. При цьому енергетики робитимуть все можливе, щоб зменшити негативні
наслідки можливих відключень для споживачів. Особлива увага, наголосив генеральний
директор Компанії Олександр Шпак, приділятиметься лікарням, школам, дитсадкам,
котельням, водоканалам, залізниці, підприємствам зв’язку та військовим частинам, які
стоять на бойовому чергуванні.
Ростислав БАЛЕМА.
Фото Андрія СОЛОНИЦЬКОГО.
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Ще

на початку становлення державності, 17 грудня 1991 року, Україна взяла участь
у підписанні завершального акту Гаазької
конференції, яким було затверджено Європейську Енергетичну хартію. Після ратифікації українським парламентом Європейська
Енергетична хартія набула силу закону.
24 вересня 2010 року в місті Скоп’є (Македонія) підписано Протокол про приєднання
України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства Південно-Східної
Європи. Енергетичне співтовариство було
створене у 2006 році для соціально-економічної стабільності та безпеки енергопостачання
країн — членів Євросоюзу. Законом України
«Про ратифікацію Протоколу про приєднання
України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства» від 15 грудня 2010
року № 2787-VI ратифіковано це історичне
рішення. З 1 лютого 2011 року Україна набула
статусу Договірної Сторони в Енергетичному
Співтоваристві.
Приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства
мало на меті встановлення довгострокової
фінансової стабільності енергетичного сектора та поліпшення інвестиційного клімату в
Україні, стимуляцію регіональної інтеграції та
торгівлі, запровадження енергозберігаючих
технологій. А недавнє підписання угоди про
асоціацію з Європейським Союзом остаточно
встановило беззаперечний шлях розвитку
України.
Найвагомішими документами проведення
енергетичної політики Європейського Союз
є енергетичні пакети. Це набори директив у
сфері постачання газу та електроенергії, а також пов’язаних з ними нормативних актів.
Перший енергетичний пакет ЄС встановив
загальні правила на ринку електроенергії і
газу.
В основу Другого пакету закладено вимогу про необхідність розділення вертикально
інтегрованих компаній. Тобто передачу та
постачання електричної енергії мають здіснювати різні організації. Поділ стосується
в тому числі бухгалтерської звітності, але не
прав власності.
Третій енергопакет є логічним продовженням Другого. Головною особливістю цього
пакету стала фактична заборона компаніям
одночасно продавати і транспортувати газ та
електроенергію.
Одразу виникає питання: що чекає українських енергетиків на цьому шляху, що відбувалося з енергопостачальниками інших країн, які вже стали частиною Європи?

Енергетика Польщі зі всіх країн східної Європи перед інтеграцією у ЕС була і за станом,
і за розмірами найбільш подібною до сучасної української. На зламі століть польським
споживачам електричну енергію постачали
23 компанії, які, подібно до сучасних українських, одночасно займалися передачею і постачанням електричної енергії, проводячи
свою діяльність на закріпленій території.
Після вступу у Євросоюз польська економіка поступово приймала правила гри на
великому європейському ринку. У 2003 році
було проведено реорганізацію енергопостачальних компаній Польщі. Енергопостачальні
компанії, що знаходились у власності уряду
Польщі, окрім приватизованих компаній та
Варшавської енергетичної компанії STOEN,
були з’єднані у п’яти групах, з яких у подальшому утворилися потужні енергетичні концерни.
Метою консолідації компаній було підвищення якості послуг та обслуговування клієнтів, а також збільшення вартості капіталу
польських енергетичних компаній та підвищення ефективності функціонування цілого
сектору дистрибуції електроенергії.
Об’єднання 23 компаній в п’ять потужних
концернів стало відповіддю уряду Польщі на
вимоги європейського законодавства і необхідності діяти на все більш вільному ринку
електроенергетики. Такі дії збільшили ринкові можливості польських енергокомпаній, що
дозволило їм ефективно конкурувати з іноземними компаніями. Особливо це було важливо перед відкриттям польського ринку у
2005 році для компаній Європейского союзу.

Новоутворені концерни отримали від 12
до 15 % ринку електричної енергії Польщі кожен. Утворення концернів було проведено за
формулою - “об’єднання через приєднання”.
В день об’єднання компанія, що визначалась лідером групи, прийняла на себе права
та обов’язки інших компаній групи, продовжуючи їх діяльність з дотримання всіх укладених договорів та умов користування електричною енергією укладених попередньо.
Новоутворені концерни зайнялись виключно дистрибуцією електричної енергії, а
також експлуатацією та будівництвом електричних мереж. Оборотом електричної енергії, обслуговуванням ліній електропередач та
нададанням послуг, не пов’язаних з основною
діяльністю, почали займатись відокремлені,
але залежні від концерну компанії.
Також були утворені концерни шляхом
створення нових акціонерних товариств. Їх
акціонерами стали міністерство Державного
майна Польщі та державні енергопостачальні товариства. Міністерство державного майна Польщі отримувало 51% акцій новостворе-

Ціни закупівлі електроенергії та умови її передачі обговорюються конктретно для кожного споживача. Причому, як з виробником
чи власником електроенергії, так і з фірмою,
яка буде здійснювати її технічну передачу.
Після запровадження принципу ТРА для побутових споживачів до 20 % їх замислилися
над зміною фірми постачальника електроенергії, але на сьогодні лише кілька відсотків
домових господарств закуповують електроенергію не у постачальників, на території яких
знаходяться.
Нині на території Польщі функціонує п’ять
фінансових енергетичних груп. Одна з них діє
виключно на обслуговування столиці країни
Варшави. Фінансові групи об’єднують у своєму складі як фірми-оператори локальних дистрибуційних систем, так і спілки з постачання електричної енергії. Крім того, у фінансові
групи входять виробники електроенергії —
від великих електростанцій до маленьких ге-
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них акціонерних товариств. Пізніше в ці групи
також увійшли виробники електричної енергії та копальні.
У 2007 році відбулося розділення діяльності торгової та дистрибуційної енергопостачальних компаній. Цим у польській енергетиці було запроваджено так званий принцип
ТРА. Принцип ТРА (англійською Third Party
Access ), тобто принцип доступу третіх сторін
до мережі, означає можливість користування
клієнтом мережею місцевого постачальника
з метою споживання електроенергії, закупленої ним у будь-якого постачальника. Місцевий постачальник зобов’язаний передавати
електроенергію, куплену споживачем, що
знаходиться на його території, при умові, звичайно, що це можливо технічно.
З цього моменту кожен клієнт на ринку
електричної енергії вже купував електричну
енергії та послуги з її постачання у двох різних
фірм. Клієнт отримав свободу вибору продавця електроенергії, але послугу передачі її має
купувати у фірми, на території якої розташовується. Ціна постачання вказана у тарифах
постачальника і затверджується державним
регулюючим органом — управлінням регуляції енергетики (УРЕ). В процесі затвердження
тарифів УРЕ контролює чи включені витрати
дійсно відповідають фактичній собівартості
передачі електроенергії.
Зараз для польських споживачів існує дві
форми купівлі електричної енергії:
— закупівля у продавця, на території якого
розташовується споживач;
— закупівля від довільно обраного продавця.
При закупівлі у місцевого постачальника
споживач сплачує лише фіксований та затверджений тариф. Для домових господарств
вартість електричної енергії залежить від
кількості спожитої електроенергії, інші споживачі можуть, крім фіксованої оплати, додатково сплачувати за перевищення замовленої
потужності.
Закуповуючи електроенергію у довільного продавця, споживач може купувати
її безпосередньо у виробників, від фірмпостачальників, що діють на інших територіях, на біржі електричної енергії чи через інтернет-платформу з обороту електроенергії.

неруючих потужностей з нетрадиційними та
відновлюваними джерелами електроенергії
і навіть копальні з забезпечення сировиною
генеруючих потужностей, зокрема вугільні
копальні для безперешкодного та швидкого
постачання сировини поширеним у Польщі
тепловим електростанціям.
Мережі високої напруги по всій території
Польщі перебувають у власності держави.
Для формування уявлення про польську
сучасну енергопостачальну компанію наведемо приклад середньої фінансової групи
«Енеа», яка працює у західній та північно-західній Польщі. Основними видами діяльності
групи є виробництво, передача та постачання електричної енергії. Група «Енеа» продає близько 16 % електричної енергії, що
виробляється загалом у Польщі. Майже 8 %
електроенергії, що виробляється у країні, генерується потужностями фінансової групи
«Енеа». Дистрибуційна мережа фінансової
групи охоплює близько 20 % території країни.
Клієнтами групи є більше 2,1 мільйона індивідуальних споживачів та близько 300 тисяч
бізнес-споживачів.

Україна, хоча і з різною інтенсивністю, але
постійно вела роботу з впровадження принципів і правил європейського енергетичного
ринку у себе. У 2011 році Кабмін ухвалив Концепцію функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України. Вона
передбачила впровадження моделі ринку,
поширеної в європейських країнах, лібералізацію Оптового ринку електроенергії України та створення ефективного конкурентного
середовища на ринку електроенергії, в тому
числі з урахуванням основних вимог законодавства Європейського Союзу.
Впровадження нової моделі ринку буде
поступовим, і окремі його положення набирають чинності не одразу. У 2016 році нова
модель енергоринку повинна запрацювати
в пілотному режимі, а повністю набути чинності з 1 липня 2017 року. Реорганізація дозволить демонополізувати енергоринок та
створить суттєві стимули залучення інвестицій в модернізацію виробництва, передачу та
постачання електроенергії.
Як член європейського Енергетичного
Співтовариства, Україна ратифікувала другий

енергопакет, згідно з яким транспортування і
торгівлю електроенергією, а також видобуток нафти та газу не може здійснювати одна
компанія.
На виконання його вимог НКРЕ видало постанову від 8 липня 2013 року №884 «Про
затвердження методичних рекомендацій
стосовно підготовки плану заходів щодо забезпечення відокремлення та незалежності
діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом».
1 січня 2014 року вступив у силу закон №
663-VII «Про засади функціонування ринку
електричної енергії України», який запускає
процес реформування ринку електроенергії.
Він створює правові підстави для реформування електроенергетики відповідно до європейських вимог, які ґрунтуються на основних положеннях Директиви 2003/54/ЄС.
Закон визначає механізми державного
контролю шляхом визначення видів діяльності на ринку електроенергії, які потребують ліцензування (діяльність з виробництва
електроенергії, постачання електроенергії,
передачі електроенергії магістральними,
міждержавними та місцевими (локальними)
електричними мережами, здійснення централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об’єднаною
енергетичною системою України, забезпечення функціонування ринку “на добу наперед”)
та ін.
Новий закон передбачає впровадження
моделі роботи за прямими договорами, ринок контрактів «на добу вперед» і балансуючий ринок, який дасть можливість регулювати дисбаланс, що виникає при виробництві
електроенергії.
Мають бути розділені функції виробництва,
транспортування та реалізації електроенергії
кінцевим споживачам. Документом передбачається можливість свободи вибору постачальника електроенергії шляхом укладення
двосторонніх договорів, а також можливість
придбання необхідних обсягів електроенергії на спотовому ринку. Це відповідає вимогам
Третього енергопакету ЄС, які Україна виконує як член Європейського Енергетичного
Співтовариства.

Без сумніву, стратегічний курс держави,
прийняття законів та загальнодержавних
концепцій ринку електроенергетики впливає і на наше Товариство. Але завдяки прогресивним поглядам керівництва, незалежно
від хитань політичного флюгера, ПАТ “Хмельницькобленерго” завжди ставило собі за мету
рух вперед — до найкращих стандартів енергопостачання Європи та світу.
Введення в експлуатацію першого Сервісного центру європейського зразка в Україні
та подальше формування цілої мережі СЦ стало вагомим кроком Товариства у бік Європи.
Вже багато років поспіль у ПАТ “Хмельницькобленерго” впроваджено систему управління якістю на основі стандарту ISO 9001, що,
без сумніву, є прогресивним кроком і теж
наближує наше Товариство до європейських
стандартів обслуговування.
Постійно ведеться технічне оновлення та
розвиток енергогосподарства ПАТ “Хмельницькобленерго”. Переймається досвід найкращих європейських та світових енергопостачальних компаній. У Товаристві діють
інформаційно-консультаційний центр та цілодобовий контакт-центр.
Визнанням досягнень ПАТ “Хмельницькобленерго” стало отримання диплому переможця у конкурсах якості країн Східної та
Центральної Європи у 2011 та 2013 роках.
Хоча вже зроблено немало, але глибинні зміни нас ще чекають попереду. Україна остаточно обрала свій шлях розвитку,
шлях інтеграції у Європу. Це складний
шлях, який потребує великих людських
зусиль та матеріальних витрат. Але це цивілізаційний вибір цілої держави, стратегічна мета. І працівники ПАТ “Хмельницькобленерго” як частина народу України
зроблять все можливе для її реалізації.
Вадим МЕЛЬНИК,
інженер ІКЦ.
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Піввіковий ювілей

ВСІМ МИРОМ ВІТАЛИ ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РЕМ
Скромно і без пафосу Летичівський район електромереж відзначив своє 50-тиріччя. Все-таки сьогоднішня тривожна доба не налаштовує на помпезні урочистості. Але це не завадило щирості і піднесеному настрою, якими була просякнута атмосфера дійства.
В тепер уже далекому 1964му на базі Щедрівського каскаду ГЕС було створено Летичівський район електромереж.
Однак, історія електрифікації
району розпочалася задовго до цього, ще наприкінці 19
сторіччя, коли в травні 1897
року тут спалахнула перша
електрична лампочка. Про все
це говорив на урочистому зібранні Андрій Гром, директор
Летичівського РЕМ.
На святі віншували нинішніх ремівців, і добрим словом згадували попередників. Тих, чиїми руками і розумом кувалось сьогоднішнє благополуччя Летичівського району, хто будував греблі перших електростанцій,
ставив перші електроопори і запалював перші вогники
надії в домівках краян.
Вже відійшли у вічність ті, хто стояв біля витоків районної енергетики. Час невблаганний. Однак, що є подовженням життя, як не пам’ять земляків, яким твоя
праця розвіяла морок? В Летичівському РЕМ, як і в
усій компанії «Хмельницькобленерго» шанують попередників. Адже без них не було би ні світла в районі,
ні цього комфортного приміщення, ні, зрештою, цього
свята. Серед тих, хто стояв біля витоків РЕМу, був Володимир Костюк, нині пенсіонер. Близько сорока років
він віддав рідному підприємству. Є що згадати і Людмилі Григорівні Грабар. Сімнадцятирічною дівчиною
прийшла вона на роботу в Летичівський РЕМ. І відтоді
книга її трудової долі писалася в цьому колективі.
Сьогодні Летичівський РЕМ — це 533 кілометри повітряних ліній електропередач, майже чотири сотні
трансформаторних підстанцій, і, головне — 15 тисяч
побутових абонентів та понад півтисячі юридичних
споживачів. В районі немає жодної людини, яка б не користувалась їхніми послугами. За всім цим високотехнологічним, складним і розгалуженим господарством
— щоденна і нерідко цілодобова праця майже сотні
летичівських енергетиків.
Вітаючи енергетиків з ювілеєм, Олександр Шпак,
генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго»,
зазначив, що керівництво Компанії високо цінує вклад
колективу в її економічні показники. «І те, що ви сьогодні одні з перших в Компанії отримали таке приміщення
і звання заслуженого енергетика одним з перших серед директорів районів електромереж здобув Андрій
Гром, свідчить про ваш високий авторитет, — сказав
О. Шпак. — Тут було проведено перше в історії виїзне
засідання НКРЕ. Це велика честь для вашого колективу і велика заслуга. Знаменитим він став завдячуючи
високим результатам роботи. Тож сьогодні про ваш
РЕМ знає вся Україна. За це я хочу вам висловити щиру
вдячність і з нагоди вашого ювілею бажаю всім миру,
здоров’я, щастя, благополуччя, процвітання і здійснення всіх ваших бажань та подальших творчих успіхів».
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Півстоліття тому фундаторам Летичівського РЕМ навіть не мріялося про такі технології, які вони мають на
своєму озброєнні сьогодні. Та що там 50, навіть чверть
століття тому, згадував Віталій Шандига, інженер з організації експлуатації розподільчих мереж, тутешня технічна база була більш ніж скромна.
Сьогоднішнє покоління Летичівських енергетиків прийшло на роботу в РЕМ в еру новітніх технологій, коли все комп’ютеризовано і
з кожним роком стає дедалі менше рутинної
ручної праці. Однак, і їм в добі не вистачає
годин, аби все встигнути, осягнути, модернізувати і довести до абсолютної гармонії. Така,
видно, вдача в цих людей, що самі підзаряджають кожен люмен світла своєю нестримною енергією.

Сьогодні електроенергія — це хліб промисловості.
Відсутність енергопостачання фактично паралізувала би все, що в рухається, виробляється, продається і
утворює бюджет району. Внесок енергетиків у життєдіяльність району переоцінити неможливо. Отож, привітати їх зі святом вважали за почесний обов’язок перші
особи Летичівського району і селища: Ірина Матлаєва,
голова Летичівської РДА, Леонід Довгалюк, голова Летичівської районної ради, Олег Ліщинський, заступник
Летичівського селищного голови.
Від імені обкому галузевої профспілки ювілярів привітала її очільниця Людмила Вільчинська, а від колег —
директор Деражнянського РЕМ Микола Антонишин.
Колектив підшефної Летичівської гімназії порадував
присутніх майстерно виконаними концертними номерами.
Урочистості зібрали в актовій залі не лише керівну
верхівку РЕМу, але й усіх, хто цієї години був вільний
від вахти. Святкування в Летичеві символічно співпало
з днем, коли було ратифіковано угоду про асоціацію з
Євросоюзом. Україна стала на крок ближча до Європи.
Попереду в нас ще немало таких кроків: нелегких, суперечливих і дуже відповідальних. Енергетики завжди
були й залишаються в авангардному загоні, що прокладає нам шлях до світлого майбутнього. Світлого — в
буквальному сенсі.
Л. МАРЧЕНКО,
П. ІВАНІВ.

НА ЧАТАХ РЕПУТАЦІЇ Й ЗАКОНУ

Професія юриста — досить непроста, проте цікава. Діяльність
юриста — це необхідність постійно
вирішувати складні проблеми життя
людини, її свободи і честі, захищати
права та інтереси юридичної особи
та її ділову репутацію. І це все потребує розуміння, напруги моральних
сил, відповідальності перед підприємством, яке представляє юрист,
клієнтом та самим суспільством.
А для цього необхідно цікавитись
проблемами сьогодення. Знати,
крім окремих видів права, психологію, етику та естетику і багато іншого. Є конкретні спеціальності правників: адвокат, прокурор, слідчий,
суддя, нотаріус, юрисконсульт.
Я працюю юрисконсультом сектору земельно-майнових відносин
виробничо-технічного відділу ПАТ
«Хмельницькобленерго». Пишаюсь
обраною професією. Основним
принципом моєї діяльності є принцип законності: здійснюючи перевірку за дотриманням законів юридичними та фізичними особами, самій
дотримуватися законності. Поєднаний із справедливістю та сумлінністю цей принцип виключає корисливість.

Чим мені подобається професія
юриста? Насамперед своєю шляхетністю. Вона також є актуальною та однією
з найпрестижніших на сьогоднішній
день. Взагалі, юристи — це люди, котрі
покликані відрізнити правду від завуальованої брехні. Професія юриста вимагає рішучості дій та переконливих
аргументів з боку спеціаліста. Це професія, яка не дозволяє зупинятися на
досягнутому. Вона постійно вимагає
самовдосконалення та саморозвитку.
Юриспруденція займає одне з провідних місць серед суспільних наук
та відіграє важливу роль у сучасному
суспільстві. Сучасний юрист повинен
бути обізнаним у всіх галузях права, а
у своїй галузі діяльності — на крок попереду інших.
Від щирого серця вітаю всіх колегюристів Товариства з їх професійним
святом! Бажаю успіхів, нових здобутків
у Вашій нелегкій роботі, злагоди й благополуччя Вашим сім’ям, миру та спокою на рідній землі.
Лариса ПАРАЇЛ-КОЗЮТИНСЬКА,
юрисконсульт I категорії сектору
земельно-майнових відносин ВТВ.
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Запобігти, врятувати, допомогти
ЕКСТРЕНА ДОПОМОГА ПРИ УРАЖЕННЯХ
ВНАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ:

МЕТОДИ І СПОСОБИ ЗУПИНКИ КРОВОТЕЧІ
Серед травм, які виникають в осередках ураження надзвичайних ситуацій,
може бути велика кількість ран — ударів,
розтрощувань, різаних, колотих, рваних
та інших.
Раною називають будь-яке порушення
цілісності шкірних і слизових оболонок
організму людини, при цьому найбільше
ушкоджуються м’язи, кістки, внутрішні
органи.
Ознаками рани є: вхідні шляхи для
попадання в організм людини мікроорганізмів збудників інфекцій і, крім того,
постійне джерело подразнень, які згубно
діють на пораненого.
Перша допомога при пораненнях повинна забезпечувати зупинку кровотечі,
закриття рани пов’язкою, нерухомість
(іммобілізацію) для забезпечення спокійного положення пошкодженої частини
тіла.
Тимчасова зупинка кровотечі є одним із найважливіших завдань при рятуванні уражених, тому при значних кровотечах проводиться у першу чергу.
При зовнішній кровотечі кров виливається на поверхню шкіри.
Розрізнюють такі види кровотечі й
способи її тимчасової зупинки:
— капілярна кровотеча, коли кров
повільно сочиться з пошкоджених судин; зупиняється накладанням давлючої
пов’язки;
— венозна кровотеча, коли із рани
витікає безперервно струмінь темно-червоної крові; зупиняють її шляхом надання
підвищеного положення пошкодженій
частині тіла й накладання тугої давлючої
пов’язки; при пошкодженні великих вен
кровотечу зупиняють накладанням джгута;
— артеріальна кровотеча, коли з
рани витікає світло-червона кров; зупиняють її пальцевим притискуванням артерії до прилягаючої кістки, накладанням
давлючої пов’язки, джгута або закрутки.
Кровотеча із малих артерій може бути зупинена накладанням давлючої пов’язки:
на рану накладають декілька шарів стерильної марлі або бинта, потім шар вати, і
все це щільно прибинтовують.
Джгут може бути гумовим або із тканини. Гумовий джгут — це товста еластична
гумова трубка або стрічка довжиною до
1,5 м з ланцюжком і крючком на кінцях
або без них. Перед накладанням такого
джгута під нього обов’язково підкладається м’яка підстилка із тканини, вати або
марлі. Джгут беруть за середину, злегка
розтягують і обертають ним кінцівку так,
щоб наступні обороти розташувалися
поряд із першими і утворилася широка
давлюча поверхня; кінці джгута скріплюють за допомогою крючка і ланцюжка, за
їх відсутності зав’язують.
Джгут із тканини — бавовняно-паперова стрічка шириною 3-4 см і довжиною
близько 1 м з приєднаними до одного її
кінця закрутками і пряжками. Накладають на кінцівку подвійною частиною, у
декілька шарів намотують на кінцівку
(шари стрічки повинні лежати один на
одному), потім вільний кінець стрічки
заводиться у пряжку (можливе туге натягування) і закріплюється за допомогою
закрутки. За відсутності джгута можна
використовувати підручні засоби (мотузка, косинка, бинт та інше), за допомогою
яких накладається закрутка. Вона повинна кільцем охоплювати кінцівку так, щоб
під неї вільно проходили чотири пальці.
Після цього потрібно підсунути паличку
під закрутку й закручувати до зупинки
кровотечі.
Важливо правильно накладати джгут
і закрутку. При правильному накладанні
кінцівка нижче коліна біліє, пульс пропадає і зупиняється кровотеча. Недостатньо туго накладений джгут (закрутка)
не зупиняє кровотечу; від здавлювання
вен створюється застій крові, через що
кінцівка синіє і набрякає, а кровотеча
збільшується. Однак не можна джгут (закрутку) накладати надто туго: сильне
перетискання кінцівки викликає стійке
порушення чутливості і руху й може привести навіть до її омертвіння.
Необхідно особливо підкреслити те,
що джгут або закрутка накладаються не
більше ніж на 1,5-2 години, а в холодний
час і при променевих (радіаційних) ураженнях — не більше як на 1 годтну, інакше може виникнути омертвіння кінцівки.
Час накладання джгута або закрутки
обов’язково повинен бути відмічений на

папірці, який підкладають під джгут (закрутку), або на самій пов’язці.
Якщо з моменту накладання джгута або
закрутки пройшло більше 1-2 годин, то
необхідно послабити джгут (закрутку) —
до появи рожевого кольору кінцівки і відновлення чутливості. Роблять це повільно, щоб у випадку відновлення кровотечі
потік крові не виштовхнув кров’яний
згусток, який появився у рані. Через 5
хвилин після повного розслаблення
джгута (закрутки) і не відновлення кровотечі можна вважати її зупиненою. При
цьому розслаблений джгут (закрутку) не
знімають. При відновленні кровотечі використовують пальцеве притискання судини або підняття кінцівки; можна також
знову використати джгут (закрутку), але
накладати його слід на нове місце.
Зупинка кровотечі із ран кінцівок їх згинанням у суглобах з наступною фіксацією
є другим надійним способом. В місце суглобного згинання попередньо кладуть
валик із марлі або вати. Транспортувати
хворих із зупиненою кровотечею необхідно обережно, без поштовхів і різких
рухів, щоб не викликати нову кровотечу.
Для захисту рани від можливого ураження бактеріями, отруйними або радіоактивними речовинами на неї накладають пов’язку; вона також сприяє зупинці
кровотечі і утримує пошкоджений орган
у зручному спокійному стані.
На рану зазвичай кладуть шматок стерильної марлі або бинта, потім шар вати
і закріпляють пов’язку за допомогою
бинта. Бинт, як правило, розмотують зліва направо так, щоб кожен шар щільно
прилягав один до другого і прикривав
половину ширини попереднього шару.
Щоб бинт не сповзав і не розмотувався,
на початку і в кінці бинтування роблять
закріплювальні ходи, бинтування проводять від найбільш вузької частини тіла
до більш широкої (знизу догори); щоб не
було «кишень», при бинтуванні кінцівок
роблять перегинання бинта після одного
або декілька шарів.
Для накладання пов’язки зручно
користуватися
індивідуальним
перев’язувальним пакетом, який складається із бинта, двох ватно-марлевих подушечок, чохла і булавки. Розкривши пакет,
виймають бинт і подушечки так, щоб не
торкатися їх внутрішньої поверхні руками; подушечки накладають внутрішньою
поверхнею на рану, а при наскрізних пораненнях — на вхідний і вихідний отвір, і
потім прибинтовують їх; кінець бинта закріпляють булавкою.
При проникаючій рані грудної клітини
повітря зі свистом засмоктується в рану,
а при видиху — з шумом виходить із неї.
Таку рану необхідно закрити якомога скоріше. Для цього на рану кладуть декілька
шарів марлі, товстий шар вати і закривають її шматком клейонки, компресним папером, прогумованою оболонкою індивідуального пакету або іншим матеріалом,
який не пропускає повітря, після чого
туго забинтовують.
Сітчасті пов’язки більш гнучкі, ніж із
бинта, вони довго і надійно утримуються
на будь-якій ділянці тіла, у тому числі на
голові, суглобах, стопі. Ці пов’язки особливо зручні для накладення на один
палець, на декілька пальців і цілком незамінні для накладання на кінцівки та інші
частини тіла постраждалого. Їхня перевага — зберігання шкірного подиху і відсутність поту під пов’язкою.
Правильно накладена пов’язка захищає рану від інфекції, постійно вбирає
виділення із неї, у тому числі гній, дозволяє зупинити кровотечу (капілярну
або венозну), може служити тимчасовою іммобілізацією, полегшувати біль та
інше. Ось чому накладена у ранні строки
пов’язка попереджує виникнення нагноєння рани, газової гангрени, небезпечних
ускладнень, правця тощо.
Зміна пов’язки вдома, як правило, неприпустима через небезпеку додаткового інфікування рани. При невмінні це робити можливі й інші ускладнення — посилення болю, поява кровотечі та інші. Тому
хворий повинен бережно поводитися з
пов’язкою, стежити за тим, щоб вона не
сповзала, а якщо це сталося — зробити
додаткове бинтування. Пов’язка постійно
повинна бути чистою.

Валерій МЕЛЬНИК,
заступник начальника служби
з питань цивільного захисту
Товариства.
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