ЧИТАЙТЕ
У ЦЬОМУ
НОМЕРІ:

«…Із привітного
пташиного щебету і
веселих дитячих голосів у «Джерельці»
розпочалася перша
літня зміна. З усіх
куточків Хмельниччини до бази відпочинку ПАТ «Хмельницькобленерго» прибули півтори сотні школярів. Ще
три десятки приїхали сюди відпочивати аж із Харківської області».

«...Особливістю
проведення останнього дослідження є залучення до
нього так званих «стейкхолдерів» — зацікавлених сторін. Респондентами були самі ж працівники Товариства, які відповідали на запитання з точки
зору споживача послуг. Анкетування проводилося
протягом року на базу навчально-курсового комбінату ПАТ «Хмельницькобленерго» і дозволило охопити
широке коло спеціалістів...»
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Середній рівень за сприйняттям

«...Я сам сказав,
що хочу потрапити в зону АТО,
мене ніхто сюди
не затягував силою, це моє особисте бажання. Я
сам хочу тут бути,
хочу
зробити
щось хороше для
своєï Батьківщини, для людей, які тут живуть та потребують нашоï допомоги».
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Престиж Компанії

сучасне обладнання

розуміння специфічних потреб

сприйняття інтересів як власних
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Регіональна галузева нарада — на базі «Хмельницькобленерго»
В інформаційно-консультаційному центрі ПАТ «Хмельницькобленерго» відбулася перша цьогоріч регіональна нарада за участю заступника Міністра енергетики та
вугільної промисловості України Олександра Светеліка,
керівництва енергопостачальних компаній Південно-Західної електроенергетичної системи, представників Головдерженергонагляду, Інспекції з експлуатації електричних мереж та НКРЕКП, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької та Чернівецької облдержадміністрацій. На ній
обговорено роботу паливно-енергетичного комплексу в
осінньо-зимовий період 2014-2015 років, підготовку мереж до роботи в грозовий період, завдання з підготовки
енергопостачальних організацій та соціально важливих
споживачів до осінньо-зимового періоду 2015-2016 років, а також забезпечення надійності електропостачання
споживачів Південно-Західного регіону України.
З вітальним словом до учасників наради звернувся генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександр
Шпак, поінформував (в тім числі й засобами відеопрезентації)

про діяльність та здобутки Компанії.
Голова Хмельницької облдержадміністрації
Михайло Загородний подякував очільнику ПАТ
«Хмельницькобленерго» за ефективну роботу. Зокрема, зазначив: «Область успішно пройшла осінньо-зимовий період. Навіть у випадках аварійних
відключень було забезпечено безперебійне електропостачання лікарень, шкіл та інших соціальних
об’єктів».
Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України Олександр Светелік у своєму

виступі змалював ситуацію в паливно-енергетичному комплексі, яка склалася через бойові дії на Сході
країни. Він наголосив, що потрібно спільно організувати роботу для проходження майбутнього осінньозимового максимуму, а також високо оцінив зусилля
енергетиків: «Цю зиму ми пройшли не лише завдяки
теплій погоді, а головне — завдяки роботі спеціалістів». О. Светелік повідомив про кроки Міністерства

Ми — українці!

стосовно внесення змін до законодавства та його адаптації із
законодавством ЄС.
Під час наради її учасники ознайомилися з підсумками роботи Держенергонагляду щодо контролю за підготовкою та
проходженням осінньо-зимового періоду 2014-2015 років та
організацією перспективної співпраці Держенергонагляду з
місцевими органами виконавчої влади.
Між енергетиками Південно-Західного регіону, представниками влади та інспекційних організацій відбувся жвавий обмін
думками щодо вирішення проблемних питань із забезпечення надійності електропостачання споживачів.
Після завершення власне наради заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України Олександр Светелік та Головний державний інспектор України з енергетичного
нагляду Володимир Рубанка провели брифінг для представників всеукраїнських та місцевих ЗМІ.
Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.

ТРАДИЦІЙНЕ ВИПРОБУВАННЯ ГОВЕРЛОЮ

Недавніми вихідними працівники апарату
управління та структурних підрозділів ПАТ
«Хмельницькобленерго» здійснили поїздку в
Карпати. Її було приурочено до Дня Конститу-

ції України і прийдешнього 20-річного ювілею
Хмельницької електропостачальної компанії.
Основним пунктом цікавої, насиченої екскурсійної програми стало сходження на Говерлу — найвищу точку
(2061 м) України, символ
волелюбності нашого народу. Попри несприятливі
погодні умови, хмельницькі
енергетики, гордо здіймаючи над собою Державний
стяг України і прапор ПАТ
«Хмельницькобленерго»,
підкорили цю карпатську
вершину за рекордно короткий час.
Керівник сектору заробітної плати централізованої бухгалтерії Люба Дарун
поділилася
враженнями:
«Найбільше мене вражає
дух єдності, що виникає між
людьми, такими різними за

віком, характером, посадами, коли ми стаємо
одним цілим, коли одночасно всіх переповнює гордість за те, що ми працівники ПАТ
«Хмельницькобленерго». Коли відчуваєш
неймовірну підтримку в протягнутій до тебе
руці допомоги, в підбадьорюючій усмішці, в ковтку
гарячого глінтвейну, в дружніх обіймах. Коли, стоячи на
вершині гори, ми всі разом
співали Гімн України...»
«Працівники Компанії висловлюють щиру вдячність
генеральному
директору
Олександру Шпаку за чудову патріотичну подорож
мальовничим
гірським
краєм, враження від якої
залишаться у пам’яті назавжди», — сказав заступник
генерального директора —
директор із розвитку управління та інформаційних тех-

нологій ПАТ «Хмельницькобленерго», керівник туристичної групи Ярослав Петрусик.
Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».
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Мовою цифр

Соціальна сфера

ЗНОВУ ГАМІРНО У «ДЖЕРЕЛЬЦІ»…

ХТО ПЕРШІСТЬ ВЕДЕ,
ХТО — ПОЗАДУ БРЕДЕ
Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за 5 місяців 2015 року
Назва РЕМ

Енергозбутова
діяльність

Охорона праці

Загальний рейтинг

ВІНЬКІВЦІ

9

1

9

ГОРОДОК

15

12

15
11

ДЕРАЖНЯ

11

12

ДУНАЇВЦІ

1

20

1

м.КАМ.-ПОДІЛЬСЬКИЙ

21

12

21

КАМ.-ПОДІЛЬСЬК. р-н

4

1

4

НОВА УШИЦЯ

7

12

7

м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

19

1

19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ р-н

2

20

2

ЧЕМЕРІВЦІ

6

1

6

ЯРМОЛИНЦІ

8

1

8

БІЛОГІР’Я

14

12

13

ВОЛОЧИСЬК

12

12

12

ІЗЯСЛАВ

20

1

20

КРАСИЛІВ

18

1

18

ЛЕТИЧІВ

5

1

5

ПОЛОННЕ

17

1

17

СЛАВУТА

13

20

14

СТАРОКОСТЯНТИНІВ

22

12

22

СТАРА СИНЯВА

3

1

3

ТЕОФІПОЛЬ

10

12

10

ШЕПЕТІВКА

16

1

16

Віктор Максимець,
начальник відділу оперативної інформації та звітності.

Це — у нас

ла Вільчинська…
«Екстремали», «Драйв», «Перчинки», «Тусовка»,
«Робінзони», «Оба-на» —назви дитячих загонів такі
ж веселі, як вони самі. Ще б пак: на три щасливі місяці шкільні портфелі закинуті якнайдалі, і змучена
наукою юна істота нарешті відчула повітря свободи!
Відразу після завершення урочистої церемонії
відкриття на головному майдані містечка почався «броунівський рух». Хтось взявся за спортивні
снаряди, хтось вирушив на тренажери, хтось розробляв стратегію завтрашнього дня… Рік за роком
в таборі оновлюється матеріальна база, і щороку
кожен тут знаходить щось своє — те, що найбільше
йому до душі.
Хтось із них знайде тут нових друзів, хтось навчиться нових пісень та засвоїть безцінні навички
спілкування, хтось зустріне перше кохання. Та в
будь-якому випадку у своєму першому осінньому
творі «Як я провів літо» вони вдячно згадають і цей
чудовий куточок подільської природи, і своїх приятелів, і наставників, і компанію «Хмельницькобленерго», яка змогла подарувати кожному з них 21
день абсолютного щастя.

Любов МАРЧЕНКО.

СЛЬОЗИ РОЗСТАВАННЯ І СЛОВА ВДЯЧНОСТІ…

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ВІД
Фахівці Львівського Інституту Мікропроцесорних Систем Керування
Об’єктами Електроенергетики (ІМСКОЕ)
на чолі із директором інституту Ігорем
Сабадашем провели навчання для працівників ПАТ «Хмельницькобленерго».
Метою заходу, в якому взяли участь генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександр Шпак, головний
інженер Анатолій Степанюк, директор департаменту розподільчих мереж Олександр Муха, головний інженер департаменту високовольтних
електромереж Олег Закревський,
спеціалісти галузевих служб Компанії,
було ознайомлення з характерними
особливостями експлуатації мікропроцесорного пристрою «Альтра 32».
До речі, ПАТ «Хмельницькобленерго» вже застосовує пристрій «Альтра
32», призначений для діагностування
стану ізоляції, захисту приєднань сек-

Після тривалого
міжсезоння в ЛОК
«Джерельце» життя
знову б’є потужним
джерелом.
Наші нотатки —
про відкриття нового
табірного сезону
у «Джерельці».
…Із привітного пташиного щебету і веселих дитячих голосів у
«Джерельці» розпочалася перша літня зміна.
З усіх куточків Хмельниччини до бази відпочинку ПАТ «Хмельницькобленерго» прибули
півтори сотні школярів.
Ще три десятки приїхали сюди відпочивати аж із Харківської області.
Вже другий рік поспіль табір приймає в себе дітей
своїх колег із «Харківобленерго». І якщо минулого
року тамтешні батьки відправляли своїх нащадків
не без певних пересторог, то в році нинішньому
дітлахи самі з настанням літа почали проситись на
захід. Тутешня гостинність дуже припала малим
харків’янам до вподоби.
За кілька днів, що передували офіційному відкриттю табірної зміни, діти встигли здружитися,
показати свої таланти, полюбити своїх вихователів
і обстежити кожен куточок багатогектарної території бази відпочинку. Тож на урочистій церемонії
відкриття зміни саме вони вже почувалися справжніми господарями. І з задоволенням вітали у себе
поважних гостей.
А привітати школярів із початком літнього відпочинку прибули генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександр Шпак, голова районної ради Іван Гончар, заступник голови облдержадміністрації Леся Стебло, голова Ярмолинецької
райради Михайло Шклярук, голова Хмельницької
обласної організації профспілок працівників енергетики та електротехнічної промисловості Людми-

ІМСКОЕ

ції шин 6-35 кВ, реєстрації аналогових і
дискретних сигналів електроустановок,
— у Хмельницькому РП-2. І має намір й
надалі співпрацювати з технічно прогресивним Львівським ІМСКОЕ задля забезпечення ще більшої надійності енергопостачання споживачів.
Р. БАЛЕМА.

У відомчому дитсадку ПАТ
«Хмельницькобленерго» — ДНЗ
№ 55 «Сонечко» — відбулося
зворушливе свято прощання
з дитячим садочком.
Персонал закладу постарався зробити його цікавим та веселим. Були
пісні і танці, ігри та розваги... Батьки
тридцятьох діток-«випускників» садочка говорили слова вдячності на
адресу Компанії, яка створила тут хороші умови для всебічного розвитку
малечі, а також адміністрації та всіх
фахівців закладу.
Завідувач «Сонечка» Альона Яцишина переконана, що чуйність і
турботливість керівництва Компанії-власника
і надалі будуть запорукою успішності у цьому

відомчому дитячому закладі.

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».

ЗАЧАРОВАНІ СОФІЇВКОЮ
І ВІННИЦЬКИМИ ДИВО-ФОНТАНАМИ
Нещодавно працівникам
Дунаєвецького РЕМ за хороші
результати роботи (перше місце в
рейтингу районів електромереж
у першому кварталі 2015 року)
була надана можливість здійснити
екскурсійну поїздку у Софіївський
парк, що в Умані, та на шоу
фонтанів у Вінниці.
В Умані нам відкрились прекрасні
краєвиди дендрологічного парку «Софіївка». В парку росте понад 2000 видів дерев і кущів з різних куточків нашої планети. Історія парку тісно пов’язана з романтичною історією кохання польського
магната Станіслава Потоцького і його
дружини Софії. Це мальовнича композиція зі скель, водойм, рослинності і архітектури.
Тут є головна алея, Англійський парк, Єлісейські
поля, Тераса Бельвю, Партерний амфітеатр, по
яких ми мали можливість прогулятись та насолодитись їх красою. Справжньою прикрасою
парку є фонтани. Особливо цікавою була подорож підземною річкою Ахеронт та мандрівка
Долиною велетнів.
По завершенні екскурсії «Софіївкою» наші
працівники вирушили у Вінницю, де у руслі річки Південний Буг збудований плавучий фонтан.
Перед шоу ми мали можливість ознайомитись з
пам’ятками архітектури міста, побродити його

вуличками, посидіти в затишних кафе, скуштувати страви місцевої кухні. А далі було феєричне
шоу з води, світла і музики. Ми почули патріотичні пісні, що так надихають у цей тяжкий час.
Ми повернулись у Дунаївці, отримавши велике задоволення та безліч позитивних вражень.
Щиро дякуємо керівництву нашого Товариства за надання комфортабельного автобуса та
профспілковому комітету — за організацію цієї
подорожі.

Олександр ЯВОРСЬКИЙ,
провідний інженер відділу маркетингу
і збуту Дунаєвецького РЕМ.
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З турботою про споживача

ОЦІНКА ЗАДОВОЛЕНОСТІ СПОЖИВАЧІВ
ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»

Політика ПАТ «Хмельницькобленерго» полягає зазнала суттєвих змін. Остання її редакція міс4) розраховується індекс важливості атрибута;
в підвищенні рівня задоволеності споживачів, ак- тить анкету для вимірювання якості послуг, яка
5) розраховується середньозважений показціонерів, персоналу, ділових партнерів та суспіль- складається з двох блоків: (1) вимірювання рів- ник задоволеності по кожному атрибуту;
ства шляхом удосконалення системи менеджмен- ня очікувань споживачів; (2) вимірювання рівня
6) розраховується загальний індекс якості;
ту Товариства на основі вимог стандартів ДСТУ сприйняття споживачами якості послуги, фактич7) побудова діаграми (середні показники очікуISO 9001:2008 (Управління якістю), ДСТУ OHSAS но наданої ПАТ «Хмельницькобленерго». Перший вання і сприйняття по кожному фактору).
18001:2010 (Управління гігієною та безпекою пра- і другий блоки анкети мають однакову структуру і
Загальний аналіз вищенаведеної моделі та
ці), ДСТУ ISO 14001:2006 (Екологічне керування), складаються з 17 факторів, сформульованих у ви- отриманих результатів в площині «Очікування
ДСТУ ISO 10002:2007 (Задоволеність замовників. гляді тверджень. Блоки мають подібний зміст, але мінус сприйняття» дає змогу зробити висновки
Настанови щодо розглядання скарг в організаці- відмінності за формулюванням: у першому блоці та сформулювати ключові підходи для подальшої
ях), ДСТУ ISO 10001:2013 (Задоволеність замов- споживачеві пропонується дати оцінку ідеально- розробки конкретних управлінських рішень (див.
ників. Настанови щодо кодексів поведінки для го (з його погляду) рівня якості, який він очікує табл. та рис.):
організацій) та впровадження фундаментальних отримати; у другому блоці — оцінити послугу
1. На початкову етапі проведення дослідження
концепцій Моделі ділової досконалості EFQM безпосередньо ПАТ «Хмельницькобленерго». слід відзначити, що по усім оцінюваним атрибу(European Foundation for Quality Management).
Оцінка, яка заснована на порівнянні зазначених там очікувані (ідеальні) оцінки перевищують реОдин із базових принципів побудови системи споживачами попередніх очікувань та підсумко- альні, тобто споживач не є цілком задоволеним
управління якістю відповідно до ISO 9001:2008 є вого сприйняття, більш стійка, ніж просте вимі- якістю отриманих послуг.
орієнтація на споживача. Згідно з пунктом 8.2.1 рювання задоволеності.
2. Порівняння середнього рівня очікувань та
«Задоволеність споживачів» цього стандарту:
Оцінювання відбувається за п’ятибальною шка- сприйняття конкретних факторів якості послуг
«Організація повинна відстежувати інформацію лою:
показує, що ПАТ «Хмельницькобленерго» слід
стосовно сприйняття споживачем того, чи задо5 — дуже важливий;
працювати в усіх напрямках діяльності для форвольнила організація його вимоги, оскільки це
4 — скоріше важливий, ніж ні (частково важли- мування позитивного ставлення споживачів поє одним з показників функціонування системи вий);
слуг до Товариства.
управління якістю. Потрібно визначити методи
3 — ні «так», ні «ні» (не визначене);
Показники задоволеності споживачів якістю
отримання та використання цієї інформації». Та2 — скоріше не важливий;
послуг ПАТ «Хмельницькобленерго»
кож європейський знак якості EFQM приділяє ува1 — не важливий.
гу наступним напрямкам: орієнтація на споживаШкала припускає, що респонденСередньозважений
Індекс
ча і ринок; задоволення споживачів; задоволення ти оцінюють перераховані фактори
показник
персоналу; вплив на суспільство.
(твердження), використовуючи заАтрибут
важливості
задоволеності
по
Механізми та інструменти управління енер- пропоновані варіанти відповідей
атрибута
атрибуту
гопостачальними компаніями в Україні є недо- від однієї критичної позиції (5) через
0,26
-0,059
статньо орієнтованими на врахування думки спо- нейтральну (3) і до іншої критичної 1. Матеріальність
2. Надійність
0,28
-0,066
живачів, а якщо таке і передбачено, то на несис- позиції (1). Це дозволяє скласти уяв3. Чуйність
0,45
-0,068
темному рівні. Відділ управління проектами ПАТ лення про ідеального учасника рин0,38
-0,059
«Хмельницькобленерго» ініціював проект побу- ку — узагальнений портрет енерго- 4. Гарантованість
дови моделі зворотного зв’язку із споживачем постачального підприємства.
5. Участь
0,34
-0,049
для можливості переводу абстрактних суджень
Якщо очікувані (ідеальні) оцінки
Загальний індекс якості
-0,06
про якість послуг в площину конкретних управ- перевищують реальні, використовулінських рішень із покращення якості обслугову- ються заходи щодо підвищення завання споживачів, яка б давала змогу своєчасно доволеності споживачів. Якщо очікувані оцінки
Середній рівень очікувань та сприйняття
реагувати на зниження задоволеності спожива- нижче реальних — споживач задоволений. Якщо
факторів якості послуг споживачами ПАТ
чів послугами, що надаються.
очікувані оцінки збігаються з реальними — до«Хмельницькобленерго»
Першим кроком була розробка методики цільно проводити певні заходи з підвищення за«Оцінка задоволеності споживачів
якістю послуг» (М-15-8.2.1-2015).
сучасне обладнання
Призначення цієї методики — до5,0
привабливі будівлі
розуміння
специфічних
потреб
4,4
сягнення ефективності в роботі
4,2
шляхом постійного вивчення вимо4,3
охайні співробітники
сприйняття інтересів як власних
ги споживача до послуг, аналізу по4,4
слуг на відповідність цим вимогам
3,7
4,0
3,7
3,1
та вдосконалення їх для досягнення
3,7
2,5
максимальної задоволеності спо3,4
привабливі матеріали, пов'язані з послугою
зручні години роботи
3,9
живачів. Фактично йдеться про про4,1
3,6
ведення з певною періодичністю са4,1
мооцінки щодо відповідності послуг
4,4
вимогам споживачів та проведення
3,5
виконання зобов'язань
індивідуальний підхід
4,2
3,6
подальших коригуючи дій щодо їх
0,0
удосконалення.
3,5
Методом збору інформації було
4,2
3,6
обрано анкетування споживачів.
інтерес у вирішенні проблем
компетентність співробітників 4,2
Анкетне опитування є найпрості3,6
шим та досить ефективним засо4,0
4,3
бом з’ясування думки споживача
3,7
ввічливіть та чемність співробітників 4,4
належний рівень послуг з першого разу
3,7
щодо якості послуг. Для складання
3,8
анкети та подальшого її аналізу за4,2
4,0
стосовується модель аналізу якості
4,1
відчуття безпеки при укладанні угод
професійна репутація серед населення
послуг «SERVQUAL», коли кожен з
4,3
4,4
критеріїв оцінюється за бальною
готовність допомогти
уникнення помилок і неточностей
шкалою з позиції його важливості
для замовника та задоволеності в
Середній рівень за очікуваннями
Середній рівень за сприйняттям
контексті конкретної послуги. Модель «SERVQUAL» була розроблена
на базі концепції сервісної якості,
В майбутньому передбачаються такі кроки для
створеної в 1985 році американськими вченими доволеності споживачів.
Паразурманом, Беррі та Зайтхалмом. Основою,
Особливістю проведення останнього дослі- вдосконалення процесу оцінки задоволеності
яка коротко відображає сутність концепції, є ал- дження є залучення до нього так званих «стейк- споживачів якістю послуг:
— розширення бази респондентів для отригоритм «Очікування мінус сприйняття».
холдерів» — зацікавлених сторін. Респондентами
Критеріями оцінки якості для послуг слу- були самі ж працівники Товариства, які відповіда- мання вибірки достовірних даних шляхом ангують показники, які визначають рівень задо- ли на запитання з точки зору споживача послуг. кетування споживачів в сервісних центрах ПАТ
волення потреб та інтересів споживачів цих Анкетування проводилося протягом року на базу «Хмельницькобленерго» по усіх РЕМ та через
послуг, професійність діяльності енергопос- навчально-курсового комбінату ПАТ «Хмель- електронне анкетування на офіційному порталі
тачальної компанії. До універсального набору ницькобленерго» і дозволило охопити широке Товариства;
— структурування споживачів на цільові груатрибутів для оцінки якості надання послуг коло спеціалістів — начальники дільниць, елекенергопостачальної компанії можна віднести: тромонтери з експлуатації розподільчих мереж, пи: міські та сільські (по районах) побутові спожиматеріальність, надійність, чуйність, гарантова- начальники лабораторій, диспетчери, електро- вачі; побутові споживачі та промислові підприємність та участь (емпатія).
монтери з обслуговування підстанцій, інспектори ства та інші юридичні особи.
Розглянутий метод дозволяє досить обґрунто1) Матеріальність — виробнича інфраструк- енергонагляду, майстри виробничих дільничних
тура, яка створює необхідні умови для обслугову- розподільчих мереж та персонал Апарату управ- вано відповісти на питання: яка думка споживачів
вання споживачів (устаткування, засоби надання ління. В процесі анкетування, крім безпосеред- про наші послуги, чого ми повинні прагнути, де
інформації, приміщення, де відбувається контакт ньо заповнених анкет (у кількості 325 штук), було наші слабкі місця та яка черговість необхідних
із споживачами, зовнішній вигляд персоналу);
отримано багато корисних критичних зауважень змін? Вимірюване сприйняття якості сервісних
2) Надійність — здатність вчасно, в повному до змісту анкети та методів достовірного збору ін- послуг ПАТ «Хмельницькобленерго» порівнюобсязі і в узгоджені терміни надавати послуги і формації серед користувачів послуг ПАТ «Хмель- ється з підприємством-еталоном. Одержуваний
робити це систематично;
ницькобленерго».
аналіз розриву може після цього бути викорис3) Чуйність — активна готовність допомагати
Опрацювання отриманих результатів відбува- таний як рушійний фактор для вдосконалення діспоживачам та надавати послуги швидко;
ється у декілька етапів:
яльності. При цьому ми цікавимося задоволеніс4) Гарантованість — компетентність персона1) розраховується різниця між оцінкою сприйтю споживачів в цілому, яка не є сумою окремих
лу, його інформованість і професіоналізм;
няття та оцінкою очікування по кожному фактору;
елементів продукту чи послуги.
5) Участь — чемність, толерантність, терпляче
2) розраховується середнє значення різниць
Олександр ШВЕЦЬ,
й доброзичливе звернення до споживача.
по кожному фактору;
інженер 3 категорії
В процесі практичного застосування методика
3) розраховується середнє значення факторів
відділу управління проектами.
«Оцінка задоволеності споживачів якістю послуг» по кожному атрибуту;

Війна і ми
ХМЕЛЬНИЦЬКІ ЕНЕРГЕТИКИ

НА ЗАХИСТІ УКРАЇНИ

ПАТ «Хмельницькобленерго» робить свій
чималий внесок у зміцнення обороноздатності та захист територіальної цілісності
Української держави.
Так, спеціально делеговані Компанією висококваліфіковані працівники Департаменту
високовольтних електромереж, Старосинявського цеху централізованого ремонту, служби механізації і транспорту апарату управління, інших структурних підрозділів та служб,
як і сотні інших краян, будували нещодавно
фортифікаційні споруди на контрольованих
нашою державою теренах Донеччини. Займалися облаштуванням окопів, капонірів,
траншей, споруд для ведення вогню, бліндажів та інших інженерних споруд закритого
і відкритого типу, використовуючи круглий
ліс, конструкції зі сталі та залізобетону.
«У хлопців — спартанський побут, проста,
але калорійна їжа і нелегка, відповідальна
робота…» — повідав заступник начальника
служби цивільного захисту ПАТ «Хмельницькобленерго» Валерій Мельник, котрий за дорученням генерального директора Олександра Шпака доставив бригаді хмельницьких
енергетиків додатковий інструмент, воду та
продукти харчування.
Куратори будівництва того оборонного
об’єкта відгукувалися про працівників ПАТ
«Хмельницькобленерго» як про людей, котрі
сумлінно та якісно виконують покладені на
них завдання. Тож, зважаючи на великі обсяги будівельних робіт, керівництво Компанії
відрядило на схід і другу зміну її працівників.
Як мовиться, все — для Перемоги!

РОДИНАМ ЗАГИБЛИХ
ГЕРОЇВ — УВАГУ І ТЕПЛО
СЕРДЕЦЬ

На базі лікувально-оздоровчого комплексу «Яблуневий сад» (с. Жилинці), що
належить ПАТ «Хмельницькобленерго»,
відбувся дводенний проект «Родинне
коло» для родин загиблих бійців АТО
Хмельницької області. Його ініціатором
виступив Хмельницький осередок Асоціації фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій «ПРОСТІР» за підтримки заступника голови Хмельницької
облдержадміністрації Лесі Стебло.
Упродовж двох днів десятеро родин загиблих героїв були оточені увагою психологів,
священиків, лікарів і, звісно ж, усього турботливого персоналу лікувально-оздоровчого

комплексу. Вони щиро здружилися, аби відтепер разом давати раду своєму горю…
«Такі заходи є наразі дуже актуальними,
потрібними, — переконана Л. Стебло. — Ми
не можемо бути байдужими до долі цих людей, адже завдяки жертовному патріотизмові
їхніх батьків, синів, чоловіків живе і житиме
повік Україна!»
Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».
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Війна і ми

Лист до колективу Кам’янець-Подільського
РЕМ та ПАТ «Хмельницькобленерго» інженера з організації експлуатації та ремонту розподільчих мереж Андрія СМОЛЯНІНОВА, котрий перебуває в зоні АТО:

«Доброго дня! Дуже дякую вам за побажання
та за листа! Я уже писав як для мене важлива
ваша підтримка. Це зовсім не те, що сидіти вдома за компом та читати повідомлення. Ваші
листи надихають мене морально, дозволяють
хоч на декілька хвилин відволіктись від реальності. Буває, коли важко, заходжу за можливості
в інтернет та перечитую ваші повідомлення (до
речі, інтернетом не забороняють користуватися,
на відміну від телефонів). Мені дуже приємно,
що на роботі такий не байдужий колектив, що
усі ви стараєтесь допомогти, підтримати.
Тут зовсім інші цінності, які я не помічав, не
розумів та не цінував на гражданці. Пліч-о-пліч
можуть бути абсолютно різні люди, які навряд
чи знайшли б спільну мову, спільні інтереси в
іншій ситуаціï. У нас є хлопець з Рівного, з важим
життям, він сирота, зв’язався з поганою компанією і в результаті 4 роки відсидів у тюрмі. І є ще
один хлопець з Києва, його батьки — власники
будівельноï компаніï, а він сам пішов добровольцем. І зараз ці дві людини з абсолютно протилежним рівнем життям у мирний час — найкращі друзі ;).
На державу я не нарікаю, хоча усі тверезо розуміють, що ми тут лише маленькі пішаки у грі
великих політиків. Ми тут і без ïхньоï допомоги
впораємось. Головне, щоб наші позиціï не продавали. Забезпечують нас лише консервами, які,
на диво, навіть дуже добрі!
Я вже раніше розповідав: нас усіх перед відправленням не раз запитували, хто хоче в зону
АТО. Хто не захотів — зараз відбувають службу
у Центральній та Західній Украïні. Я сам сказав,
що хочу потрапити в зону АТО, мене ніхто сюди
не затягував силою, це моє особисте бажання.
Я сам хочу тут бути, хочу зробити щось хороше
для своєï Батьківщини, для людей, які тут живуть
та потребують нашоï допомоги.
А ще я завжди шукав пригоди. І поки що це
найбільша авантюра у моєму житті з тих, в які
влазив ;). Я уявив своє життя у майбутньому,
коли моï діти будуть вивчати історію Украïни і у
ній обов’язково буде розділ: “Украïно-російська
війна”. Звичайно, що мене діти запитають: «Тату,
а що ти робив під час війни, чим допомагав
Украïні?» — мені соромно було б сказати, що
ховався від воєнкомату чи охороняв кордон з
Польщею. Дасть Бог — усе буде добре.
Мабуть, буду закінчувати. Передавайте усімусім величезний привіт! Усе буде добре! ;) Перемога буде за нами! Слава Украïні!!!»

До уваги читачів

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ
ГАЗЕТИ «ЕНЕРГІЯ»!

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.
Редакція газети «Енергія».

Запобігти, врятувати, допомогти

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ
НА ВІДПОЧИНКУ В ЛІСІ

Стомившись від міста, його метушні, шуму та
проблем, люди прагнуть знайти спокій на лоні
природи. Дуже часто для свого відпочинку вони
вибирають ліс. Він приваблює нас своєю прохолодою, тихим шелестом листя, ягодами та грибами.
До лісу йдуть відпочивати поодинці, сім’ями, цілими групами. На жаль, доволі часто такі набіги відпочиваючих закінчуються великими збитками для
лісових масивів (забруднення галявин та лісових
водойм пустими банками з-під консервів, поліетиленовими пакетами, пляшками, як скляними, так
і пластиковими, лісові пожежі, знищення дерев,
кущів, ягідників тощо). Тому для того, щоб людям
було куди знову і знову повертатися на відпочинок, необхідно дотримуватися деяких елементарних правил поведінки в лісі:
• розташувавшись на відпочинок, не ламайте
кущів та гілок дерев для багаття. Для цього в лісі
знайдеться чимало сушняку;
• перш ніж розпалювати багаття, вирийте неглибоку ямку і в ній розкладіть багаття. Бажано це
робити біля річки чи якоїсь водойми. Багаття не
повинно бути занадто великим: полум’я
може
пошкодити
розташовані поблизу
дерева та кущі, а також може виникнути
пожежа;
• не мийте брудний посуд в річці,
особливо з використанням миючих засобів. Сполосніть його
принесеною на берег водою і вилийте
брудну воду під кущ.
Остаточно
посуд
краще помити вдома;
• після відпочинку ретельно загасіть багаття,
поливши його водою та засипавши ямку землею.
Землю щільно притопчіть ногами;
• органічні рештки закопайте в лісі, а використані пластикові пакети та пляшки, а також скляний
посуд заберіть із собою і викиньте на смітник у
місті;
• зібравши свої речі і відійшовши на декілька
метрів від місця вашого відпочинку, зупиніться і
огляньтеся: якщо ви залишили ліс таким же чистим і привабливим, як до вашого прибуття сюди,
якщо ніде не видно слідів згарища, зламаних дерев, розкиданого сміття, значить, вам знову захочеться повернутися сюди. Відпочинок в лісі
відновлює наші сили, заспокоює нервову систему,
дає наснагу для нашої творчості.
Чимало людей люблять “побродити по лісу”, часом наодинці, а то й групами, як організованими
(туристичні походи), так і неорганізованими. Особливо люблять такі прогулянки діти, молодь. Але в
лісі на людину може чекати багато неприємних несподіванок: вона може заблукати, її може ужалити
змія чи вкусити якась комаха або навіть звір. Тому
необхідно знати, які заходи здійснити перед початком подорожі та як себе поводити в лісі в разі
виникнення небезпеки:

• повідомте, куди ви збираєтеся. Якщо поблизу
нікого немає – залиште записку з повідомленням
(дата, час відбуття, кількість людей, що йдуть з
вами, напрямок подорожі і приблизний час повернення);
• одягніть зручний одяг та взуття. Вони повинні
відповідати місцевості та погодним умовам, які
можуть змінитися дуже швидко;
• одягніть дітей у яскравий кольоровий одяг –
він буде більш помітним у разі їх розшуку;
• домовтеся про сигнали, щоб не загубити одне
одного у лісі, особливо на випадок несподіванок –
свистом або голосом;
• запам’ятовуйте орієнтири під час руху у лісі.
Щоб не заблукати – залишайте позначки. Без зорових орієнтирів людина в лісі починає кружляти;
• якщо ви заблукали в лісі, зберігайте спокій та
уникайте паніки. Якщо ви панікуєте, думати логічно неможливо;
• пригадайте останню прикмету на знайомій частині шляху і спробуйте простежити до неї дорогу.
Якщо це не вдається, пригадайте знайомі орієнтири, найкраще – залізницю, річку, шосе. Прислухайтеся. За відсутності знайомих орієнтирів, стежок і
доріг виходьте “на воду” – униз за течією. Струмок
виведе до річки, ріка – до людей. Якщо орієнтирів
немає, залізьте на найвище дерево – погляд з висоти допомагає краще зорієнтуватися;
• використовуйте навички та вміння будування
схованок (буда, навіс, намет та ін.) або користуйтесь природними печерами. Це допоможе виживанню у лісі, забезпечить вам захист і тепло;
• бережіть та економно використовуйте воду.
Вона важливіша для вашого виживання, ніж їжа;
• навчайте дітей, що необхідно вибирати велике
дерево (або якийсь інший об’єкт) біля прикметного місця і перебувати там. Повідомте дітей про необхідність кричати на шуми, що лякають їх. Якщо
це звірі, вони злякаються та підуть геть. Це також
допоможе швидше знайти їх тим, хто буде шукати.

Профілактика
інфекційних ХВОРОБ
та харчових отруєнь
У літній період почастішали
випадки виникнення спалахів
гострих кишкових інфекцій та
харчових отруєнь, пов’язаних з
вживанням продуктів харчування та питної води, забруднених хвороботворними мікробами.
Більшість групових інфекційних захворювань
та отруєнь виникають після проведення масових
святкувань — весіль, ювілеїв, випускних вечорів,
проводів в армію тощо.
Спеціалісти-епідеміологи стверджують, що основними причинами спалахів є залучення до приготування страв випадкових осіб, котрі не обізнані з
елементарними правилами особистої гігієни, а також порушення технологій приготування їжі, зберігання харчових продуктів в антисанітарних умовах,
без належного температурного режиму.
Факторами передачі інфекції найчастіше стають

готові страви, молоко і молочні продукти, кондитерські вироби, які готуються “із запасом”, що призводить до накопичення у продуктах збудників інфекційних захворювань.
З метою профілактики інфекційних захворювань та харчових отруєнь МОЗ рекомендує:

НЕ вживати продуктів і напоїв при найменшій
підозрі щодо їх недоброякісності та з простроченими термінами споживання. Зберігати продукти харчування тільки у спосіб, зазначений на упаковці та у
встановлений термін.
НЕ купувати продукти харчування на стихійних ринках або з рук у приватних осіб. Купуючи
будь-які харчові продукти у торговельній мережі,
споживач має право вимагати у продавця документи, що підтверджують якість та безпеку продукції.
НЕ вживати незнайомі гриби, ягоди, трави та
інші рослини. При харчуванні у непристосованих
умовах (ліс, пляж тощо) виключати контакт продуктів з ґрунтом та піском.
Не готувати продукти із запасом. Приготовлені страви бажано вживати відразу, а у випадку їх
повторного споживання вони мають піддаватись
вторинній термічній обробці. Зберігання виготовленої страви без холоду не повинно перевищувати
2 годин.
НЕ брати у дорогу продукти, що швидко псуються (ковбасні, молочні, кулінарні, кондитерські
вироби або інші продукти, які потребують охолодженого зберігання).
НЕ приготовляти багатокомпонентні страви,
що вимагають високої термічної обробки (паштети,
м’ясні салати тощо), в незабезпечених умовах. При
споживанні овочів, фруктів та ягід їх необхідно добре промити питною водою, а при споживанні дітьми — обдати окропом.
НЕ використовувати для пиття, приготування їжі та миття посуду воду з незнайомих джерел
водопостачання (ріки, озера, підземні джерела,
поверхневі води тощо). Для пиття і приготування
їжі використовувати воду тільки з централізованих джерел водопостачання або питну бутильовану. При неорганізованому відпочинку (туристичні
мандрівки, екстремальний туризм тощо) для миття
посуду і рук вода має бути профільтрована і проварена. Для пиття та приготування їжі необхідно мати
з собою запас питної води.
Перед приготуванням їжі та перед її вживанням
завжди мити руки з милом. Обов’язково мити руки
після відвідування туалетів.
При відпочинку з дітьми батьки повинні ознайомити дітей з правилами харчування та правилами
дотримання особистої гігієни. Дорослим необхідно
ретельно слідкувати за тим, щоб діти не споживали
незнайомі ягоди та продукти.
Для купання та відпочинку слід користуватися
лише офіційно дозволеними пляжами. У випадку
виявлення перших ознак кишкового захворювання
необхідно терміново звернутись до найближчої лікувальної установи.
Самолікування небезпечне!
При груповому відпочинку хворого бажано тимчасово (до прибуття лікаря) ізолювати від решти
колективу. При тяжкому стані хворого треба негайно викликати швидку медичну допомогу.

Валерій МЕЛЬНИК,
заступник начальника служби
з питань цивільного захисту.

ЖНИВА — ПОРА ВІДПОВІДАЛЬНА! І ДЛЯ АГРАРІЇВ, І ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКІВ...
Літо у розпалі для хліборобів Хмельниччини —
це найбільш відповідальна та гаряча пора року.
Адже хліб — це головне наше багатство. Сьогодні
за сухої та спекотної погоди триває тяжка, копітка боротьба за врожай. Жнива уже повним ходом
ідуть в усіх районах краю. За прогнозами фахівців
агропромислового комплексу, цього року очікується гарний урожай зернових.
Також жнива – це ще й пожежонебезпечний період: суха, спекотна погода, на полях працює хлібозбиральна техніка, і людська недбалість та безвідповідальність можуть призвести до загорань
хлібних ланів. ПАТ «Хмельницькобленерго» — одна
із спеціалізованих служб цивільного захисту, на які
покладено завдання щодо забезпечення пожежної
безпеки у цей період.
Для створення необхідних умов надійного електрозабезпечення сільськогосподарських робіт у
період збирання і перероблення врожаю та усунення передумов виникнення пожеж у період жнив
наказом по Товариству № 474 від 22.06.2015 р. було
розроблено додаткові заходи щодо надійного
електрозабезпечення сільськогосподарських робіт
у період збирання і перероблення врожаю.
Основними завданнями працівників нашого
Товариства під час збору урожаю є: забезпечення
надійного зв’язку між наявним черговим персоналом сільгоспвиробників і диспетчерами в районах
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електричних мереж; забезпечення цілодобового
чергування оперативного персоналу ОДГ РЕМ та
чергових на окремих районних підстанціях; проведення технічного огляду техніки, задіяної під час
жнивної кампанії та заборона їх випуску в район
хлібних масивів з несправними системами живлення та змащення і охолодження двигуна; організація роз’яснювальної роботи серед землекористувачів щодо дотримання ними вимог чинного законодавства з питань охорони електричних мереж;
організація та проведення інструктивних нарад з
майстрами дільниць, щодо забезпечення протипожежного захисту на період збирання врожаю та
проведення позачергових інструктажів оперативному, оперативно-виробничому та виробничому
персоналу з пожежної безпеки на тему: «Забезпечення протипожежного захисту на період збирання врожаю; вжиття заходів щодо недопущення
горіння сухої трави, стерні, післяжнивних залишків
в охоронних зонах; обкошування спільно з агроформуваннями хлібних полів в місцях прилягання
їх до ПС (із прибиранням скошеного) і оборювання
смуг не менше 4 м завширшки; проведення в місцях
відпочинку дітей бесід з метою попередження пожеж від дитячих пустощів з вогнем під час збирання
врожаю.
Що потрібно знати тим, хто збирає врожай на
полі під високовольтною лінією електропередачі?

Косити можна тільки паралельно до ліній електропередачі, а не впоперек. Окрім цього, під лінією
можна проїжджати біля опори, де максимальна
висота становить 10-16 метрів. А посередині лінії
допускається провисання дроту на відстань 6-7 метрів від землі. Висота сільськогосподарської техніки може мати 4,5 метра, а з піднятими знаряддям і
більше. А якщо комбайн “заглох” під лінією електропередачі, то бажано знайти механізми, які відтягнули б його подалі від лінії. Але в жодному разі не
можна газувати та заводити двигун. Це дозволяється на мінімальній відстані — хоча б за чотири метри
від лінії електропередачі.

Андрій МАКАРОВ,
провідний інженер служби
з питань цивільного захисту.
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