Дорогі ветерани та учасники Другої світової війни!
Шановні подоляни!
Від імені колективу компанії «Хмельницькобленерго»
та від себе особисто сердечно вітаю Вас з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і 70-ої річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, символу героїчного минулого, величі духу, мужності і самопожертви
народу.
Ми у вічному боргу перед учасниками війни, яким ми
віддаємо належну шану та схиляємося у доземному поклоні перед героїзмом і подвигом воїнів, котрі боролися
за свободу проти нацизму. Невмируща слава героям, які
здобули перемогу ціною свого життя, світла їм пам’ять!

Шануємо

Нехай зігрівають Ваші оселі та серця світло й тепло, добрі відносини, достаток та благополуччя, щастя і радість
у житті!
Бажаю Вам, дорогі ветерани та співвітчизники, міцного
здоров’я, оптимізму, бадьорості духу, активного довголіття, миру та злагоди на нашій землі, процвітання української держави!
З найкращими побажаннями,
Олександр ШПАК,
генеральний директор
ПАТ «Хмельницькобленерго»,
депутат Хмельницької обласної ради.
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З нагоди 70-річчя Великої Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні щиро
вітаємо учасників
бойових дій —
пенсіонерів Товариства, трудова
біографія
котрих нерозривно
пов’язана з ПАТ
«Хмельницькобленерго». Свого
часу вони доклали всіх зусиль до становлення і розвитку електроенергетики нашого краю. Це:
Гарієвський Микола Іссидорович (Апарат управління)
Крицька Ганна Семенівна (Департамент ВЕМ)
Коваль Григорій Омелянович (Департамент ВЕМ)
Лохвіцький Генріх Іванович (Віньковецький РЕМ)
Панасюк Олександр Іванович (Славутський РЕМ)
А тим, хто не дожив до цих святкових днів, — вічна Пам’ять...

Хроніка

ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ

«ПРО ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ ПАМЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ І ДНЯ ПЕРЕМОГИ»
Все далі відходить в історію німецько-радянська війна. Але не
підвладна часові пам’ять про людей, події, факти, з яких складалася її хронологія — від грандіозних битв, що втілювали стратегічні
задуми полководців, до героїчного пориву, з яким піднімався з
окопів рядовий солдат.
Сьогодні, як і завжди, Ви з нами, дорогі й шановні трудівники
війни — живі, полеглі у боях і ті, хто пішов від нас уже в повоєнний
час. Наш народ не забуде тих, хто поліг під час оборони та визволення його землі. Ми не робимо між ними різниці на тій основі,
синами яких народів вони були. Усі вони були захисниками Батьківщини. І такими залишаться для нас, для прийдешніх поколінь.
Вічна і світла їм пам’ять та доземний уклін!
Сьогодні знову звучить над землею слово, в якому сфокусувалися найбільші надії і сподівання наших людей, яке 70 років тому
громом пронеслося над переможеним рейхстагом. Це слово —
Перемога. Як і тоді, в незабутньому травні 1945-го, у ньому з року
в рік зливаються воєдино і радість звільнення від смертельної
небезпеки, і гіркота та скорбота від непоправних втрат, і непереборна надія на краще.
Учасникам війни — нашим батькам і матерям — нинішнє молоде покоління зобов’язане своїм життям, майбутнім наших дітей і
онуків. Ветерани війни — гордість нашого народу, найславетніша
частина нашого суспільства — вписали багато яскравих бойових
і трудових сторінок в історію країни і в роки воєнних лихоліть, і в
непростий мирний час. Ветерани війни внесли вагомий особистий внесок у відбудову галузі енергетики області в повоєнні роки,

ПАМ’ЯТАЄМО, ПЕРЕМАГАЄМО!
Щирі та зворушливі урочистості відбулися у ПАТ
«Хмельницькобленерго» з нагоди 70-річчя перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні. За доброю традицією тут вшанували
ветеранів війни
— колишніх працівників Компанії.
На початку зібрання
заступник
начальника
служби охорони,
полковник запасу Збройних Сил
України Михайло
Дембіцький у своїй
доповіді наголошував на історичному
значенні перемоги
над німецьким фашизмом, на героїзмі народу. А генеральний директор
ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександр Шпак промовив слова вдячності тим, хто під час тієї
війни не шкодував свого життя заради майбутніх поколінь, і
тим, хто нині боронить незалежність України.
Дали слово й голові Хмельницької обласної ради ветеранів Володимиру Купратому, котрий завітав на це урочисте
дійство. Він високо оцінив турботу керівництва Компанії про
ветеранів. Зокрема, зазначив, що з дев’яти сотень первинних
ветеранських організацій області тутешня — серед тих, що
можуть по-справжньому пишатися чуйним, уважним ставленням до себе з боку керівництва.

в становлення та розвиток нашої Компанії.
Зі святом Вас, дорогі ветерани! В цей урочистий день зичу Вам
міцного здоров’я, довгих літ життя, добра і достатку, миру і злагоди Вам і Вашим родинам! Нехай наша турбота і повага зігрівають
Ваші душі і серця.
З нагоди Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги у німецькорадянській війні, враховуючи важливість збереження пам’яті про
захисників Вітчизни, вшановуючи подвиг ветеранів бойових дій,
та з метою посилення соціального захисту учасників бойових дій у
німецько-радянській війні, які вийшли на пенсію з відокремлених
підрозділів Товариства, реалізації заходів комплексної соціальної
політики в енергетичній галузі Хмельницької області, —
НАКАЗУЮ:
1. Оголосити Подяки і надати матеріальну допомогу учасникам
бойових дій німецько-радянської війни — пенсіонерам Товариства.
2. Керівникам відокремлених та структурних підрозділів довести даний наказ до працівників Товариства та організувати
персонал на участь в урочистих заходах, присвячених Дню памяті та примирення і Дню Перемоги у німецько-радянській війні.
Зі святом Вас, шановні ветерани і учасники німецько-радянської війни, усі працівники та пенсіонери ПАТ “Хмельницькобленерго” !
Здоров’я, добра і щастя Вам і Вашим родинам!

Генеральний директор О.Л. Шпак

давали зібранню теплоти і зворушливості. Оплесками дякували глядачі й аматорам сцени з Національної академії Державної прикордонної служби України, котрі піснею возвеличували мужність нинішніх захисників Вітчизни.

ЕНЕРГЕТИКИ ВШАНУВАЛИ
ПЕРЕМОЖЦІВ

Під оплески аудиторії генеральний директор О. Шпак особисто вручив квіти, подарунки і матеріальну допомогу присутньому в залі ветеранові — 97-літньому Миколі Гарієвському. Та запевнив, що інших учасників бойових дій — пенсіоне-

рів Компанії буде так само вшановано у їхніх домівках.
Відомі українські пісні про війну та любимі народні твори
у виконанні хору «Енергетик», солістів цього колективу до-

З нагоди 70-річчя Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Хмельницькому відбулися велелюдні мітингиреквієми. Представники влади,
підприємств і установ, громадських
та партійних організацій вшанували
загиблих
героїв
війни біля Вічного
вогню, на міському
Військовому
кладовищі.
Серед них були
і чималі делегації
від ПАТ «Хмельницькобленерго»
на чолі з керівництвом
Компанії.
Як і тисячі інших
свідомих хмельничан, хмельницькі
енергетики
поклали до меморіальних плит живі
гвоздики — символ невмирущої пам’яті про воїнів-переможців, котрі вибороли життя для майбутніх поколінь.
Прес-служба ПАТ «Хмельницькобленерго».
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ПОВЕРНУВСЯ ДОДОМУ ГЕРОЙ…

Минулого року, 28 травня,
в своє рідне село Великі
Орлинці через 73 роки
повернувся Герой Радянського
Союзу Андрій Юхимович Дячук,
який був важко поранений в
грудні 1944 року.
14 січня 1945 року помер від
ран в Угорщині в госпіталі
м. Пілішмарот і був похований
на реформаторському
кладовищі.
При підтримці українсько-угорської корпорації «Євразія-Сервіс»,
її власника, нині покійного Імре
Шестака, голови спостережної ради
Яноша Роїка у липні 2006 року було
організовано поїздку на могилу
Андрія Дячука. До складу делегації
увійшли директор ТОВ «ЄвразіяСервіс» Петро П’яскорський, Великоорлинецький сільський голова Василь Надолинський і кореспондент газети «Красилівський
вісник» Галина Косюк. Вперше за 60 років після
поховання могилу відвідали земляки Героя.
Були приємно здивовані, коли побачили доглянуту могилу, де на бетонному пам’ятнику викарбовано напис угорською мовою: «Один невідомий радянський герой, січень 1945 року».
Тоді було вирішено виготовити табличку, на якій
розмістити фотографію Андрія Дячука, а також
угорською і української мовами вказати його
прізвище, ім’я, по батькові, дату народження і
смерті (на фото).
У 2011 році ми знову відвідали могилу.
Цього разу до складу делегації, окрім Петра
П’яскорського і Галини Косюк, увійшов голова

Беремо участь

ЗНОВУ ДЕМОНСТРУВАЛИ
СВОЇ ЗДОБУТКИ У КИЄВІ
21-24 квітня в столичному виставковому
центрі «Київ Експо Плаза» діяв найбільший
енергофорум України «Елком Україна 2015».
Понад 160 компаній-учасників з України, Білорусі, Німеччини, Литви, Польщі, Туреччини, Китаю демонстрували новітні технології
та інноваційні рішення в галузі електротехніки, систем енергозабезпечення та електроживлення, енергозбереження, альтернативної енергетики, кабельно-провідникової
продукції і т.п.

Традиційним учасником цієї престижної виставки було і ПАТ «Хмельницькобленерго». І
цього разу Компанія чи не єдиною з усіх обленерго України представляла тут свої наукові та
технічні розробки. На широкий загал виставили
унікальні пересувну повірочну лабораторію та
лабораторію з енергоаудиту розподільчих мереж. Звісно ж, експозиція Хмельницької енер-

гопостачальної компанії викликала неабияку
зацікавленість у багатьох відвідувачів виставки.
Крім демонстрування власних здобутків,
хмельницькі енергетики уважно ознайомлювалися зі стендами інших учасників виставки,
аби налагодити перспективні партнерські стосунки.
Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.

райдержадміністрації Петро Арсенюк. Встановили табличку з портретом і написом, поклали
квіти.
Після другою поїздки виникла ідея перепоховання Героя на його батьківщині. Слова не розійшлися з ділом: після трирічної клопіткої роботи дістали дозвіл на перевезення праху Андрія
Дячука на його малу батьківщину — в с. Великі
Орлинці Красилівського району.
15 травня в м. Пілішмарот (Угорщина) відбулася ексгумація тіла, а 28 травня останки героя
поховано на сільському цвинтарі, де спочиває вічним сном уся його родина (на фото).
Отож першу частину задуманого було здійснено: прах Андрія Дячука повернувся на його малу
батьківщину. Однак члени ініціативної групи не

Це у нас

заспокоїлися, на часі було нове питання — встановлення надмогильного пам’ятника. Близьких
родичів у Андрія Юхимовича не залишилося,
отож довелося звертатися по допомогу до спонсорів.
Першим на прохання відгукнувся генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго»,
депутат Хмельницької обласної ради, наш земляк Олександр Шпак. Не залишилися осторонь
голова правління корпорації «Сварог» Андрій
Гордійчук, голова Хмельницького регіонального
фонду «Зміцнення громад» Тетяна Василик, депутат обласної ради, директор ДП «Красилівський
агрегатний завод» Петро Королюк, голова правління СК «Промінь» Галина Терлецька, приватний
нотаріус Анатолій Грибчик, директор ПАТ «Ста-

рокостянтинівський цукровий
завод» Олександр Співак, а також
земляки героя — заслужений
лікар України Микола Табола,
Петро П’яскорський, жителі с.
Великі Орлинці. В кінці квітня роботи було завершено і пам’ятник
(на фото) встановлено на могилі героя. Також виготовлено
пам’ятник, який буде встановлено на могилі матері героя Соломії Дячук.
7 травня, попри безперервний
дощ, на сільському кладовищі
зійшлися жителі села, учні місцевої школи, заступник голови
районної ради Любов Якушева, керівник апарату райдержадміністрації Олена Білоконь,
члени ініціативної групи Петро
П’яскорський, Василь Надолинський, Галина Косюк, директор
Красилівського РЕМ Ігор Франчук, онучатий племінник Андрія Дячука Ігор Куян. Перед присутніми виступили члени ініціативної групи, представники влади, які подякували Олександру Леонідовичу Шпаку, іншим спонсорам, завдяки яким
споруджено надмогильний пам’ятник. Від імені
родичів Ігор Куян подякував усім причетним до
перепоховання Андрія Дячука та встановлення
пам’ятника на його могилі.
Настоятель Святопокровського храму с. Ключівка Микола Бондар відслужив заупокійну
службу і освятив пам’ятник. Присутні поклали на
могилу Андрія Дячука вінки та квіти, вклонилися
його праху.

Галина КОСЮК.
Фото автора.

ГОТОВІ ДО НОВИХ ДОСЯГНЕНЬ В ІНТЕРЕСАХ АКЦІОНЕРІВ
27 квітня 2015 року у ПАТ «Хмельницькобленерго» успішно відбулись річні Загальні збори
акціонерів (Вищий орган управління). Значення
цієї події для життя Товариства підтверджується
важливістю питань, що були включені до порядку денного: звіти органів управління, основні напрямки діяльності на майбутнє, розподіл
прибутку та виплата дивідендів, обрання членів
Наглядової ради та Ревізійної комісії. У зв’язку з
тим, що у 2013 році збори не відбулись через не
залежні від Товариства обставини, розглядались
підсумки діяльності за два роки — 2013 та 2014.
Проведенню зборів передувала велика підготовча робота, як цього вимагає існуюча нормативна база, у тому числі оформлення бюлетенів
на голосування з проектами рішень по питаннях
порядку денного. Натомість кожний акціонер
має право внести пропозиції до питань порядку
денного Зборів, а також щодо нових кандидатів
до складу органів Товариства не пізніше ніж за
20 днів та 7 днів відповідно до дати їх проведення. На Зборах розглядаються тільки ті проекти
рішення, які сформувались до цього часу та затверджені у формі бюлетенів.
На виконання вимог Статуту Товариства та
постанови Кабінету Міністрів відповідно до
Наказу Фонду державного майна України від
17.02.2015 р. № 208, погодженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015
р. № 228-р Наглядовою радою було прийнято
рішення про скликання Загальних зборів акціонерів ПАТ “Хмельницькобленерго”, затверджено запропонований порядок денний, текст повідомлення акціонерам, дату складення переліку
акціонерів, що мають право брати участь у Зборах — 21 квітня 2015 року, обрано Реєстраційну
комісію для реєстрації учасників Зборів, а також
затверджено форму та текст бюлетенів. Повідомлення надано персонально кожному акціонеру рекомендованим поштовим відправленням
та розміщено в офіційному друкованому органі
і на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в місцевій газеті «Подільські вісті», а також на веб-сайті Товариства
в терміни згідно із законодавством.
Річні Загальні збори акціонерів відкрив Генеральний директор ПАТ “Хмельницькобленерго”
Олександр Леонідович Шпак. Він, зокрема, повідомив, що Реєстраційною комісією проведено
реєстрацію прибулих на Загальні збори акціонерів та їх уповноважених представників із загальною кількістю голосуючих акцій, що становлять 90,22% Статутного капіталу, чим досягнуто
кворум та Збори вважаються правомочними. У
Зборах від держави взяли участь акціонер —
Фонд державного майна України із 70-тивідсотковим пакетом акцій в особі директора Департаменту корпоративного управління Кальніченко Валентини Анатоліївни та начальника відділу
управління корпоративними правами держави
Кріпіневич Зої Миколаївни.

Нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків Зборів здійснювався контрольною групою Прикарпатського територіального
управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка відмітила відповідність проведення зборів встановленим вимогам
законодавства. Керівник контрольної групи
також зазначив, що на дотримання змін до Закону України “Про депозитарну систему України”
голоси акціонерів, які не уклали договори з депозитарними установами, при визначенні кворуму та голосуванні не враховувались.
Олександр Шпак ознайомив учасників Зборів
із порядком денним, регламентом роботи та надав пропозиції щодо обрання Лічильної комісії,
Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. Головою Зборів було обрано заступника
директора з маркетингу та енергозбуту Товариства Бориса Кравця, який майстерно провів
Збори, використовуючи свій великий досвід та
природний дипломатичний хист.
У звіті Генерального директора О.Л. Шпака з
питання звітності Виконавчого органу було відзначено основні події та успіхи в житті «Хмельницькобленерго» у 2013 та 2014 роках, зокрема,
забезпечення стабільної роботи Компанії, проведення корпоративної політики в інтересах
акціонерів, у тому числі щодо виплати дивідендів, а також високої капіталізації прибутковості,
зменшення поточних зобов’язань, повне та своєчасне виконання обов’язків перед бюджетом і
соціальними фондами.
Також забезпечено безперебійну роботу
електромереж та надійне електропостачання
споживачів, європейський рівень обслуговування у сервісних центрах і пунктах, отримано найбільше зниження технологічних витрат електроенергії за період діяльності акціонерного товариства порівняно з нормативом, чим досягнуто
значну економію.
Відповідно до Інвестиційної програми та
Програми розвитку введено в дію, модернізовано енергооб’єкти із впровадженням сучасних технологій, встановлено лічильники обліку
електроенергії високого класу точності, в рамках підвищення соціальної функції електроенергетики здійснено роботи з переведення на
електроопалення, електроплити і електропідігрів води житла та об’єктів бюджетної сфери.
Товариство продовжує йти шляхом впровадження процесного менеджменту, європейських стандартів управління, інтегрованої системи управління на основі стандартів ISO 9001,
ISO 14001 та OHSAS 18001, BC 27001. У доповіді
було окреслено головні напрямки діяльності
Товариства на 2015 рік відповідно до поставлених цілей та стратегії, у тому числі підвищення
економічної ефективності роботи, удосконалення системи управління, входження до європейського енергетичного співтовариства та перехід

до роботи в умовах нової моделі ринку електричної енергії.
За підсумками голосування затверджено звіти за 2013 та 2014 роки Виконавчого органу про
результати фінансово-господарської діяльності, Наглядової ради та звіт і висновки Ревізійної
комісії, річний звіт, підтверджений незалежною
аудиторською компанією, основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.
Одне із актуальних питань для акціонерів
— розподіл прибутку та визначення дивідендів
— вирішилося наступним чином:
чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ “Хмельницькобленерго” у 2013
році, спрямувати:
— 30 % — на виплату дивідендів,
— 5 % — до резервного фонду,
— 65 % — до фонду розвитку виробництва;
чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ “Хмельницькобленерго” у 2014
році, спрямувати:
— 50 % — на виплату дивідендів,
— 5 % — до резервного фонду,
— 45 % — до фонду розвитку виробництва.
Згідно з Законом України “Про акціонерні
товариства” та Статутом Товариства наступив
термін переобрання членів Наглядової ради та
Ревізійної комісії не рідше ніж раз на три роки.
До новообраного складу Наглядової ради увійшли представники Фонду державного майна
України, Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України та акціонера-юридичної
особи:
— Фонд державного майна України
— Грядунов Дмитро Володимирович
— Кріпіневич Зоя Миколаївна
— Кальніченко Валентина Анатоліївна
— Тур Анжеліна Василівна
— Дубенко Ніла Василівна
— VS Energy International N.V. (ВС Енерджі Інтернешнл Н.В.).
У заключному слові Генеральний директор
Олександр Шпак зазначив, що у цьому році
Компанії виповнюється 20 років, за цей час
сформований професіональний колектив,
відданий галузі та інтересам Компанії, створена ефективна система менеджменту. Компанія є визнаним лідером у галузі та державі
серед енергопідприємств, акціонери можуть
гордитися високим іміджем і результатами
її діяльності. На обласному рівні Компанія
стала острівцем стабільності та зразком соціальної відповідальності перед суспільством.
Колектив Компанії з впевненістю та оптимізмом крокує у майбутнє, а менеджмент готовий до нових досягнень в інтересах акціонерів.

Лариса ПОЛОНЕВИЧ,
начальник ВКУ.
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Нарада

І НАДАЛІ ЗАЛИШАТИСЯ
В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ АВАНГАРДІ
ДЕРЖАВИ
У залі засідань докорінно
реконструйованого адмінприміщення Ярмолинецького РЕМ відбулася виїзна
нарада генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександра
Шпака з керівництвом відокремлених структурних
підрозділів Компанії. На
ній хмельницькі енергетики підбили підсумки своєї
роботи за 2014 рік та кілька
місяців року нинішнього.
Учасників наради привітали голови Ярмолинецької
райдержадміністрації Андрій Шутяк та райради — Михайло Шклярук,
селищний голова Віктор Хоптяр.
На початку своєї промови генеральний директор Олександр Шпак зробив невеликий екскурс в історію Компанії. Згадав, як 20 років тому
хмельницькі енергетики «рішуче позбавилися
комплексу неповноцінності та бідності, який
тоді превалював в енергетиці», створили потужний колектив, навчилися професійно працювати. Тож нині, попри складну ситуацію в державі,
Компанія міцно стоїть на ногах.

Розповідаючи про виробничі результати ПАТ
«Хмельницькобленерго» за підсумками минулого року, генеральний директор, зокрема, відзначив хороший загальний показник зменшення
технологічних витрат електроенергії — понад
2%. Він зауважив, що працювати хмельницьким
енергетикам доводиться в жорстких умовах недофінансування державою витрат за інвестпрограмою та програмою капітальних ремонтів, а
також неповної компенсації вартості електроенергії, спожитої пільговими категоріями населення.
Упродовж наради відбулася ділова, принципова розмова з електроенергетиками
краю. Йшлося про необхідність максимально мобілізувати зусилля для подальшої
модернізації електромереж, а
відтак зменшення технологічних витрат електроенергії та
поліпшення енергопостачання. О. Шпак наголосив також
на тому, що потрібно досягти
максимальної дієвості системи управління, вдосконалити
всі напрямки процесного медежменту.
Генеральний директор відзначив успішну діяльність Старосинявського,
Летичівського, Кам’янець-Подільського, Ярмолинецького та інших районів електромереж. А
проте й відверто вказав деяким керівникам РЕМ
на недоліки в їхній роботі. Зокрема, щодо зменшення технологічних витрат електроенергії, підвищення показників збуту електроенергії. Адже
зменшення технологічних витрат, наголосив О.
Шпак, — це головне джерело заощадження коштів, які зрештою працюватимуть на поліпшення енергопостачання.
Головний бухгалтер ПАТ «Хмельницькобленерго» Алла Гаврилюк представила учасникам

наради презентацію електронного адміністрування ПДВ, зауваживши бухгалтерам на правильність і своєчасність оформлення фінансових документів, особливо податкових накладних.
Головний інженер компанії Анатолій Степанюк порадив колегам звернути першочергову
увагу на дотримання процедури приєднання
електроустановок споживачів та зупинився на
інших виробничих питаннях.
Скориставшись нагодою, Олександр Шпак
представив колегам нове керівництво Хмельницького МРЕМ, а також нового першого заступника генерального директора Компанії Олега Козачука, який
змінив на цій посаді ветерана
енергетики Бориса Кравця.
В свою чергу Олег Козачук
стисло окреслив власне бачення перспектив розвитку
Компанії, зокрема, в питаннях
маркетингу та енергозбуту,
які йому доручено курирувати.
Підбиваючи підсумки наради, Олександр Шпак висловив упевненість у тому,
що колектив ПАТ «Хмельницькобленерго» і надалі успішно триматиме
високу планку виробничих досягнень, а отже —
працюватиме на благо споживачів і залишатиметься однією з провідних енергопостачальних
компаній України.
Після завершення власне виробничої наради
всі її учасники відвідали лікувально-оздоровчий
комплекс «Яблуневий сад» та дитяче оздоровче
містечко «Джерельце» (с. Жилинці Ярмолинецького району). Імпровізовану екскурсію цими
закладами, які є власністю хмельницької енер-

гопостачальної Компанії, провів особисто її директор Олександр Шпак.
Хто із очільників районів електромереж уперше, а хто й — вкотре ознайомилися з усіма послугами та благами цього «райського куточка».
З особливою гордістю О. Шпак розповів їм про
новозбудований стадіон з високоякісним штучним газоном, біговими доріжками, спортивними
майданчиками, аналогів якого не має жоден однопрофільний заклад нашого краю.

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.
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ХТО ПЕРШІСТЬ ВЕДЕ,
ХТО — ПОЗАДУ БРЕДЕ
Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за 4 місяці 2015 року
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Віктор Максимець,
начальник відділу оперативної інформації та звітності.

ВІД ПОЖЕЖ УБЕЗПЕЧЕНІ — ДО ЛІТА ГОТОВІ!
Статистичні дані свідчать, що в Україні щорічно виникає більше 50 тисяч пожеж, які знищують не один десяток будівель і завдають
величезних збитків нашій державі та її населенню. В полум’ях пожеж щоденно гине 5-7 осіб,
що призводить до щорічних втрат приблизно 2
тисяч осіб, і 300 з них — діти.
Здебільшого причинами виникнення пожеж
та вибухів є невиконання на місцях розпоряджень органів влади, обґрунтованих законних
вимог органів державної служби надзвичайних
ситуацій та безвідповідальне ставлення керівників до підвищення рівня пожежної безпеки
підпорядкованих їм об’єктів.
Аналіз пожеж засвідчує, що серед причин їх
виникнення 85 % складають: неусвідомлення
громадянами реально існуючої небезпеки від
вогню, соціальні проблеми (пияцтво, безнаглядність підлітків, самотність пенсіонерів та
інше), незнання правил пожежної безпеки в побуті та громадських місцях.
На виконання розпорядження голови Хмельницької облдержадміністрації «Про організацію
робіт щодо підготовки населених пунктів області
до весняно-літнього періоду 2015 року» керівництвом ПАТ «Хмельницькобленерго» на чолі з генеральним директором Шпаком О.Л. з метою істотного скорочення загальної кількості пожеж в області
сплановано комплекс заходів протипожежного захисту по Товариству:
— Затверджено та запроваджено по усіх відокремлених підрозділах «План організаційних та
практичних заходів, спрямованих на зміцнення протипожежного стану об’єктів Товариства у веснянолітній період 2015 року».
— Проведені засідання пожежно-технічних комісій та комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
— Складений та доведений до керівників всіх
відокремлених підрозділів протокол засідання пожежно-технічної комісії «Про підсумки роботи Товариства з питань пожежної безпеки за 2014 рік та
завдання з виконання плану основних заходів пожежної безпеки на 2015 рік».
— На засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянуто питання «Про стан протипожежного
водопостачання та підготовку підрозділів Товариства до весняно-літнього пожежонебезпечного періоду 2015 року».
З метою підготовки об’єктів Товариства до експлуатації у весняно-літній пожежонебезпечний період 2015 року проведено такі заходи:
— працівниками служби з питань цивільного захисту спільно з членами пожежно-технічних комісій відокремлених підрозділів Товариства здійснені обстеження протипожежного стану будинків та
споруд;

— на об’єктах обладнано куточки пожежної безпеки з наочною агітацією та інформацією про випадки пожеж та загибелі людей на них;
— наказами керівників призначені відповідальні особи за дотримання протипожежного режиму,
справності електромережі та електрообладнання,
технологічного обладнання, забезпечення приміщень первинними засобами пожежогасіння;
— забезпечено перевірки систем зовнішнього та
внутрішнього водопостачання, автоматичних пожежних та охоронно-пожежних установок виявлення та гасіння пожеж;
— в навчально-методичному центрі цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності області і навчально-курсовому комбінаті Товариства забезпечено навчання працівників правилам пожежної
безпеки та проведено позапланові інструктажі
працівникам підрозділів, задіяних на роботах з підвищеною пожежною небезпекою;
— керівниками підрозділів Товариства проведені
практичні відпрацювання оперативних планів пожежогасіння підрозділів та планів евакуації людей з
приміщень та будівель на випадок пожежі;
— приведені у відповідність до вимог норм та
правил пожежної безпеки шляхи евакуації;
— здійснені заміри опору ізоляції силових та
освітлювальних мереж будівель і споруд, приведені у справний стан електромережі та електрообладнання;
— доукомплектовані необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння приміщення та приведені в робочий стан вогнегасники, пожежні щити
укомплектовані необхідним пожежним інвентарем
та інструментом.
Окрім того, з метою підготовки об’єктів Товариства до весняно-літнього періоду 2015 року,
забезпечення належного санітарного порядку на
територіях Товариства після зимового періоду, наказом по Товариству запроваджено двомісячник
благоустрою (23 березня — 22 травня 2015 року).
На цей період кожну п’ятницю оголошено санітарним днем, а 18 квітня проведено День довкілля.
У Товаристві проводяться заходи, спрямовані на
поліпшення стану навколишнього середовища,
очищення територій та їх озеленення, поширення
екологічних знань серед персоналу.
Отже, основні заходи пожежної безпеки у
зв’язку з настанням пожежонебезпечного весняно-літнього періоду нескладні, не вимагають великих матеріальних витрат, але їх своєчасне й ретельне виконання дозволить надійно
перекрити шлях вогню на енергооб’єкти та в
будівлі ПАТ «Хмельницькобленерго».

Віктор ПАЛАМАРЧУК,
заступник начальника служби
з питань цивільного захисту.
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Документаційна підтримка управління
підприємствами передбачає, зокрема, проектування методик інформаційного забезпечення — вимірювання та уточнення причин
взаємозв’язків між роботою і результатом. Під
інформаційним забезпеченням управління
якістю діяльності підприємств слід розуміти
сукупність усіх видів інформації з управління
якістю, яка дозволяє оцінювати стан підприємства, а також виявляти можливість здійснення необхідних управлінських дій. Мова
йде про те, яка інформація (у нашому випадку
— які показники якості діяльності підприємства) потрібна, з яких джерел вона надходить,
як використовується для досягнення цілей.
Ключові слова тут — інформація для досягнення цілей. Як кажуть на сході: і кульгавий
верблюд буває першим, якщо знає куди йти.
Показник, у в широкому сенсі слова, — передавач інформації. У вузькому сенсі показники опосередковують зв’язок між неспостережуваними
і спостережуваними характеристиками,
а в кінцевому рахунку — між об’єктом і
суб’єктом управління. Зазначимо ту обставину, що система показників для аналізу виробничо-господарської діяльності
підприємства і система показників для
управління — це різні речі. Вони мають
різні призначення. У першому випадку це необхідність оцінити функціонування
підприємства. У другому — це бажання досягти певних цілей за допомогою
управління підприємством. Безумовно, системи
показників для управління мають властивості систем показників для аналізу, так як аналіз є однією
з фаз управління. Однак показники, розроблені
винятково для аналізу, не завжди придатні для
управління.
Оцінюючи підприємство, яке прагне досягнення якоїсь цілі, використовують кілька показників,
що вимірюють ступінь досягнення цілі або якість
виконання функцій. Прості цілі самі містять показники свого досягнення. Складні цілі, для досягнення яких необхідно виконання безлічі дій,
можуть бути оцінені тільки на основі системи
показників, що відображають дані обліку, зібрані
за тривалі проміжки часу. Показники досягнення
складних цілей вимагають систематичного збору
даних про роботу підприємства, зберігання цих
даних і побудови показників на їх основі. Так, мета
функціонування підприємств електроенергетичної галузі часто формулюється як «досягнення
надійного і безперебійного електропостачання
споживачів». Однак цю мету не можна конкретизувати і висловити числом без збору даних про
енергосистему за тривалий період і проведення
математичних розрахунків. Що розуміється під
математичними розрахунками? Наприклад, до
завдань конструювання показників відносяться
такі, в яких метою є побудова (за тими чи іншими
формулами) агрегованих, результуючих показників.
Відзначимо також, що існує ціла низка міжнародних процесно-орієнтованих стандартів
управління підприємствами, що містять як вимоги у вигляді умов сертифікації систем управління,
так і рекомендації з впровадження передових
практик процесного управління. Ці стандарти є
глобальними стандартами хорошої практики в
різних галузях і дедалі більше використовуються
в усьому світі організаціями всіх типів і розмірів.
І число цих стандартів зростає. Тому що чимало
зацікавлених сторін мають інтерес до їх розробки
та застосування. Різні вимоги зацікавлених сторін призводять до необхідності впровадження
багатьох стандартів і сертифікації підприємств на
відповідність різним вимогам. Однак які процеси
ідентифікувати, як їх вимірювати і як ними управляти — стандарти дають на відкуп підприємству.
Ця гнучкість забезпечує універсальність стандартів і, водночас, унікальність процесного рішення
для кожного підприємства. При цьому загальнозначущі формулювання ускладнюють практичну
реалізацію оцінювання підприємствами своєї діяльності в умовах впровадження та використання
вищеназваних стандартів.
У зв’язку зі сказаним вище виникає необхідність
розробки системи показників, що характеризують сукупну якість діяльності підприємств. Сучасні вимоги до наборів показників — їх збалансованість у рамках обраних аспектів діяльності.
Збалансованість показників означає, що вони повинні бути пов’язані між собою, врівноважувати
й доповнювати, а не руйнувати один одного і не
призводити до субоптимізації — локальної оптимізації процесів. Цінність збалансованих оцінок в
тому, що вони охоплюють: внутрішні та зовнішні
чинники діяльності; стан процесів і результати
діяльності підприємства; також фінансові та нефінансові, випереджаючі і відстрочені показники.
Збалансованість також слід розуміти як баланс
між майбутнім (стійкий успіх) і справжнім (поточні
параметри результативності та ефективності). Це

вимагає від керівників підприємств аналізу основних процесів з точки зору того, які нинішні кроки
приведуть до певних результатів у майбутньому.
Тим часом багато підприємств відстежують і
аналізують переважно свої фінансові успіхи, причому, з набагато більшим завзяттям, аніж прагнуть
зрозуміти причини, що призводять до цих фінансових результатів. Хоча можна констатувати, що в
останні роки показники, які формуються в середовищі традиційного бухгалтерського обліку, значною мірою втратили цінність для менеджменту і
зовнішніх інвесторів. Феномен стійкої діяльності
підприємства носить інтеграційний характер, що
означає взаємодію різних аспектів діяльності.
Під аспектом діяльності розуміється група організаційно інтегрованих завдань, необхідних для
виконання виробничої або управлінської функції.
Збалансована система показників електропостачальних підприємств може складатися з таких
аспектів:
— ресурси (фундамент результату),

в 1957 році для опису процедури прийняття рішення, яка встановлює певний рівень домагання
і здійснює пошук до того моменту, коли знайдене
рішення задовольнить даний рівень. Стратегія
сатісфайсингу часто може бути оптимальною або
близькою до оптимальної, якщо витрати на сам
процес прийняття рішення приймаються до уваги при оцінці результату). Це підхід до прийняття
рішень, в рамках якого робляться спроби знайти поріг прийнятності в протилежність підходу
«прийняття оптимального рішення» — спробі
знайти краще рішення з того, що можливо. Поріг прийнятності можна встановити, розглядаючи
підприємство як коаліцію інтересів різних груп
зацікавлених сторін (споживачі, власники/акціонери, персонал, постачальники та партнери, суспільство), які мають свою «частку» в оцінюванні
діяльності підприємства. Головний принцип при
визначенні кількості показників: мінімум можливих даних і максимум необхідних.
Тут, до речі, не слід забувати слова А. Ейнштей-

цедури оцінки діяльності підприємства — положення про область діяльності «Оцінка діяльності
ПАТ «Хмельницькобленерго» (08-06-ПГД-06-2013)
передбачає оцінювання збалансованої системи
показників і пов’язана з описом і моделюванням
бізнес-процесів. Адже бізнес-процеси необхідно
описати і «зафіксувати» засобами інформаційного
забезпечення.
Бізнес-процес як об’єкт управління — це умовність, це сукупність функцій, які ми виділяємо для
управління цією сукупністю як єдиним цілим. За
допомогою процесного управління досягається
певний рівень консолідації дій персоналу, що є
важливим чинником успіху підприємства. Тим
паче —підприємства, яке функціонує в кризовому середовищі, взагалі в нестійких умовах. Отож
оцінка збалансованих наборів показників є важливим етапом при впровадженні процесного підходу до управління. Відділ управління проектами
розробив 20 бізнес-процесів підприємства і бере
участь у роботі з їх моделювання в середовищі
програмного продукту Business Studio.
В процесному управлінні об’єднують
одні й ті ж функції, тобто одних і тих же
виконавців не за принципом подібності
функціональних підрозділів, а за принципом участі у формуванні одного результату. Таким чином утворюється новий
об’єкт управління — процес. Принцип
— досягнення цілей функціонування підприємства. Важливо зрозуміти, що процесний підхід — це метод управління, а
не організації, не побудови структури. Тому що
бізнес-процес — об’єкт віртуальний, межі якого
змінюються динамічно, відповідно до поточних
наших потребам. На чолі бізнес-процесу ставимо власника, що не означає утворення зв’язків
підпорядкування в рамках процесу. Тому процесне управління допускає участь одного і того
ж працівника в різних бізнес-процесах. Власник
забезпечує результативність управління, тобто гарантоване досягнення цілей. У тому числі: визначає необхідні зв’язки в системі управління, планує
процес, оцінює його, вносить зміни. Функціональні керівники забезпечують ефективність виробництва, тобто гарантовану відповідність продукту
вимогам при мінімальних витратах. У тому числі:
визначають вихідні матеріали і ресурси, забезпечують їх оптимальне використання; забезпечують
виконання бізнес-процесу (вимоги документованих методик), управляють невідповідностями.
Необхідно зазначити: підприємство, що впровадило процесний підхід, має такі характеристики:
— Процеси названі і визначені (описані).
— Відносини між процесами зрозумілі в термінах кордонів, входів, виходів, початку та закінчення, а також вимог усіх зацікавлених сторін.
— Кожен працівник розуміє, в якому процесі
він працює, які цілі у цього процесу, який внесок
він робить у досягнення цілей.
— Кожен процес оснащений способами вимірювання його входів і виходів, що дозволяють
оцінити рух до мети процесу.
— У кожен процес інтегровано методологію,
що дозволяє систематично підвищувати результативність та ефективність процесу.
І насамкінець. Майбутнє непередбачуване, але
все одно настане. Тому нам слід якнайкращим
чином підготуватися до нього. Звичайно, відповідальність керівників — це мистецтво наділяти
речі їх справжньою цінністю і відповідно до неї
порівнювати свої зусилля. Але мистецтво природного судження може бути облагороджене інформацією і продуктом її переробки — знанням.
Як писав Блез Паскаль: «Немає нічого більш звичайного, ніж правильне, — питання тільки в тому,
щоб виділити його з іншого». Для того, щоб «виділити», і потрібна система інформаційного забезпечення управління якістю діяльності.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ

ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»

— внутрішні основні процеси — передача, збут
електроенергії, енергосервіс (створення результату),
— споживачі та інші зацікавлені сторони (це
пропозиція результату),
— фінанси (фіксація результату),
— оновлення та удосконалення (збереження
результату).
Різні аспекти необхідні як взаємодоповнюючі
один одного елементи, що дають максимально
повний опис підприємства. Вони взаємопов’язані,
взаємозалежні і утворюють динамічну структуру,
яка відповідає єдиним закономірностям. На верхньому рівні — оцінки оновлення і вдосконалення,
а не фінансові результати, оскільки мета якості —
не прибуток, а доцільність. Стратегія підприємства покликана випереджати ринкові зміни, а не
пристосовуватися до змін, які вже відбулися.
Цінність збалансованих оцінок полягає в
з’єднанні і взаємозв’язку всіх ключових аспектів
і комплектуючих їх показників для досягнення
стратегічних цілей — на противагу концентрації
на ізольованих вимірах. Це важливо, бо безліч
даних не дають знання, якщо не визначені закономірності, що їх з’єднують.
Зокрема, в збалансованій системі розрізняють
показники, що вимірюють досягнуті результати,
і показники, що відображають процеси, які забезпечують досягнення цих результатів. Обидві
категорії показників повинні бути пов’язані між
собою, оскільки для отримання перших (наприклад, деякого рівня продуктивності) потрібно
реалізувати другий (наприклад, досягти необхідної завантаженості виробничих потужностей). На
практиці увага, як правило, зосереджується на
показниках першої категорії, а це призводить до
того, що бізнес-процеси залишаються неконтрольованими або слабоконтрольованими.
Залишається відкритим питання: яка кількість
показників необхідна і достатня для адекватної
оцінки якості діяльності? Прийнятий нами підхід
до ідентифікації збалансованого набору показників — розумна достатність — Satisficing (шотландське слово «Satisficing» запропонував використовувати Герберт Саймон (Herbert Simon)

на: «Не все, що можна порахувати, йде в розрахунок і не все, що йде в розрахунок, можна
порахувати». Тобто мудрість (знання того, що не
гідне уваги), а також інтуїція і здоровий глузд —
не скасовуться. Тому що об’єктивні показники,
можливо, і є, але ж ми маємо справу з суб’єктами.
Сенс народжується в царстві суб’єктивного. Тож
вирішення багатьох наших проблем далеко не
очевидні. Не завжди очевидні навіть самі проблеми. І вже зовсім рідкісні випадки, коли проблема
є саме тим, чим вона здається на перший погляд.
Але якщо ми все-таки покладаємося на свої судження більше, ніж на факти, то і відповідальність
за результати повинні брати на себе.
Збалансовані оцінки допомагають боротися з
оптимізацією окремих аспектів, змушуючи керівників розглядати всі основні виміри, критичні для
успіху підприємства. Роль збалансованих оцінок
полягає в донесенні до співробітників і менеджерів цілей підприємства (до чого прагнути), а не
того, що вони повинні робити. На цій основі можна і треба розробити процедуру мотивації персоналу і тим самим спрямувати дії кожного співробітника на досягнення цілей підприємства.
Збалансована система показників — це не
ще одна система обліку, а система стратегічного
управління підприємством на основі вимірювання та оцінки його результативності та ефективності за набором спеціально підібраних показників,
що відображають всі аспекти діяльності підприємства. Автоматизація процедури оцінки діяльності на основі збалансованої системи показників дозволить удосконалити систему управління
підприємством, створити єдиний інформаційний
простір, забезпечити підтримку прийняття управлінських рішень керівниками всіх рівнів. У той же
час оперативні зіставлення фактичних і планових
показників залишаються предметом уваги інших
інформаційних підсистем (діагностичних), хоча
насправді провести між ними межу досить складно.
Зупинимося докладніше на взаємозв’язку збалансованих наборів показників з впровадженням
процесного підходу до управління. Реалізація
розробленої відділом управління проектами про-

Адекватність оцінювання — запорука того,
що підприємство працює як слід. На думку
християнського філософа раннього середньовіччя Боеція, «всяка доля є благо, оскільки вона чи справедлива, чи корисна». Однак,
стосовно корпоративного успіху нам ближче
підхід прагматичний, ніж філософський. Нас
хвилює не стільки те, де ми зараз перебуваємо
і що з нами станеться, скільки наш стан. Інакше кажучи, ми бажаємо не виглядати краще, а
стати кращими. Для будь-якого підприємства
дорогоцінним є істинне знання свого власного
«я». Без цього знання навіть успіх не повинен
втішати, бо захоплює ласками і часто збиває
з шляху. Справжнє благо — це та доля, яка
відплачує справедливо за нашими зусиллями. Тому й необхідна фактична, не умоглядна
оцінка наших зусиль. Представлений вище
підхід дозволяє цього досягти.

Олексій КОВАЛЬОВ,
начальник відділу
управління проектами.
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Якість

У попередній статті (газета «Енергія», № 2-3
(212-213), лютий-березень 2015 року) ми розглянули питання ініціювання проекту з моделювання бізнес-процесів, практичні задачі
цього проекту, виділення бізнес-процесів
верхнього рівня, питання визначення власників бізнес-процесів.
За десятирічний термін функціонування та
розвитку системи управління кількість побудованих моделей бізнес-процесів, технологічних процесів в Компанії є досить великою (понад 400 моделей), а отже, і управляти
ними, підтримувати в актуальному стані досить складно без створення єдиного репозиторію моделей процесів, без автоматизованої
системи моделювання бізнес-процесів.
В результаті аналізування цілого ряду програмних продуктів, тестування демонстраційних версій програмних продуктів було
прийнято рішення впровадження системи
бізнес-моделювання «Business Studio». Які ж
основні можливості системи?
Це, в першу чергу, проектування бізнеспроцесів, проведення імітаційного моделювання та функціонально-вартісного аналізу
бізнес-процесів, проектування організаційної структури, розробка технічного завдання на впровадження інформаційних систем.
Окрім того, формування регламентної документації та доведення її до працівників, розробка збалансованої системи показників та
контроль значення показників, їх аналізування, підтримка системи управління Товариства
в цілому.
Жодна система моделювання, жоден програмний продукт сам по собі не забезпечить
функціонування системи управління, впровадження процесного підходу до управління.
Тому для впровадження єдиного підходу до
моделювання бізнес-процесів було розроблено та введено в дію Положення про галузь
діяльності «Моделювання бізнес-процесів
ПАТ «Хмельницькобленерго» в середовищі

З історії електроенергетики краю

ПОБУДОВА БІЗНЕС-МОДЕЛІ

ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ
Business Studio» № 08-01-ПГД-01-2015». Це
положення є своєрідною угодою, що містить
загальні принципи, нотації та правила моделювання бізнес-моделі діяльності Товариства.
Що ж таке бізнес-модель? Це модель бізнесу, що містить такі елементи, як бізнес-процеси, організаційну структуру, інформаційні
системи, ресурси та інформацію, цілі та показники бізнес-процесів.
Побудована бізнес-модель забезпечить менеджмент Товариства, власників бізнес-процесів прозорою інформацією про бізнес-процеси, забезпечить неперервний контроль над
зв’язками процесів, впровадження регламентів бізнес-процесів, а це має безпосередній
вплив на ефективність системи управління в
цілому.
Окрім того, побудовані моделі процесів є
основою для впровадження Збалансованої
Системи Показників (ЗСП). ЗСП забезпечує інтеграцію як фінансових показників діяльності, так і не фінансових, враховуючи виділення
п’яти стратегічних перспектив: операційної,
ресурсної, фінансової, перспективи оновлення та вдосконалення, перспективи споживачів та інших зацікавлених сторін.
Стратегічна карта — це причинно-наслідкова діаграма, об’єктами якої є головні стратегічні цілі відповідно до виділених стратегічних перспектив. Щодо кожної цілі в стратегічній карті визначено показники, які її характеризують.
Показники розподіляються на показники
виходу (дозволяють оцінити відповідність виходу процесу вимогам НД), показники функціонування (дозволяють оцінити відповід-

ність процесу вимогам НД в ході
його виконання), показники результативності
(характеризують ступінь досягнення запланованих результатів), показники ефективності (характеризують зв’язок між досягнутими
результатами та ресурсами, що використані).
Важливим елементом бізнес-моделі є сформовані регламенти бізнес-процесів. За допомогою регламентів спроектовані бізнес-процеси впроваджуються в діяльність Компанії.
Регламенти процесів містять інформацію
про:
— виконавців процесів;
— взаємодію з іншими процесами та зовнішнім середовищем;
— діаграми процесів, що спроектовані за
допомогою однієї із прийнятих нотацй моделювання;
— організацію виконання процесів (опис
функцій процесів);
— роз’яснення до процесів;
— матрицю відповідальності;
— цілі та показники процесів.
Структура регламентів є досить гнучкою і
залежить від рівнів декомпозиції процесів та
змістовного наповнення моделей бізнес-процесів.
В Компанії при побудові моделей процесів
використовуються всі доступні нотації в середовищі Business Studio, а саме: Idef0; Процес; Процедура; EPC; BPMN.
Кінцевим етапом моделювання та оптимізації бізнес-процесу є здійснення аудиту процесу, що покликаний оцінити якість процесу
виконання робіт або способів виконання певних операцій.

Тобто головний зміст аудиту
процесу — це перевірка здатності процесу забезпечити необхідну якість результатів роботи. Для цього необхідно:
перевірити дотримання встановлених вимог до процесу: відповідність процесу встановленим нормативним документам, регламентам,
схемам;
визначити проблемні етапи, якщо вони
не були вирішені в процесі проектування та
оптимізації процесу;
оцінити характеристики процесу з погляду
якості та продуктивності;
перевірити необхідність та дієвість документації, записів, що супроводжують даний
процес.
Результати аудиту процесу можуть бути
основою для наступної ітерації перегляду та
оптимізації процесу. Це дасть змогу спроектувати оптимальний бізнес-процес, що відповідає наступним критеріям:
— відсутність в ланцюзі процесу робіт, що
не додають цінності для споживача (в т.ч. внутрішнього);
— встановлення внутрішніх контрольних
точок;
— послідовність створення цінності бізнеспроцесу має адекватне відбиття в документообігу;
— відсутність «вузьких місць» в ланцюзі
процесу;
— власником бізнес-процесу є керівник,
який реалізує цикл PDCA.
Отже, побудова бізнес-моделі, підтримка її
в актуальному стані є невід’ємною складовою
системи управління Товариства, основою для
постійного удосконалення виробничої діяльності.
Олена ГРИНЕВИЧ,
провідний інженер ВУЯ.

ПТЕС У ПРОСКУРОВІ: ІСТОРІЯ НЕЗАВЕРШЕНОГО СПОРУДЖЕННЯ
Виходячи з того, що інфраструктура Проскурова в другій половині 30-х років значно
розширилась, розвиток промислового, житлового і військового будівництва випереджав
темпи виробництва електроенергії, а в 1936
році взагалі назріла загрозлива ситуація в роботі комунальної ДЕС, партійно-господарські
і радянські органи міста і області ще з 1934
року почали піднімати питання спорудження
нової, вже паротурбінної, електростанції загальною потужністю не менше 8000 кВт. ПТЕС
мала забезпечити електроенергією всі види
споживачів у межах 8-10 км від Проскурова
для зовнішнього і внутрішнього освітлення,
роботи комунальних і промислових підприємств, спеціального та сільськогосподарського будівництва і споживання. В першу чергу
(1937-38 р.р.) планувалося повне забезпечення електроенергією міста і восьми сіл, а в подальшому ще 10 сіл району.
Проведені розрахунки показали, що до
1940 року місто та околиці будуть споживати
21 286 тисяч кВт.год в рік при потужності агрегатів 6250 кВт. Для вдоволення цих потреб на
ПТЕС потрібно встановити агрегат потужністю 3 тисячі кВт першої черги (1937 р.) для
покриття дефіциту електроенергії дизельної
ЕС. З ростом споживання продовжити будівництво для розміщення ще двох агрегатів. Будівництво ПТЕС може розтягнутись на 6-8 років в міру розвитку міста і району та досягти
потужності 8-10 тис. кВт. При тому слід передбачити розширення будівництва ЕС, яка мала
б виконувати функцію теплоелектроцентралі
для опалення казарм гарнізону, будинків командного складу, 10-12 великих житлових
будинків в самому місті і для забезпечення теплотехнічних процесів пивоварного і цукрового заводів та кондитерської фабрики.
Обговорення питання теплофікації наштовхнулось на дефіцит в країні теплофікаційних
агрегатів, а також на відсутність споживачів
тепла, які були б сконцентровані в одному
районі міста (хоча в 1938 р. такий агрегат був
виділений, і він мав забезбечити відпрацьованою парою розташоване неподалік військове

містечко). При обговорені питання місцерозташування ЕС розглядалися такі варіанти: а)
будувати ЕС в районі Деражнянського торфородовища; б) будувати електростанцію в Проскурові, або на околиці, поблизу вже готового
водоймища. Варіант а) був відкинутий, бо розрахунки показали, що витрати на доставку
торфу в Проскурів обійдуться дешевше, ніж
будівництво в районі торфорозробок на 3,5
млн. крб., крім цього, собівартість електроенергії знизиться на 3 коп. за 1 кіловат-годину.
Для вирішення питання місця будівництва
ПТЕС в Проскурів виїжджала спеціальна міжвідомча комісія, яка, вивчивши ситуацію на
місці, зробила і в подальшому затвердила вибір майбутнього розташування ЕС. Не останню роль (а може, й кардинальну) грало питання забезпечення електростанції водою. Далі
— наявність площі і комунікацій (залізниці,
шосе).
Отже, із земель Книжковецького колгоспу
було вилучено 15 га землі за хутором Ближнє
Ракове на правому березі р. Кудрянка (в 30-х
роках у неї була назва Сомець) в трьохстах
метрах від магістральної залізниці Жмеринка-Волочиськ. Зараз у цій місцевості розташовані зооветлікарня, житлові будинки, ПС -110
кВ ‘’Східна’’, до вул. Довженка і вздовж річки
до села Книжківці. На вул. Пілотській в місці
її сходження з вул. Чорновола на мосту через Кудрянку планувалось звести греблю для
утворення водосховища ємкістю 870 тис. куб.
з площею дзеркала 92 га. Такий об’єм води, за
розрахунками, повністю забезпечував потребу електростанції, навіть якщо вона в подальшому потребує розширення.
Згідно з постановою Раднаркому УРСР будівництво 1-ї черги електростанції розпочалось у червні 1936 року. Попри труднощі, що
постійно виникали (не були відпущені кошти
по лінії резервного фонду РНК і фонду оборони), будівництво розпочалось доволі успішно. Завдяки увазі з боку місцевих і обласних
партійних та радянських органів з допомогою
центральних організацій до першого кварталу 1937 р. було освоєно 700 тис. крб. В осно-

вному закінчені всі підсобні і допоміжні споруди. Побудовано: гуртожиток на 120 ліжок,
базисний склад для палива, склад для цементу і будматеріалів, слюсарно-ковальська
майстерня, кухня і їдальня, приміщення тимчасової контори, гаражі. Виконані роботи (до
75%) з будівництва насосної станції і корпусу
розподільчих пристроїв. Завезена достатня
кількість необхідних матеріалів для продовження будівництва в 1937 році.
Однак, як стало відомо обласному керівництву, кредити на продовження будівництва електростанції, асигновані на 1937-38
р.р. в сумі 3 млн. 400 тис. крб., за рішенням
Раднаргоспу зняті і, по суті, будівництво призупинилось, а потім взагалі було законсервоване. Протягом передвоєнних 1938-41 р.р. всі
намагання місцевих органів і командування
гарнізону домогтися відновлення асигнувань
розбивались об глуху стіну. В обласному архіві зберігаються їх листи до союзного і республіканського урядів, до народних депутатів
СРСР від Кам’янець-Подільської області з проханням вплинути на ці обставини і виділити
хоч би мінімальне асигнування. У відповідь —
ні обіцянок, ні пояснень…
Ось уривок із листа за підписом командира
і комісара 1-го кавалерійського корпусу командуючому військами Київського воєнного
округу командарму першого рангу Якіру: «Дизелі Проскурівської електростанції працюють
без зупинок, цілодобово, і тільки на 30% забезпечують потребу військового гарнізону в
електроенергії. В період вечірнього максимуму залишаються без світла казарми, конюшні,
будинки командного складу, спецгаражі (крім
об’єктів спеціального військового призначення). Розрив між потребами і потужністю ЕС
тільки по гарнізону складає більше 2000 кВт.
Через такий стан значно страждають життєві
потреби гарнізону в водопостачанні військових частин, створюється загроза в питанні
протипожежного захисту. З великими перебоями працює банно-пральне господарство,
що може призвести до виникнення захворювань і епідемій, а це, в цілому, послаблює бо-

єздатність гарнізону і виконання його функцій. Через такі, виключно важкі умови, і щоб
запобігти ще більшим ускладненням, прошу
порушити клопотання перед Раднаргоспом
про перегляд його рішення з питання припинення будівництва електростанції в Проскурові і наполягати на його продовженні, як
єдиного можливого виходу із такого важкого
стану».
Листи-звернення були направлені до народного депутата Верховної Ради СРСР, Президії Верховної Ради України та тресту «Укркомуненерго». У них наводились цифри і факти
катастрофічного стану в енергозабезпеченні
міста. Бо якщо на початку (1936 р.) будівництва ПТЕС розрив між потребою в електроенергії та потужністю діючої ДЕС складав 30003500 кВт, то вже у1938 році — 5000-5500 кВт.
Внаслідок цього нормальне обслуговування
таких підприємств, як водогін, хлібозаводи,
м’ясо- та птахокомбінати, залізничний транспорт, промислові підприємства та гарнізон,
поставлене під загрозу, не беручи до уваги
населення міста та околиць.
Які причини змусили припинити будівництво паротурбінної електростанції, з’ясувати
не вдалося. Але, безумовно, їх могло бути
декілька: насувалась Друга світова війна; розміщення нової крупної ЕС поблизу кордону,
через що вона могла бути знищена ворогом
або підірвана своїми при відході; дефіцит
агрегатів чи коштів; застарілий проект.
В архіві знайдений єдиний документ — телеграма з Києва про термінове направлення
обласного представника на засідання Раднаргоспу, де мало розглядатися питання продовження чи не продовження будівництва.
Які були прийняті рішення — це, мабуть, таємниця. Єдине, що стало відомо, — оголошення
про розпродаж будматеріалів і здача в оренду місту побудованих об’єктів.
Невдовзі розпочалася війна...
Микола ШАФІНСЬКИЙ,
завідувач музею електроенергетики
ПАТ «Хмельницькобленерго».
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КОМАНДА ВОЛОЧИСЬКОГО РЕМ —
ТРЕТЯ У РАЙОНІ З ФУТЗАЛУ

У спортивних комплексах Волочиського професійно-аграрного ліцею та машинобудівного заводу
ПАТ «Мотор Січ» відбулися змагання на першість із
футзалу серед підприємств та організацій району.
Участь у змаганнях взяла й команда Волочиського
району електромереж ПАТ «Хмельницькобленерго», у складі якої — майстри дільниць розподільчих
мереж І. Білий та Г. Божик, електромонтер з експлуатації приладів обліку А. Горбатюк, в.о. головного
інженера В. Собко, контролер енергонагляду С. Ковальчук, інженер з ОЕР В. Крук, черговий диспетчер
ОДГ М. Матола, інспектор енергонагляду О. Собко
(капітан команди).
У непоступливій боротьбі енергетики-спортсмени одержали перемогу над командами лікарні
ветмедицини (2:1) та державних службовців (3:0).
Але й зазнали поразок — від футзалістів ТзОВ «Агробізнес» (1:2) та ПАТ «Мотор Січ» (1:3). У результаті
команда Волочиського РЕМ посіла третє призове
місце серед дев’яти команд-учасниць змагань.

СЮДИ ЗАТЕЛЕФОНУВАЛИ ВЖЕ
ПОНАД 70 ТИСЯЧ СПОЖИВАЧІВ
Такі результати першого року роботи КонтактЦентру — сучасного, організаційно та технічно
ефективного підрозділу Хмельницької енергопостачальної Компанії. Створений за найкращими
європейськими і вітчизняними зразками, цей досконалий комунікаційний «міст» між енергетиками
та споживачами електроенергії безперебійно задовольняє вимоги й потреби останніх.
За словами заступника директора з маркетингу
та енергозбуту ПАТ «Хмельницькобленерго», керівника Контакт-Центру Руслана Слободяна, підрозділ
підтримує нині всі сучасні технології взаємодії Компанії зі Споживачем: телефонний дзвінок оператору, IVR (автоматичне меню самообслуговування),
повідомлення електронною поштою callcenter@
oe.ic.km.ua, звернення споживачів через webпортал. У найближчих планах — реалізація SMSрозсилання.
Ядром апаратно-програмного забезпечення
Контакт-Центру, як зазначає заступник генерального директора Компанії, директор з розвитку управління та інформаційних технологій Ярослав Петрусик, є інформаційні комплекси білінгових систем
власної розробки. Вони реалізують логіку процесів
взаємодії зі споживачем, забезпечують операторів
Контакт-Центру всією необхідною інформацією в
момент контакту та дозволяють в on-line режимі
виконувати маршрутизацію заявок, ініціювати різні
запити, наряди на роботи і т.ін.

Долі людські

ПЕРЕМОГУ НАД ФАШИЗМОМ НАБЛИЖАЛИ І В ТИЛУ...
У своїх роздумах про війну хочу зауважити:
воїни, які ціною свого життя стали на перешкоді
вогняному валу, котився від Бугу до Волги, мають завдячувати тим, хто на безмежних заволзських та зауральських просторах удень і вночі, у
спеку і холод не відходив від конструкторських
дошок і заводських цехів — для того, щоб боєць,
який іде в атаку, мав з чим і на чому в неї йти.
Ведучи мову про це, слід пам’ятати, що в тилу
залишилися ті, хто був не здатний носити зброю,
і ті, хто ще, по суті, був дитиною-підлітком, а також жінки. Жінки, подібних яким, мабуть, немає
і не буде в жодній країні світу. І це не одноразовий подвиг тих поколінь жінок. Сьогодні українські жінки в ситуації, що склалась, показали
себе найвідданішими, найстійкішими і наймобілізованішими в прагненні захистити свою країну, свою сім’ю від нової загрози. Жінки, на плечі
яких як тоді, так і зараз випав неймовірний тягар
війни, вагу якого не передати словами.
У війни багато облич, а скільки трагічних доль
— не перелічити. І в кожного вона своя, окремо
пережита, пропущена через розум і серце. І в
кожного своя оцінка пережитого. Але, оцінюючи
ті події, воєнне покоління з гордістю може сказати: ‘’Ми тоді жили й зробили свій посильний внесок у перемогу над фашизмом і пишаємось цим’’.
Жінка, з якою мені довелося спілкуватись, 22
роки пропрацювала в колективі північних електромереж (нині ‘’Хмельницькобленерго’’) на посаді бухгалтера. Але навряд чи хтось знав, які
труднощі випали на долю безтурботної дівчини,
котра тільки-но закінчила восьмий клас і лаштувалась на відпочинок в піонерський табір. А тут
раптово — війна.
Розповідає Олена Євдокимівна Борисова:
— Про те, що діялось в країні в кінці 30-х років, згадувати важко, бо це не оминуло і нашу
сім’ю, і трагічно відбилось на всій родині. Я рано
залишилася сиротою на утриманні бабусі і вже
заміжньої сестри. Сестриного чоловіка називала татом. Жили ми тоді в місті Куса Челябінської
області, де до війни був один чавуноливарний
завод, перепрофільований під час війни для
виробництва снарядів та авіабомб. Сюди взимку 1941-42 років були евакуйовані ще п’ять заводів з тимчасово окупованої території. І серед
них — Ленінградський завод Наркомату артилерійського озброєння, на якому я працювала два

Війна і ми

роки. На той час я тільки закінчила вісім класів,
і мені навіть не виповнилось 16 років, але була
мобілізована і стала до металообробного верстата, виготовляла деталі до артилерійських мін.
Вчилися ми на ходу, тут же на робочому місці,
а оскільки я була невеличкого росту, довелось
ставити під ноги підмостки. Серед робітників
більше половини складали 15-17-річні юнаки
та дівчата. Працювали в три зміни, спізнюватись не мали права з жодних причин, бо за 5
хвилин запізнення віддавали під суд. А було
й так, що тижнями не виходили з заводу, коли
було потрібно виконати термінове замовлення.
Ночували в цеху. Незважаючи на це, добре усвідомлювали всі обставини, швидко дорослішали
і розуміли значення нашої роботи. Не тільки
жорсткі порядки, встановлені на оборонних
заводах, загартовували нас. Зима 1941-42 років
була дуже суворою. Тільки уявіть завод під відкритим сибірським небом: територія заставлена
верстатами й устаткуванням, оточена високим
парканом з дощок, а ззовні — охорона. Мороз
до 40 градусів, і ми, підлітки, не полишали робочих місць. Працювали без вихідних, відпусток і
компенсацій, а зарплати майже не бачили: то
підписувались на позику й гроші передавалися на потреби фронту, то на побудову танкової
колони, а залишок нараховувався на обіди в заводську їдальню. Взимку ці обіди складалися з
кількох шматків хліба і щів з кислої капусти, влітку — з кропиви, кваску і пареної ріпи. Ніхто не
скаржився, бо свято вірили в перемогу, і ця віра
допомагала долати труднощі.
У довоєнні роки в Радянському Союзі була популярною пісня зі словами:

’’Если завтра война, если враг нападет,
Если темные силы нагрянут,
Как один человек, весь советский народ,
За свободную Родину встанет’’.

Слова цієї пісні ми часто співали в школі, і
коли це ‘’завтра ‘’ прийшло, ми в єдиному пориві
стали на захист своєї Вітчизни — чоловіки, жінки
і діти. І хоч нам довелося здобувати перемогу в
глибокому тилу, ми всім серцем були з тими артилеристами, танкістами і льотчиками, для яких
виготовляли озброєння, і разом йшли в бій. Сьогодні на схилі літ, поринаючи думками в ті далекі
часи, я горда, що в перемозі, яка давалася нам
ціною неймовірних випробувань і величезних

ГОРОДОЦЬКІ ЕНЕРГЕТИКИ ДОПОМАГАЮТЬ
РЕМОНТУВАТИ ВІЙСЬКОВУ ТЕХНІКУ

Гілля калин похилилося...
Мамо, кому ж ви молилися?
Скільки іще забере вона
Твоїх дітей не твоя війна?..

До уваги читачів

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ
ГАЗЕТИ «ЕНЕРГІЯ»!

Редакція газети «Енергія».

І в наші дні перемога над недругами України наближається і в тилу.
Так, волонтери Городоччини взялися за ремонт військової техніки. На
території ТОВ «Міжрайпостач» група добровольців відремонтувала
БТР Ярмолинецької військової частини. З тієї ж військової частини був
пригнаний БРДМ, в якого волонтери «вдихнули» нове життя на території місцевого ринку «ФОРУМ».
Активну участь у відновленні БТР та БРДМ взяли й працівники Городоцького РЕМ. У вільний від роботи час майстер з ремонту транспорту Анатолій Печенюк та слюсар з ремонту автомобілів Анатолій
Сокальський допомогли з ремонтом двигунів і механічної та гідравлічної частин бойових машин.
Цей внесок городоцьких енергетиків у майбутню спільну перемогу
України мав нагоду наочно оцінити перший заступник генерального
директора ПАТ «Хмельницькобленерго», директор з маркетингу та
енергозбуту Олег Козачук.
Прес-служба ПАТ «Хмельницькобленерго».
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Микола ШАФІНСЬКИЙ.

«Я ТАК НЕ МОЖУ, А ЯК ЗМОЖЕШ ТИ?..»

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».

Люб’язно нагадуємо Вам, що
чимало пізнавальної та корисної
інформації про сьогодення і перспективи ПАТ «Хмельницькобленерго» Ви можете отримувати
й на офіційному сайті Компанії
www.hoe.com.ua та на її порталі
www.oblenergo.km.ua, а також
переглядаючи щотижневу передачу «Тиждень Енерго» на телеканалі «Поділля-Центр». До речі,
електронні версії нових та архівних номерів газети «Енергія» і
передачі «Тиждень Енерго» є доступними для Вас на інтернет-ресурсах Компанії.

втрат, є і мій посильний внесок...
У цих спогадах
лише факт, короткий
фрагмент життя з
тих важких і грізних
років. А скільки їх ще
не розказаних! Це —
одна із сторінок війни, розповіді про
яку рідко зустрінеш
в художніх творах
чи публікаціях. Якщо
навести статистичні дані, то вони свідчать про
те, що до кінця 1941 року на схід було евакуйовано 2593 промислових підприємства, завдяки
чому ці заводи відправили фронту понад 112
тисяч літаків, близько 103 тисяч танків і САУ, 834
тисячі гармат і мінометів, незліченну кількість
боєприпасів.
За роки війни звання Героя Соціалістичної
праці було удостоєно понад 200 трудівників
тилу, понад 205 тисяч нагороджено орденами і
медалями. Серед них — Олена Борисова за внесок у перемогу над ворогом — медалями ‘’За победу над Германией ‘’ і ‘’За доблестный труд’’.
Насамкінець наведу лише декілька епізодів з
подальшої долї нашої героїні. Влітку 1944 року,
коли війна вже відкотилась до західних кордонів СРСР, сестриного чоловіка відправили на відбудову зруйнованого господарства України. З
ними поїхала й Олена Євдокимівна і залишилась
жити в Україні. Закінчила з відзнакою фінансовокредитний технікум, потім Одеський кредитноекономічний інститут. Як і в війну, так і в мирний
час була сумлінною трудівницею. Три терміни
поспіль обиралась депутатом Ярмолинецької
селищної ради, головою фінансово-бюджетної
комісії. Загалом, з 36 років невтомної праці 22
роки віддала енергетиці.
...Після війни минуло 70 літ. Весна знову повертає нас до трагічного минулого народу, до
тих, хто непосильною працею і героїзмом здобував перемогу. Нелегка старість у ветеранів, важко терпіти хвороби, а нерідко і байдужість. Тому
ми маємо зробити все, щоб покращити їхнє життя. Щоб відпущене їм вони прожили по-людськи,
в оточенні шани і поваги.

Це слова нової пісні Святослава Вакарчука. Почула їх — і знову захотіла звернутися до вас, дорогі мої колеги. Так, це не наша війна, не ми її почали, не ми вторглися на чужу територію, не ми... Але горить наша земля,
вщент знищені наші міста, вмирають наші чоловіки...
Я розумію вас, всіх тих, хто ремствує на нашу владу, на військовий збір,
що вираховують з нашої заробітної плати, на виділення коштів із Держбюджету на потреби армії, на знецінення гривні. Я це розумію, але... Послухайте тих, хто повернувся з зони АТО, тих, хто бачив війну не з екрану
телевізора. І ви не опустите руки, бо хто як не ми маємо підтримати наших хлопців.
Хто як не ми...
Ми з вами, подільські енергетики, зробили багато взимку. Саме на ваші
кошти було закуплено і комплекти термобілизни, і спальні мішки, саме
вашими рууками було пошито балаклави, вирізано каремати, змайстровано буржуйки, сплетено сітки, приготовлено борщі...
Це було зроблено тоді, але і тепер, на жаль, не відпала потреба в нашій
допомозі. Тому продовжуємо сушити овочі (вже за теперішніми цінами)
для борщів, які так полюбилися нашим хлопцям, почастували військових
випеченими до Великодня пасками, сплели дві сітки захисного кольору...
Дякую всім, хто долучився до цієї справи: працівникам ДВЕМ і Хмельницького РЕМ за сплетені вже літні сітки, Меджибізького і Старосинявського ЦЦР — за буржуйки, Старосинявського РЕМ, Меджибізького ЦЦР,
а ще ОДС, ВІКС, ВІТ, бухгалтерії — за виготовлені борщі (а їх вже більше
800 наборів, якими можна нагодувати понад 16000 воїнів!), дякую жінкам
ЛОК СП «Яблуневий сад» за смачні домашні паски, дякую всім, кого зараз
не назвала. Ваш внесок дуже великий!
Я вірю, що наша доля в наших руках і що лише разом ми зможемо вистояти і вберегти нашу Україну.

Так було добре там і колись,
Там, де без поту і там, де без сліз.
Тільки не було в тому мети —
Я так не можу, а як зможеш ти?..

Дизайн і комп’ютерна верстка — Балема Р.М.
Прес-служба ПАТ “Хмельницькобленерго”
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