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СОЦІАЛЬНА СФЕРА

НАШІ НОВИНИ

СЕЗОН-2017 у «ДЖЕРЕЛЬЦІ»

СТАРТУВАВ

Дитяче оздоровче містечко «Джерельце» ПАТ «Хмельницькобленерго», що в Жилинцях Ярмолинецького району,
урочисто відкрило свій новий сезон. На центральному плацу табору з цієї нагоди вирувало святкове дійство: радісні та
схвильовані діти у барвистих футболках та галстуках, збентежено-метушливі вихователі і вожаті, усміхнені поважні гості…
Державний гімн і урочисті фанфари, стяги в небесах, щирі вір
шовані девізи, пісні з уст малечі…
На таку приємну подію, окрім в.о. генерального директора
ПАТ «Хмельницькобленерго» Олега Козачука і заступника генерального директора з управління персоналом та юридичних питань Андрія Пилипенка, завітали голова обласної ради
Михайло Загородний, в.o. заступника голови облдержадміністрації Юрій Бирка, голова Федерації профспілок області Геннадій Харьковський, голова обласної організації профспілки
працівників енергетики і електротехнічної промисловості
України Людмила Вільчинська, представники органів влади
Ярмолинецького району. І всі вони самі неначе повернулися
в дитинство, коли юні таборяни пов’язали їм барвисті галстуки — незмінні атрибути «Джерельця». Дорослі гості побажали
дітям хорошого, змістовного відпочинку.
Голова обласної ради Михайло Загородний під оплески
вручив керівництву ПАТ «Хмельницькобленерго» грамоту Головного управління ДСНС в області — за своєчасну та якісну
підготовку цього об’єкта соціальної сфери компанії до нового
сезону дитячого відпочинку та оздоровлення.
Прозвучало й чимало слів вдячності на адресу енергопостачальної компанії — власника закладу. Малечі, котра тут
відпочиває, по-справжньому пощастило. Адже «Джерельце»
заслужено називають одним із найкращих дитячих таборів
України. На дітей тут чекають цікаві ігри, концерти, екскурсії, конкурси та розваги, прекрасні побутові умови, смачне та
поживне харчування, кваліфіковане медичне обслуговування. А ще — плавальний басейн, сучасний стадіон, художня
майстерня, спортивний та музичний гуртки, комп’ютерний
клас… І все це — у супроводі ретельно підібраного професійного персоналу!
…Після офіційного відкриття сезону у «Джерельці» був незабутній святковий концерт, подарований вокально-інструментальним ансамблем «Товтри» та солістами обласної філармонії. А вечірні сутінки над табором, як і годиться, розганяли
іскри високого багаття…
У добру путь, «Джерельце»!
Ростислав БАЛЕМА.
Фото Миколи ПЕРЕП’ЯТЕНКА.

Удостоєний звання
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕНЕРГЕТИК
УКРАЇНИ»
Відповідно до указу Президента України від 28 червня 2017
року, директору Дунаєвецького району електромереж ПАТ
«Хмельницькобленерго» Борисові Петровичу Тулупову присвоєно почесне звання «Заслужений енергетик України».
Б. П. Тулупов, уродженець смт Чемерівці, випускник Подільського державного аграрно-технічного університету за спеціальністю «Енергетика сільськогосподарського виробництва», розпочав свій шлях у вітчизняній енергетиці у 2000 році з посади техніка із режимів споживання електроенергії Дунаєвецького РЕМ, а з
2014 року і досі він — директор цього ж району електромереж.
В якості очільника Дунаєвецького РЕМ Борис Петрович сповна
проявив свої високі професійні та організаторські здібності. Чимало уваги він приділяє впровадженню передових методів експлуатації ліній електропередачі та енергетичного устаткування,
питанням забезпечення безперебійного та надійного енергопостачання до споживачів району, поліпшенню соціально-побутових
умов праці. За період його діяльності виконано значні обсяги робіт з будівництва та реконструкції повітряних ліній електропередачі 10/0,4 кВ та трансформаторних підстанцій. Останнім часом
під орудою Б.П. Тулупова в Дунаєвецькому РЕМ оптимізовано виробничі процеси, значно покращилися технічний стан енергетичного господарства РЕМ та енергозбутова робота.
Адміністрація та весь колектив ПАТ «Хмельницькобленерго»
щиро вітають Бориса Петровича з високою державною відзнакою, зичать йому нових високих професійних досягнень.

ПРЯМУЄМО
ДО RAB-РЕГУЛЮВАННЯ
ПАТ «Хмельницькобленерго» впевнено прямує до введення у
дію стимулюючого тарифоутворення (RAB). На цьому наголосив
в.о. генерального директора Олег Козачук під час наради з керівниками відповідних дирекцій, відділів та служб компанії.
«Якщо все відбудеться так, як заплановано, то наша компанія
зможе перейти на стимулюючий тариф уже в жовтні цього року,
— зазначив він, — оскільки всі головні умови для такого переходу «Хмельницькобленерго» успішно виконує».
З детальною презентацією на тему майбутніх новацій виступив
начальник відділу економічних розрахунків та тарифної політики фінансової дирекції ПАТ «Хмельницькобленерго» Володимир
Онищук. А директор фінансовий Вадим Данилків та заступник
директора фінансового з економіки Сергій Єрємєєв роз’яснили
деякі аспекти RAB-регулювання.
Олег Козачук окреслив головні завдання на короткостроковий період, які персонал ПАТ «Хмельницькобленерго» повинен
виконати задля якнайшвидшої та повної адаптації до якісних змін
на енергетичному ринку України.
Прес-служба ПАТ «Хмельницькобленерго».
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МОВОЮ ЦИФР

НАШІ НОВИНИ

ХТО ПЕРШІСТЬ ВЕДЕ,
ХТО — ПОЗАДУ БРЕДЕ

ВИВЧАЛИ ПЕРЕДОВИЙ СВІТОВИЙ ДОСВІД
У ГАЛУЗІ ЕНЕРГЕТИКИ

Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за 5 місяців 2017 року
Назва РЕМ

Енергозбутова
діяльність

Охорона
праці

ВІНЬКОВЕЦЬКИЙ
ГОРОДОЦЬКИЙ
ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ
ДУНАЄВЕЦЬКИЙ
КАМ.-ПОДІЛЬСЬК. МІСЬКИЙ
КАМ.-ПОДІЛЬСЬКИЙ
НОВОУШИЦЬКИЙ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ
ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ
БІЛОГІРСЬКИЙ
ВОЛОЧИСЬКИЙ
ІЗЯСЛАВСЬКИЙ
КРАСИЛІВСЬКИЙ
ЛЕТИЧІВСЬКИЙ
ПОЛОНСЬКИЙ
СЛАВУТСЬКИЙ
СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ
СТАРОСИНЯВСЬКИЙ
ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ
ШЕПЕТІВСЬКИЙ

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

8
21
1
15
2
15
10
2
22
15
2
2
2
10
10
2
18
10
10
19
19
8

Надходження
коштів від інших
видів діяльності
8
15
11
5
10
11
22
8
17
7
1
3
6
11
21
4
14
20
16
18
2
19

Загальний
рейтинг
15
10
10
6
16
9
21
5
20

3
8
7
4
17
22

2
12
13
14
18

1
19

Відділ оперативної інформації та звітності
Дирекції комерційної.
БУДНІ ТРУДОВІ

УСУВАЛИ НАСЛІДКИ
МАСШТАБНОЇ СТИХІЇ

З 19 по 23 червня 2017 року українська
делегація відвідала Південну Корею — країну, яка
є світовим лідером з розвитку та впровадження
сучасних технологій в електроенергетиці, зокрема,
технологій Smart Grid.
До складу делегації ввійшли представники
Міністерства енергетики та вугільної промисловості
України Ольга Буславець, Вікторія Гнатовська,
Державної інноваційної фінансової-кредитної
установи Володимир Ставнюк, ПАТ «Хмельницьк
обленерго» Олег Козачук, Руслан Слободян, ПрАТ
«Волиньобленерго» Володимир Купчак.
«Візит до Південної Кореї і зустрічі з
корейськими компаніями було здійснено за
підтримки KOTRA — корейського державного
агентства зі сприяння торгівлі і інвестиціям з
Кореї, — повідомив директор з інформаційних
технологій ПАТ «Хмельницькобленерго» Руслан
Слободян. — Відбулися зустрічі з керівниками та

фахівцями компанії KEPCO — однієї з найбільших у
світі компаній з передачі, розподілу та постачання
електроенергії; KOEN — теплова генерація та
ВДЕ, LSIS — один із найбільших виробників smart
систем, накопичувачів електроенергії та сучасного
електрообладнання. Також проведено зустрічі з
низкою інших корейських компаній, які володіють
найсучаснішими технологіями Smart Grid.
Отримані інформація та досвід в рамках цих
зустрічей допоможуть у створенні Концепції
Smart Grid в Україні та підготовці плану заходів
з реалізації Національної енергетичної стратегії
України до 2035 року (після її затвердження
Урядом) в частині зменшення втрат електроенергії
на її передачу та розподіл електричними
мережами. Також результати останнього візиту до
Південної Кореї дають підстави для впровадження
пілотних проектів Smart Grid в електромережах
Хмельницької області».

ГОСТЮВАЛИ В «ЯБЛУНЕВОМУ САДУ»…
ЛОК «Яблуневий сад» нещодавно гостинно приймав слухачів курсу «Підвищення кваліфікації диспетчерів диспетчерських служб електроенергетичних систем». Працівники НЕК «Укренерго», регіональних енергосистем, що входять до Об’єднаної
енергосистеми України, упродовж кількох днів обмінювалися передовим досвідом, удосконалювали
свої знання і навички під час лекцій, семінарів та
тренінгів. Тим паче, що для цього були створені якнайкращі умови.
У вільний від занять час диспетчери змогли скористатися оздоровчими послугами та позмагатися
у деяких видах спорту на сучасному стадіоні «Яблуневого саду».

ЯКІСТЬ ЯК НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ

Напруженим, сповненим тривоги та додаткових клопотів видався для енергетиків
Хмельниччини кінець цьогорічного червня. Щойно ліквідували наслідки негоди в
Кам’янець-Подільському та Новоушицькому
районах, аж ось — нові виклики. Цього разу удари стихії — зливові дощі з шквальним
вітром — прийшлися переважно на Новоушицький, Волочиський, Красилівський, Старокостянтинівський райони, Теофіпольський райони. Загалом унаслідок спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередачі
двох ПЛ-110 кВ, двох ПЛ-35 кВ, 99-ти ПЛ-10 кВ в
області станом на 6.00 год. 30 квітня було знеструмлено 262 населених пункти.
Станом на 14.00 год. 30 червня у ліквідації
наслідків негоди брали участь участь103 аварійно-ремонтних бригади ПАТ «Хмельницьк
обленерго» — загалом 428 працівників та 154
одиниці техніки.
Подільські енергетики, як завжди у таких
випадках, доклали усіх зусиль, аби в максимально короткі терміни відновити енергопостачання до потерпілих населених пунктів.

Нещодавно у Києві відбувся 10-й Всеукраїнський з’їзд якості під девізом «Якість як національна ідея України». Така тематична спрямованість
з’їзду обумовлювалася необхідністю суттєвого
підвищення рівня ділової досконалості всіх ланок
української економіки.
Головними завданнями форуму були обговорення досягнень і проблем у сфері якості, розробка загальнонаціональних підходів щодо суттєвого
поліпшення якості продукції та послуг, підвищення
ділової досконалості, конкурентоспроможності
та соціальної спрямованості українських підприємств і організацій, відчутного покращення життя
громадян України.
Від ПАТ «Хмельницькобленерго» у з’їзді взяли
участь заступник директора з ІТ (з управління якістю) Олена Гриневич та начальник відділу управління якістю Валерій Герасимчук.

ВИСОКА ЕНЕРГІЯ БАРВ

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».

В експозиційній частині Сервісного центру ПАТ
«Хмельницькобленерго» відкрито виставку живописних полотен відомого хмельницького художника Олександра Куркчі. Привітати митця прийшли,
окрім енергетиків, його друзі та колеги, представники мас-медіа.
Море, гори, міські пейзажі — все, що витворено художником у техніці олійного живопису, тішить око глядача простотою і, водночас, глибиною
яскравих життєвих образів, неначе заряджає душу
високою енергією барв. Отож усі відвідувачі Сервісного центру заодно насолоджуються неординарним мистецтвом Олександра Куркчі.
Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».
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ВИВЧАЄМО СВІТОВИЙ ДОСВІД

Директор департаменту розподільчих
мереж ПАТ «Хмельницькобленерго» Сергій Везденецький нещодавно повернувся з Польщі, де він разом із директором
з інформаційних технологій Русланом
Слободяном, представниками керівництва Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, НКРЕКП, ПрАТ
«Волинь
обленерго», ПАТ «Вінницяобл
енерго», АТ «Харківобленерго» та інших
підприємств енергетичної галузі перебував із робочим візитом. Українська делегація ретельно вивчала досвід роботи
диспетчерського центру польської компанії TAURON Polska Energia, а також функціонування польської енергогалузі загалом.
Отож ми попросили Сергія Васильовича поділитися своїми спостереженнями,
враженнями та набутими знаннями із читачами «ЕНЕРГІЇ».
— Сергію Васильовичу, на початку,
будь ласка, — кілька слів про приймаючу
сторону.
— Компанія TAURON Polska Energia охоплює послугами близько 5,5 мільйонів клієнтів. У сфері її інтересів не лише електро
енергія, але й вугілля, газ, вапняк… До штату компанії належать 25 тисяч працівників.
В обслуговуванні — 184 тисячі кілометрів
ліній електропередавання, що проходять по
території площею 57,2 км². Кожен із одинадцяти підрозділів компанії має директора, але
трапляється й варіант «один директор на два
відділи».
Свою систему роботи TAURON Polska
Energia базує на «управлінні майном». Інформація про те, де і яке саме майно розташоване, у них має цілісний вигляд в межах кожного підрозділу. Аналізуються майно, його вік,
терміни його огляду та заміни… Примітно,
що все майно заведено в ефективну інформаційну систему (без будь-яких паперових носіїв та використання табличок «Exel»). Один із
головних принципів їхньої діяльності: всі мають знати де, що і як зроблено і що буде заплановано на найближчий період.
Кредо компанії — «бути найбільш ефективною командою». Цьому підпорядкована
і її технічна політика, яка передбачає чітку і
ефективну систему стандартизації (є наукова
рада, бюро стандартів, є політика стандартизації, яка визначає для прикладу тип опор,
марки проводів та можливості використання
того чи іншого обладнання).
— Головним об’єктом, запропонованим вам для ознайомлення, був диспетчерський центр компанії TAURON Polska
Energia. Чому саме він? Польським колегам
справді є там чим пишатися?..
— Досвід організаційної та функціональної складових їхнього диспетчерського
центру — цікавий, багато в чім передовий.
Власне, це у них не просто диспетчерська у
звичній для нас формі, а, як нам було перекладено, — «служба обслуговування руху потужності».
Від вимірювальних пристроїв клієнтів побудована єдина система, яка є центральною
базою вимірюваних даних. База є ключем, а
лічильники відповідно — основою. Як розповів нам диспетчер, основне — зв’язок. Він
має бути безвідмовним. Процес повної автоматизації мережі тільки планується. Розглядається повна автоматизація в частині мереж із важким доїздом, але за умови можливості зміни конфігурації мережі. Використовується цифровий зв’язок (як правило, використовуються власні канали). Діють система
візуалізації мереж SCADA, яка була введена

після ретельної паспортизації та оцифровування даних, що в подальшому спростило
управління майном та управління «не паперовими» носіями.
Взагалі, польській енергетиці притаманна
висока вимогливість до безперервності електропостачання, прагнення досягти суттєвого
зменшення часу перерв. Триває постійний
моніторинг якості електроенергії. Працюють
на випередження, аби уникати скарг.
Застосовуються такі рівні напруг в розподільчій мережі: 20 кВ і 15 кВ — найбільше
і розвиваються, 10 — менше (виробництво
енергії), 6 — «пропадає» (промисловість).
Чергування в диспетчерському центрі, як
нам розповіли, — цілодобове. Обслуговування «без знайомих», телефон 991, єдина політика: хто, звідки, коли, знаємо тему, знаємо

До речі, регулювання напруги на шинах відбувається
автоматично без впливу диспетчера і ним не контролюється.
Девіз
диспетчерського
центру TAURON Polska Energia:
«Безвідмовність, якість, безпека!» І працювати саме так багато в чому допомагає диспетчеру Call-центр компанії.
— І які у нього завдання?
— Розрахунки SAIDI, SAIFI
— прерогатива саме Callцентру. Він проводить діагностику, тестування. Рапорт
щодо стану мереж надає через кожні три години.

Сергій ВЕЗДЕНЕЦЬКИЙ:

НЕ СУТТЄВО
ХТО ВЛАСНИК —
ВІН ПОВИНЕН ПОВОДИТИСЯ
ЯК ВИЗНАЧАЄ ДЕРЖАВА

хто працює з цією інформацією. Все абсолютно прозоро, телефон відображається на схемі-карті.
— Який алгоритм дій польського диспетчера за умов аварійній ситуації в електромережі?
— Будь-яке відключення — планове чи
непланове — відстежується на електронній
схемі-карті в диспетчера, де наявне відображення ділянки ЛЕП, що вимкнена, місце
знаходження аварійної бригади, найближчої
працюючої бригади, склад бригади, відстежуються дії персоналу. Диспетчерська схема
— проектор. Дуже ефективний варіант: не
випромінює, не гріється, невибаглива в експлуатації.
Диспетчер записує розмови з персоналом
щодо конкретної роботи (паперового оперативного журналу немає). Монтер отримує інформацію на планшет. І все це відбувається зі
строгим дотриманням кібербезпеки: диспетчерський центр має окремий домен без стороннього доступу, Internet-мережа своя.

До речі, персонал CaII-центру не в штаті компанії, це окрема фірма, яка працює на
обладнанні TAURON Polska Energia. Причому,
дуже активно застосовуються обстеження
електромереж високої і середньої напруги
за допомогою гелікоптера та спеціальних мобільних лабораторій.
— А що ви, Сергію Васильовичу, можете після всього побаченого та почутого
сказати про загальний рівень розвитку
енергетики Польщі? Зокрема, про стосунки між тамтешнім регулятором та електропостачальними компаніями?
— В 1997-1998 роках у Польщі відбулися
кардинальні зміни в галузі енергетики, зокрема, у галузевому законодавстві. Нині на
території цієї країни — п’ятеро операторів
енергоринку.
Розумне вимірювання SMART у Польщі
вражає. Але охоплює воно тільки 400 тисяч
абонентів. Поляки поставили собі за мету
повністю завершити перехід до розумних
мереж до 2020 року. Тестують біоенергетику. Шукають сфери, куди можна ефективно
вкласти гроші, — сонячні батареї, зберігання
енергії, енергетичні кооперативи, центри виробництва і споживання електроенергії. Все
це у них у планах на 2020-2030 роки.
Регулятор у Польщі має неабиякий вплив,
гарантуючи окупність електроенергії, таким
чином уряд забезпечує контроль (навіть не
володіючи пакетом акцій). Там не суттєво хто
власник — він повинен поводитися так, як
визначає держава. Отож польський регулятор жорстко стежить за дотриманням єдиної
інструкція з руху та експлуатації розподільчих мереж, покарання при недотриманні сягає 15 відсотків прибутку (на практиці розмір
покарання може сягати 11 мільйонів злотих).
Насамкінець я хотів би у формі стислих нотаток викласти декілька питань, які ми поставили нашим польським колегам, та відповіді
на них:

— Чи є оплата за резерв потужності?
— Немає, є оплата за перевищення.
— Якщо дозволена до використання
потужність 8 МВт, фактично використовує 200 кВт, чи можна «відібрати» потужність?
— Ця потужність є умовною, щомісячно
здійснюється оплата за право використання потужності.
— Практика обліку кількості і тривалості відключень (чи поділяються на
планові, аварійні)?
— Відключення планові і аварійні сумуються.
— На підставі чого здійснюється
відключення споживача при планових
відключеннях, чим регламентується?
— На низькій напрузі — без відключення
(робота під напругою, використання генератора). Є програма планування ремонтів,
дотримуються часу відключення споживачів.
— Як регулятор контролює SAIDI, SAIFI?
— Регулятор не вірить (додають дані з
джерел). Ведуться перемовини щодо передачі регулятору даних про мережу до кінця
2018 року (балансовий лічильник, реєстрація U, перерв), і до них регулятор повинен
мати доступ.
— Хто розробив програмний продукт
для TAURON Polska Energia?
— Розроблений двома постачальниками, щоб не бути залежними один від одного:
функціонально тотожні, але програми не
працюють одночасно. Такі самі словники, на
тій же базі. Якщо один «пропав», його можна
буде відновити.
— Практика використання мереж
споживачів для інших споживачів?
— Існує.
— Які договірні підстави, що диспетчер використовує в роботі?
— Інструкція співпраці (взаємовідносин).
— Яка відповідальність власника мереж при транзиті?
— Якщо ви погодили (власник мережі), то
ви і відповідаєте;
— Чи використовуються іншими провайдерами ЛЕП?
— Так.
— Чи може бути відмова в сумісному
підвісі?
— Так. Бо «це наше обладнання».
— Які дії регулятора при сумісному підвісі?
— Ніяких. Все на комерційних умовах.
— Чи виконуються планові роботи в
темну пору доби?
— Ні.
— При значних обсягах робіт які дії?
— Виключно залучення підрядників.
— Чи є ремонтні договори («наперед»)?
— Так. І тільки наперед — в подальшому
видаються доручення.
— 6, 10 кВ — чи проводять проектування нових мереж?
— Не ведуть, хочуть розвивати 15, 20 кВ,
нове приєднання на старі мережі 6, 10 кВ (як
виключно аргументоване).
— Яким чином Ваше підприємство
впливає на землекористувачів при порушенні охоронної зони ПЛ об’єктом архітектури?
— Якщо будинок бодай на 30 см заходить
в ОЗ, TAURON Polska Energia повідомляє про
це будівельному нагляду, і керівник будівництва за свій рахунок повинен усунути це порушення.
— Хто відводить земельні ділянки під
об’єкти енергетики?
— Підрядник. Єдиний договір.
— Дякую за вичерпне пізнавальне інтерв’ю,
Сергію Васильовичу!
Бесідував
Ростислав БАЛЕМА.
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СОЦІАЛЬНА СФЕРА

ЗМАГАЛИСЯ ЗАВЗЯТО,

БО СПОРТ — ЦЕ ЗАВЖДИ СВЯТО!

Понад 320 подільських енергетиків прибули в лікувально-оздоровчий комплекс «Яблуневий сад» у с. Жилинці Ярмолинецького
району — на перший етап ХХIV Спартакіади Хмельницької обласної організації профспілки працівників
енергетики та електротехнічної промисловості. Вкотре на сучасному місцевому
стадіоні вишикувалися команди дирекцій, департаменту високовольтних електромереж, 19-ти районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» та команда ПАТ «Укрелектроапарат».
Переможці і призери минулорічної
Спартакіади підняли Державний прапор
України. Т.в.о. генерального директора
ПАТ «Хмельницькобленерго» Руслан
Слободян, голова обласної організації
профспілки працівників енергетики та
електротехнічної промисловості Людмила Вільчинська, голова обласної ради ФСТ «Україна» Ігор Яворський побажали спортсменам успішних виступів та високих результатів.
А далі — були змагання. Вісімнадцять команд завзято з’ясовували,
хто найсильніший у перетягуванні канату. Азарт, як мовиться, зашкалював. Своїм командам допомагали «стиснутими кулаками» та
гучними закликами як дорослі, так і малі уболівальники. Перемогла
у цьому виді спорту сильна та злагоджена команда Хмельницького
міського РЕМ. Друге місце — за спортсменами Деражнянського РЕМ,
третє — ПАТ «Укрелектроапарат».
Чимало богатирів, котрі бралися за канат, згодом продемонстрували свою дужість в армрестлінгу та піднятті гирі. Першість з армрест-

лінгу вибороли спортсмени ПАТ «Укрелектроапарат», друге місце посіла команда Старокостянтинівського РЕМ, а третє — Летичівського
РЕМ. Спортсмени «Укрелектроапарату» виявилися найсильнішими і в
гирьовому спорті. Лише на кілька очок поступилися їм деражнянські
РЕМівці, третє місце — за Кам’янець-Подільським міським РЕМ.
Вирували емоції й на волейбольному майданчику. Найкращу підготовку з цього видовищного виду продемонстрували спортсмени
команди дирекцій ПАТ «Хмельницькобленерго» — і опинилися на
першому місці в турнірній таблиці. Друге і третє місця посіли команда ПАТ «Укрелектроапарат» та команда Старокостянтинівського РЕМ.
Чимало учасників зібрав настільний теніс. Справді високу майстерність у володінні ракеткою продемонстрували працівники дирекцій
ПАТ «Хмельницькобленерго» — їхня команда упевнено посіла перше
місце. На другому — тенісисти Старокостянтинівського РЕМ, на третьому —
Кам’янець-Подільського міського РЕМ.
А з найбільш інтелектуального виду спорту — шахів — три перших місця
посіли відповідно: дирекції ПАТ «Хмельницькобленерго», ПАТ «Укрелектроапарат» і Хмельницький МРЕМ.
За підсумками змагань з шести видів

спорту за програмою
першого етапу ХХІV
Спартакіади Хмельницької обласної організації профспілки
працівників енергетики та електротехнічної промисловості перші п’ять загальнокомандних місць
розподілилися таким
чином:

перше місце — ПАТ «Укрелектроапарат»;
друге місце — дирекції ПАТ «Хмельницькобленерго»;
третє — Деражнянський РЕМ;
четверте — Хмельницький міський РЕМ;
п’яте — Старокостянтинівський РЕМ.
Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.

Із Коблевого
привезли кубки і дипломи
Гідно виступила на ХІІІ Спартакіаді працівників енергетики та
електротехнічної промисловості України у Коблевому Миколаївської області команда хмельницьких енергетиків, сформована за
підсумками І етапу фінальних змагань ХХІV Спартакіади обласної
організації Укрелектропрофспілки. Так, з армспорту в командному
заліку вона зайняла п’яте місце серед десяти команд, а в гирьовому
спорті — четверте місце.
А в індивідуальному заліку ХІІІ Спартакіади працівників енергетики та електротехнічної промисловості України відзначилися такі
працівники ПАТ «Хмельницькобленерго»:
Олег ДЕГОВЕЦЬ (Старокостянтинівський район електричних
мереж) — ІІІ місце з армспорту у ваговій категорії до 70 кг;
Віктор МАЗУРЕНОК (Деражнянський РЕМ) — VІ місце з гирьового спорту у ваговій категорії до 90 кг.
Сергій АТАМАНЮК (Новоушицький РЕМ) — ІV місце з гирьового спорту у ваговій категорії понад 90 кг.
Прес-служба ПАТ «Хмельницькобленерго».

ПОРАДИ ЛІКАРЯ

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ЯКЩО ВИ ВИРІШИЛИ
КИНУТИ ПАЛИТИ…

НА ЧАСІ ПІДГОТОВКА ДО ЖНИВ...

Ви вирішили кинути палити. Зазвичай найважчими бувають перші 2-5 днів після припинення
паління, коли ще не ослабла залежність організму
від нікотину. Неприємні відчуття тимчасові. Їх необхідно перетерпіти, через кілька днів вони зникнуть. Це має знати кожен. Але далеко не всі успішно витримують випробування цих днів. Отже, як
допомогти своєму організму у нелегкій боротьбі?
1. Насамперед, вам необхідно для себе вирішити
конкретно:
— Що вас спонукало прийняти рішення покинути
палити (проблеми зі здоров’ям, матеріальні труднощі
і т.п.)?
— Які позитивні наслідки чекають на вас після припинення паління (відсутність кашлю, неприємного запаху, покращення настрою, самопочуття, економія
грошей і т.п.).
2. Виберіть конкретну дату відмови від паління. Не
шукайте причин для перенесення цієї дати.
3. Не паліть на голодний шлунок та перед сном.
4. Кожен день випалюйте на 1-2 цигарки менше,
або поступово збільшуйте інтервали між цигарками,
які ви випалюєте.
5. Не носіть з собою цигарки, запальничку.
6. Кожен ранок намагайтеся якомога більше відтягувати момент паління першої цигарки.
7. Випалюйте тільки половину цигарки за раз.
8. Приберіть з кімнати попільнички, запальнички
— всі предмети, пов’язані з процесом паління. Намагайтеся постійно себе займати будь-якою діяльністю:
прибирайте в квартирі, будь-що майструйте.
9. Намагайтеся максимально довгий час знаходитися в приміщеннях, паління в яких заборонене.
10. При бажанні запалити замінюйте цигарку жувальною гумкою, яблуком, морквою, капустяним качаном, а не цукерками, сухарями.
11. Не оголошуйте, що кинули паління раз і назавжди. Навіть для себе: сьогодні відмовтеся від паління
на один день, завтра — ще на один, післязавтра — ще
на один і т. д.
12. Якщо не купили пачку цигарок, відкладіть ці
гроші, а в кінці тижня придбайте собі що-небудь більш
необхідне для вас.
13. Збільште прийом рідини до 2,5-3 літрів на день.
14. За один-два тижні до цілковитої відмови від паління почніть приймати вітамін С (за відсутності протипоказань) або побільше овочів і фруктів, зелені, соків.
15. На місяць виключіть зі свого раціону алкогольні
напої, міцний чай і каву, гострі і солоні продукти.
16. Після того, як ви покинули палити, не доторкайтеся до цигарок, навіть з метою експерименту.
Пам’ятайте, що одна зроблена вами затяжка перекреслить всі ваші досягнення.
Отже, ви прийняли правильне і розумне рішення
— покинути палити. І ви в змозі досягти своєї мети.
Щасти вам!
Світлана САБУНЯК,
головний лікар ЛОК «Яблуневий сад».

Жнива завжди були етапним підсумком роботи органів влади та вимагали високого рівня організації,
відповідальності, вболівання за майбутній урожай. Перед хліборобами
Хмельниччини стоїть важливе і відповідальне завдання: своєчасно і без
втрат зібрати вирощений урожай. Цей
екзамен можна успішно скласти лише з добре підготовленими кадрами, при надійній роботі наявної техніки та високій організації праці на
збиранні.
З цього приводу 20 червня 2017
року під головуванням голови пожежно-технічної комісії — директора технічного ПАТ «Хмельницькобленерго» Степанюка А.Г.
відбулася нарада щодо забезпечення надійної
роботи електричних мереж в умовах високих
температур підготовки об’єктів Товариства до
жнивної компанії 2017 року.
Питання порядку денного наради загалом
стосувалися підготовки енергооб’єктів Товариства для забезпечення безперервного постачання електроенергії підприємствам агропромислового комплексу, що безпосередньо задіяні у збиранні та переробленні врожаю, обстеження систем електропостачання зернотоків,
польових станів та інших об’єктів, забезпечення
їх надійної роботи.
На виконання вимог наказів Міненерговугілля України, забезпечення належного виконання завдань і заходів у сфері пожежної безпеки
у 2017 році, запобігання виникненню пожеж та
оперативного реагування на них у весняно-літній період 2017 року та у відповідності до наказу по ПАТ «Хмельницькобленерго» «Про забезпечення надійної роботи електричних мереж в
умовах високих температур та вжиття заходів із
підготовки об’єктів Товариства до жнивної компанії 2017 року», за звітами керівників підрозділів встановлено, що по Товариству проведено
роботу з:
— посилення контролю за технічним станом ПЛ-0,4-110 кВ, що проходять по полях та
інших сільськогосподарських угіддях, шляхом
організації позапланових оглядів та перевірок
на предмет відповідності їх технічного стану, з
обов’язковими вимірами габаритів ліній електропередачі та відповідності їх охоронних зон
вимогам Правил охорони електричних мереж;
— посилення контролю за технічним станом
трансформаторних підстанцій, які розташовані
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на території шкіл, дитячих садків, таборів відпочинку, шляхом організації позапланових оглядів та перевірок на предмет наявності запираючих пристроїв, написів та знаків безпеки, огорожі та відповідних габаритів;
— розчищення трас ПЛ від зелених насаджень, очерету і порослі;
— оборювання (у встановлених місцях) території ПС-35-110 кВ по периметру на відстані
0,5-1,0 метра від огорожі;
— доведення до норм рівня масла в маслонаповнених апаратах та в герметичних вводах;
— проведення позапланових інструктажів
працівникам, які зайняті на роботах в сільських
угіддях, щодо небезпеки виконання робіт поблизу електроустановок;
— проведення, спільно з органами виконавчої влади, відповідної роз’яснювальної роботи
з власниками сільськогосподарських угідь та
з населенням, в тому числі через засоби масової інформації, щодо запобігання випадків електротравматизму на енергетичних об’єктах та
недопущення пожеж в охоронних зонах ліній
електропередачі, очищення охоронних зон ліній електропередачі від скирт, сміттєзвалищ, які
мають підвищену пожежну небезпеку;
— забезпечення підпорядкованих підрозділів необхідною кількістю первинних засобів медичної допомоги та пожежогасіння, відповідно
до встановлених законодавчими актами норм;
— усунення виявлених дефектів на обладнанні електроустановок;
— прибирання майданчиків та прилеглих територій ПС для підтримання територій в належному протипожежному стані;
— запровадження постійного моніторингу
та негайного інформування про випадки низових та верхових пожеж, у разі їх виникнення,

чергового диспетчера ОДС Товариства
для подальшого інформування компетентних органів, згідно з регламентом
оперативних повідомлень.
Підбиваючи підсумки наради, директор технічний Степанюк А.Г. побажав усім гарної погоди, вдалого проведення жнив, високих врожаїв та зазначив, що саме від результатів збору врожаю залежить добробут кожної української родини на наступний рік.
Служба з питань цивільного захисту
Товариства звертається до Вас і просить кожного працівника Товариства
дотримуватися правил протипожежної
поведінки в природних екосистемах рідного
краю.
Давайте оберігати врожай разом!
Анатолій МАНІЛЬЧУК,
начальник служби з питань цивільного
захисту, пожежної безпеки та екології
ПАТ «Хмельницькобленерго».

Білогірський РЕМ
показав зразкову
готовність
до ліквідації НС
Для перевірки готовності сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Білогірському районі головним управлінням ДСНС України в області було організовано
раптове навчання — ліквідація наслідків вибуху
газу та виниклої пожежі в котельні Білогірської
центральної районної лікарні.
«Під час навчання, — зазначають у головному
управлінні, — особовий склад чергової бригади
Білогірського РЕМ діяв правильно і злагоджено,
знав і виконував свої обов’язки, був забезпечений сучасними засобами індивідуального захисту органів дихання. За результатами перевірки
спеціалізована служба енергетики цивільного
захисту Білогірського району визнана однією з
найкращих служб району».
Тож ГУ ДСНС у Хмельницькій області висловила подяку Білогірському РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго» — «за проведену роботу щодо
високого рівня забезпечення цивільного захисту служби енергетики».
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