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Престиж Компанії

« В и з н а ч а л ь н о ю 
причиною такого 
успіху Компанії є 
фундаментальне ро-
зуміння генеральним 
директором кон-
цепції клієнтського 
сервісу: працювати 
для Споживача, швидко реагувати на його запити, 
проводити вдалі перші контакти зі Споживачем, 
якісний моніторинг».

ЧИТАЙТЕ
У ЦЬОМУ 
НОМЕРІ:

«План основних захо-
дів підготовки цивільно-
го захисту ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» на 
2014 рік виконано. За 
всіма напрямками об-
ласна служба енергети-
ки та світломаскування цивільного захисту гото-
ва до виконання завдань за призначенням у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій природного 
та техногенного характеру».

СТОР. 2 СТОР. 3 СТОР. 4

Для ПАТ «Хмельницькобленерго», 
однієї з найуспішніших енергопос-
тачальних компаній України, між-
народні сертифікати — не самоціль. 
А система менеджменту, яку вони 
посвідчують, — не пусті слова. Це 
— цілий комплекс стратегічних ці-
лей, правил, принципів, що їх без-
заперечно сповідують у цьому ко-
лективі. Сповідують ось уже понад 
десять років, відколи за ініціативи 
генерального директора Компанії 
Олександра Шпака у ній почала ді-
яти та активно розвиватися система 
управління якістю. Саме вона су-
проводжує та координує стрімкий 
— справді європейський! — по-
ступ ПАТ «Хмельницькобленерго» 
в усіх напрямках діяльності: чи то 
модернізація електричних мереж та 
електротехнічного обладнання, чи 
докорінне поліпшення сервісу, ко-
мунікації зі споживачами електро-
енергії, а чи досягнення у соціальній 
сфері. А основою стратегії Компанії 
є неодмінне орієнтування на запити 
і потреби споживача. 

Отож коли до ПАТ «Хмельницько-
бленерго» прибули аудитори Міжга-
лузевого центру якості «ПРИРОСТ», 
колектив, як завжди, був  у повній 
готовності. До речі, «ПРИРОСТ» — 
офіційний представник в Україні 
відомого німецького органу серти-
фікації DQS і вже давній партнер та 
консультант хмельницьких енерге-
тиків. 

У Сервісному центрі Компанії 
аудиторів радо зустріло її керівни-
цтво. Приємною особливістю цього 
аудиту стало те, що крім основного 
складу групи (аудитри Віктор Во-
лосковець, Ліана Шапран, Наталія 
Ніколаєнко), очолюваної головним 
аудитором Михайлом Макухом,  до 
неї в ролі кандидатів в аудитори на-
лежали й працівники Грузинської 
національної енергокомпанії JSC 
Georgian State Electrosystem — Маг-
да Бітадзе, Георгій Чічінадзе, Нодар 
Шавгулідзе.  Під час зустрічі з ними 
генеральний директор ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» Олександр Шпак 
розповів про минулорічні досягнен-
ня Компанії, зокрема, в сфері управ-
ління якістю, а також подякував усім, 
хто сприяє хмельницьким енергети-
кам на їхньому шляху до вершин єв-
ропейської досконалості.

За програмою ресертифікаційно-
го аудиту поважні гості завітали до 
Ярмолинецького, Дунаєвецького 
районів електромереж, де з цікавіс-
тю ознайомилися із функціонуван-

ням сучасних Сервісних центрів. По-
бували у  Кам’янець-Подільському 
міському, Старокостянтинівському, 
Шепетівському та в інших районах 
електромереж. Аудитори ретельно 
перевірили досягнення колективом 
Компанії поставлених цілей у сфе-
рах якості,  гігієни та безпеки праці, 
цивільного захисту, екологічного 
керування, стан управління доку-
ментацією в Товаристві, застосуван-
ня настанов та методик інтегрованої 
системи управління.

Між хмельницькими енергети-
ками та їх грузинськими колегами 
відбувся жвавий обмін досвідом і 
міркуваннями щодо шляхів розви-
тку енергетики. Ділячись вражен-
нями від стану справ у ПАТ «Хмель-
ницькобленерго», керівник відділу 
якості компанії JSC Georgian State 
Electrosystem Магда Бітадзе, зокре-
ма, сказала: «Наші враження пере-
вищили наші сподівання. Видно, що 
компанія «Хмельницькобленерго» 
орієнтована на європейську якість, 
дбає про інтереси споживачів та 
швидко розвивається». 

Прискіпливо працювали аудито-
ри також у відділах, службах апара-
ту управління Компанії. Особливу 
увагу звернули на діяльність не так 
давно створеної тут служби з питань 
цивільного захисту, яка нині актив-
но розвиває цю сферу в кожному 
структурному підрозділі. До речі, 
ними було перевірено й дотриман-
ня ліцензійних умов на виконання 
робіт протипожежного призначен-
ня в Старосинявському цеху центра-
лізованого ремонту. 

Зовнішні аудитори в ході гли-
бокого аналізу функціонування 
в ПАТ «Хмельницькобленер-
го» систем управління якістю, 
управління гігієною та безпекою 
праці, екологічного керування 
отримали переконливі докази їх 
дієвості,  ефективності та постій-
ного розвитку. Отже, ресертифі-
каційний «іспит» колектив ПАТ 
«Хмельницькобленерго» склав 
успішно. Чинність сертифікатів 
Компанії на відповідність заяв-
леним раніше стандартам ISO 
9001:2008, ДСТУ ISO 9001:2009, 
ДСТУ ISO 14001:2006, ДСТУ OHSAS 
18001:2010 засвідчено та продо-
вжено. А керівництву Компанії 
надано корисні рекомендації для 
подальшого поліпшення функціо-
нування сертифікованих систем.

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.

ВІДПОВІДНІСТЬ ВИСОКИМ СТАНДАРТАМ — ПІДТВЕРДЖЕНО!

Зустріч О. Шпака 
з аудиторами

У Сервісному центрі 
Ярмолинецького РЕМ

Миттєвості 
ресертифікаційного
«іспиту» в Компанії

Свої євроінтеграційні прагнення
Компанія доводить конкретними справами:

«У місті Амман (Йор-
данія) відбувся міжна-
родний форум із Smart 
Grid технологій. Його ор-
ганізатором виступило 
корейське торгово-ін-
вестиційне агенство (KO-
TRA) за активної участі корейських енергокомпа-
ній. Корейська сторона виявила високу повагу на-
шому Товариству, запросивши представника ПАТ 
«Хмельницькобленерго» взяти участь у форумі».

Аудит стартує...
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Мовою цифр

ХТО ВИМПЕЛ НЕСЕ, 
А ХТО — ЗАДНІХ ПАСЕ 

Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за 12 місяців 2014 року

Віктор МАКСИМЕць,
начальник відділу оперативної інформації та звітності.

Це — у нас  

Досвід

Корейська сторона виявила високу повагу 
нашому Товариству, запросивши представни-
ка ПАТ «Хмельницькобленерго» взяти участь і 
профінансувавши його участь у форумі. Честь 
представляти Товариство випала авторові 
цих рядків. До речі, ПАТ «Хмельницькобле-
нерго» було єдиною Компанією-учасником 

не тільки від України, а й від усіх країн по-
страдянського простору. Найбільше ж учас-
ників прибуло з самої Йорданії, з Об’єднаних 
Арабських Еміратів, Катару, Кувейту, Лівану, 
Марокко та з інших країн арабського світу. 

ПАТ «Хмельницькобленерго» брало участь 
у ранзі спеціально запрошеного учасника, 
разом з корейською стороною. Мій виступ на 
форумі стосувався перспектив упроваджен-
ня технологій Smart Grid в електромережах 
України та країн СНД. Після цього мені надали 
честь спільно з корейськими фахівцями взяти 
участь у панельній дискусії у статусі спікера. 

Також відбулися двосторонні переговори 
із корейськими компаніями, які працюють 
у сфері технологій Smart Grid. Встановлено 
контакти із корейською асоціацією Smart Grid 
та компаніями-виробниками обладнання. 

Найбільший інтерес викликала презентація 
компанії KEPCO. Ця компанія вже завершила 
тестування Smart Grid на острові Джеджу, і 

тепер впроваджує ці технології по всій Кореї. 
Нова особливість: зараз ці технології роз-
глядають у тісному зв’язку з розвитком від-
новлюваної енергетики, оскільки лиш Smart 
Grid дає можливість ефективно керувати 
енергосистемами, де присутні нестабіль-
ні джерела енергії. Крім того, у Кореї зараз 

бурхливо розвивається сегмент 
накопичувачів електроенергії. 
Накопичувачі використовуються 
як в ізольованих системах, в тому 
числі там, де наявні лиш сонячні 
батареї в якості джерела енергії, 
так і в загальній енергосистемі 
Кореї. Наприклад, у Сеулі збудо-
вано накопичувач потужністю 
2 секції по 400 МВт. Це дає мож-
ливість резервування живлення 
столиці і вирівнювання графіка 
навантаження. Крім того, по всій 
Кореї встановлюють джерела 
безперебійного живлення (ана-
лог UPS) на шинах підстанцій 22,3 

кВ, з ємністю резервування до однієї доби. 
Накопичувачі виконані на основі іонно-літіє-
вих батарей. Фактично концепція Smart Grid у 
Кореї перейшла від дослідного до широкого 
застосування.

В процесі обговорення корейські енерге-
тики коротко розповіли, над якими перспек-
тивними технологіями вони працюють зараз: 
це технології безпровідної передачі великих 
обсягів електроенергії.

В цілому за підсумками форуму як організа-
тори з корейської та йорданської сторін, так і 
учасники з країн Близького Сходу висловили 
інтерес до співпраці із нашим Товариством. 
Організатори форуму з корейської сторони 
зацікавлені і надалі запрошувати ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» до участі в подібних захо-
дах. 

Руслан СЛОБОДЯН, 
заступник директора з маркетингу

дирекції з маркетингу та енергозбуту.

Назва РЕМ Енергозбутова 
діяльність

Експлуатація 
електромереж

Охорона 
праці

Загальний 
рейтинг

ВІНЬКІВЦІ 7 12 1 8
ГОРОДОК 13 9 15 14
ДЕРАЖНЯ 19 12 8 18
ДУНАЇВЦІ 18 3 1 12
м. КАМ.-ПОДІЛЬСЬКИЙ 20 12 8 20
КАМ.-ПОДІЛЬСЬК. р-н 3 5 15 2
НОВА УШИЦЯ 8 9 1 7
м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 4 12 8 4
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ р-н 1 12 22 10
ЧЕМЕРІВЦІ 16 5 19 13
ЯРМОЛИНЦІ 9 1 1 5
БІЛОГІР’Я 21 7 1 21
ВОЛОЧИСЬК 6 3 8 6
ІЗЯСЛАВ 11 12 1 11
КРАСИЛІВ 13 8 20 15
ЛЕТИЧІВ 5 2 1 3
ПОЛОННЕ 22 12 21 22
СЛАВУТА 15 11 15 16
СТАРОКОСТЯНТИНІВ 12 12 8 17
СТАРА СИНЯВА 2 12 8 1
ТЕОФІПОЛЬ 10 12 18 9
ШЕПЕТІВКА 17 12 8 19

МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ 
ІЗ SMART GRID ТЕХНОЛОГІЙ: 

КОРЕЙСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ «ДИВО»
І ЩИРИЙ ІНТЕРЕС ДО ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»

Своєрідний, а головне такий потрібний 
подарунок отримали воїни-нацгвардійці вій-
ськової частини 3053. Для тих, хто збирав-
ся на ротацію в зону АТО, працівники ПАТ 
«Хмельницькобленерго» передали багато 
потрібних речей — термобілизну, спальні 
мішки, балаклави, шкарпетки, рукавиці, каре-
мати, а також набори солодощів та знамениті 
уже «борщові» пакети. «Кулінарна сотня», як 
жартують самі працівниці бухгалтерії, фінан-
сового відділу, ОДС, ІКС, інших підрозділів, 
приготувала і набори супів із копченостями 
та шампіньйонами, чим особливо порадувала 
молодих воїнів. 

Приймаючи подарунки, командир військо-
вої частини Олексій Мельник щиро подяку-
вав одній з ініціаторів і організаторів допо-

моги Любі Дарун та її однодумцям, колегам за 
сердечну підтримку тих, хто стоїть на сторожі 
рідної Вітчизни.

Прес-служба 
ПАТ «Хмельницькобленерго». 

ПОДАРУНОК ДЛЯ НАцГВАРДІЙцІВ-ЗЕМЛЯКІВ
Війна і ми

У місті Амман 
(Йорданія) відбувся 

міжнародний фо-
рум із Smart Grid 
технологій. Його 

організатором ви-
ступило корейське 

торгово-інвестицій-
не агенство (KOTRA) 

за активної участі 
корейських енерго-

компаній. Основною 
метою форуму була 

презентація тех-
нологій Smart Grid 

країнам Близького 
Сходу.

Нещодавно ПАТ «Хмельницькобленер-
го» відвідали працівники компанії “Shan-
dong Taikai” (“Шаньдун Тайкай”, м. Тайань, 
КНР), яка спеціалізується на експорті елек-
тротехнічного обладнання, Віктор Лу та 
його колега Шанг Суфанг. Головною метою 
їхнього візиту до Компанії було проведен-
ня інспекції будівельної частини Хмель-
ницької ПС-110/10 кВ «Прибузька». 

Представники китайської компанії, яка 

виготовляє для цієї підстанції комплектну 
розподільну установку з елегазовою ізоля-
цією (КРУЕ-110 кВ) та інше обладнання, на-
очно пересвідчилися, що всі роботи з під-
готовки споруди до монтажу обладнання 
КРУЕ-110 кВ, розподільчого пристрою з ва-
куумними вимикачами 10 кВ, а також сис-
тем управління, захисту, АСУ ТП, виконані 
якісно та в повному обсязі. Отож китайські 
фахівці дійшли висновку про цілковиту 

відповідність будівельної частини під-
станції стандартам Міжнародної Елек-
тротехнічної Комісії  МЕК IEС 62271-
303:2008 та стандартам енергосистем 
Континентальної Європи ENTSO-E, а 
також національному нормативному 
документу СОУ-НМЕВ-40.1- 00100227-
70:2012. 

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.

КИТАЙСьКІ ФАХІВцІ ОцІНИЛИ СПОРУДУ 
ПІДСТАНцІЇ 110 кВ «ПРИБУЗьКОЇ» 

НА «ВІДМІННО»
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З турботою про споживача

Клієнтський сервіс, в структурі «формули 
якості» пропонованих товарів, робіт і послуг, є 
незмінною дорожньою картою Компанії «Хмель-
ницькобленерго». За роки розвитку Компанії, 
удосконалення бізнес-процесів клієнтський 
сервіс став однією з головних її переваг роботи 
на електроенергетичному ринку України. Ви-
значальною причиною такого успіху Компанії є 
фундаментальне розуміння генеральним дирек-
тором концепції клієнтського сервісу: працю-
вати для Споживача, швидко реагувати на його 
запити, проводити вдалі перші контакти зі Спо-
живачем, якісний моніторинг.

Система ефективного клієнтського сервісу 
Компанії є цілісною, де кожен працівник чітко 
знає:

— свої обов’язки та завдання стосовно Спо-
живача, стандарти взаємодії з ним;

— критерії, за якими відбувається оцінка 
якості виконання обов’язків працівника;

— принципи та періодичність здійснення 
контролю за якістю виконання обов’язків пра-
цівника;

— «вартість» кожної своєї помилки — і для 
себе особисто, і для Компанії загалом.

Споживач «Хмельницькобленерго» справед-
ливо очікує, що на конкурентному ринку якість 
електричної енергії (це наш основний товар), 
роботи або послуги будуть завжди на високому 
рівні. Тому лояльність Споживача до Компанії 
протягом терміну користування товаром або 
послугою буде багато в чому залежати від якості 
наданого йому клієнтського сервісу.

Для нашої Компанії Контакт-Центр є оптималь-
ним інструментом підвищення якості клієнтсь-
кого сервісу. Крім поліпшення сервісного обслу-
говування, Контакт-Центр — це ще й додатковий 
канал продажу, маркетингових досліджень, а 
також потужний інструмент зниження питомих 
витрат на операційну діяльність.

Що ж таке сучасний Контакт-Центр «Хмельни-
цькобленерго»?

Це єдиний пункт контактів з існуючими 
(близько 550 тисяч побутових, 19 600 — юридич-
них) та потенційними Споживачами, незалежно 
від того з чиєї ініціативи ці контакти відбувають-
ся і якими технічними способами вони реалізо-
вані.

Апаратно-програмний комплекс «Call-Centre 
Обленерго-ХМ-2014» — це проект, який створю-
вався фахівцями Дирекції з розвитку управління 
та інформаційних технологій за побажаннями 
Споживачів електричної енергії та технічним 
завданням замовника проекту — Дирекції з 
маркетингу та енергозбуту. Головні загально-
технічні вимоги, завдання та перелік послуг до 
сучасного Контакт-Центру виписані в Постано-
ві Національної Комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики, від 8 серпня 
2013 р. №1070 «Щодо забезпечення функціону-
вання кол-центрів суб’єктами господарювання, 
які здійснюють господарську діяльність з по-
стачання електричної енергії за регульованим 
тарифом».

З технічного погляду, Контакт-Центр — це 
сукупність інформаційних систем, що дозволя-
ють приймати, розподіляти та опрацьовувати 
конкретні сеанси контактів зі Споживачами, які 
реалізуються різними способами (телефонний 
дзвінок, звернення через web-портал, електро-
нну пошту і т.д.). Ядром апаратно-програмного 
забезпечення Контакт-Центру є інформаційні 
комплекси білінгових систем власної розробки, 
що реалізують логіку бізнес-процесів взаємодії 
зі Споживачем. Вони забезпечують операторів 
Контакт-Центру всією необхідною інформацією 
в момент контакту та дозволяють в on-line режи-
мі виконувати маршрутизацію заявок, ініціювати 
різні запити, наряди на роботи і т.д.

Контакт-Центр «Хмельницькобленерго» до-
ступний для Споживачів цілодобово. Його по-
тужність (кількість ліній, операторів, продук-
тивність інформаційних систем і т.д.) відповідає 
реальному навантаженню на Контакт-Центр в 

Компанії. Апаратно-програмний комплекс «Call-
Centre Обленерго-ХМ-2014» впроваджений в 
промислову експлуатацію в Компанії першого 
березня 2014 року.

Контакт-Центр підтримує всі сучасні техноло-
гії взаємодії Компанії зі Споживачем: телефон-
ний дзвінок оператору, IVR (Interactive Voice Re-
sponse, телефонна система автоматичної відпо-
віді), повідомлення електронною поштою <call-
center@oe.ic.km.ua>, web-портал самообслуго-
вування. SMS-розсилка — технологія взаємодії 
зі Споживачем, що буде реалізована в найкорот-
ший термін. Розмови за багатоканальним номе-
ром послуги 0 800 зі стаціонарних та мобільних 
телефонів на території України для абонентів 
безкоштовні, за багатоканальним міським номе-
ром 0 382 — оплачуються відповідно до діючих 
тарифів міського чи міжміського зв’язку.

Варто зауважити, що дедалі більшого значен-
ня набувають інструменти самообслуговування 
Споживачів. Так, з 22 листопада 2014 року для 
побутових Споживачів Компанії впровадже-
но web-сервіс «Personal Account Обленерго-
ХМ-2014». За допомогою цього сервісу Спожи-
вачі «Хмельницькобленерго», знаходячись в 
будь-якому місці України, можуть отримувати та 
уточнювати інформацію про внесення показів 
лічильника та правильність нарахування, дру-
кувати рахунки та виконувати платежі, корис-
туватися іншою довідковою інформацією. Цей 
сервіс є безкоштовним. Він надається за допо-
могою зручного та безпечного web-базованого 
ресурсу до «Особового рахунку» Споживача 
електричної енергії.

Саме такі технології та сервіси дозволяють 
Компанії істотно скоротити питомі операційні 
витрати, а також стимулювати попит найбільш 
активної, технічно грамотної частини Спожи-
вачів, яка прагне до on-line взаємодії в своєму 
власному ритмі життя.

На погляд Компанії, стандарти взаємодії зі 
Споживачем — це добре та правильно. Але на 

погляд Споживача — це часто проявляється у 
негативному ставленні до Компанії, тому що на 
всьому шляху пошуку рішення своєї проблеми 
Споживач зіштовхується з неузгодженістю пра-
вил і підходів в різних структурних підрозділах 
Компанії.

Подібні проблеми можуть виникати внаслідок 
того, що формування стандарту процедур і ви-
значення критеріїв якості клієнтського обслуго-
вування в структурних підрозділах Компанії (of-
fline) до цього часу відбувається незалежно від 
цілей і задач, встановлених для Контакт-Центру 
Компанії (online). Адже, інформаційні системи 
для offline та online використовують одне і те 
ж джерело інформації, і менеджери підрозділів 
мають можливість отримувати загальну картину 
в тому вигляді, в якому вона постає перед очи-
ма Споживача. Тобто, структурні підрозділи і 
Контакт-Центр Компанії зобов’язані працювати 
в єдиному інформаційному клієнтському полі.

Концепція «Контакт-Центр ALL-LINE» передба-
чає руйнування функціональних меж між всіма 
підрозділами Компанії, коли справа стосується 
роботи зі Споживачами. Іншими словами, всі 
підрозділи стають нероздільними компонен-
тами єдиної «клієнтської служби», що працює у 
відповідності з єдиними процедурами, метрика-
ми та критеріями оцінки якості. Тобто досягаєть-
ся повна відповідність процесному підходу до 
управління.

За реалізацією цього підходу, Споживач, не-
залежно від форми обслуговування, завжди чує 
однакові відповіді на свої питання та отримує 
єдині рекомендації.

«Контакт-Центр ALL-LINE» — це інвестиції в 
майбутнє НАШОЇ Компанії та НАШИХ Споживачів.

Ярослав ПЕТРУСИК, 
заступник генерального директора —

директор з розвитку управління 
та інформаційних технологій. 

Фото Ростислава БАЛЕМИ.

Створення Контакт-Центру «Хмельниць-
кобленерго» є вимогою Національної комісії 
з регулювання електроенергетики, а також 
реакцією Компанії на побажання наших Спо-
живачів. 

Контакт-Центр — це засіб побудови парт-
нерських стосунків зі Споживачами електро-
енергії, забезпечення цілодобової можливості 
зв’язку із енергопостачальною Компанією. 
Відповідно ефективна робота Контакт-Центру 
— це механізм впливу на підвищення рівня задоволення Споживачів.  

Зважаючи на наявність власного комплексу білінгових інформа-
ційних систем, на досвід у розробці програмних продуктів, що орієн-
товані на потреби саме енергопостачальної компанії, було прийнято 
рішення розробляти апаратно-програмний комплекс «Call-Centre 
Обленерго-ХМ-2014» власними силами фахівців Компанії.

Комплекс складається із п’яти модулів: Інтерактивне цифрове 
меню користувача (IVR); Адміністратор; Оператор; ЕнергозбутПобут; 
Диспетчер.

«Інтерактивне цифрове меню користувача (IVR)» забезпечує 
маршрутизацію, а саме розподіл дзвінків між операторами Контакт-
центру. Відбувається керування чергою вхідних дзвінків від Спожи-
вачів.

Важливим є те, що робота модуля базується на системі попере-
дньо записаних голосових повідомлень. Модуль виконує функцію 
маршрутизації дзвінків всередині Контакт-Центру, користуючись ін-
формацією, що вводиться абонентом на клавіатурі телефону за допо-
могою тонального набору.

Модуль «Адміністратор» є головним модулем, оскільки дозволяє 
керувати налаштуваннями інших модулів системи. Окрім того, у мо-
дулі «Адміністратор» реалізовано наступні можливості:

— формування та перегляд звітних форм;
— створення заявок;
— перегляд вхідних заявок;
— прослуховування аудіо-файлів звернень Споживачів;
— приєднання аудіо-файлів розмов абонентів до оформлених за-

явок;
— закриття заявок;
— управління повідомленнями інших користувачів системи.
Модуль підтримує можливість детального аналізу звернень Спо-

живачів окремо протягом дня, місяця та року. 
Важливим елементом є аналізування роботи операторів Контакт-

Центру за вибраний період. Це дає можливість як оцінити їх діяль-
ність, так і прийняти рішення щодо удосконалення процесу взаємодії 

зі Споживачами, додаткового навчання тощо.
Оскільки апаратно-програмний комплекс є власною розробкою 

Компанії, то зберігається можливість постійного удосконалення, 
розвитку функціональних можливостей «Call-Centre Обленерго-
ХМ-2014».

«Оператор» — це модуль для роботи оператора Контакт-Центру. 
Він забезпечує прийняття дзвінків, реєстрацію номера (номерів) 
телефону, з якого надходить дзвінок, пошук даних Споживача в ін-
формаційній базі за номером телефону або іншими реквізитами (осо-
бовий рахунок, прізвище, адреса), час початку дзвінка та час його за-
кінчення.

Оператор за результатами вхідного дзвінка має можливість офор-
мити заявку, здійснити її класифікацію за типами звернень, прикріпи-
ти аудіо-файл розмови, а також створити повідомлення для взаємодії 
з іншими користувачами системи, які задіяні у вирішенні заявки.

Реалізовано можливість перегляду усіх попередньо створених за-
явок, що забезпечує простеження виконання заявки та можливість 
іншому оператору супроводжувати її.

Варто ще раз відмітити реалізований механізм ідентифікації Спо-
живача стосовно телефонного номера. Швидкий пошук в інфор-
маційній базі даних дозволяє оперативно реагувати на звернення 
Споживача, аналізувати інформацію та надавати змістовні відповіді 
стосовно різних аспектів взаємодії Споживача та Компанії.

Модуль «ЕнергозбутПобут» розроблений для керівників роз-
рахункових груп з роботи із побутовими споживачами, заступників 
директорів РЕМ з маркетингу та енергозбуту. В модулі реалізовано 
можливість обробки заявки, створеної оператором, прослуховуван-
ня аудіо-файлів звернень Споживачів, перегляду попередніх заявок 
та їх закриття.

Користувач модуля має можливість обміну повідомленнями із ін-
шими користувачами системи.

Керівник розрахункової групи, заступник директора РЕМ з марке-
тингу та енергозбуту проводять аналіз заявок. Це дозволяє усунути 
проблемні питання, які виникають у взаємодії зі Споживачами. Також 
вони розробляють запобіжні дії для запобігання можливості по-

вторного виникнення проблеми, приймають 
рішення з удосконалення енергозбутової ді-
яльності підрозділу.

Модуль «Диспетчер» розроблений для 
взаємодії оператора Контакт-Центру із дис-
петчером оперативно-диспетчерської групи 
будь-якого РЕМ (МРЕМ) та диспетчером опе-
ративно-диспетчерської служби Компанії. 
Впровадження цього модуля спрощує роботу 
диспетчера, вивільняє його час, що раніше ви-

трачався на телефонні розмови зі Споживачами.
Надходження нової заявки або повідомлення в модулі «Диспет-

чер» супроводжується звуковим сигналом.
В модулі передбачено наступний функціонал:
— обробка повідомлень та заявок, які створені оператором Кон-

такт-Центру;
— прослуховування аудіо-файлів звернень Споживачів;
— закриття заявок;
— перегляд попередніх заявок;
— оформлення планових та аварійних відключень;
— пошук абонентів у інформаційній базі даних;
— робота з електричними адресами Споживачів.
За відгуками Споживачів, робота Контакт-Центру «Хмельницько-

бленерго» стала особливо ефективною та актуальною в умовах де-
фіциту потужностей та палива в об’єднаній енергетичній системі і 
пов’язаними із цим відключеннями енергопостачання.

Зважаючи на потребу Споживачів в сервісах самообслуговування, 
в «Хмельницькобленерго» впроваджено web-сервіс «Personal Ac-
count Обленерго-ХМ-2014», який є пунктом доступу до персоніфі-
кованої інформації і призначений для надання сервісів з віддаленої 
роботи із оперативними даними про особовий рахунок Споживача, 
в точу числі про платежі, що надійшли, показники лічильників, друк 
рахунку та оплату спожитої електричної енергії.

Впровадження стандартів взаємодії із Споживачами, а саме: ДСТУ 
ISO 10001:2013 «Задоволеність замовників. Настанови щодо кодексів 
поведінки для організацій», ДСТУ ISO 10002:2007 «Задоволеність за-
мовників. Настанови щодо розглядання скарг в організаціях», розви-
ток та удосконалення функціоналу «Call-Centre Обленерго-ХМ-2014» 
створюють основу для побудови відкритих та чесних взаємовідносин 
зі Споживачами відповідно до концепцій Європейської Моделі Діло-
вої Досконалості, підтримують реалізацію гасла: «Споживач — най-
вища цінність Компанії».

Олена ГРИНЕВИЧ,
провідний інженер відділу управління якістю. 
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Аналіз виникнення та розвитку надзвичайних 
подій природного та техногенного характеру, 
що мали місце на території нашої держави та 
області, яскраво свідчить про необхідність про-
ведення комплексу превентивних заходів щодо 
зниження ризику їх виникнення. Проведенням 
комплексу запобіжних організаційних та інже-
нерно-технічних заходів, їх ефективною реалі-
зацією можливо значно зменшити вірогідність 
виникнення надзвичайних ситуацій та зменшити 
вартість заходів з їх ліквідації, підвищити рівень 
готовності персоналу та виробництва до реагу-
вання на надзвичайні ситуації. Науковими роз-
рахунками та існуючим досвідом доведено, що 
кошти, які направляються на запобігання над-
звичайних ситуацій, значно менше від тих, які 
необхідні на ліквідацію її наслідків.

Найбільша кількість надзвичайних ситуацій 
викликана явищами, що мають руйнівну силу 
(сильний вітер, включаючи шквали та смерчі, 
ожеледь та налипання мокрого снігу).

Розвиток гідрометеорологічних процесів за-
вжди потребує постійного моніторингу та їх про-
гнозування для оперативного здійснення комп-
лексних превентивних заходів, здатних зменши-
ти ризик та наслідки від природних надзвичай-
них подій. Енергетики Хмельниччини повинні 
бути постійно готовими до погодних аномалій 
та явищ, пов’язаних з ними. Керівництвом ПАТ 
«Хмельницькобленерго», особисто генераль-
ним директором Шпаком О.Л. — начальником 
цивільного захисту Компанії — приділяється на-
лежна увага  виконанню в повному обсязі осно-
вних заходів цивільного захисту територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільно-
го захисту.

ПАТ «Хмельницькобленерго» впродовж 2014 
року здійснювало ряд заходів щодо виконання 
законодавства України, розпорядчих документів 
Міненерговугілля України та Хмельницької об-
лдержадміністрації у сфері цивільного захисту.

Так,  розроблені плани цивільного захисту на 
мирний час, плани дій органів управління і сил 
ЦЗ з запобігання і ліквідації надзвичайних ситуа-
цій, посадові інструкції щодо дій при виникненні 
надзвичайних ситуацій для Товариства та від-
окремлених підрозділів. В управлінні Товариства 
та відокремлених підрозділах створені штаби з 
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру з метою запобігання, опе-
ративного реагування та для розв’язання про-
блем, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями 
техногенного та природного характеру, що ви-
никли або можуть виникнути на енергооб’єктах 
області. Відпрацьовані календарні плани дій із 
ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихій-
ного лиха.

За звітний період проведені практичні заходи 
з удосконалення системи управління щодо впро-
вадження в роботу обладнання для Кол-центру  
ПАТ «Хмельницькобленерго», здійснено технічне 
обслуговування засобів зв’язку згідно з річним 
планом.

У всіх підрозділах Товариства розроблені та 
затверджені схеми оповіщення керівного складу 
та персоналу при загрозі та при виникненні над-
звичайних ситуацій природного та техногенного 
характеру у службовий та неслужбовий час. Про-
ведено практичне їх відпрацювання.

Оповіщення та управління заходами цивіль-
ного захисту з ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій здійснюється з диспетчерських пунктів 
відокремлених підрозділів.

Для своєчасного інформування працівників 
у разі виникнення надзвичайних ситуацій існує 
відповідна система оповіщення, яка складається 
із: телефонного міжміського зв’язку за орендо-
ваними каналами Мінзв’язку, телефонного відо-
мчого зв’язку, телефонного ВЧ-зв’язку, електро-
нного зв’язку, мобільного зв’язку, встановлених  
гучномовців в місцях масового скупчення пер-
соналу, радіотрансляційних точок для прийман-
ня програм державного радіомовлення. Крім 
того, ПАТ «Хмельницькобленерго» вжито заходів 
щодо додаткового встановлення та поновлення 
у всіх відокремлених підрозділах Товариства сис-
тем вуличного оповіщення (10 шт.) та радіотран-
сляційних точок (160 шт.). У фінансовому плані на 
2015 рік заплановано встановлення комплектів 
обладнання для вуличного оповіщення, повну 
радіофікацію будівель та виробничих баз всіх 
відокремлених підрозділів Товариства, встанов-
лення багатоканальної системи оповіщення по 
телефону.

Для підготовки та пропуску льодоходу, повені 
та паводків на території Хмельницької області у 
2014 році в ПАТ «Хмельницькобленерго» органі-
зовано та проведено ряд заходів, а саме:

— навчання та протиаварійні тренування з 
оперативним, оперативно-виробничим персо-

налом та з персоналом формувань цивільного 
захисту щодо дій в умовах пропуску паводків, 
повені та льодоходу;

— проведено позачергові обстеження Ново-
костянтинівської і Щедрівської ГЕС щодо готов-
ності їх до безаварійного пропуску паводків і 
льодоходу;

— проведено позачергове обстеження ПЛ та 
ПС, які можуть бути підтоплені під час пропуску 
паводків, повені і льодоходу, та ПЛ, що їх резер-
вують.

— не допускалися відключення організацій 
і постів гідрометеорологічної служби, що здій-
снюють гідрометеорологічні спостереження від 
електропостачання.

Заходи щодо забезпечення пропуску льодохо-
ду, повені та паводків на території Хмельницької 
області в частині відповідальності Товариства 
виконані в повному обсязі.

З метою належної підготовки енергогоспо-
дарства ПАТ «Хмельницькобленерго»  до ро-
боти (дій) в осінньо-зимовий період 2014/2015 
рр., забезпечення споживачів області якісною 
електричною енергією в необхідних обсягах, за-
побігання технологічним порушенням в роботі 
електромереж, оперативного усунення наслідків 
можливих надзвичайних ситуацій в Товаристві 
організовано та  проведено роботу щодо вико-
нання: «Плану заходів щодо підготовки підприємств 
паливно-енергетичного комплексу Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості до роботи 
(дій) в осінньо-зимовий період 2014/2015 років»; 
наказу по Товариству від 10.04.2014 року №285, 
яким затверджено основні заходи з підготовки 
енергогосподарства ПАТ «Хмельницькобленер-
го» до роботи в ОЗП 2014/2015 рр.;  «План заходів 
по попередженню НС техногенного та природ-
ного характеру в ПАТ «Хмельницькобленерго» 
на 2014 рік». Всі заходи, які були передбачені у 
вищезазначених розпорядчих документах, вико-
нані в повному обсязі.

Виконано комплекс організаційно-технічних за-
ходів, спрямований на зміцнення протипожеж-
ного стану об’єктів Товариства. Проведено поза-
планові перевірки стану пожежної безпеки всіх 
будівель та приміщень. Відбулися засідання по-
жежно-технічних комісій, на яких розглянуто пи-
тання щодо підготовки підпорядкованих об’єктів 
до роботи весняно-літній та у осінньо-зимовий 
періоди, із складанням протоколів засідання. 
Об’єкти Товариства укомплектовані необхідною 
кількістю первинних засобів пожежогасіння від-
повідно до встановлених норм. Проводяться 
позапланові інструктажі з працівниками, які за-
йняті на роботах з підвищеною пожежною небез-
пекою.

Встановлено камери спостереження задля 
попередження та виявлення неправомірних дій 
сторонніх осіб поблизу огорож, парканів та буді-
вель, розташованих на межі підрозділів, у тому 
числі  дій, пов’язаних  із  випадками підпалів. У 
ВПТ  встановлено 35 камер.

Проведена ідентифікація 3 газових котелень 
щодо віднесення їх до об’єктів ПНО. Вжиті заходи 
щодо їх реєстрації, розробки паспортів та ПЛАС. 
Загальна вартість  робіт складає 24,5 тис. грн..

У ПАТ «Хмельницькобленерго» технічна інвен-
таризація захисних споруд цивільного захисту  
завершена в 2011 році.  В Товаристві на обліку 
перебувають одне сховище та 8 ПРУ. Сховище 
№84078, розташоване в м. Хмельницькому, не 
відповідає нормам ДБН В 2.2.5-97 «Захисні спору-
ди ЦО» і відповідно до висновків державно-коо-
перативного проектно-вишукувального інститу-
ту «Хмельницькагропроект» та Хмельницького 
філіалу інституту «НДІпроектреконструкція» та 
акту Хмельницького БТІ не може бути викорис-
тане в якості захисної споруди ЦЗ.  Матеріали 
щодо списання захисної споруди нині — у ДСНС 
України.

В Товаристві захисні споруди (ПРУ) готові для 
використання за призначенням. Персонал РЕМ, 
де відсутні ПРУ, укривається в підвальних при-
міщеннях адмінбудівель РЕМ. Захисні споруди 
цивільного захисту Товариства в мирний час ви-
користовуються під господарчі потреби на 85% 
від загальної площі.

В 2014 році Товариством було придбано 232 
шт. протигазів ГП-7, костюмів хімічно-біологічно-
го захисту Л-1 – 12 шт. Ці засоби захисту були роз-
поділені у відокремлені підрозділи, які належать 
до 30-кілометрової зони  ХАЕС. Також проведено 
закупівлю дозиметрів-радіометрів МКС-05 «ТЕР-
РА» у кількості 2 шт. та дозиметра гамма-випромі-
нення індивідуального ДКГ-21М в кількості 1 шт..

У відповідності до «Класифікатора надзвичай-
них ситуацій» ДК-019-2010, надзвичайних ситуа-
цій з причин масового пошкодження електрич-
них мереж та відключень на території області не 
допущено.

Для виконання аварійно-відновлювальних 
робіт залучаються: аварійно-ремонтні брига-
ди – 135/883 чол., оперативно-виїзні бригади – 
121/242 чол.. Всі бригади укомплектовані особо-
вим складом, технікою, майном та обладнанням.

В Товаристві розроблені та затверджені Нор-
мативні обсяги аварійного запасу матеріалів та 
устаткування для відновлення електромереж на-
пругою 0,4-110 кВ. Аварійний запас Товариства 
складає 100%.

У відповідності до вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 9 січня 2014 року №11 «Про 
затвердження Положення про єдину державну 
систему цивільного захисту» та наказу Міненер-
говугілля України від 29.06.2004 року №362 «Про 
створення постійно діючої комісії Міненергову-
гілля України в енергетичному комплексі із запо-
бігання виникненню НС та ліквідації їх наслідків» 
в Товаристві призначена і функціонує комісія з 
питань надзвичайних ситуацій.  Згідно  з Планом 
роботи комісії з питань надзвичайних ситуацій 
Товариства у 2014 році нею було проведено 6 за-
сідань, за результатами яких оформлені відповід-
ні протокольні рішення.

Підготовка керівного складу цивільного  за-
хисту Товариства та її органів управління про-
водиться на штабних об’єктових тренуваннях, 
комплексних об’єктових тренуваннях, в навчаль-
но-методичному центрі ЦЗ та БЖД Хмельницької 
області.

З метою підвищення готовності органів та сил 
цивільного захисту Товариства до дій в умовах 
надзвичайних ситуацій природного та техно-
генного походження у 2014 році були проведені 
навчання і тренування керівного складу та пра-
цюючого персоналу з питань цивільного захисту.  
Так, для відпрацювання практичних навичок та 
забезпечення злагодженості дій 26 березня 2014 
року під керівництвом Хмельницької облдер-
жадміністрації проведено КШН із цивільного 
захисту з урахуванням завдань, визначених на 
особливий період, а в період з 25.03.2014 року 
по 20.04.2014 року у  всіх відокремлених підроз-
ділах проведені додаткові спеціальні об’єктові 
тренування з питань цивільного захисту щодо 
дій органів управління, сил і засобів цивільного 
захисту при виникненні НС з урахуванням  діяль-
ності в умовах особливого періоду.  За іншими 
темами, відповідно до затвердженого графіка, 
у відокремлених підрозділах  проведено спеці-
альні об’єктові тренування з питань цивільного 
захисту. 17 жовтня 2014 року на базі Летичів-
ського РЕМ було проведене показове спеціаль-
не об’єктове навчання з цивільного захисту із 
залученням взаємодіючих органів, а в період з 
21.10.2014 року  по 07.11.2014 року проведені 
навчання у всіх інших відокремлених підрозді-
лах Товариства.

В 2014 році на базі навчально-методичного 
центру ЦЗ та БЖД Хмельницької області прове-
дено навчання та перевірку знань у сфері цивіль-
ного захисту керівного складу відокремлених 
підрозділів Товариства.  До навчання залучалось 
28 чол..

Також упродовж 2014 року на базі навчально-
методичного центру ЦЗ та БЖД Хмельницької 
області проведено навчання та перевірку знань 
з питань пожежної безпеки керівників та спеціа-
лістів Товариства, обов’язки яких пов’язані із ор-
ганізацією та забезпеченням пожежної безпеки в 
підрозділах Товариства. До навчання було залу-
чено 455 чол..

В Товаристві організовано навчання персо-
налу правильним діям в умовах надзвичайних 
ситуацій, відповідно до наказу «Про підготовку 
персоналу ПАТ «Хмельницькобленерго» у сфері 
цивільного захисту в 2014 році». Навчання пра-
цівників Товариства, які не входять до складу 
формувань цивільного захисту, проводилось 
в обсязі 12 годин, а працівників, які входять до 
складу формувань, в обсязі 15 годин.

Згідно з вимогами Постанови КМУ від 
26.06.2014р. №444 та затверджених «Організа-
ційно-методичних вказівок з підготовки працюю-
чого населення до дій у надзвичайних ситуаціях» 
від 19.09.2013 року, всі відокремлені підрозділи 
обладнано сучасними інформаційно-довідкови-
ми куточками з питань цивільного захисту.

План основних заходів підготовки цивільного 
захисту ПАТ «Хмельницькобленерго» на 2014 рік 
виконано. За всіма напрямками обласна служба 
енергетики та світломаскування цивільного за-
хисту готова до виконання завдань за призна-
ченням у разі виникнення надзвичайних ситуа-
цій природного та техногенного характеру.

Анатолій МАНІЛьЧУК,
помічник генерального директора 

ПАТ «Хмельницькобленерго».                                    

У СЕРВІСНОМУ цЕНТРІ — 
НАРОДНІ ІКОНИ

В експозиційній частині Сервісного цен-
тру ПАТ «Хмельницькобленерго» діє ви-
ставка старовинних ікон та іконо-картин 
із колекції хмельничанина Олександра 
Чернова. 

Першими її відвідувачами стали чимало 
працівників Компанії, відвідувачів Сервісного 

центру, місцеві художники, мистецтвознавці. 
З цікавим екскурсом в історію ікономаляр-
ства на Поділлі виступила дружина колекці-
онера — директор обласного художнього 
музею Лариса Чернова.

Представлені на виставці роботи датують-
ся XVIII — початком ХХ століття і виявляють 

стильове різноманіття українського іконо-
пису: від бароко до своєрідної національної 
варіації класицизму і модерну. Тож усі, хто за-
вітають до хмельницького Сервісного центру, 
зможуть духовно насолодитися неповторною 
оригінальністю зразків подільського сакраль-
ного малярства.

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» ТА ЙОГО СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ У 2014 РОЦІ

До уваги читачів 

Лист у номер   
ДЯКУЮ ЗА СПІВЧУТТЯ 

Щиро дякую адміністрації, об’єднаній 
організації профспілки та раді старійших 
енергетиків ПАТ «Хмельницькобленерго» 
за співчуття та дієву допомогу в похованні 
мого батька — Федора Васильовича Лет-
винка, колишнього начальника Старокос-
тянтинівського РЕМ, котрий все своє життя 
вірно служив енергетиці. 

Василь ЛЕТВИНКО.

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ 
ГАЗЕТИ «ЕНЕРГІЯ»!

Люб’язно нагадуємо Вам, що 
чимало пізнавальної та корисної 
інформації про сьогодення і пер-
спективи ПАТ «Хмельницькобле-
нерго» Ви можете отримувати 
й на офіційному сайті Компанії 
www.hoe.com.ua та на її порталі 
www.oblenergo.km.ua, а також 
переглядаючи щотижневу пере-
дачу «Тиждень Енерго» на теле-
каналі «Поділля-центр». До речі, 
електронні версії нових та архів-
них номерів газети «Енергія» і 
передачі «Тиждень Енерго» є до-
ступними для Вас на інтернет-ре-
сурсах Компанії.

Редакція газети «Енергія». 


