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Дорогі співвітчизники, друзі та колеги!
Від імені колективу енергопостачальної компанії «Хмельницькобленерго» та від мене особисто прийміть найсердечніші вітання з нагоди святкування Дня Державного
Прапора України та 26-ої річниці Незалежності України — визначного свята державності, одвічних прагнень нашого народу до національного відродження, самостійності
та суверенітету.
Наш свідомий вибір — утвердження демократії, свободи та незалежності, єдність та
цілісність держави, розбудова розвинутої європейської країни та покращення добробуту людей. Запорукою нашого успіху, економічного зростання, зміцнення сили і слави
країни є громадська злагода, згуртованість та патріотизм, висока відповідальність та
сумлінна праця.
Від щирого серця зичу Вам і Вашим родинам щастя, великих досягнень та здобутків,
щедрої долі, достатку, світла й тепла, миру і злагоди, віри в переможне та краще майбутнє, добрих справ заради процвітання вільної та єдиної України!
СЛАВА УКРАЇНІ!
Олег КОЗАЧУК,
в.о. генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго».
ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ

НАШІ НОВИНИ

У фарватері
прогресивних
змін
У конференц-залі Сервісного центру ПАТ
«Хмельницькобленерго» відбувся круглий
стіл «Малий бізнес та малі мережі: нові гравці на ринку електроенергії». Поштовхом до
нього став нещодавно прийнятий закон «Про
ринок електричної енергії», який створює передумови для появи нових суб’єктів вітчизняного енергоринку та кращого регулювання роботи малих електромереж.

ВКЛОНИЛИСЯ ГЕРОЯМ,
ВШАНУВАЛИ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

23 серпня на головному майдані Хмельниччини за участі представників влади
області та обласного центру, підприємств
та організацій, духовенства і широких кіл
громадськості відбулася урочиста церемонія підняття Державного Прапора України. Після того, як він замайорів в самому
серці нашого краю, над майданом багатоголосо зазвучав Гімн України.
Учасники заходу, в тім числі й представницька делегація від ПАТ «Хмельницькобленерго», поклали живі квіти
до меморіальної Стели пам’яті героїв
Небесної Сотні та Героїв неоголошеної

війни на сході країни — на знак вдячності та невмирущої пам’яті про їхній саможертовний подвиг, а також вшанували
героїв хвилиною мовчання.
Наступного дня обласні енергетики
— представники апарату управління,
Хмельницького міського та сільського
РЕМ, Департаменту ВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго» — знову прийшли
на центральний майдан краю та взяли
участь у масових заходах з нагоди відзначення 26-річчя Незалежності України.
Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».

Співорганізатори заходу — експерт РПР, керівник спільнотних проектів ГО Greencubator
Андрій Зінченко, голова Всеукраїнської Агенції Інвестицій та Сталого Розвитку Юлія Усенко,
старший юрист, керівник енергетичної практики компанії ILF Іван Бондарчук — ознайомили аудиторію із передовим досвідом розвинутих країн, який дозволяє поєднати інтереси
екс-монополій із бізнес-моделями та можливостями малих учасників енергоринку, проз’юмерів, співвласників малих мереж.
Участь в обговоренні актуальних питань
розвитку енергоринку України взяли в.о. генерального директора ПАТ «Хмельницькобл
енерго» Олег Козачук та заступник директора
технічного з енергоаудиту Петро Луців. Вони
висловили своє бачення проблематики малих
електромереж та альтернативної енергетики.
Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.

2

№ 7-8 (243-244)
липень-серпень 2017 року
МОВОЮ ЦИФР

НАШІ НОВИНИ

Задля зручності власників
смартфонів

ХТО ПЕРШІСТЬ ВЕДЕ,
ХТО — ПОЗАДУ БРЕДЕ
Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за 7 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

19
15
19
7
13
3
8
10
18
4
13
11
6
21
9
2
17
11
22
5
1
16

8
19
1
8
2
8
18
2
22
8
6
2
12
12
6
2
17
15
19
19
15
12

Надходження
коштів від інших
видів діяльності
7
15
15
5
11
11
22
9
19
7
2
1
6
14
17
4
11
21
17
9
3
20

Загальний
рейтинг
14
17
13
7
11
6
20
9
21
4
5

Силами дирекції з інформаційних технологій ПАТ «Хмельницькобленерго» розроблено та
впроваджено новий сервіс — мобільний додаток до «Особистого кабінету побутового споживача» для смартфонів на базі системи iOS.
Як і його попередник — мобільний додаток, адаптований до операційної системи
Android, — цей сервіс є дуже простим у використанні. Для входу в обліковий запис за допомогою смартфону використовуються логін
та пароль від особистого кабінету побутового
споживача.
Мобільний додаток дозволяє:

•
•
•
•
•

дізнатися про поточну заборгованість;
внести показники лічильника;
переглянути історію показників;
дізнатися про чинні тарифи;
отримати інформацію про планові та аварійні відключення за адресою особового
рахунку.
Також є можливість автоматично переключатися між кількома особовими рахунками не вводячи кожного разу логін та пароль.
Перехід на скачування мобільних додатків
можна знайти на головній сторінці сайту ПАТ
«Хмельницькобленерго».

Хмельницькому МРЕМ надзвичайні
ситуації не страшні
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Відділ оперативної інформації та звітності
Дирекції комерційної.
БУДНІ ТРУДОВІ

А у нас вже — ЕЛЕГАЗ!
Підстанція 110-35-10 кВ у Дунаївцях — один
зі стратегічно важливих об’єктів для всієї системи електропостачання Хмельниччини — зазнала докорінної технічної модернізації.
«Керівництво компанії прийняло рішення про переоснащення цієї підстанції, — каже головний інженер Департаменту високовольтних електромереж ПАТ «Хмельницьк
обленерго Олег Закревський. — Отож після
розробки проектної документації та її експертизи почалася поетапна заміна обладнання».
Силами підрядної організації ПП «Тювик» під наглядом фахівців служби підстанцій ДВЕМ уже здійснено заміну старих масляних вимикачів 110 кВ на сучасні
елегазові виробництва відомої компанії
АВВ. Змонтовано панелі захисту і автоматики «ПЛ-110 кВ Ярмолинці-2» з мікропроцесорним пристроєм РЕЛ-650. Аналогічні
роботи виконано на лінії Ярмолинці-1 і по
обхідному вимикачу ОВЕ 110.
За словами О. Закревського, в інвест
програмі на 2017 рік відповідно до нової
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технічної політики заплановано ще замінити
масляні вимикачі вакуумними на крилі 35 кВ,
відокремлюючі короткозамикачі — елегазовими ІТ-1, ІТ-2. Тоді вже й завершиться весь
комплекс переоснащення цієї підстанції, яка
стане важливим елементом у надійному постачанні електроенергії споживачам південних районів Хмельниччини.

Ростислав БАЛЕМА.
Фото Миколи ПЕРЕП’ЯТЕНКА.

Як повідомив головний інженер Хмельницького міського РЕМ С. Кузема, на території РЕМ
відбулося комплексне об’єктове навчання на тему «Дії керівного складу, сил цивільного захисту
при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
природного характеру (ураганний вітер з інтенсивними опадами) і проведення рятувальних та
інших невідкладних робіт».
Бригадою майстра виробничої дільниці ПЛ
С. Фомова було відновлено пошкоджений провід фази «С» на ПЛ-10 кВ Л-17 на навчальному
полігоні РЕМ. Також спільними зусиллями бригади старшого майстра виробничої дільниці
ТП-РП В. Кулика та пожежного екіпажу ДПРЧ-37
на чолі з в.о. начальника караулу — старшим
прапорщиком А. Гайдайчуком було ліквідовано
умовну пожежу на КТП-10/0,4 кВ № 588. Третім

пунктом сценарію навчання була ліквідація наслідків умовного загоряння сухої трави поблизу
КТП-10/0,4 кВ № 588. Із цим успішно впорався
електромонтер з експлуатації розподільчих мереж С. Михайлюк.
Загалом бригади РЕМ і пожежний екіпаж
продемонстрували злагоджені дії при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що свідчить
про їхню готовність до оперативних дій в реальних умовах.

Сезон-2017 у «Джерельці»:
висновки та перспективи
Ось і завершився оздоровчий сезон-2017
у ДОМ «Джерельце». На урочистій лінійці
з цієї нагоди адміністрація відомого в усій
Україні дитячого оздоровчого комплексу,
весь персонал і, звісно ж, турботлива
компанія-власник цього закладу —
ПАТ «Хмельницькобленерго» почули
чимало слів вдячності
від своїх вихованців.
Загалом тут упродовж трьох змін чудово відпочили, отримали безліч приємних вражень
майже 600 хлопчиків та дівчаток. А про турботу
і увагу «шефів» до свого табору свідчить низка
проектів, реалізованих ще у процесі підготовки
до відкриття сезону-2017: будівництво ефективної системи водоочищення; повна реконструкція
протипожежної водойми та дерев’яного 24-місного будиночка; капітальний ремонт наявних і
облаштування нових сучасних санвузлів, ігрових
майданчиків та місць для спілкування; суттєве
поліпшення доступу до інтернету через Wi-Fi;
створення нового зручного та інформаційно насиченого сайту закладу www.jereltse.com.
«Джерельце» уже традиційно славиться цікавою, змістовною програмою відпочинку й оздоровлення дітей, завдяки якій 21-денна таборова
зміна минає наче одна мить — щаслива мить дитинства. Проте й цю, здавалося б, цілком досконалу програму тут постійно поліпшують, прислухаючись до відгуків, а особливо критичних зауважень — усних, а віднедавна й письмових — відпочивальників та їхніх батьків. І не лише програму, але й умови проживання, якість харчування
тощо. Приміром, саме така «громадська думка»
стала передумовою зменшення керівництвом
закладу кількості місць у третій зміні — з 204-х (у
першій та другій змінах) — до 180-ти. Це значно

розширило, сказати б, особисту територію кожної дитини та посприяло тому-таки індивідуальному підходові персоналу до неї.
Як запевняє директор ДОМ «Джерельце» Катерина Кравчук, таку кількість відпочивальників
у зміні буде збережено й у наступному таборовому сезоні — 2018 року. А продаж путівок до
цього популярного відпочинково-оздоровчого
закладу здійснюватиметься завчасно та організовано.
Якщо ж у вас є зауваження та пропозиції
щодо діяльності «Джерельця», — керівництво
ПАТ «Хмельницькобленерго» та адміністрація
табору завжди радо приймуть їх за електронною
адресою vgavriluk@oe.ic.km.ua та за телефонами
(0382) 78-78-12, 097-073-98-67.
…Після офіційного закриття сезону у
таборі ще допізна палахкотіло високе прощальне багаття, лунали пісні під гітару, а
геть розчулені друзі обіцяли одне одному
знову зустрітися через рік: «До зустрічі у
«Джерельці»!..»
Справді ж бо, нелукаві дитячі серця завжди
повертаються туди, де їм — добре.
Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».
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ЗАПОБІГТИ. ВРЯТУВАТИ. ДОПОМОГТИ

СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЯК ОДИН
ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ РОБОТИ
ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»

Протягом усієї історії існування людство
завжди прагнуло дбати про свою безпеку. Забезпечення екологічної, техногенної і соціальної безпеки стає однією з головних проблем будь-якої держави. Надзвичайні ситуації в
Україні виникають у 5-8 разів частіше, ніж в інших промислово розвинутих країнах світу, в результаті чого щорічно гине понад 1% населення
(більше 50 тисяч осіб). Майже третина аварій і
нещасних випадків на виробництві пов’язана з
незадовільними знаннями людей порядку дій у
надзвичайних ситуаціях Це — наслідок серйозних недоліків у навчанні як на виробництві, так і
в освітніх закладах.
Одним із шляхів виконання цього завдання
є організація системи загального комплексного
та безперервного навчання з питань цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності. Перші кроки в цьому напрямку вже зроблено.
Цивільний захист — це функція держави,
спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна
від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання
таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання
допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період. Правовою основою цивільного
захисту є Конституція України, Кодекс цивільного захисту України, інші закони України, а також
акти Президента України та Кабінету Міністрів
України.
ПАТ «Хмельницькобленерго» є невід’ємною
частиною об’єднаної енергетичної системи
України, що належить до стратегічно важливих
підприємств держави. Нині ПАТ «Хмельницьк
обленерго» — одна з провідних енергопостачальних компаній України, яка динамічно розвивається, впроваджує ефективну стратегію
розвитку, сучасні методи управління та є Службою енергетики Хмельницької територіальної
підсистеми ЄДС ЦЗ.
Енергетики Хмельниччини повинні бути
постійно готовими до надзвичайних ситуацій
різного характеру. Керівництво ПАТ «Хмельницькобленерго» приділяє належну увагу виконанню у повному обсязі основних заходів
цивільного захисту територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту.
Товариство на постійній основі здійснює заходи із виконання законодавства України, розпорядчих документів Міненерговугілля України та
Хмельницької облдержадміністрації у сфері цивільного захисту.
Тому на виконання вимог ст. 20 та ст. 55 Кодексу цивільного захисту України, рішенням
Дирекції Товариства за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, з метою приведення у
відповідність організаційно-штатної структури,
1 серпня 2017 року створено Департамент цивільного захисту, пожежної безпеки та екології Товариства штатною чисельністю 9 чоловік. В Департамент входять два відділи —
відділ цивільного захисту і відділ пожежної
безпеки та екології. Окрім того, у відокремлених структурних підрозділах Товариства нараховується 27 посадових осіб, на яких покладені
за суміщенням функції контролю за станом цивільного захисту.
Основним завданням Департаменту є організація і контроль за виконанням вимог нормативної документації з питань цивільного
захисту, пожежної та техногенної-екологічної
безпеки, проведення заходів, спрямованих на
запобігання надзвичайним ситуаціям, зниження шкідливого впливу виробничих факторів на

навколишнє середовище, життя і здоров’я працівників, координація і вдосконалення роботи у цьому напрямку всіх підрозділів Товариства, опрацювання
ефективної системи екологічного управління в Товаристві, сприяння удосконаленню
діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника.
В Товаристві впроваджено інтегровану систему менеджменту на основі міжнародних
стандартів управління якістю ISO 9001, системи екологічного управління ISO 14001, системи
управління гігієною та безпекою праці OHSAS
18001 та реалізується Європейська Модель Ділової Досконалості, а саме: задоволений Споживач + задоволений Персонал + задоволений
Виробник + задоволений Акціонер + задоволене Суспільство.
У 2017 році, на виконання завдань Департаменту, Товариство відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 отримує сертифікат,
який посвідчує те, що система екологічного
управління стосовно надання послуг з передачі
та постачання електричної енергії ПАТ «Хмельницькобленерго» направлена на: визначення
шляхів досягнення високої якості життя нинішнього та майбутніх поколінь хмельничан на основі збереження навколишнього природного
середовища, раціонального використання та
відтворення природно-ресурсного потенціалу
краю; покращення санітарно-гігієнічного й екологічного стану м. Хмельницького та інших міст
Хмельницької області шляхом впровадження
сучасних технологій знешкодження нафтових
забруднень на територіях енергооб’єктів, промислових і побутових відходів, запобігання забрудненню атмосферного та водного басейнів,
земельних ресурсів; забезпечення захисту населених пунктів від несприятливих техногенних
аварій на об’єктах електропостачання шляхом
впровадження заходів щодо запобігання цим
аваріям та ліквідації їх наслідків; удосконалення
інфраструктури населених пунктів області шляхом впровадження нових технологій, мереж і
споруд енергозабезпечення.
Сертифікат став підґрунтям для забезпечення
ефективного управління різноманітними проектами, у тому числі екологічного характеру:
— впровадження інноваційних біотехнологій для ліквідації нафтових забруднень на трансформаторних підстанціях;
— будівництво водоохоронної споруди
для очищення стічних вод, яка поєднує в собі
ефективне цілорічне використання природних
процесів самоочищення, властивих водним та
навколоводним екосистемам;
— зменшення обсягів небезпечних відходів
шляхом заміни в технологічних процесах небезпечного устаткування;
— впровадження програми «Чисте повітря», метою якої є недопущення перевищення гранично допустимих величин нормованих
показників викидів забруднювальних речовин
(димності) відпрацьованих газів двигунів автомобілів.
Вагомим здобутком Товариства стало втілення проекту спільного впровадження зі зниження викидів парникових газів на тему «Модернізація системи розподільчих мереж», схваленого
Державним Агентством Екологічних Інвестицій
України.
Основною метою реалізації цього проекту
є зниження ТВЕ в електромережах за рахунок
здійснення програми технічної модернізації
електричних мереж, запровадження прогресивних енергозберігаючих технологій, перехід
на більш якісний рівень передачі та розподілу
електричної енергії.

За впровадження та реалізацію
енергетично ефективних, екологічно безпечних
та ресурсозберігаючих програм і технологій на
виробництві ПАТ «Хмельницькобленерго» двічі
нагороджено відзнакою переможця Всеукраїнського конкурсу «Лідер природоохоронної діяльності» та дипломом «Краще екологічно відповідальне підприємство» 2013-2016 років.
За рішенням Міністерства екології та природних ресурсів України, за високі досягнення
в галузі охорони природного середовища, забезпечення екологічної безпеки на підприємстві, вагомий вклад у реалізацію виконання екологічних проектів ПАТ «Хмельницькобленерго»
визнано лідером природоохоронної діяльності серед підприємств паливно-енергетичного
комплексу за підсумками роботи Товариства і
у 2017 році — в рамках загальноукраїнського
проекту «Екологія, довкілля та природокористування в Україні — 2017».
Департаментом ЦЗ, ПБ та Е розроблено плани
цивільного захисту на мирний час та особливий
період, плани реагування та дій органів управління і сил ЦЗ із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, посадові інструкції щодо дій
при виникненні надзвичайних ситуацій для персоналу Товариства та відокремлених підрозділів.
З метою запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру
на енергооб’єктах області в управлінні та відокремлених підрозділах створені штаби з ліквідації НС. На виконання листа Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері енергетики, в Товаристві створено антикризовий енергетичний штаб оперативного
реагування.
Для координації і управління силами і засобами відокремлених підрозділів Товариства
при реагуванні на надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру на енергооб’єктах Товариства та для захисту працівників
Товариства від їх впливу створено комісію з
питань надзвичайних ситуацій ПАТ «Хмельницькобленерго», а для попередження пожеж і посилення протипожежного захисту
об’єктів Товариства — пожежно-технічну
комісію. По Товариству створено 27 пожежно-технічних комісій. Проведено практичні заходи з удосконалення системи управління.
В усіх підрозділах Товариства розроблені
та затверджені схеми оповіщення керівного
складу та персоналу при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру у службовий та неслужбовий
час. Оповіщення та управління заходами цивільного захисту з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється з диспетчерських
пунктів відокремлених підрозділів. Щорічно
проводяться практичні їх відпрацювання.
Департаментом цивільного захисту, пожежної безпеки та екології ПАТ «Хмельницькобл
енерго» додатково встановлено та поновлено
у всіх відокремлених підрозділах Товариства
системи вуличного оповіщення та радіо
трансляційні точки. Здійснено також встановлення комплектів обладнання для вуличного
оповіщення, повну радіофікацію будівель та
виробничих баз всіх відокремлених підрозділів
Товариства, встановлення багатоканальної системи оповіщення по телефону, запровадження
об’єктової системи оповіщення.
Найбільшу небезпеку для населення на
території Хмельницької області становить загроза загальної аварії на Хмельницькій атомній електростанції (ХАЕС), при виникненні якої
запланована евакуація населення та вивіз сільгосптварин із 30-ти кілометрової зони ХАЕС. В
30-кілометрову зону ХАЕС потрапляють: Славутський РЕМ, Ізяславський РЕМ, а Білогірський
РЕМ та Шепетівський РЕМ — частково. З метою
контролю за радіаційним фоном у Товаристві

створено 4 пости радіаційного та хімічного
спостереження. Департаментом ЦЗ Товариства
розроблений та відпрацьовується «План забезпечення евакуаційних заходів при загрозі виникнення або виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на
об’єктах ПАТ «Хмельницькобленерго». Проведення евакуації працівників відокремлених підрозділів, що розташовані в 30-кілометровій зоні
ХАЕС, здійснюється евакокомісіями цих підрозділів, за узгодженням з відповідними міськвиконкомами, райдержадміністраціями Планами
евакуації РЕМ.
Для забезпечення персоналу Товариства
засобами індивідуального захисту за останні
роки було придбано протигази ГП-7, костюми
хімічно-біологічного захисту Л-1. Ці засоби захисту були розподілені у відокремлені підрозділи,
які розташовані в 30-кілометровій зоні ХАЕС. Ці
підрозділи забезпечені засобами індивідуального захисту на 100%. Проведено закупівлю дозиметрів-радіометрів МКС-05 «ТЕРРА» та дозиметра
гамма-випромінення індивідуального ДКГ-21М.
Для забезпечення поновлення засобів індивідуального захисту на 2017 рік передбачено
закупівлю протигазів та приладів радіаційно-хімічного захисту.
Одним із пріоритетних питань є питання готовності захисних споруд Товариства. Сьогодні на обліку перебувають 8 протирадіаційних
укриттів, які готові для використання за
призначенням, завершена їх технічна інвентаризація. В захисних спорудах проведено
поточні ремонти, здійснюються заходи щодо
забезпечення їх необхідним основним майном
відповідно до порядку використання захисних
споруд цивільного захисту на випадок можливих надзвичайних ситуацій та в умовах особливого періоду (меблями, нарами, телефонним
зв’язком, радіотрансляційними точками, водою,
майном для харчування, інструментом). З метою дотримання вимог ст.32 Кодексу цивільного захисту України щодо забезпечення захисту
персоналу в Білогірському РЕМ та Хмельницькому МРЕМ заплановано будівництво захисних
споруд цивільного захисту, а в Славутському та
Ізяславському РЕМ здійснюються заходи щодо
завершення їх реконструкції.
Департаментом розроблені та затверджені
Нормативні обсяги аварійного запасу матеріалів та устаткування для відновлення електромереж напругою 0,4-110 кВ. Аварійний запас Товариства — 100%. Проведено заходи щодо
забезпечення аварійно-ремонтних бригад та
персоналу сухими пайками.
Різноманіття та складність завдань цивільного захисту потребує високоякісної та всебічної
підготовки керівного і командно-начальницького складу, управлінь, штабів та формувань
ЦЗ в мирний час та при виникненні загрози, в
умовах війни, а також у разі виникнення аварій,
катастроф, стихійного лиха.
Підготовка керівного складу цивільного захисту Товариства та її органів управління проводиться на штабних об’єктових тренуваннях, комплексних об’єктових тренуваннях,
в навчально-методичному центрі ЦЗ та БЖД
Хмельницької області. Щорічно на базі навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Хмельницької області проходить навчання та перевірку знань у сфері цивільного захисту керівний
склад відокремлених підрозділів Товариства.
Згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів
України від 26 червня 2013 року №444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» у навчально-курсовому комбінаті Товариства із слухачами організовані та проводяться заняття із
пожежної безпеки. Під час навчання до слухачів
доводяться основи пожежної безпеки, порядок
дій у різних ситуаціях, порядок використання
засобів пожежогасіння.
Закінчення на стор. 4
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За екологічну культуру
та бездоганну працю
Нещодавно у Києві в рамках загальноукраїнського проекту «Екологія, довкілля та природокористування в Україні — 2017» відбувся
конкурсний відбір найкращих компаній України у сфері екології, довкілля та природокористування. Його проводила експертна комісія у складі керівництва Міністерства екології
та природних ресурсів України, видавництва
«Престиж Медіа Інфо», профільних громадських об’єднань
та науковців.
ПАТ «Хмельницьк
обленерго» вкотре
визнано
Лідером

природоохоронної діяльності за підсумками
роботи Товариства у 2017 році, проте цьогоріч — уже за трьома номінаціями.
Диплом «за високі досягнення в галузі охорони природного середовища, забезпечення
екологічної безпеки на підприємстві та вагомий вклад в реалізацію та виконання екологічних проектів» виконуючому обов’язки
генерального директора ПАТ «Хмельницьк
обленерго» Олегу Козачуку вручив начальник департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації
Сергій Вавринчук. Вітаючи колектив компанії

з високою відзнакою, він, зокрема, зазначив,
що «курс екологізації виробництва на основі комплексності рішень у питаннях охорони навколишнього природного середовища,
пріоритетності вимог екологічної безпеки та
обов’язковості додержання екологічних стандартів і нормативів при здійсненні господарської діяльності, які взяло на себе керівництво
Товариства — є важливим вкладом в екологічну безпеку нашого краю, а впровадження в Товаристві системи екологічного управління, за
версією стандарту ДСТУ ISO 14001:2015, зумовило розширення спектру надаваних послуг,
вихід на нові ринки, побудову нових партнерських стосунків…»
Окрім того, Товариство отримало примірник престижного
тематичного видання «Екологія,
довкілля та природокористування в Україні», в якому окрема сторінка присвячена здобуткам ПАТ
«Хмельницькобленерго» у цій
сфері.
В.о. генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго»
Олег Козачук висловив щиру подяку керівництву Міністерства
екології та природних ресурсів
України, департаменту екології та
природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації, видавництва «Престиж Медіа Інфо», за
високу оцінку Товариства та плідну співпрацю в реалізації Галузевих програм охорони довкілля.
За дорученням Міністра енергетики та
вугільної промисловості України Ігоря Насалика очільник ПАТ «Хмельницькобленерго»
виконав ще одну приємну місію — вручив
Подяку Міністерства начальнику служби з
питань цивільногозахисту, пожежної безпеки
та екології Анатолію Манільчуку — «за вагомий особистий внесок у розвиток енергетики України, бездоганне виконання службових обов’язків».
Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».

День цивільного захисту
у Товаристві
На виконання вимог листа Міненерговугілля України від 30.05.2017 року №04/144964 та у зв’язку із загостренням ситуації на
сході країни в усіх підрозділах ПАТ «Хмельницькобленерго» 21 липня нинішнього року
було організовано та проведено День цивільного захисту. Заходи відбувалися відповідно до Програми та Методичних рекомендацій з подальшим наданням відповідних звітів та підтверджуючих фотоматеріалів.
В період підготовки та проведення Дня цивільного захисту організовано роботу щодо
приведення усіх захисних споруд (укриттів)
цивільного захисту Товариства до готовності,
ріями та періодичністю проходження ними
навчання, відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України.
Документи з питань цивільного захисту
приведено до вимог розпорядчих документів Товариства та нормативних документів.
Керівництво Товариства має намір запровадити щорічне проведення Дня цивільного захисту у відокремлених підрозділах ПАТ
«Хмельницькобленерго».
Департамент цивільного захисту,
пожежної безпеки та екології.
укомплектовано їх усім необхідним майном
згідно із затвердженим Переліком.
Проаналізовано стан цивільного захисту
із заслуховуванням осіб, відповідальних за
питання цивільного захисту, та визначено напрямки дій і заходів із метою усунення недоліків та приведення стану цивільного захисту
у відповідність до вимог нормативних документів.
Забезпечено належну підготовку керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів
цивільного захисту за відповідними катего-

СИСТЕМА
ЦИВІЛЬНОГО
ЗАХИСТУ

ЯК ОДИН ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ
НАПРЯМКІВ РОБОТИ
ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»
Закінчення. Початок на стор. 3

З метою уніфікації збору інформації про пожежі та їх наслідки щомісячно забезпечено
збір від ВПТ та подання звіту «Про пожежі та їх
наслідки» в Міненерговугілля України. Для обліку та аналізу пожеж, які сталися на об’єктах
Товариства, департаментом заведений журнал
первинного обліку пожеж. В Товаристві запроваджено постійний моніторинг з негайним інформуванням чергового сектору Міненерговугілля про випадки низових та верхових пожеж
на енергооб’єктах Товариства.
Департаментом Товариства організовано
отримання ліцензії на протипожежні роботи з
проектування, монтажу та технічного обслуговування систем протипожежного захисту.
Відповідно до Плану комплексних заходів на
об’єктах Товариства Старосинявським ЦЦР ПАТ
«Хмельницькобленерго» проведена робота щодо здійснення монтажу протипожежних дверей
та вогнезахисту дерев’яних конструкцій елементів покриття будівель на всіх об’єктах ВПТ.
Профілактичні огляди пристроїв блискавкозахисту виконуються відповідно до щорічних
планів-графіків. Розроблена проектна документація з отриманням позитивних висновків органів ДСНС і обладнано всі будівлі та споруди Товариства системами блискавкозахисту.
В Товаристві запроваджено захист ввідно-розподільчих пристроїв (ВРП), головних
розподільчих щитів (ГРЩ), закритих розподільних пристроїв (ЗРП) автономними системами
пожежогасіння локального застосування з термоактивуючою мікрокапсульованою вогнегасною речовиною. Ці системи виконують функції
виявлення ознак горіння, локалізації та гасіння
пожежі за допомогою термоактивуючої мікрокапсульованої вогнегасної речовини в об’ємі, що захищається, без задіювання людини та
незалежно від зовнішніх джерел живлення та
систем управління. По Товариству здійснено
захист автономними системами пожежогасіння
(АСПГа) розподільчих пристроїв (ВРП), головних
розподільчих щитів (ГРЩ), РЩ у 22 підрозділах
Товариства.
Для гасіння пожеж (на початковій стадії їх
розвитку) класу А (твердих речовин) та класу
В (рідких речовин), а також для гасіння пожеж
у побутових умовах і загорянь електроустаткування, що перебуває під напругою електричного струму до 5000 В Товариством придбано
новинку на українському ринку — автономний
вогнегасний порошковий пристрій «ШАР-1» та
укомплектовано ним серверні і електроустановки ПС.
Серед основних напрямків діяльності Товариства є питання покращення рівня агітаційно-профілактичної роботи серед працівників та взаємодія із засобами масової
інформації з метою недопущення пожеж та
надзвичайних ситуацій у підпорядкованих
підрозділах та на території області.
Профілактична робота з працівниками за
співпраці із прес-службою Товариства, зокрема, з газетою «ЕНЕРГІЯ», виховання культури
безпечної поведінки у працівників є тими інструментами, завдяки яким ми можемо навчити
працівників Товариства дбати про власну безпеку та вміти захистити себе і близьких під час
екстремальних ситуацій.
Ми не забуваємо і про дітей. На базі дитячого
оздоровчого містечка «Джерельце» із залученням працівників ДСНС України в області щорічно проводяться заходи щодо ознайомлення з
аварійно-рятувальним спорядженням, засобами захисту органів дихання та навчання школярів безпечній поведінці у надзвичайних ситуаціях, при виявленні вибухонебезпечних предметів. Під час заходу діти отримують застережливі
пам’ятки та листівки.

Департаментом за підтримки керівництва Товариства та при взаємодії з обласною державною адміністрацією, обласною радою, органами
місцевого самоврядування, комісією з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, координаційною радою, керівниками обласних управлінь, установ та організацій області проведено
комплекс заходів, направлених на виконання пріоритетних завдань, покладених на Міністерство, вимог Уряду України, рішень колегій
Міністерства щодо підвищення рівня техногенної і пожежної безпеки, захисту населення від
негативного впливу наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,
збереження життя людини, захисту території та
об’єктів області.
Товариство та відокремлені підрозділи в
повній мірі забезпечені нормативними документами, методичними розробками, журналами, книгами, тощо з питань цивільного захисту,
пожежної та екологічної безпеки.
У відповідності до «Класифікатора надзвичайних ситуацій» ДК-019-2010, надзвичайних ситуацій з причин масового пошкодження електричних мереж, відключень та
пожеж на території області не допущено.
Під час підбиття підсумків роботи Хмельницькою облдержадміністрацією та ДСНС України з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту в області за 2016 рік — ПАТ
«Хмельницькобленерго» визнано однією із
найкращих служб цивільного захисту області (спеціалізованої служби енергетики). Відповідно правами голови облдержадміністрації
та начальника ГУ ДСНС України у Хмельницькій
області було заохочено працівників Товариства,
які брали участь в організації та проведенні заходів цивільного захисту (Козачук О.І., Манільчук А.В., Грубі Г.Б., Мельник В.В., Паламарчук
В.М., Дзюбій В.І. та інші).
За результатами відбору ДСНС України у
Хмельницькій області найкращих підприємців 2016 року за критеріями «Виконання вимог
Кодексу цивільного захисту України, постанов
Кабінету Міністрів України у сфері цивільного
захисту, наказів та розпоряджень голови ТЕБ та
НС ОДА Хмельницької області, планів основних
організаційно-технічних заходів з питань цивільного захисту та пожежної безпеки на 2016
рік» ПАТ «Хмельницькобленерго» нагороджено почесною грамотою ДСНС України у
Хмельницькій області.
За результатами аналізу, проведеного Управлінням охорони праці, промислової безпеки,
фізичного та цивільного захисту Міненерговугілля України, у квітні 2017 року за підсумками
роботи підприємств паливно-енергетичного
комплексу за 2016 рік, забезпечення виконання
вимог чинного законодавства, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України у сфері цивільного захисту, наказу Міненерговугілля «Про
затвердження Галузевого плану основних заходів цивільного захисту у паливно-енергетичному комплексі на 2016 рік», ПАТ «Хмельницьк
обленерго» визнано одним з найкращих Товариств ПЕК у забезпеченні готовності до
дій за призначенням в умовах загрози або
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і управління проведенням рятувальних та інших невідкладних робіт.
За всіма напрямками ПАТ «Хмельницькобленерго» готове до виконання завдань за призначенням у разі виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру.
Анатолій МАНІЛЬЧУК,
директор Департаменту цивільного захисту,
пожежної безпеки та екології.
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ЗАПОБІГАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РИЗИКІВ
У ПРОЦЕСАХ ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»

На початку 2017 року ПАТ «Хмельницькобленерго» отримало сертифікат
на систему управління якістю, відповідну оновленому ДСТУ ISO 9001:2015.
Одна з ключових цілей системи управління якістю — діяти як запобіжний
інструмент. Поняття запобіжної дії отримало розвиток через використання
ризик-орієнтованого мислення у формулюванні вимог до системи управління якістю. Щорічно в Товаристві проводиться робота щодо фіксування невідповідностей в функціонуванні процесів. Розглянемо коротко результати цієї
роботи за 2016 рік і в порівнянні з минулими роками.
Динаміку фіксування невідповідностей, пропозицій про покращення
протягом 2013-2016 років наведено на діаграмі 1.

Розглянемо більш детально структуру невідповідностей, виявлених протягом 2016 року (діаграма 3).

Наступним кроком було визначення рівнів виділених ризиків і їх класифікація за ступенем впливу.
Ризики процесу:
«Інформаційно-технічне обслуговування»
Важкість
наслідків
ризику

Рівень
ризику

…

…

…

Зміна правових документів,
що регламентують діяльність,
яка підлягає автоматизації.

2

2

4

Спроби зловмисників різних
рівнів організації вплинути
на діяльність інформаційних
систем.

3

3
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№
з/п

Можливі ризики

1.

…

2.

3.

Ймовірність
виникнення
ризику
ЗОВНІШНІ

ДІАГРАМА 3 Структура зафіксованих невідповідностей
в 2016 році

ДІАГРАМА 1 Динаміка фіксування
невідповідностей, пропозицій
про покращення протягом
2013-2016 років
Інформація, зазначена на діаграмі, свідчить про те, що останніми роками
спостерігається тенденція до зменшення кількості виявлених невідповідностей та пропозицій про покращення. Це відбувається завдяки:
— постійному удосконаленню існуючої системи управління Товариством;
— свідомому і відповідальному ставленню працівників Товариства до
пошуку і усунення виявлених невідповідностей та подання пропозицій про
покращення;
— впровадженню рекомендацій, запропонованих сертифікаційним органом, які направленні на покращення ефективності функціонування системи
управління Товариством;
— управлінню змінами у ПАТ «Хмельницькобленерго» стосовно удосконалення процесів, кадрових рішень, нових підходів до управління в цілому.
Розглянемо більш детально структуру зафіксованих невідповідностей
протягом 2013-2016 років (діаграма 2), які класифікуються за пунктами стандарту ISO 9001.

З показників діаграми можна зробити висновок, що невідповідності стосуються переважно таких процесів: «Вимоги до документації», «Інфраструктура», «Виробництво та обслуговування».
Наступним кроком в розвитку системи управління Товариством є запобігання виникненню невідповідностей. Для цього у Товаристві було розроблено нові документи: «Настанову системи управління Товариством»
(НСУТ-01-2016) та методику «Визначення та оцінка ризиків в діяльності ПАТ
«Хмельницькобленерго» (М-08-6.1-2016). В НСУТ для визначення можливостей і загроз у Товаристві пропонується метод «SWOT-аналізу», який використовується для визначення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз
в стратегічному плануванні. Методика М-08-6.1-2016 встановлює порядок визначення та оцінки ризиків і управління ними в діяльності Товариства. На основі цих документів відділ управління якістю розробив цілісну методологію
з проведення SWOT-аналізу бізнес процесів Товариства, з детальним описом,
оцінкою і розробкою заходів з усунення причин можливих невідповідностей.
Наприклад, щодо процесу «Інформаційно-технічне обслуговування» результати SWOT-аналізу виглядають так:
Сильні сторони
1.

Глобалізація процесів обміну
даними.

2.

Швидка взаємодія з
юридичними суб’єктами, що
володіють інформаційними
системами обміну даними.

3.

2.

Збільшення довіри як до
постачальника, так і до
партнера по бізнесу.

3.

4.

Сприяння покращенню іміджу
Товариства.

4.

5.

…

Можливості

Діаграма свідчить про те, що найбільше за останні чотири роки фіксувалися невідповідності щодо процесів: «Керування ресурсами», «Система
управління якістю», «Виготовлення продукції».
Це свідчить про спрямування системи управління якістю на основну діяльність Товариства.
Минуло 6 років, відколи ПАТ «Хмельницькобленерго» пройшло процедуру сертифікації згідно з вимогами ДСТУ OHSAS
18001:2010 та отримало відповідний сертифікат. Система
управління охороною праці, яка функціонує нині в Товаристві,
— вже зовсім інший цілісний механізм професійної безпеки
та здоров’я, ефективний інструмент управління виробничими
ризиками, що базується на системному підході. Передбачена
стандартом система оцінювання та управління виробничими
ризиками — це набагато складніший процес, ніж просте дотримання працівниками встановлених вимог нормативних актів з
охорони праці.
Система управління охороною праці, яка ґрунтується на
управлінні небезпеками та ризиками, вважається більш ефективною, ніж традиційна, орієнтована тільки на Закон «Про охорону праці». Аналізуючи світові загальноприйняті концепції
управління охороною праці, розумієш відмінності систем, що
застосовуються в Україні та на Заході. Вітчизняна концепція
управління охороною праці передбачає жорстке виконання вимог нормативного документу, при якому нібито виключається
можливість настання нещасного випадку або аварії. Але здоровий погляд на ситуацію говорить про те, що домогтися повної
(100%) безпеки неможливо, саме тому країни Європи пішли
іншим шляхом та застосовують у себе концепцію «прийнятних
ризиків». Така концепція не тільки не гальмує розвиток нових
технологій, а й сповідує принцип пошуку можливих небезпек
(ризиків) на конкретному об’єкті та шляхи запобігання їм.
Концепція управління ризиками базується аналізі, оцінці та
доведенні рівнів ризиків до оптимальних (прийнятних) значень,
на основі чого здійснюються розробка та реалізація необхідних
заходів.
Безпосередньо в умовах виробництва в ПАТ «Хмельницьк

Реєстр ризиків процесу:
«Інформаційно-технічне обслуговування»

№
з/п

Важкість взаємодії з
фізичними та юридичними
суб’єктами, що не володіють
автоматизованими системами
обміну інформацією.
Залежність від розробників
залученого програмного
забезпечення.
Додаткові витрати на розробку
та інтеграцію інформаційних
систем.
Додаткові витрати на
придбання та обслуговування
технічних засобів .
…
Загрози

1.

Глобалізація інформаційних
процесів та інтеграція у
міжнародні процеси обміну
даними.

2.

Розвиток програмних та
технічних засобів обробки
та зберігання інформації,
збільшення їх ефективності.

2.

3.

Розвиток систем прийняття та
підтримки рішень на основі
елементів нейромереж.

3.

4.

Впровадження інформаційних
технологій у різні напрямки
діяльності Товариства.

5.

…

Можливі
ризики

1.

4.

5.

Спроби зловмисників різних
рівнів організації вплинути
на діяльність інформаційних
систем.
Неправильна оцінка
економічної ефективності
впровадження
автоматизованих
(інформаційних) систем.
Неправильна (або відсутня)
документально оформлена
постановка задачі автоматизації
(інформатизації) процесу.
Потрапляння
автентифікаційних/
авторизаційних даних у
сторонні руки.
…

Важкість
наслідків
ризику

Ранг
ризику

Способи
реагування,
плани,
заходи щодо
керування
ризиком

…

…

ЗОВНІШНІ
1.

2.

…

…

Спроби
зловмисників
різних рівнів
організації
вплинути на
діяльність
інформаційних
систем

3

…

3
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Постійне
вдосконалення
засобів захисту
інформації.
Постійний
моніторинг
вразливостей
інформаційних
систем.
Наявність
кваліфікованих
кадрів з ІТ.
Навчальна
робота з
користувацьким
персоналом

Крім того, по кожному з ризиків складаються карти ризиків, в яких детально визначаються:
1. Джерело ризику;
2. Причини;
3. Наслідки;
4. Ранг ризику;
5. Власник ризику;
6. Вплив на ризик.
Усе це складає повний комплекс заходів з управління ризиками в Товаристві і є одним із напрямків покращення діяльності процесів ПАТ «Хмельницькобленерго».
Валерій ГЕРАСИМЧУК,
начальник відділу управління якістю.

УПРАВЛЯЄМО
ВИРОБНИЧИМИ РИЗИКАМИ
обленерго» процедура оцінки ризиків і наступного управління ними здійснюється з
такою послідовністю:
— ідентифікація небезпек;
— визначення ймовірності настання нещасних випадків;
— визначення рівня (ступеня) ризику;
— визначення заходів і методів управління виявленими ризиками;
— інформування про виявлені ризики.
До управління ризиками в підрозділах
ПАТ «Хмельницькобленерго» залучаються
компетентні працівники через обговорення,
збирання інформації, включення до складу постійних робочих
груп з визначення та оцінки ризиків.
Протягом половини 2107 року в Товаристві вдалося проідентифікувати фактично усі наявні на робочих місцях виробничі ризики. Слід одразу ж відзначити велику трудомісткість
цієї роботи. Наприклад, тільки одне робоче місце лаборанта
хімічного аналізу служби діагностики електротехнічного обладнання Департаменту високовольтних електричних мереж має
щонайменше дев’ять потенційних небезпек з високими базовими ризиками отримання травм. Загалом у цьому підрозділі
налічується близько ста робочих місць, які потребують іденти-

Ймовірність
виникнення
ризику

Слабкі сторони
1.

5.

ДІАГРАМА 2 Структура зафіксованих
невідповідностей протягом
2013-2016 років

Потрібно зазначити, що відповідно до «Матриці класифікації ризиків»,
ризик на рівні «4» — це помірний ризик, а «9» — це неприпустимий ризик.
Результатом цього є складання реєстру ризиків по кожному процесу, в
якому обов’язково зазначаються заходи щодо керування ризиком.
Наприклад:

фікації небезпек та оцінки ризиків, і майже
кожне з них має 7-12 небезпек. Коли ж порахувати, що в Товаристві функціонує близько
90 структурних підрозділів, — можна тільки
уявити скільки посад, професій, видів робіт
потребують вивчення, ідентифікації та оцінювання.
Результати такої роботи фіксуються в
«Картках ідентифікації небезпек та оцінки ризиків», з якими ознайомлюється той персонал Товариства, для професії чи посади якого
такі карти розроблені. В цілому по Товариству налічується близько 1450 карт.
З можливими небезпеками та ризиками ознайомлюються й
інші зацікавлені особи — відвідувачі та працівники підрядних
організацій. Інформування відвідувачів підрозділів Товариства
з правилами у сфері охорони праці проводиться шляхом вивішування на інформаційних стендах відповідних матеріалів,
розміщення попереджувальних знаків на території Товариства,
розмітки руху автотранспорту тощо. Підрядні організації, які виконують роботи в підрозділах Товариства, перед початком виконання робіт по прибуттю на територію відповідного підрозділу проходять вступний і первинний інструктажі, в ході яких відбувається ознайомлення з вимогами охорони праці, промисло-

вої санітарії, протипожежної безпеки, наявними шкідливими та
небезпечними факторами виробництва і можливими ризиками.
Адже розроблені внутрішні корпоративні стандарти зі здоров’я
та безпеки є обов’язковими і поширюються як на працівників
Товариства, так і на інших осіб, які перебувають на території чи
об’єктах Товариства.
Створена в Товаристві процедура оцінки ризиків враховує
місце виконання робіт, вид обладнання, умови праці, особливості професії та інше. Після ідентифікації можливих небезпек
визначено, наскільки велика ймовірність завдання шкоди і як
цьому запобігти. Ризик — це частина щоденного життя, тому
сподіватися, що можна позбутися його раз і назавжди не варто.
Але варто впевнитися, що основні ризики та заходи контролю
за ними визначені правильно та розроблені адекватні кроки
для запобігання їм.
Проте потрібно усвідомлювати, що навіть вживши всіх
можливих технічних заходів, безпечного виробництва досягти
не можливо, якщо самі працівники не надають значення питанню безпеки та демонструють ризиковану поведінку. Тому
пріоритетним завданням для Товариства є змінювати культуру
поведінки його працівників та підрядників, доводити до зацікавлених осіб інформацію про ймовірні ризики та способи їх
уникнення. Власне, ризики визначає той, хто організовує та безпосередньо виконує роботи на конкретному робочому місці. А
усвідомлення ризиків на робочому місці і знання того, як ними
управляти, має вирішальне значення для безпечної роботи.
Тому навчання стосовно використання цього інструменту
проведено для усіх працівників Товариства, завдяки чому кожен
із них робить власний внесок у створення безпечних умов праці.
Ольга ШАФІНСЬКА,
провідний інженер служби охорони праці.
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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.
Дуже багато 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 необхідно 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, які йдуть із 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 випадку
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. При 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
захворювань
та харчових отруєнь
У літній період почастішали випадки
виникнення спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь, пов’язаних із
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 продукти і напої 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 одразу, а
у випадку їх повторного споживання вони
мають піддаватися 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 неналежних 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 потрібно 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,
начальник відділу
цивільного захисту
Департаменту ЦЗ, ПБ та Е.
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ВАША БЕЗПЕКА
Виконання своїх посадових (виробничих) обов’язків працівниками енергозбуту та розподільчих мереж у сільській місцевості
або в умовах міста супроводжується ризиком зіткнутися з агресією цієї не завжди домашньої тварини.
І хоча внаслідок нещасних випадків виробничого характеру,
пов’язаних із нападом собак за період з 1995 по 2016 рр. травмувалося лише 6 працівників Товариства, інцидентів неприємних
зустрічей з собаками, які не призвели до травмування, на порядок більше. Причиною таких нещасних випадків була неуважність
та власна необережність потерпілих, а також незнання основних
правил поводження з тваринами.
У зв’язку із введенням в Товаристві нової редакції «Система
управління охороною праці. Положення» 01-03-СУОП-01-2016,

яку вважає «своєю»; зграя під час «собачого весілля» — ситуації
абсолютно різні, і відповідно, спроба налякати тварин може привести до зовсім різних наслідків. І по-третє: будьте готові до того,
що при таких зустрічах ваша поява супроводжуватиметься гавкотом і метушнею.
Набагато гірше, якщо собака починає атаку відразу. Швидше
за все, в цьому випадку тварина буде наближатися мовчки (хоча
не завжди, але, як правило, можна відрізнити сигнали при атаці
від звичайного обгавкування), швидко й рішуче. Тут можна спробувати як налякати тварину, так і атакувати нестандартною поведінкою.
Є і така рекомендація: з гучним криком зробити крок назустріч. Можливий і загрозливий крик-гарчання, що демонструє

НАПАД СОБАК:
визначаємо небезпеки
та оцінюємо ризики

що передбачає ідентифікацію небезпек та оцінку ризиків для кожної посади, професії та виду робіт у відповідності до ДСТУ OHSAS
18001:2010, було розпочато роботу із розробки відповідних Карт.
Карти включають в себе усі небезпечні та шкідливі фактори виробничого середовища та трудового процесу, а також встановлюють
ранг ймовірного ризику.
У Карти ідентифікації небезпек і оцінки ризиків включено і таке
джерело небезпеки, як «напад собак». В результаті попереднього
оцінювання ризику, враховуючи ймовірність виникнення події та
тяжкість її наслідків (у відповідності до вимог «Визначення та оцінка ризиків в діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго». Методика»
М-08-6.1-2016), для такого фактору встановлено ранг ризику «помірний». Це означає, що є необхідність визначити способи реагування на нього: скласти план дій, визначити задачі та заходи щодо
управління ризиком, які будуть спрямовані на його усунення або
зниження хоча б до рівня «малозначний».
У будь-якому випадку собака друг тільки для однієї людини —
для свого господаря. Як бути іншим людям?

Розглянемо на прикладі варіанти реагування
на такий ризик, а саме:

• запобігання ризику (ліквідація потенційного ризику, ліквідація причини ризику);
• зниження ризику (протидія настання ризику, нейтралізація наслідків);
• усунення ризику (усунення джерела виникнення).

Умовно варіанти собачої агресії можна розділити
на чотири групи:

• Коли собаку нацьковує господар;
• Коли собаці здається, що ви нападаєте на його господаря
(або загрожуєте);
• Коли собака нападає на нейтральній території, якщо його
щось дратує (наприклад, собаки нерідко кидаються на на
людей, які втікають, жваво жестикулюють або перебувають в нетверезому стані тощо).
• Коли собака скажений і кидається на все, що рухається.
Самооборона від собаки повинна мати місце виключно у випадку, якщо уникнути конфлікту неможливо. Тобто не варто кидатися на тварину просто тому, що її поведінка здалася небезпечною. Зазвичай виявляється, що зіткнення можна було уникнути і,
більше того, що саме поведінка людини й спровокувала напад. Виходячи з того, що найкращий бій — це бій, що не відбувся, почати
слід зі знайомства з поведінкою потенційного джерела небезпеки.
Першим і основним ворогом людини при зустрічі з собакою є
страх. Саме страх змушує нас бачити неіснуючу небезпеку, провокуючи на необдумані і безрозсудні дії. Як це не дивно, зазвичай
саме людина першою переходить до агресивних дій.
Отже: сам факт того, що собака наближається до людини, аж
ніяк не означає загрози. Якщо собака наближається, постарайтеся обережно піти з траєкторії його руху. Ймовірно, що тварина
просто пройде мимо. Якщо навіть напрямок її руху змінився — це
не обов’язково означає загрозу. Найчастіше собака намагається
пізнати того, хто опинився в зоні його уваги (наприклад, на його
території). А найбільш надійним для собаки є впізнання за допомогою нюху. У більшості випадків оцінка може бути проведена з
дистанції 1-4 метрів, але іноді для успішної ідентифікації собаці потрібно наблизитися впритул.
Тут-то найчастіше неправильна поведінка людини і провокує
собаку на агресивні дії — різкий рух, відштовхування, відсмикування руки (а тим більше її підкидання або замах), крик легко можуть спровокувати напад.
Втім, саме про напад мова, швидше за все, не йде. Частіше це
укус чи удар зубами. І цілком імовірно, що цим все й закінчиться.
Неприємно, звичайно, — але хіба краще бути порваним в реальній сутичці з собакою, нехай навіть ви вийдете з неї переможцем?
Найкраще дати себе обнюхати. Не піднімайте і не прибирайте руки (в крайньому випадку, положення рук перед собою дасть
деякі шанси захиститися), дозвольте звірові обнюхати розкриту
долоню. Найчастіше, переконавшись в тому, що все безпечно, тварина відходить.
Не сідайте навпочіпки — таким чином ви виходите з більш високої і домінантної позиції, та ще й наближаєте обличчя до зубів
собаки. Не підвищуйте голосу і вже точно не намагайтеся говорити з загрозливими інтонаціями.
Якщо мова йде про зграю, ситуація стає більш загрозливою,
але правила поведінки залишаються тими ж. У цьому випадку
контакт з людиною, як правило, здійснює ватажок. У будь-якому випадку — скільки б не було собак, найкраще демонструвати
цілковитий спокій і байдужість. Постарайтеся встати спиною до
чого-небудь, не дозволяючи тваринам оточити вас. Ідіть (а також
обходьте зграю) повільно, бажано не повертаючись спиною і спокійно контролюючи навколишній простір.
Собака може проявити ознаки агресії вже при наближенні. І,
знову ж таки, гавкіт ще не означає реальної небезпеки. Ним тварина намагається попередити про вторгнення на її територію. І
найкращим виходом буде спокійно, без паніки і спроб налякати
собаку, віддалитися.
Часто зустрічається рекомендація підняти із землі камінь
(або зробити вигляд, що піднімаєш) і замахнутися. Метод цілком
ефективний. Але. По-перше, працює він виключно з бездомними
тваринами. По-друге, ситуації бувають різні, і однозначно передбачити поведінку конкретного собаки неможливо. Наприклад,
одиночний собака на нейтральній території і він ж на території,

готовність до бою. Якщо у звіра немає особливих причин для зіткнення — велика ймовірність того, що він відступить (хоча гарантії,
як ви розумієте, ніякої).
Звичайно, навіть із знайомим собакою необхідно дотримуватися правил поведінки і виявляти до нього повагу. Не треба непомітно наближатися до собаки або його господаря чи робити в
їхній бік рухи, які можуть бути сприйняті як загрозливі. Слід враховувати, що поведінка собаки на повідку і у вільному вигулі значно
різниться. Собака на повідку, як правило, виявляє набагато більше
завзяття в охороні господаря.
Що стосується безпосередньо самооборони, то однозначні
рекомендації тут дати складно. Основна проблема у неможливості повноцінних тренувань, а отже — в неможливості апробації
технік. В Інтернеті і літературі можна зустріти різні рекомендації,
які часто підносяться, як «реально застосовані». Але, по-перше,
кожен випадок треба розбирати окремо. По-друге, собаки бувають різні. По-третє, люди володіють різними можливостями. Те, що
спрацює в одного, може стати фатальним для іншого.
Але все ж таки, якщо уникнути нападу не вдалося, потрібно
приготуватися до захисту.

Собаки нападають звичайно в такий спосіб:

• Спереду. Ухиляються від ударів того, хто захищається і намагаються обійти його збоку чи ззаду. Після чого кусають
за руку, за ногу і т.п.
• Ззаду (наздоганяючи). Важкий собака зазвичай дістає людину за торс зубами і валить на землю. Середній собака збиває людину з ніг, стрибаючи всіма чотирма лапами на неї і
б’ючи в область попереку. Легкі собаки заскакують на спину
і намагаються вчепитися у плече або шию і повиснути на
людині.

Правила поведінки при зіткненні з собакою:

1. Ні в якому разі не бійтеся собаки. Ви вище і сильніше його.
Ні за що не давайте волю страху, ваша самооборона залежить від вас.
2. Не потрібно тікати від собаки та не повертатися до тварини
спиною.
3. Ненавчені собаки миттєво губляться, якщо господар йде з
їх поля зору або коли тварина покидає територію, що нею
охороняється. Тому потрібно відступати так, щоб собака
опинився в іншій обстановці, ніж був на початку сутички. Без
впевненості собака стає менш агресивним і є висока ймовірність його втечі.
4. Дієвий прийом у зовсім вже екстремальній ситуації, якщо
собака стрибає на вас попереду, щоб вчепитися в горло: поставте перед горлом руку, і як тільки собака в неї вчепиться,
друга накладається на шию собаки ззаду. Потім різко рукою
у пащі робиться рух від себе, вгору або убік. Рука, що лежить
на шиї, робить ривок на себе.
5. Для самооборони від собак згодяться будь-які предмети: палиця, обріз пляшки і їм подібні. Агресивного собаку треба
бити по уразливих точках або в крайньому випадку запихати все це собаці в горлянку. Класична зброя — це дубина.
Підійде і власний одяг, потрібно дати собаці вчепиться в рукав куртки, потім накинути куртку на її морду, виграти таким
чином час.
Уразливі точки собаки, як правило: кінчик носа, перенісся і перехід від морди до лоба. Вражати тварину треба
сильним ударом кулака або дубини перпендикулярно до
поверхні голови. Удари по боках не завжди змушують розлюченого звіра відступити.
6. Спущений з прив’язі собака моментально кидається на ворога, тому дуже важливо помітити момент атаки, і нанести
потужний удар в груди або живіт.
7. Погляд собаки завжди спрямований туди, куди він хоче вкусити, тому при певному навику зовсім не складно ухилитися
і збити тварину з лап. Все потрібно робити рішуче, швидко і
максимально сильно, бажано в області лопаток, шиї і грудей.
8. Якщо собака все-таки вчепився у вас, то потрібно знати, що
на шиї під щелепою, з обох боків її трахеї, існують виїмки.
Якщо в них вкласти пальці (великий і вказівний), а потім
сильно здавити їх з обох боків, то собака відступить. Для початку є сенс вивчити на цей рахунок знайомих собак, адже в
екстремальній ситуації з першого разу рятівні больові точки
можна і не знайти.

Застосовуємо зброю:

1. Каєнська суміш. Складається з однієї частини дрібно перетертого тютюну (найжахливішого, який попадеться) і частини меленого (краще чорного) перцю. Засипати цей порошок
у маленьку пластикову ємність (3 на 10 см). Носити з собою
тільки в нагрудній кишені, ніколи не класти в кишеню штанів. У разі небезпеки сипнути собаці в морду.
2. Пристрій для ультразвукового відлякування собак.
3. Електрошокери досить ефективні проти неадекватних собак.
Газова зброя може служити хорошим засобом самооборони і
відлякувальним засобом.
Перцевий балончик — непогана альтернатива захисту.
ЗАВЖДИ ПАМ’ЯТАЙТЕ: при укусах не можна пускати все на
самоплив. Негайно зверніться до найближчого травмпункту або
відразу ж викликайте «Швидку медичну допомогу».

Ольга ШАФІНСЬКА,
провідний інженер служби охорони праці.
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