Шановні працівники енергетичної галузі України!

Щиро вітаю Вас із професійним святом — Днем енергетика!
Своєю самовідданою працею фахівці галузі сприяють розбудові потужного енергетичного комплексу,
впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій, розвитку національного енергоринку та зміцненню
енергетичної галузі України.
Без сумніву, професія енергетика потребує фаховості, глибоких знань, є надзвичайно важливою. Ми це
особливо гостро відчуваємо у складний для нашої держави час. В умовах дефіциту енергоресурсів, бойових
дій на Сході країни енергетики демонструють високі професійні якості, витримку, відповідальність та забезпечують роботу об’єднаної енергосистеми України, дбаючи про світло, тепло і затишок в оселях громадян.
На вас, шановні енергетики, покладено величезну відповідальність, адже саме від енергетичного сектору
значною мірою залежить робота усіх галузей економіки. Переконаний, що досвід та славні трудові традиції
українських енергетиків стануть взірцем для наступних поколінь, а енергетична галузь країни досягне якісно
нового рівня.
З нагоди професійного свята зичу вам міцного здоров’я, нових успіхів у праці. Нехай над нами буде мирне
небо, а упевненість у завтрашньому дні додає нам усім сил і наснаги.
Добра і щастя вам і вашим родинам!

Володимир ДЕМЧИШИН,
Міністр енергетики та вугільної
промисловості України.

Дорогі ветерани енергетики, колеги, працівники
енергослужб та споживачі електроенергії !

Від імені колективу енергопостачальної компанії «Хмельницькобленерго» прийміть щирі вітання із професійним святом —
Днем енергетика!
На енергетиків області покладено високу відповідальність
своєю сумлінною і наполегливою працею забезпечувати надійне
та безперебійне постачання електричної енергії, нести світло у
кожну домівку.
Бажаю всім енергетикам та споживачам електроенергії, ветеранам галузі та колегам-енергетикам міцного здоров’я, щастя, оптимізму, світла й тепла, миру та злагоди у Ваших родинах. Нехай професійна майстерність, плідна праця і творчі задуми приносять Вам
нові значні здобутки та процвітання енергетичної галузі на благо
України і примноження могутності нашої незалежної держави!
З найкращими побажаннями,

Олександр ШПАК,
генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго»,
депутат обласної ради.
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За працю — й шана

ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ «Про відзначення Дня енергетика»

22 грудня 2014 року працівники енергетичної галузі України
відзначають своє професійне свято — День енергетика.
Енергетика — одна з найважливіших та найпотужніших галузей народногосподарського комплексу, яка забезпечує сталу
роботу підприємств, установ, організацій, інших галузей народного господарства, створює затишок на робочих місцях та
в оселях громадян. Енергетика України пройшла шлях розвитку від дизельних електростанцій, малих ГЕС і енергопотягів до
створення потужних теплових електростанцій, каскаду гідроелектростанцій та надсучасних атомних електричних станцій у
складі об’єднаної енергетичної системи України.
Нашим першочерговим завданням є підвищення економічної
ефективності галузі, створення потужного і маневреного енергетичного комплексу, забезпечення безперебійного постачання
електроенергії споживачам, створення умов для всебічного
розвитку усіх галузей виробничої та соціальної сфери Хмельниччини.
Стратегія Товариства базується на задоволенні потреб споживача в електроенергії, як головного інвестора галузі. «Споживач
— найвища цінність Компанії».
Основні стратегічні завдання Товариства — підтримання надійності електропостачання, підвищення якості електричної
енергії, збільшення обсягів споживання, забезпечення 100%
розрахунків споживачів, зменшення технологічних витрат
електроенергії, забезпечення 100% розрахунків з ДП «Енергоринок», удосконалення системи управління, що базується на засадах процесного менеджменту.
Наше Товариство увійшло в число передових регіональних
розподільчих компаній України, динамічно розвивається, повноцінно виконує свою місію завершальної ланки у нерозривному технологічному ланцюгу від видобутку палива — виробництва електроенергії — передачі її магістральними та розподільчими мережами — надання їй споживчих якостей з метою
задоволення потреб споживача, до продажу її споживачу і повернення коштів усім, хто вклав свою працю та матеріальні ресурси у кіловат-годину. Товариство забезпечує 100-відсоткову
оплату за придбану в Енергоринку електроенергію, нормативний баланс.
ПАТ «Хмельницькобленерго» є однією з небагатьох компаній,
яка має власну науково-виробничу базу і, крім традиційних для
обленерго видів діяльності, випускає під своєю торговою маркою мобільні і стаціонарні електролабораторії для повірки за
місцем експлуатації вимірювальних трансформаторів струму
та напруги, схем комерційного обліку електроенергії напругою
110 кВ, інше обладнання та вимірювальні засоби.
Дирекція Товариства прагне до повного і ефективного використання наявних людських, матеріальних та фінансових ресурсів. За останні роки працівникам ПАТ «Хмельницькобленерго»
вдалось зберегти та примножити здобутки попередніх поколінь
подільських енергетиків.
Значний внесок в розбудову енергетики області в різні часи
внесли Олександр Сергійович Дитюк, Василь Степанович Железняк, Олександр Федорович Красовський, Олександр Михайлович Голованевський, Микола Андрійович Ігольніков, Петро
Іванович Родзяк, Леонід Андрійович Дитинюк, Федір Васильович Литвинко, Леонід Федорович Фурман, Анатолій Костянтинович Молчанов, Василь Петрович Підперигора, Валентин
Миколайович Бєлий, Іван Петрович Левченко, Валентин Григорович Буднік, Григорій Георгійович Собко, Олександр Гнатович
Муха, Борис Васильович Кравець та багато інших.
В Товаристві велика увага приділяється розвитку соціальнопобутової сфери, поліпшенню соціальних умов працюючих та їх
сімей.
Вагомий внесок у розвиток народногосподарського комплексу своїх регіонів вносять трудові колективи відокремлених підрозділів Товариства.
За результатами 11 місяців 2014 року господарсько-виробничої діяльності кращими визнано: Дунаєвецький РЕМ (директор
Тулупов Б.П.), Старосинявський РЕМ (директор Черниш В.Й.),

Кам’янець-Подільський РЕМ (директор Грубі Г.Б.), Летичівський
РЕМ (директор Гром А.С.), Ярмолинецький РЕМ (директор Гуцал
С.А.).
Значних успіхів у виконанні своїх виробничих завдань досягли працівники Департаменту високовольтних електромереж
(директор Слободян О.В.), Департаменту розподільчих мереж
(Муха О.О.), оперативно-диспетчерська служба (начальник Матвіюк В.М.), відділ організації збуту електроенергії (начальник
Савчук В.Ф.), відділ розподілу балансів та роботи з ринком електроенергії (начальник Слободян О.А.), централізована бухгалтерія (головний бухгалтер Гаврилюк А.М.), відділ економічних розрахунків та тарифної політики (начальник Єрємєєв С.В.), відділ
інформаційно-комунікаційних систем (начальник Дідик В.М.).
Дирекція Товариства висловлює впевненість в тому, що трудовий колектив ПАТ «Хмельницькобленерго», використовуючи
професійний потенціал висококваліфікованих спеціалістів, забезпечить надійне енергопостачання споживачів, високоефективну та економну роботу відокремлених підрозділів і Товариства в цілому.
Вітаю ветеранів енергетики, пенсіонерів та працівників Товариства, трудівників енергетичної галузі Хмельниччини з професійним святом — Днем енергетика! В цей день хочу віддати
шану та подякувати Вам за наполегливу працю, витримку, відданість спільній справі і високий професіоналізм.
Бажаю усім Вам і Вашим родинам доброго здоров’я, достатку,
сімейного благополуччя, нових здобутків у праці, творчої наснаги і невичерпного оптимізму.
Підбиваючи підсумки роботи Товариства у 2014 році, відзначаючи вагомі особисті досягнення працівників у виконанні
службових обов’язків і виробничих завдань, високу трудову і
виконавчу дисципліну, особистий внесок у розвиток енергетичної галузі та з нагоди відзначення професійного свята — Дня
енергетика, —
НАКАЗУЮ:
1. Преміювати працівників Товариства, нагороджених нагрудним знаком «Відмінник енергетики України»:
Слободяна Валерія Вацлавовича — майстра виробничої
дільниці Ярмолинецького РЕМ.
2. Преміювати працівників Товариства, нагороджених Грамотою Міністерства енергетики та вугільної промисловості України:
Попелюшка Олександра Анатолійовича — інженера 1 категорії СРЗА і КВП Департаменту ВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго».
3. Преміювати працівників Товариства, нагороджених Почесними Грамотами Хмельницької обласної державної адміністрації:
Гордійчука Володимира Івановича — начальника дільниці
Шепетівського РЕМ;
Кундика Віктора Никоновича — електромонтера з ремонту
та монтажу кабельних ліній СЕЛД та ПБ Департаменту РМ ПАТ
«Хмельницькобленерго»;
Небесного Михайла Григоровича — електромонтера з експлуатації розподільних мереж Дунаєвецького РЕМ;
Феська Миколу Павловича — заступника директора з маркетингу та енергозбуту Старосинявського РЕМ.
4. Преміювати працівників Товариства, нагороджених Грамотами Хмельницької обласної Ради:
Гречка Сергія Михайловича — заступника генерального директора — директора з управління персоналом і соціальних питань ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Пітуха Олександра Івановича — керівника ОДГ Деражнянського РЕМ;
Теньгу Віктора Михайловича — диспетчера Ярмолинецького
РЕМ.
5. Преміювати працівників Товариства, яким оголошено Подяки Хмельницької обласної державної адміністрації:
Заярнюка Володимира Михайловича — начальника дільниці ПМіЗ Кам’янець-Подільського РЕМ;
Канарського Миколу Павловича — майстра з ремонту транспорту Красилівського РЕМ;
Мазура Віталія Петровича — електромонтера з експлуатації

розподільних мереж Ізяславського РЕМ;
Разумну Оксану Анатоліївну — керівника сектору відділу організації збуту Дирекції з маркетингу та енергозбуту ПАТ «Хмельницькобленерго».
6. Преміювати працівників Товариства, яким оголошено Подяки Хмельницької обласної Ради:
Гаврилюка Віталія Володимировича — начальника відділу
управління персоналом ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Дороша Миколу Володимировича — електромонтера з експлуатації розподільних мереж Городоцького РЕМ;
Цугеля Віктора Петровича — диспетчера Чемеровецького
РЕМ.
7. Занести в Книгу Пошани Товариства і преміювати як працівника, якому присвоєно почесне звання «Заслужений енергетик
України»:
Грубі Георгія Борисовича — директора Кам’янецьПодільського РЕМ.
8. Занести на Дошку Пошани Товариства та преміювати:
Алексіїва Миколу Федоровича — електромонтера оперативно-виїзної бригади Дунаєвецького РЕМ;
Барана Анатолія Євгеновича — електромонтера оперативно-виїзної бригади Чемеровецького РЕМ;
Бернацького Василя Дмитровича — майстра виробничої
дільниці Ізяславського РЕМ;
Булія Івана Михайловича — диспетчера Славутського РЕМ;
Веселовського Олександра Анатаолійовича — електромонтера з експлуатації розподільних мереж Новоушицького РЕМ;
Гаврилюка Віталія Івановича — електромонтера з випробувань та вимірювань НВЛ ЦРО Департаменту ВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Гриневич Олену Павлівну — провідного інженера відділу
управління якістю Дирекції з розвитку управління та інформаційних технологій ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Грома Андрія Степановича — директора Летичівського РЕМ;
Данилківа Вадима Дмитровича — заступника фінансового
директора ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Дідика Віктора Микитовича — начальника відділу інформаційно-комунікаційних систем Дирекції з розвитку управління та
інформаційних технологій ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Єрємєєва Сергія Володимировича — начальника відділу
економічних розрахунків та тарифної політики ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Луціва Петра Денисовича — заступника головного інженера
з енергоаудиту та обліку електричної енергії ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Миколюк Антоніну Іванівну — інженера 1 категорії з налагоджувань та випробувань СДЕО Департаменту ВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Попелюшка Олександра Анатолійовича — інженера 1 категорії СРЗА і КВП Департаменту ВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Тулупова Бориса Петровича — директора Дунаєвецького
РЕМ;
Семенюка Анатолія Васильовича — заступника директора з
загальних питань Кам’янець-Подільського РЕМ.
Щиро зичу всім працівникам Товариства, пенсіонерам, трудівникам енергетичної галузі області, Вашим сім’ям, рідним і близьким доброго здоров’я, благополуччя, достатку, тепла і затишку в
кожній оселі!
Генеральний директор
О.Л. Шпак
З нагоди професійного свята — Дня енергетика — наказом генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго»
О.Л. Шпака чимало працівників нагороджено Грамотами
Товариства, багатьом оголошені Подяки. Премійовано і
працівників, які трудяться в Товаристві більше року і не мають діючих дисциплінарних стягнень. Пенсіонерам Товариства надано матеріальну допомогу.
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Прес-конференція

ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» — 2014:
ПІДСУМКИ, ЗДОБУТКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Традиційно напередодні свого професійного свята енергетики краю підбили
підсумки діяльності в році, що минає, намітили плани на майбутнє. І так само традиційно поділилися цією інформацією з журналістами: у залі відеоконференцзв’язку
Сервісного центру ПАТ «Хмельницькобленерго» генеральний директор Компанії, депутат обласної ради Олександр
Шпак дав прес-конференцію на тему «ПАТ
«Хмельницькобленерго» в 2014 році».
Прес-конференція відбувалася в режимі
прямого спілкування з працівниками всеукраїнських та обласних мас-медіа, а також
із журналістами, котрі перебували в аналогічних студіях Дунаєвецького, Летичівського, Кам’янець-Подільського міського,
Шепетівського, Чемеровецького РЕМ.
Насамперед Олександр Леонідович нагадав присутнім, що енергетика — галузь
не відособлена. «Яка ситуація в країні, така і
в енергетиці, — сказав він. — Це був один із
найскладніших років за весь час існування
Компанії. Але ми готувалися, ми прорахували ризики. Тому й здійснили все задумане. Не
допустили великих перебоїв з електропостачанням. Компанія однією з перших у галузі
отримала паспорт готовності системи енергопостачання області до зими. Рівень розрахунків за куплену в Енергоринку електроенергію
становить 101,3 відсотка. Завдяки сумлінності
споживачів таким же високим є й рівень оплати за спожиту електроенергію».
О. Шпак повідомив, що зі зрозумілих причин 2014-й рік обласні енергетики прожили в
режимі жорсткої економії: скоротили витрати
матеріалів, бензину... Рекордно зменшено й
технологічні витрати електроенергії: з початку року зекономлено понад 49 млн. кВт.год.
(минулого року — лише 23 млн. кВт.год.), що
дало можливість заощадити близько 50 млн.
гривень.
Компанія продовжила реконструкцію та
капітальне будівництво об’єктів енергопостачання. Загалом у 2014 році за інвестпрограмою відремонтовано ПЛ-0,4 кВ — 390 км,
ПЛ 10 кВ — 749 км, ТП-РП-10/04 кВ — 726 шт.,
змонтовано ізольованого проводу — 27 км,
замінено трансформаторів — понад 200 шт.,
залізобетонних опор — понад 2500 шт..
Повідав генеральний директор ПАТ
«Хмельницькобленерго» й про спорудження
унікальної не тільки в області, але й для України підстанції 110/10 кВ «Прибузька» закритого типу з АСУ ТП. (Подібні підстанції є лише:
одна у Львові, дві у Києві). Повністю завершено будівельну частину підстанції, змонтовано
два силових трансформатори 110 кВ сумарною потужністю 32 МВА, побудовано двоколову ПЛ-110 кВ довжиною 3,77 км та кабельні
ЛЕП-110 кВ довжиною 1,6 км. Заплановано
до кінця першого кварталу наступного року
отримати і змонтувати там усе необхідне обладнання. Після чого «із уведенням підстанції
в дію мінімум на 50 років буде вирішено проблему надійного та якісного енергозабезпечення центральної частини міста і прилеглих
мікрорайонів».
Олександр Леонідович нагадав журналістам історію створення, становлення та стрім-

кого поступу Компанії, незмінно орієнтованої на задоволення права споживачів
на якісне та надійне
енергопостачання.
Саме тому, зазначив
О. Шпак, 75% капіталовкладень направлені на модернізацію
електромереж.
«Та ми в цьому
році не лише займалися модернізацією,
але й впроваджували інші проекти,
які сприяють підви-

також модернізовану пересувну лабораторію
для повірки трансформаторів струму та напруги. А у вересні вже в Київському виставковому центрі відбувся XII Міжнародний форум
«Паливно-енергетичний комплекс України
2014: сьогодення та майбутнє». І знову увага
фахівців була прикута до хмельницьких лабораторій та інших розробок.
«Оскільки лабораторія аудиту розподільчих
мереж є нині дуже затребуваною, ми формуємо портфель замовлень, — сказав О. Шпак.
— Будемо випускати її не лише для України,
але й для країн зарубіжжя». Тим часом підприємства та енергопостачальні компанії, поки
що не спроможні придбати такі лабораторії,
зможуть скористатися послугами базованих
на них мобільних діагностичних бригад ПАТ

щенню якості обслуговування споживачів та
комфортності користування електроенергією», — зауважив Олександр Леонідович. І для
переконливого прикладу назвав створення у
Товаристві Кол-центру європейського зразка.
За його допомогою споживачі можуть тепер
у будь-яку пору доби (ще й без вихідних!)
отримувати широкий спектр інформації щодо
енергозабезпечення. Як свідчать відгуки споживачів, робота Кол-центру стала особливо
ефективною та актуальною в умовах дефіциту
потужності та палива в об’єднаній енергосистемі і пов’язаних із цим відключеннями електропостачання.
Ще один проект — модернізація ремонтно-виробничої бази Ярмолинецького РЕМ,
проведена в цьому році. До Дня енергетика її
буде введено в експлуатацію. А колектив Шепетівського РЕМ, до речі, зустрічатиме професійне свято в оновленому актовому залі.
О. Шпак принагідно запросив журналістів
неодмінно відвідати ці чудові об’єкти.
«Нам вдалося у цьому році подбати і про
перспективу». І Олександр Леонідович деталізував: йдеться про майбутнє електропостачання новітнього курорту в Сатанові, де заплановано чимало енергоємких об’єктів. Всі
пропозиції Компанії враховані в генеральному плані спорудження курорту. Розпочалися
проектування трансформаторних підстанцій
110/35/10 кВ, проектно-вишукувальні роботи
для прокладання ліній електропередачі, повідомив генеральний директор Компанії.
Увагу представників мас-медіа було зосереджено й на діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго» у напрямку популяризації власних
наукових розробок. Цьогоріч Товариство
взяло участь у двох престижних галузевих виставках. Так, 22-25 квітня у Київському виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» відбулася
найбільша міжнародна енергетична виставка в Україні. На ній хмельницькі енергетики
представили свої наукові і технічні ноу-хау.
Уперше на широкий загал було виставлено
промисловий зразок лабораторії з енергоаудиту розподільчих мереж. Це новація, аналогів якої в Україні немає. Було представлено

«Хмельницькобленерго».
Не менш актуальний
науковий
доробок
Компанії
стосується відбору
та психологічної підготовки персоналу
до надійної роботи
в аварійних та кризових ситуаціях. Авторами методики є
лікар-психотерапевт
енергокомпанії, кандидат психологічних
наук Ярослав Драб
та генеральний директор Товариства Олександр Шпак. Її практичне застосування вже дало можливість
оптимізувати кадровий склад та виробничий
процес у Компанії. Олександр Леонідович під
час зустрічі з журналістами анонсував першу
Всеукраїнську науково-практичну конференцію за цією тематикою, що має відбутися незабаром.
А ще він стисло розповів про соціальну
сферу Компанії — відомчий дитсадок; дитячий оздоровчий табір «Джерельце», який
цьогоріч прийняв понад 500 дітей (серед
них — уперше! — більше сорока харків’ян);
санаторій-профілакторій для працівників Товариства на 50 місць; новозбудований стадіон, де вже цього літа проводилися змагання
юних спортсменів другої та третьої таборових
змін…
Ясна річ, генеральний директор енергопостачальної Компанії не міг обминути увагою й
болючого для багатьох краян питання — про
аварійні відключення електроенергії. Пояснив: причина явища — у ситуації на українському Сході. Шахти Донбасу наразі фактично
не підконтрольні Урядові. На деяких станціях
залишилося вугілля на кілька діб. Відповідно
— об’єднана енергосистема України потерпає від нестачі електроенергії для покриття
споживчих навантажень.
«Об’єднана енергосистема — це живий

організм. Завжди може трапитися щось непередбачуване. Як-от було нещодавно на Запорізькій АЕС... — повідав про особливості
функціонування об’єднаної енергосистеми
України Олександр Шпак. — Якщо потужність,
яка створюється споживачами, завелика і не
встигає покриватися енергогенеруючими
станціями, втручання диспетчерів неминуче
і — необхідне».
Тому, пояснив Олександр Леонідович, потрібно з розумінням ставитися до того, що обленерго виконує команди «зверху». Адже це
убезпечує область від «вимикання кнопками»
чи спрацювання аварійної автоматики.
До інформування споживачів електроенергії про відключення задіяний той-таки
Кол-центр Компанії. Графіки аварійних відключень доступні широкому загалу на офіційному сайті ПАТ «Хмельницькобленерго»
www.hoe.com.ua. Крім того, про перерви в
енергопостачанні повідомляється в ефірах
місцевих FM-радіо.
«Ми однозначно не відключаємо лікарні,
котельні, навчальні заклади, інші важливі
об’єкти», — запевнив головний енергетик
Хмельниччини. І зізнався: «А взагалі, для Компанії це дуже неприємний період. Але є оперативно-технічна дисципліна, яку не маємо
права порушувати. Зберегти енергосистему
— це наш священний обов’язок!..»
Багатьом журналістам цікаво було дізнатися й про перспективи приватизації ПАТ
«Хмельницькобленерго», вже неодноразово
оголошеної на державному рівні. Олександр
Шпак нагадав журналістам, що передбачається продаж 70% акцій Компанії, які належать
державі. Нині неприватизованих енергокомпаній в Україні залишилося шість.
Що ж до очікуваних ефектів від приватиза-

ції, то О. Шпак налаштований оптимістично:
«З приватизацією, я впевнений, наша чітка і
продуктивна система роботи не буде втрачена. Зате нам нарешті відкриють доступ до
інвестицій. Ми, як бачите, зробили приклади.
Щоб протиражувати наші найкращі здобутки,
об’єкти, — потрібен доступ до інвестицій…»
Генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго» відповів на запитання журналістів
як у хмельницькій студії, так і в районних. Зокрема, щодо його прогнозів на нормалізацію
режиму енергопостачання в області, щодо
способів інформування споживачів про відключення, щодо можливої участі Компанії в
улаштуванні зовнішнього освітлення в Нетішині…
Насамкінець О. Шпак привітав із професійним святом — Днем енергетика — ветеранів
галузі, колег з Хмельницької АЕС, Хмельницьких магістральних мереж, підрозділів ПАТ
«Хмельницькобленерго», енергослужб підприємств, організацій, енергобудівельників
і монтажників, студентів і викладачів енергетичних професій. Побажав усім їм миру, світла, тепла, добра, здоров’я, благополуччя, а
ще — «перемоги та щасливого майбутнього
— нашій рідній Україні!»
Ростислав БАЛЕМА.
Фото Андрія СОЛОНИЦЬКОГО.
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МНОГАЯ ЛІТА ВЕТЕРАНУ ЕНЕРГЕТИКИ ГАННІ СЕМЕНІВНІ КРИЦЬКІЙ!
Нещодавно генеральний директор ПАТ
“Хмельницькобленерго” Олександр Шпак
та працівники енергопостачальної компанії привітали із 90-річним ювілеєм ветерана енергетики, учасника бойових дій, кавалера ордену “Знак Пошани”, Заслуженого енергетика СНД, Почесного енергетика
України Ганну Семенівну Крицьку.
Ганна Семенівна пройшла непростий, тернистий життєвий шлях, на якому зустрічались
і злидні, і горе, і радощі від добрих справ та
професійних досягнень. Доля наділила цю
тендітну, чарівну жінку унікальними здібностями, силою духу, великою волею до життя,
завдяки яким вона перенесла на своїх плечах неймовірні випробування і страждання у
часи голодомору та війни, зазнавши жахіття
нацистських концтаборів Равенсбрюк і Бухенвальд, але не зламалась, виходила завжди
переможцем. І ставала ще витривалішою для
творчого зростання, нових перемог та досягнення поставлених перед собою цілей.
В енергетиці Ганна Семенівна розпочала
свою діяльність у 1951 році як молодий спеціаліст за направленням Міністерства енергетики УРСР. Після закінчення Київського
гідромеліоративного інституту працювала
у Хмельницькому обласному підприємстві
сільських електричних мереж інженером-гідробудівельником, далі у Північному підприємстві електромереж — інженером з питань
будівництва та експлуатації ліній електропередач і підстанцій. Ганна Семенівна присвятила усе своє трудове життя енергетиці у післявоєнний період її відновлення та подальшого
розвитку, стрімкого будівництва гідроелектростанцій, трансформаторних підстанцій та
електромереж області. Самовідданою працею енергетиків тих років було закладено
фундамент сучасної енергетики.
Зі спогадів Ганни Семенівни: «За цей час
пройшла ціла плеяда мужніх, самовідданих,
безкорисливих енергетиків, починаючи від ке-

Війна і ми

рівників підприємства, начальників служб, рядових інженерів і техніків, працівників допоміжних відділів — до великої “армії” невтомних трударів-електромонтерів, на плечі яких
випав чи не найважчий тягар. Я пригадую,
як на зорі електрифікації вони у гумових або
кирзових чоботях з мішками за плечима, завантаженими електромонтерським знаряддям, по коліна в болоті та бруді йшли від села
до села, від хати до хати і, немов Прометеї,
несли світло у темряву в повному розумінні
цього слова.
Кожен відрізок часу ставив перед енергетиками свої умови, свої вимоги і навіть свої
зовсім непередбачувані перешкоди. До честі
енергетиків, — вони долали все».
Енергетики з ентузіазмом виконували свою
благородну і важливу місію, незважаючи на
матеріальні труднощі, негаразди через відсутність повноцінної виробничої бази, технічних
засобів, потрібних матеріалів та обладнання,
елементарних людських умов праці.
Ось що про це пише Ганна Семенівна у своїх спогадах: «Починати довелося на пустому
місці, не було навіть приміщення для контори, а тільки маленька орендована кімната
без коридору з виходом прямо на вулицю. З
транспорту при конторі була всього одна
вантажна машина ГАЗ-51 і одна легкова, які
давно просилися на металолом. Суцільне бездоріжжя. Не з кожним районним центром
було транспортне сполучення, а якщо і було,
то звичайна вантажна машина, все та ж ГАЗ51 з дерев’яними лавками, крита брезентом.
Коли проїдеш таким «автобусом» в зимовий
холод, було великою проблемою розігнути
ноги, бо вони перетворювалися на костилі,
і зіскочити з машини. А до сіл добиралися, як
тоді говорили, найнадійнішим видом транспорту — «№11», тобто пішки. Інколи вдавалося під’їхати підводою. Не в кожному районному центрі були готелі, а там, де були,
то з табличками «місць немає». Не вистача-

ло кваліфікованих кадрів.
А чого було вдосталь, то
це ентузіазму. Люди були
замучені війною, а тому з
великою радістю взялися
за відбудову народного
господарства».
За період роботи в
енергетичній галузі Ганна
Семенівна
зарекомендувала себе висококваліфікованим
фахівцем,
чесною, порядною, дисциплінованою, відданою
справі людиною. Зважаючи на багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток
електроенергетики країни, Ганна Крицька
була нагороджена орденом «Знак Пошани» та
багатьма іншими відзнаками, носить звання
«Почесний енергетик України» і «Заслужений
енергетик СНД». Вона активно займалася громадською діяльністю, очоливши профспілкову організацію підприємства. Своїм ставленням до службових обов’язків та особистим
життям завжди була взірцем для молодих
працівників, користувалася заслуженим авторитетом у трудовому колективі.
Після виходу на пенсію вона ще довгий час
працювала в обласній Раді борців антифашистського опору, на громадських засадах
надавала малозахищеним верствам населення обласного центру допомогу у Фонді взаємопорозуміння і примирення. Є активним дописувачем корпоративної газети «Енергія» та
місцевих видань, ділячись своїми спогадами,
роздумами та досвідом. Нею написано багато
статей про нелегку, сповнену героїзму працю
енергетиків у післявоєнний період, спорудження ними енергетичних об’єктів Хмельницької області, що є неоцінимим вкладом
в історію енергетики, за що їй велика подяка.

За її плечима великий життєвий досвід, але
душа її залишається такою ж молодою, погляд
розумних очей променистим, розум гострим,
а пам’ять — досконалою, як і багато років
тому. Вона постійно підтримує тісні стосунки
з колективом компанії «Хмельницькобленерго», вболіває як за його життя, так і за долю
України. А ще вона щира, привітна господиня
і завжди радо зустрічає та пригощає гостей
своїми фірмовими стравами, знаходить потрібні слова, і кожний почуває себе бажаним
в її домівці.
І в Компанії не забувають Ганну Семенівну.
За традицією генеральний директор Олександр Шпак від імені колективу Компанії щиро
привітав ювілярку, вручив їй квіти та подарунки. У вітальному слові зазначив, що вона для
молодого покоління є прикладом стійкості,
міцності, подолання труднощів та досягнення мети, і побажав їй довгого щасливого віку,
міцного здоров’я, невичерпної енергії, оптимізму, миру, злагоди і надалі берегти себе,
щоб відсвяткувати ще не один ювілей.
Лариса ПОЛОНЕВИЧ.
Фото Миколи ШАФІНСЬКОГО.

СЕРЦЕ МАТЕРІ БОЛИТЬ, КОЛИ СИН ІДЕ НА ВІЙНУ…

Я її бачив осяяною радісною усмішкою, з бісиками в очах. Бачив,
як безстрашно долала буковельські крутосхили. Захоплювався
нею у вихорі запального танцю. А оце якось зустрів, а в очах — чи
то смуток, чи тривога, на розмову небагатослівна…
— Що сталося, Ігорівно?
— Та нічого, все нормально…
Згодом дізнався — син у неї військовий. І вона щовечора молиться, аби скоріше закінчилася та війна на Сході, молиться, аби
доля вберегла сина та його побратимів, які вже там, у тому пеклі.
У справах зайшов у бухгалтерію, заглянув до Люби Ігорівни Дарун. Слово за словом — і зболене материнське серце виплеснуло
цей своєрідний монолог:
— …Ми пройшли революцію гідності, нас вразила Небесна
Сотня, ми побачили зміну влади, втрату частини України —
Криму. Неможливо було навіть в страшному сні побачити,
що буде далі. А далі… «братній» народ пішов на нас війною.
Війною підлою, підступною. Війною, що забирає тисячі життів, що заходить болем в кожну домівку. Сльози матерів,
дружин, сестер, дітей… Скільки їх ще має пролитись, щоб закінчилася ця проклята війна?!
Слов’янськ, Савур-Могила, Ілловайський котел, Донецький
аеропорт… Страшні точки на карті, куточки землі, скроплені
кров’ю наших чоловіків, братів, батьків, дітей. Боже милостивий, за які такі гріхи все це моїй Україні?!
Плачемо ми всі, молимось про закінчення війни, про повернення живими-здоровими наших захисників до своїх домівок, до своїх сімей.
Мабуть, Путіну очі на лоба лізуть, як ми, українці, ще не
впали на коліна, а стоїмо з гордо піднятою головою, і не просто стоїмо, а відстоюємо кожен клаптик української землі.
Багато хто в світі хоче розгадати код української нації. А
він такий простий! Він — у нашій небайдужості, в нашій вірі в
краще майбутнє рідної Неньки-Вкраїни. Наша хата не скраю.
Немає чужого болю. Лише разом, згуртовані — ми сильні!
У листопаді ми кинули клич до всіх небайдужих енергетиків про збір коштів на допомогу Національній гвардії (військова частина № 3053). Ми зібрали 26,5 тисяч гривень. На ці
кошти були закуплені теплі речі (термобілизна, теплі шкарпетки, рукавиці) 35-тьом бійцям Нацгвардії. Щоб зекономити
кошти, ми самі пошили балаклави з теплого флісу (це заслуга
майстрині Ірини Кирилюк — інженера ВІКС). Ще замовили
пошиття п’ятнадцяти теплих спальних мішків, закупили теплоізоляційний матеріал і зробили з нього каремати.
А ще ми створили нашу енергетичну кулінарну сотню. За
прикладом дніпропетровців, тернопільчан, теж сушимо сухі
продуктові набори («український борщ»). Я вірю, що тарілка
борщу, зварена в сувору зиму на сході країни, не лише зігріє
наших бійців, а й поверне їх живими додому.
Я вдячна всім, хто відгукнувся на клич, нашим структур-

ним підрозділам. Всім, хто допоміг чи то грошима, чи то продуктами для сушіння, чи сушарками, хто приніс домашні заготовки на зиму (консервацію). Немає байдужих, для кожного зараз знаходиться справа: хто чистить і нарізає овочі, хто
їх сушить, запаковує і вакуумує (тут уже нам безкоштовно
допомагає приватна хмельницька фірма «Ексклюзив»). Не
залишився осторонь і приватний підприємець Журавський
С.І., магазин якого розташований на вулиці Красовського, 2.
І от вже перші партії сухих борщів поїхали зігрівати наших
захисників на сході країни.
Я знаю: ми зробимо ще дуже багато, зігріємо і подаруємо
частинку себе кожному нашому бійцеві — і перемога буде за
нами. Головне, щоб ми не стали байдужими, щоб продовжували допомагати, не чекаючи, коли ворог стане на нашому
порозі, щоб кожний день ми запитували себе: що ми зробили
для перемоги?
Бережімо один одного, бережімо Україну!

Навколо неї, Люби Дарун, згуртувалися працівники і бухгалтерії, і фінансового відділу, і ОДС, і ВІТ. Без наказу, без офіційної вказівки, а просто за покликом серця. І, як жартують, щоб менше було
жіночих сліз, Володимир Онищук, кулінарний лицар, узяв на себе
найвідповідальнішу роботу — сушіння цибулі.
Загалом, це характерна риса енергетиків — об’єднуватися,
згуртовуватися для допомоги.
Сини Сашко й Віталій працівників Волочиського району електромереж Леоніда Молокопія та Ігоря Білого уже пройшли через
горнило війни. І ще не один день їм нести тяжку ношу військових.
Чим тільки можуть допомагають їм рідні. Не стоять осторонь і колеги батьків. З їх поміччю було зібрано чимало овочів і фруктів,
борошна й круп, різної консервації. І майстер Війтовецької дільниці розподільчих мереж Ігор Білий особисто доправляв вантаж
сину і його товаришам на передову. А оце знову енергетики вирішували чим і як допомогти Сашкові і Віталію, аби від холодів
уберегти.
А нещодавно після проходження реабілітації прибув у відпустку на десять днів водій Ізяславського РЕМ Юрій Новак, котрий
служить в районі міста Щастя Луганської області водієм санітарної машини. Працівники РЕМ щиро привітали воїна, вручили
кошти, зібрані ними для придбання теплого одягу і взуття Юрію
Володимировичу.
Допомагають Люба Дарун та її колеги, друзі, допомагають волочиські енергетики, допомагаємо ми всі, працівники Товариства.
Свого часу зібрали понад 600 тисяч гривень для земляків — рідних Небесної Сотні, для тих, хто постраждав за кращу долю України на Майдані. А відтак підтримали й вояків, перерахувавши понад 800 тисяч гривень на їх потреби.
Коли проводяться благочинні акції на підтримку воїнів АТО, ми
знову не стоїмо осторонь, не залишаємося байдужими. І ще один
приклад. На одній із сесій обласної ради депутати ніяк не могли
дійти згоди як то закупити для потреб військових тепловізори.
Тоді наш очільник, депутат Олександр Леонідович Шпак просто
сказав: «Два тепловізори придбає обленерго». І слава Богу, що
знайшлися послідовники, які підтримали ініціативу О. Шпака і таким чином добру справу було зроблено.
На жаль, цій війні кінця-краю не видно. Ще болітимуть і болітимуть материнські серця. Мабуть, ще не всі виплакані скупі
батьківські сльози. Та не згасає віра, що перемога у борні буде за
Україною.
І скільки буде треба, стільки будуть сидіти до півночі Люба
Дарун і її однодумці, сушити овочі, готовити харчові набори для
воїнів АТО, збиратимуть і доправлятимуть у фронтову зону гуманітарну допомогу наші волонтери, не пожаліє ще не одного заробітку кожен із нас, працівників Товариства.
Аби тільки скоріше мир ступив на Українську землю. І щоб вояки всі наші повернулися додому живими.

П. ІВАНІВ.
Ілюстрація Костянтина АНТОЩИШИНА.
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З чим йдемо у Рік Новий?

ДУНАЄВЕЦЬКИЙ РЕМ: КОЛЕКТИВНИЙ УСПІХ
З нагоди професійного свята — Дня
енергетика — хотілося б з особливою повагою розповісти про діяльність Дунаєвецького РЕМ та наш колектив.
Керуючись політикою ПАТ «Хмельницькобленерго», яка базується на принципах Європейської Моделі Ділової Досконалості (EFQM)
та вимогах міжнародних стандартів і полягає
в постійному поліпшенні рівня задоволеності
споживачів і, відповідно, суспільства — Дунаєвецький РЕМ намагається створити доброзичливі партнерські відносини з усіма зацікавленими сторонами.
Зрозуміло, що реалізація такої політики вимагає насамперед забезпечення надійного та
якісного електропостачання. Тому більшість
поставлених в 2014 році цілей та задач були
спрямовані на задоволення вимог наших споживачів щодо надійності електропостачання.
Для цього упродовж 2014 року на ПЛ-10 кВ
було: відремонтовано 24 км ПЛ; замінено 106
дефектних опор та 316 ізоляторів; розчищено
79,2 км траси; проведено періодичний огляд
761,7 км ліній; перевірено стан 331 опори; поновлено нумерацію на 6174 опорах; проведено перетягування проводів в прогонах ПЛ
довжиною 81 км.
На ПЛ-0,4 кВ цьогоріч відремонтовано 23
км ПЛ та замінено 7,8 км проводу; замінено
112 дефектних опор та 527 ізоляторів; розчищено 174,9 км траси; проведено періодичний
огляд 1088,1 км ліній; перевірено стан 1274
опор; поновлено нумерацію на 10014 опорах;
проведено перетягування проводів в прогонах ПЛ довжиною 189,7 км.
Чималий обсяг робіт було проведено
й на ТП-10/0,4 кВ: відремонтовано 54 ТП10/0,4 кВ; відремонтовано 27 та замінено 6
роз’єднувачів; відремонтовано 17 та замінено 72 рубильники; замінено 45 прохідних ізоляторів, 5 силових трансформаторів,15 автоматичних вимикачів; проведено періодичні
огляди та ТО 1027 ТП.
Виконано всі заходи з підготовки до роботи в зимовий період. Також РЕМ у повному
обсязі укомплектовано аварійним запасом
та первинними засобами пожежогасіння. В
РЕМ є розроблені та погоджені з районною
державною адміністрацією графіки аварійного відключення, які доведено до споживачів.
Протипожежні та протиаварійні тренування
проводяться згідно з графіками, а планові та
позапланові інструктажі — відповідно до вимог чинних нормативних документів.
Особливою прикрасою Дунаєвецького
району є наша споруда Сервісного центру з
обслуговування споживачів. Разом зі зміною
дизайну та інтер’єру ми наблизилися до європейського рівня надання послуг, де основою
є індивідуальний підхід до потреб кожного
клієнта та принцип: «Споживач — найвища
цінність Товариства».

Хотілося б згадати про чудовий подарунок
від профспілкового комітету Товариства нашому колективу. Це можливість відвідати наймальовничіші куточки нашої країни — Карпати та Закарпаття. Для більшості працівників
це перша поїздка по тих мальовничих місцях,
тому позитивних вражень вистачить надовго.
Головним досягненням Дунаєвецького
РЕМ є виконання основних та додаткових показників енергозбутової та експлуатаційної
діяльності, що з наростаючим підсумком за
11 місяців 2014 року в комплексі показників
дало можливість зайняти перше місце в рейтингу районів електромереж.
Всі досягнення та здобутки говорять про
ефективне використання людських ресурсів,
високий професіоналізм персоналу та відданість кожного працівника своїй справі. Хотілося б відзначити кращих працівників Дунаєвецького РЕМ, серед яких:
— Буртовий Микола Володимирович, електромонтер з експлуатації розподільчих мереж;
— Небесний Михайло Григорович, електромонтер з експлуатації р/м;
— Мудрик Олег Миколайович, водій;
— Шептицький Іван Васильович, водій майстерської дільниці;
— Овчарук Віталій Васильович, водій майстерської дільниці;
— Мойдал Микола Григорович, майстер по
транспорту;
— Уривко Надія Іванівна, контролер столу
довідок;
— Чухрій Володимир Леонідович, інженер
з організації експлуатації та ремонту розподільчих мереж;
— Бельський Андрій Олександрович, інженер з організації експлуатації та ремонту розподільчих мереж;
— Кучменко Ірина Миколаївна, в.о. інженера по роботі з побутовими споживачами;
— Ліннік Світлана Євгенівна, керівник розрахункової групи;
— Кобилянська Інна Антонівна, головний
бухгалтер.
Шановні колеги, працівники ПАТ «Хмельницькобленерго», щиро вітаю вас із професійним святом — Днем енергетика! Зичу усім
щастя, здоров’я, сімейного благополуччя, добра, миру й усіляких гараздів, стабільності та
впевненості у завтрашньому дні.
Усвідомлення значимості справи, яку ми
щоденно робимо, та відповідальності, що
пов’язана з нею, надає сили рухатися тільки
вперед за новими трудовими звершеннями,
підносячи тим самим славне ім’я Товариства
та створюючи міцну європейську державу —
Україну.
Слава Україні!
Борис ТУЛУПОВ,
директор Дунаєвецького РЕМ.

Добре слово про колег

День енергетика — професійне свято працівників енергетики та електротехнічної
промисловості України, день визнання заслуг працівників енергетичної промисловості в економічному розвитку, удосконалюванні й підтримці повсякденного життя населення. Чим же запам’ятався пройдешній
2014 рік для колективу Летичівського РЕМ та
якими здобутками й досягненнями відзначаються енергетики Летичівщини?
Однією з вагомих та незабутніх подій для
енергетиків Летичівського району електромереж став 50-річний ювілей РЕМ. Саме 1 липня
1964 року на базі Щедрівського каскаду ГЕС
створено Летичівський район електромереж,
директором якого призначено Левченка І.П.,
головним інженером Жеребецького І.М.. З цього часу розпочинається інтенсивний розвиток
електричних мереж, енергонасиченість сільського господарства, створюються промислові
підприємства. Для забезпечення їх електроенергією будуються районні підстанції.
Під час урочистого зібрання, присвяченого
50-річчю з дня створення Летичівського РЕМ,
було щирим словом згадано всіх, хто стояв біля
витоків РЕМу і хто сьогодні примножує трудові досягнення. Директор підприємства Андрій
Гром висловив вдячність усім працівникам та
пенсіонерам району електромереж за відданість та наполегливість у своїй справі.
З нагоди ювілею ряд працівників за самовіддану працю було відзначено грамотами й подяками обласних та районних органів влади,
Летичівської селищної ради, ПАТ “Хмельницькобленерго” та об’єднаного профкому профспілки
працівників енергетичної та електротехнічної
промисловості Хмельницької області.
На базі Летичівського РЕМ 17 жовтня 2014
року було проведене обласне показове
об’єктове навчання з цивільної оборони. В цьому заході брали участь голови усіх районних
адміністрацій, мери міст обласного підпорядкування, начальники обласних спеціалізованих
служб цивільного захисту, директори РЕМ-ів та
начальники штабів, спеціалізовані служби порятунку.
Всі учасники навчання наочно ознайомилися із тим, як у Летичівському РЕМ організована
робота штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій
та як здійснюється укриття персоналу Летичівського РЕМ у випадку виникнення надзвичайної
ситуації, також побачили спеціальну техніку, яка
використовується для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Підбиваючи підсумки об’єктового навчання з
цивільного захисту, перший заступник голови
Хмельницької ОДА О. Симчишин подякував усім
його учасникам за злагодженість та оперативність дій та нагородив генерального директора
ПАТ “Хмельницькобленерго” Шпака Олександра
Леонідовича Почесною грамотою обласної державної адміністрації.
Нині в Летичівському РЕМ експлуатується
одна ПС-110/35/10 кВ, шість ПС-35/10 кВ, повітряних ліній 10 кВ — 533,27 км, повітряних ліній
0,4 кВ — 548,38 км, трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ — 392 шт..

З початку 2014 року Летичівським РЕМ:
— відремонтовано 33 км ПЛ-10 кВ та 27 км
ПЛ-0,4 кВ;
— замінено опор 10 кВ — 18 шт., 0,4 кВ — 57
шт.;
— замінено провода 10 кВ — 3 км, 0,4 кВ —
3,67 км.
— змонтовано шаф обліку 0,4 кВ — 216 шт.
— відремонтовано ТП-10/0,4 кВ — 45 шт.;
— замінено застарілих силових трансформаторів – 7 шт.;
— замінено застарілих щитів КТП — 3 шт..
В мережі РЕМ за 10 місяців надійшло 38 млн.
114 тис. кВт.год, корисний відпуск склав 33 млн.
739 тис. кВт.год, реалізація товарної продукції
становить 21 млн. 605 тис .грн..
Фактичні втрати електроенергії за 10 місяців
становлять 11,48% проти нормативних 13,52%,
економія — 2,04%. Реалізація електроенергії з
початку року склала 100,41%.
Колектив Летичівського РЕМ не здає свої позиції і у виконанні рейтингових показників серед інших районів електромереж ПАТ “Хмельницькобленерго”. За виконання цих та інших
показників, а також експлуатаційних робіт в
електромережах РЕМ посів IV місце в загальному рейтингу ПАТ “Хмельницькобленерго” за 11
місяців року, що минає.
Ці показники є підтвердженням того, що
колектив Летичівського РЕМ є згуртованим
та цілеспрямованим на виконання завдань і
обов’язків, покладених на нього.
За багаторічну працю та вагомі досягнення
у галузі енергетики цьогоріч на Дошку пошани
Летичівського району було занесено одного з
кращих його фахівців — Філіпчука Сергія Васильовича, керівника ОДГ.
За участю Летичівського РЕМ було проведено
дві відео-прес-конференції генерального директора Товариства О.Л. Шпака. До зали відеоконференцій РЕМ були запрошені кореспонденти “Летичівської газети” та газет Старої Синяви,
Деражні.
Колектив РЕМ бере активну участь у спортивно-масовій роботі. Так, 17-18 травня 2014 року
спортивна команда працівників Летичівського
РЕМ взяла участь в XXI Обласній галузевій спартакіаді підприємств енернетики та електротехнічної промисловості Хмельницької області.
І вкотре “велетні” Летичівського РЕМ показали
свою майстерність та спортивну міць в змаганні
з перетягування канату та зайняли I місце серед
усіх команд учасників. А в загальнокомандному
заліку летичівська команда посіла II місце.
Летичівський РЕМ і надалі спроможний виконувати поставлені завдання з надійного енергозабезпечення споживачів району, з надання
високого рівня послуг та комфорту обслуговування споживачів.
З нагоди свята колектив РЕМ вітає всіх Вас,
шановні енергетики області, з Днем енергетика
та зичить Вам міцного здоров’я, щастя, добра,
невичерпної життєвої наснаги та нових трудових здобутків.
Андрій ГРОМ,
директор Летичівського РЕМ.

АВТОРИТЕТНИЙ ОЧІЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ

СПРАВЖНІЙ ДИСПЕТЧЕР

Віктор Петрович Цугель, 1973 р.н.,
закінчивши
Борщівський радгосптехнікум за спеціальністю «Механізація і
електрифікація тваринництва» і ставши
фаховим
техніком-електромеханіком,
у
1994
році
поповнив
колектив
Чемеровецького РЕМ.
Свою трудову
діяльність в енергетичній галузі розпочав
на посаді електромонтера з експлуатації
розподільчих мереж. Він зарекомендував
себе, як відповідальний та надійний колега,
практичний і принциповий в роботі,
щирий і відкритий, спокійний, ввічливий
та життєрадісний. Не зважаючи на свій
молодий вік, здобув великі досягнення як
у роботі, так і в житті.
Віктор Петрович завжди відзначався
результативністю та послідовністю у
роботі, особливим підходом до справи.
Відпрацювавши десять років на посаді
електромонтера розподільчих мереж,
в 2004 році за сумлінну працю був
переведений на посаду диспетчера.
Він є прикладом для своїх колег та

ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РЕМ: ТРАДИЦІЙНО СЕРЕД ЛІДЕРІВ

друзів і за потреби завжди порадою і ділом
допомагає їм.

Василь ЗАДОЯНЧУК,
головний інженер
Чемеровецького РЕМ.

Володимир Іванович Гордійчук, начальник
дільниці підрозділу маркетингу та збуту електроенергії «Район» Шепетівського РЕМ, народився 1961 року в селі Хролин на Шепетівщині у простій сільській родині.
Після 8-го класу вступив до Вінницького
технікуму електронних приладів, а по його
закінченні проходив строкову службу в лавах
Збройних сил. Трудовий шлях свій розпочав у
1983 році радіомеханіком у військовій частині (артбазі), згодом десять літ працював слюсарем контрольно-вимірювальних приладів
та автоматики Ветсанзаводу.
В Шепетівський РЕМ був прийнятий у червні 1996 року майстром із заміни приладів обліку. В 2001 році став інспектором інспекції
енергонагляду, а через рік — начальником
дільниці ПМіЗЕ.
В.І. Гордійчук зарекомендував себе як старанний працівник. Підтримує добрі стосунки
з колегами, здатний зрозуміти їх індивідуальні особливості, і на цій основі організовує роботу підлеглих. Свідченням відповідального
ставлення його до роботи є те, що працівники
дільниці ПМіЗЕ неодноразово преміювалися
за виконання показників реалізації електро-

енергії. У спілкуванні з колегами та споживачами електроенергії поводиться коректно,
ввічливо.
А ще Володимир Іванович — хороший
сім’янин, має двох дітей та трьох онуків.
Олександр ЧЕРНИШ,
директор Шепетівського РЕМ.
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ЛЮДИНА, НА ЯКУ ПОТРІБНО РІВНЯТИСЯ

Попелюшко Олександр Анатолійович
(на фото — в центрі) працює інженером І категорії в службі релейного захисту.
Закінчив Львівський
політехнічний інститут. По життю обрав
енергетичну галузь,
досконало оволодів
спеціальністю релейника, яку любить та
якою гордиться.
За свою сумлінну багаторічну працю підготував немало кваліфікованих молодих
спеціалістів. Вміє грамотно та чітко спланувати виробничій процес. Відповідально ставиться до покладених
на нього службових обов’язків, за що багато
разів отримував подяки від керівництва ПАТ
« Хмельницькобленерго».
Олександр Анатолійович — чуйна та відкрита людина, ніколи не залишається осторонь проблем колективу та особистих проблем кожного із колег. Він завжди приходить
на допомогу у скрутну хвилину як словом, так

і ділом. Займає активну громадянську позицію, не байдужий до проблем суспільства. Полюбляє та пропагує в колективі активні види
відпочинку, зокрема, зимові види спорту.
Завдяки таким людям, як Олександр Анатолійович, на належному рівні підтримується вся енергетична галузь України. Він гордо
несе почесне звання інженера.

З чим йдемо у Рік Новий?

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
РЕМ: МАКСИМАЛЬНИЙ ЕФЕКТ
ЗА МІНІМАЛЬНИХ ВИТРАТ
Час плине невблаганно. Підходить до закінчення черговий 2014 рік — це рік революційних змін, рік боротьби та звитяг. Наш колектив, як і вся країна, отримав
нові орієнтири в розвитку, побачив чудові перспективи
і, водночас, зіткнувся з новими проблемами.
Економія енергоносіїв, паливно-мастильних матеріалів,
зменшення об’ємів капітальних ремонтів розподільчих мереж та виробничих будівель змусили колектив Кам’янецьПодільського РЕМ корегувати плани, виконувати роботи,
які дають найбільший економічний ефект і в той же час вимагають мінімальних витрат.
Та не зважаючи на всі складності року, що минає, РЕМ
має певні здобутки та досягнення. Саме цьогоріч було виконано заміну даху будівель гаражів центральної бази РЕМ
та лінійного посту Нігинської дільниці. З метою економії
витрат на опалення проведено ремонти електрокотелень
адмінбудинку РЕМ, побутових приміщень з гаражами, диспетчерської та замінено старі вікна на нові — металопластикові енергозберігаючі.
Упродовж 2014 року в розподільчих мережах Кам’янецьПодільського РЕМ виконано капітальні ремонти ПЛ-10 кВ
— 74,81км, ПЛ-0,4 кВ — 34,2 км, ТП-10/0,4 кВ — 51шт.. Відповідно до плану інвестиційної програми розвитку, замінено
старі силові трансформатори, котрі вже давно відпрацювали свій термін, на нові в селі Баговиця на КТП № 86 та КТП
№ 87. Власними силами з самотужки відремонтованого обладнання збудували чотири додаткові розвантажувальні
трансформаторні підстанції в селах Зінківці, Гораївка, Лисогірка та Слобідка Рихтівська. Це дало змогу значно покращити якість енергопостачання споживачів РЕМ та відчутно
знизити відсоткові втрати в мережах.
Варто відзначити роботу служби транспорту. Попри економне витрачання коштів для проведення ремонтів і обслуговування автомобільної та транспортної техніки, весь
парк автотранспорту справно працював протягом року і в
доброму стані підійшов до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років.
Окремо хотілося б зупинитися на роботі відділу маркетингу та збуту електроенергії. В 2014 році через тривожні
новини щодо забезпечення України газом значно зросла
кількість побутових приладів обігріву і приготування їжі
в мешканців Кам’янець-Подільського району. Такі дії споживачів призвели до збільшення навантажень на існуючі
мережі та до підвищення споживання електроенергії, особливо в години максимуму. Контролери РЕМ вимушені постійно проводити роз’яснювальну роботу з мешканцями
сіл щодо необхідності економії електроенергії та зменшення кількості увімкнених приладів. З метою профілактики
крадіжок електроенергії продовжується винос обліків на
зовнішні сторони будинків та, що особливо ефективно, на
опори ліній електропередачі. Так, повністю винесено обліки електроенергії на опори ЛЕП-0,4 кВ в селі Слобідка Гуменецька.
Аналізуючи події року, що минає, можна стверджувати,
що колектив Кам’янець-Подільського РЕМ готовий виконувати будь-які поставлені перед ним завдання, навіть у
скрутні для нашої країни часи.
Георгій ГРУБІ,
директор Кам’янець-Подільського РЕМ.

Д. ДЗЯВОРУК,
інженер СРЗА і КВП.

МАЙСТЕРНИЙ ЕНЕРГЕТИК, ЧУДОВИЙ СІМ’ЯНИН
Валерій Вацлавович Слободян
працює в Ярмолинецькому РЕМ з
1986 року. Спершу був водієм оперативно-виїзної бригади, а з 1999 року
— майстер виробничої дільниці з
експлуатації розподільчих мереж. Із
2000 року донині обирався головою
профспілкового комітету Ярмолинецького РЕМ.
В 2011 році був переможцем обласних змагань з професійної майстерності і учасником всеукраїнських
змагань у місті Вижниці Чернівецької
області.
За час роботи В.В. Слободян зарекомендував себе сумлінним, ініціативним працівником, технічно грамотним
спеціалістом, вимогливим до себе та підлеглих. Валерій Вацлавович — енергійний,
чуйний, доброзичливий чоловік. Хороший
вчитель та наставник для колег, зокрема, для
представників молодшого покоління, які працюють у галузі енергетики.
Валерій Вацлавович — вірний товариш. До
нього можна звернутися в будь-якій ситуації
та отримати підтримку, цінну пораду.
Чудовий сім’янин. Виховав дві доньки, котрі

вирішили піти по життю батьковими слідами
та після закінчення університету пов’язали
своє майбутнє з роботою в енергетичній компанії ПАТ «Хмельницькобленерго». Нині допомагає у вихованні своєї улюбленої внучки
Маргарити. Дівчинка просто обожнює дідуся,
котрий, ясна річ, охоче виконує всі її бажання.
Улюбленим видом відпочинку для нього є
риболовля та проведення часу на природі із
родиною.
Сергій ГУЦАЛ,
директор Ярмолинецького РЕМ.

ВОЛОЧИСЬКИЙ РЕМ: ТРАДИЦІЇ ПЛЮС НОВАТОРСТВО
Ось і минає ще один рік трудової діяльності Волочиського РЕМ. На календарі знову той особливий у році день,
який єднає всіх енергетиків та дозволяє підбити підсумки,
дати оцінку усьому зробленому.
22 грудня — це свято світла і тепла для всіх трудових колективів, а також жителів нашого району. Це яскраве свідчення поваги у нашій державі до працівників енергетичної
галузі. Завдяки їхній невтомній праці, професіоналізму,
відповідальності та дисципліні оселі громадян, виробнича
сфера та об’єкти соціально-культурного призначення постійно забезпечуються електроенергією.
Першочерговими завданнями колективу енергетиків Волочиського РЕМ, які він успішно виконує, є безперебійне постачання електроенергії, максимальне задоволення потреб споживачів, підвищення економічної ефективності господарської
діяльності, забезпечення соціальної функції електроенергії.
Виконання поставлених завдань досягається завдяки високому професійному рівню працівників Волочиського РЕМ,
відповідальному ставленню до посадових обов’язків, а також
взаєморозумінню, підтримці та здоровому мікроклімату в колективі.
Станом на перше грудня 2014 року на обслуговуванні району
електромереж перебуває 825 км ліній електропередач напругою 0,4 кВ, 740 км ліній напругою 10 кВ, 374 трансформаторних
підстанцій (з них 48 закритого типу), 2 РП, 3,05 км кабельних
ліній напругою 10 кВ, 6,75 км кабельних ліній напругою 0,4 кВ.
Усі ці основні фонди вимагають безперервного процесу підтримання їх у справному стані, що з огляду на їхній вік справді
нелегко.
У цьому році колективом підприємства в повному обсязі
виконано заплановані об’єми робіт із капітального ремонту
та технічного обслуговування, а за інвестиційною програмою
— встановлено розвантажувальну підстанцію у Завалійках, де
розташований жіночий монастир, повністю реконструйовано
три ПЛ-0,4 кВ із застосуванням самоутримного ізольованого
провода у цьому ж селі, а також замінено два силових трансформатори у Волочиську та Гайдайках. Варто зауважити, що усі
ці роботи сплановані та виконані з метою не лише підтримання
електромереж у справному стані, але й зменшення технічної
складової технологічних втрат електричної енергії.
З цього приводу, щоб підвищити персональну відповідальність майстрів лінійних бригад і начальників дільниць служби
маркетингу та збуту за виконання нормативу технологічних
втрат електроенергії, ми «прив’язали» їх до конкретних фідерів. Довелося перезакріпити населені пункти за дільницями та
лінійними бригадами. Тобто, по фідеру лінійна бригада відповідає за втрати в лініях, трансформаторних підстанціях, а служба маркетингу та збуту — за облік на лічильниках, безоблікове
споживання в певних населених пунктах. І за балансом облікованої електроенергії в голові лінії і сумарної по лічильниках
ми визначаємося, де треба сконцентрувати свою роботу, щоб
зменшити втрати.
Для оперативного вирішення запитів споживачів електричної енергії в РЕМі створена проектна група, є своя лабораторія.
Це дає можливість на місці своїми силами зробити проект, лабораторні виміри, монтажні роботи.
З метою зменшення витрат на опалення у цьому році замінено 43 віконних блоки в адмінкорпусі на енергоощадні склопластикові, перекрито дах у корпусі енергозбуту, утеплено
двері гаражних боксів з використанням мінеральної вати на

центральній базі РЕМ та базах Війтовецької і Купільської дільниць розподільчих мереж. Також встановлено багатотарифні
прилади обліку та відповідну автоматику керування системами
опалення двох адмінкорпусів району електромереж (автоматика налаштована так, що в години пік котли вимикаються). Увесь
цей комплекс робіт дає змогу вже зараз отримувати реальну
економію електроенергії та коштів на потреби опалення.
Відрадно також і те, що вперше за 10 років було повністю
укомплектовано штат оперативно-диспетчерської групи черговими диспетчерами — молодими спеціалістами. Це дало
змогу нормально і в штатному режимі здійснювати оперативне
управління системою електропостачання району.
Як кажуть, не хлібом єдиним живе людина. Так і колектив
району електромереж, крім виробничих питань, займається
благодійністю, бере участь у заходах, присвячених визначним
подіям як країни загалом, так і на місцевому рівні, відзначає
кращих працівників, відпочиває, організовує дитячі ранки, тобто живе повноцінним життям.
Високий професійний рівень працівників підтримується завдяки підвищенню кваліфікації в навчально-курсовому комбінаті ПАТ «Хмельницькобленерго». А ще ж можна розслабитись,
відпочити, оздоровитися у санаторії-профілакторії «Яблуневий
сад» ПАТ «Хмельницькобленерго». Такий комплексний підхід
та щоденна кропітка систематична робота сприяють суттєвому
зниженню рівня виробничого травматизму серед працівників
РЕМ та зменшенню показника тимчасової непрацездатності
внаслідок загальних захворювань.
Працівники РЕМ беруть активну участь і в спортивному житті. Так, у травні відбулася ХХІ спартакіада обласної організації
профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості, де команда РЕМ брала участь в змаганнях з мініфутболу. Також представники колективу брали участь у змаганнях між РЕМами , організованих з нагоди професійного свята та
Дня захисника Вітчизни.
Тривожний, напружений період історії переживає нині Українська держава. Немає сьогодні жодної людини, яка б залишилася байдужою до подій, що відбуваються в країні. І працівники
Волочиського РЕМ разом з іншими підрозділами ПАТ «Хмельницькобленерго» зробили свій внесок у підтримку учасників
Майдану та української армії. Також було організовано збір
продуктів харчування та доправлення їх до частини внутрішніх
військ у місті Мелітополі, де служить син нашого працівника.
Адже у теперішній непростій ситуації в нашій країні обов’язок
кожного громадянина, кожної організації — зробити усе можливе для підтримки українських військових.
Отак день за днем спливає час. І кожен із нас живе майбутнім,
кращим за сьогоднішній день, але це краще майбутнє народжується тільки у самовідданій щоденній праці.
Звичайно, не усе задумане вдалося втілити в життя. Та колектив району електромереж упевнено дивиться в наступний рік
і має значний потенціал для свого розвитку і праці задля виконання усіх поставлених задач.
З нагоди професійного свята вітаємо всіх працівників енергетичної галузі, ветеранів, пенсіонерів. Бажаємо всім здоров’я,
щастя, благополуччя, процвітання, здійснення всіх бажань, подальших творчих успіхів та впевненості в завтрашньому дні. І
найважливіше на сьогоднішній день — щоб запанував мир у
нашій єдиній цілісній Україні.
Олександр ПОБЕРЕЖНИЙ,
директор Волочиського РЕМ.
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Вернісаж

ВКОТРЕ ПОСПРИЯЛИ МИТЦЯМ
В обласному
художньому музеї
відбулося урочисте
відкриття мистецького
проекту «Живопис.
Музика. Поезія».
Спільна акція Івана
Марчука (на фото зліва) — живописця, котрий
у 2006 році увійшов до
Золотої гільдії світу, а у
2007-му був включений
до британського рейтингу «Сто геніїв сучасності»,
— та його доньки Богдани Півненко — скрипальки, лауреата багатьох
міжнародних конкурсів
— презентує одразу три
види мистецтва: ретроспективну виставку 50-ти полотен І. Марчука,
концертну програму та читання художником віршів українських поетів.
Цю мистецьку подію не обминув увагою генеральний директор ПАТ
«Хмельницькобленерго» Олександр Шпак. До речі, й відбулася вона
саме завдяки підтримці з боку енергопостачальної Компанії.

Поетичним пером

ПРИЙДЕ ТОЙ ЧАС…

Прийде той час,
коли нам доля посміхнеться,
Засяє сонце в чистім небі голубім,
В добробуті і злагоді Вкраїна розів’ється
На зло та заздрість ворогам усім.
Давайте ж, браття мої,
дружно підіймемось
З твердою постаттю
та поглядом палким,
Руками мужніми за руки ми візьмемось,
Своїх батьків, країну й волю захистим.
Як Прометеї, власними серцями
Засліпимо всіх недругів своїх.
Пітьму та тугу ми розвієм над ланами —
Хай всюди залуна дитячий сміх!
Сергій КУЗЕМА,
головний інженер
Кам’янець-Подільського РЕМ.

Прес-служба ПАТ «Хмельницькобленерго».
Фото Миколи ШАФІНСЬКОГО.

Престиж Компанії

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ: 10 РОКІВ ПОСТУПУ
Саме так, шановні колеги: 10 років! Згадайте, чи чув хтось
із вас про систему управління якістю, відповідну ISO 9001, у
далекому 2004 році. Але саме у цьому році генеральний директор ВАТ ЕК „Хмельницькобленерго” Шпак О.Л. прийняв
рішення про створення відділу управління якістю. Це рішення свідчить про те, що важливість вдосконалення системи
управління Товариства була одним із головних завдань, яке
генеральний директор поставив безпосередньо перед відділом управління якістю і Компанією загалом. Днем народження ВУЯ можна вважати 01 травня 2004 року, коли наказом № 238 було створено відділ.
За цей час було розроблено всю необхідну документацію
для повноцінного функціонування СУЯ і призначено представників з якості в усіх підрозділах ПАТ „Хмельницькобленерго”. Інтегрованість є одним з найголовніших принципів
системи управління. Представники з якості щоквартально
проводять навчання персоналу відповідно до річних програм, які складаються з найактуальніших тематик. Щорічне
проведення внутрішнього аудиту дає інформацію про напрямки вдосконалення системи, яку використовують керівники підрозділів для розвитку СУЯ. Саме така кропітка робота над удосконаленням СУЯ в Товаристві за 10 років була
винагороджена успішним проходженням сертифікаційних
зовнішніх аудитів та перемогами у всеукраїнських та міжнародних турнірах з якості на відповідність Європейській
моделі ділової досконалості.
В 2015 році в Товаристві міжнародними аудиторами DQS
буде проведено третій за рахунком ресертифікаційний аудит на відповідність СУЯ вимогам ISO 9001. З метою успішного проходження аудиту відділ управління якістю за останні
роки впровадив багато нововведень:
1. Було організовано і щоквартально проводиться онлайн-анкетування персоналу Товариства з метою визначення поінформованості щодо знання і практичного використання принципів СУЯ та EFQM;
2. Розроблено та впроваджено методику „Вимоги до розробки положень про дирекції (департаменти), підрозділи
та посадових, робочих інструкцій”. Ця методика встановлює
єдині принципи для розробки положень, посадових та робочих інструкцій. Фахівці ВУЯ розробили типові інструкції для
усіх посад і професій Товариства і передають їх у підрозділи.
Також було створено єдину базу положень, посадових та робочих інструкцій, яка дозволяє відслідковувати актуальність
останніх і вчасно проводити корегувальні дії.
3. Фахівці ВУЯ брали участь в організації засідань Ради
клубу лідерів якості України та проведенні семінарів із EFQM;
4. З метою підготовки Товариства до відокремлення діяль-

У РАМКАХ ДНІВ
12-14 листопада в столиці України відбувся 23-й Міжнародний форум «Дні якості в Києві 2014», який є центральним загальнонаціональним заходом Європейського тижня якості в Україні у 2014 році. Форум присвячено Всесвітньому дню якості, який вже понад 20
років відзначається на всіх континентах світу під егідою
Організації Об’єднаних Націй під гаслом «Якість — в ім’я
кращого життя».
Організацію проведення Європейського тижня якості за
дорученням Європейської комісії здійснює Європейська організація якості (EOQ), яку в Україні представляє Українська
асоціація якості (УАЯ).
У рамках заходу для учасників Форуму були проведені науково-практична конференція «Державна політика у сфері
якості і досконалості та шляхи її реалізації в умовах асоціації
України з ЄС» та науково-практичні семінари, у тому числі —
семінар на тему «Нова версія стандарту ISO 9001:2015: готуємось до впровадження».
У науково-практичній конференції «Державна політика
в сфері якості і досконалості та шляхи її реалізації в умовах

ності з передачі та постачання електричної енергії проведено опис бізнес-процесів „Інформаційно-технічне обслуговування” та „Організація та вдосконалення інтегрованої системи управління ПАТ „Хмельницькобленерго” за допомогою
програмного продукту „Business Studio 4.0”;
5. Розроблено та впроваджено методику „Організація
роботи за зверненнями громадян”, яка встановлює єдині
вимоги щодо реалізації громадянами їх прав на звернення
до посадових осіб ПАТ „Хмельницькобленерго”. Ця методика створює орієнтоване на замовника середовище, яке
відкрите для зворотного зв’язку і реалізує вимоги ДСТУ ISO
10002:2007 „Задоволеність замовників” у Товаристві;
6. Розпочалися роботи з впровадження в ПАТ „Хмельницькобленерго” вимог міжнародного стандарту ISO 50001:2001
„Системи енергетичного менеджменту”. Відділ управління
якістю разом з відділом енергоаудиту та обліку електроенергії створили робочу групу, яка в свою чергу розробила
календарний план-графік виконання робіт із впровадження
системи енергетичного менеджменту (СЕнМ);
7. Також ведеться робота над створенням методики „Принципи формування та виконання зобов’язань перед споживачами ПАТ „Хмельницькобленерго”. Ця методика встановлює принципи розробки зобов’язань перед споживачами
ПАТ «Хмельницькобленерго», їх виконання, перегляд та
удосконалення, базуючись на вимогах стандарту ДСТУ ISO
10001:2013 «Управління якістю. Задоволеність замовників.
Настанови щодо кодексів поведінки для організацій”;
8. Проводиться важлива робота щодо систематичного
анкетування споживачів Товариства для визначення рівня
задоволеності продукцією та послугами Товариства. Розроблено комплект анкет за видами робіт, які дозволять отримати інформацію по усіх напрямках виготовленої продукції
і наданих послуг.
За десять років свого існування система управління якістю, перебуваючи в стані постійного розвитку, розробляє і
впроваджує новітні методи удосконалення роботи Товариства. Завданнями найближчого часу є впровадження системи енергетичного менеджменту, відповідної ISO 50001, та
принципів формування і виконання зобов’язань перед споживачами ПАТ „Хмельницькобленерго”.
Перспективним завданнями є впровадження системи
управління ризиками, відповідної ISO 30001:2009, що особливо актуально в сучасних умовах невизначеності ведення
бізнесу.

Валерій ГЕРАСИМЧУК,
начальник ВУЯ.

КОСТІ…
Асоціації України з ЄС» взяли участь заступник генерального
директора — директор з розвитку управління та ІТ Петрусик
Я.М. та заступник з розвитку управління Хоптяр А.Г.. Перша
сесія конференції була присвячена засадам державної політики у сфері якості, ділової досконалості і конкурентоспроможності. На другій сесії було розглянуто комплекс проблем,
які заважають українським організаціям бути конкурентоспроможними на ринках ЄС, та шляхи їх вирішення. Під час
третьої сесії учасники обговорили досвід компаній України
та Європи з різних аспектів підвищення якості і ділової досконалості. На четвертій сесії учасники ознайомились з сучасними європейськими підходами до забезпечення успішності компаній і економік.
12 листопада у проведеному семінарі «Нова версія стандарту ISO 9001:2015» взяв участь автор цих рядків. Зміни нового стандарту були викладені у доповіді на корпоративному порталі Товариства у розділі «Система менеджменту – ISO
9001 : 2008».
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Запобігти, врятувати, допомогти

ЯК УБЕРЕГТИСЯ ВІД НЕПРИЄМНИХ СЮРПРИЗІВ ЗИМИ
ВІДМОРОЖЕННЯ

Відмороження — це ушкодження, викликане місцевим переохолодженням
тканин організму. Розвитку відмороження
сприяють вологе повітря та вітер. Небезпека одержати відмороження залежить
від шкідливого впливу низьких температур, порушення нормального кровообігу
(тісне взуття, нерухомість) та інших причин. Небезпечний мороз для ослаблених, утомлених, голодних, хворих людей.
Легко піддаються впливу холоду особи в
стані алкогольного сп’яніння. Найчастіше
потерпають від холоду периферичні частини тіла: пальці ніг і рук, а також ніс, вуха,
щоки.
Як можна уникнути відмороження:
— Загартовуйте поступово організм і
привчайте його до холоду: ранкова фізична зарядка, повітряні ванни, заняття спортом. У профілактиці відморожень це має
велике значення.
— Утримуйте взуття завжди у справному стані та сухим. Взуття не повинне здавлювати ногу.
— Будьте уважні до одягу. Одяг повинен бути щільним, легким, не утруднювати
рух.
— Змажте лице і руки несолоним салом,
риб’ячим жиром або жирним кремом у
морозну, а особливо у вітряну погоду.
— Рухайтеся. Рухи на холоді посилюють
кровообіг і сприяють зігріванню тіла.
— Не торкайтеся оголеною шкірою до
металевих предметів у морозну погоду:
може викликати швидке відмороження.
Перша медична допомога при відмороженнях:
— Помістіть постраждалого в тепле
приміщення.
— Дайте постраждалому гарячий чай,
каву або вино.
— Розітріть щоки, ніс, вуха, якщо вони
побіліли, чистою рукою до почервоніння і
появи поколювання.
— Розітріть відморожену частину тіла
спиртом, горілкою або одеколоном. Якщо
їх немає, розтирайте м’якою рукавичкою,
хутряним коміром або сухою фланеллю. Не можна розтирати снігом, тому що
сніг не зігріває, а прохолоджує відморожені ділянки та ушкоджує шкіру.
— Порадьте постраждалому під час
розтирання намагатися рухати ушкодженою кінцівкою.
— Розтирання заборонене, якщо
з’явилися припухання відмороженого місця або пухирі. Покладіть на відморожене
місце пов’язку з товстим прошарком вати,
укладіть кінцівку вище і доставте постраждалого до лікаря.

ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ
ОРГАНІЗМУ

Основні причини переохолодження
організму — тривале перебування у воді
або навіть короткочасне перебування в
крижаній воді.
Ознаки переохолодження: озноб, тремтіння, синюшність шкіри, губів, зниження
температури тіла, біль у пальцях рук і ніг,
поява “гусячої шкіри”, позіхання, гикавка,
затемнення свідомості. У постраждалого настають апатія, сонливість, загальна
слабість, поверхневе дихання. Ступінь і
швидкість переохолодження залежать від
температури води та адаптації організму
до холоду.
Попередження
переохолодження
організму:
— Обмежуйте час перебування у воді
при купанні і регулюйте перерви між заходами у воду. Здоровим дітям дошкільного
віку можна купатися у водоймах при температурі води +23-24оС 1-3 хвилини і не
більше 2-3 разів на день; дітям шкільного
віку — при температурі води +20-21оС перебування у воді збільшувати поступово
— від 3-5 до 10-15 хвилин. До появи ознобу не повинні купатися люди будь-якого
віку.
— Пам’ятайте, що допустимий час перебування людини у воді:
5-8 хвилин при температурі води нижче
20С;
10-15 хвилин при температурі води +230С;
21-27 хвилин при температурі води
+10-150С;
вилин при температурі води +240С.
— Одягайтеся відповідно до сезону.
Перша медична допомога при переохолодженні:
Легка ступінь переохолодження (озноб,
м’язове тремтіння, загальна слабкість,
трудність пересування, блідість шкіри):

— Одягніть тепло постраждалого, напоїть гарячим чаєм або кавою.
— Попросіть його виконувати інтенсивні фізичні вправи. Подальше купання в цей
день припиняється.
Середній ступінь переохолодження (синюшність губів і шкіри, ослабленням дихання, пульс стає рідшим, з’являється сонливість, втрачається спроможність до
самостійного пересування):
— розітріть постраждалого вовняною тканиною, зігрійте під теплим душем (якщо його поміщаєте у ванну, то температуру води підвищуйте поступово від
30-35оС до 40-42°С);
— зробіть масаж усього тіла;
— тепло одягніть постраждалого та
укладіть в ліжко, зігрійте грілками (зігрівання повинно бути поступовим, щоб не
було різкого перепаду температур);
— викличте лікаря.
Важкий
ступінь
переохолодження (втрачається свідомість, життєві функції
поступово вгасають):
— негайно викличте лікаря;
— виконайте всі заходи першої допомоги, як і при середньому ступені переохолодження.

ЗАМЕРЗАННЯ

Загальне системне ураження організму
холодом найчастіше розвивається у людей виснажених, а також при алкогольному сп’янінні.
Симптоми замерзання: виникають сонливість, млявість, порушення координації рухів, пригнічується стан, температура
тіла знижується до 23-25оС. Запам’ятайте:
серце зупиняється при температурі тіла
260С.
Перша медична допомога при замерзанні:
— Швидко відновлюйте нормальну температуру тіла.
— Помістіть постраждалого у ванну,
вода в якій повинна бути 25-30оС, а через
20-30 хвилин воду доводять до 35оС (але
не вище).
— Якщо ванни немає, обкладіть тіло
грілками, пляшками з теплою водою тієї ж
самої температури.
— Робіть штучне дихання і закритий
масаж серця — при порушенні дихання і
серцевої діяльності.
— Після відновлення нормальної температури і свідомості, дайте постраждалому гарячий чай або каву, укрийте теплою
ковдрою і доставте у лікувальний заклад.

СНІГОВІ ЗАМЕТИ

У зв’язку з випаданням великої кількості
снігу пересування по дорогах стає небезпечним. Найпідступнішим явищем в цей
час є снігові замети.
Особливу небезпеку вони становлять
для людей у дорозі, далеко від людського
житла. Заметені снігом дороги, втрата видимості викликають повну дезорієнтацію
на місцевості.
Взимку при погіршені погодних умов
необхідно обмежити пересування, особливо на власному транспорті. Під час
руху на автомобілі не варто намагатися
подолати снігові замети, необхідно зупинитися, повністю закрити жалюзі машини,
укрити двигун зі сторони радіатора. Якщо
є можливість, автомобіль потрібно встановити двигуном у навітряний бік. Необхідно
періодично виходити із автомобіля, розгрібати сніг, щоб не опинитися похованим
під заметом. Крім того, автомобіль не занесений снігом, — хороший орієнтир для
пошукової групи. При прогріванні автомобіля важливо не допускати проникнення
в кабіну (кузов, салон) вихлопних газів. З
цією метою важливо слідкувати, щоб вихлопна труба не закупорювалася снігом.
Під час сильного снігопаду виходьте
з будівель лише у виняткових випадках.
Не можна виходити поодинці. Повідомте
членів сім’ї або сусідів куди ви йдете і коли
повернетеся. Якщо ви, пересуваючись
пішки поза населеним пунктом, втратили
орієнтацію, зайдіть в перший будинок, що
трапився на шляху, з’ясуйте місце вашого
знаходження і дочекайтеся закінчення завірюхи. Якщо вас покидають сили, шукайте
укриття і залишайтеся у ньому.
Сподіваємось, що наші рекомендації
ніколи вам не знадобляться, але у разі
необхідності — використовуйте їх.

Валерій МЕЛЬНИК,
заступник начальника служби
з питань цивільного захисту.
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