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Конференція

Аналіз виникнення та розвитку надзвичайних 
подій природного та техногенного характеру, що 
мали місце на території нашої держави та облас-
ті, яскраво свідчить про необхідність проведення 
комплексу превентивних заходів для зниження 
ризику їх виникнення. Проведенням комплексу 
запобіжних організаційних та інженерно-техніч-
них заходів, їх ефективною реалізацією можна 
значно зменшити вірогідність виникнення над-
звичайних ситуацій, вартість заходів з їх ліквідації, 
підвищити рівень готовності персоналу та вироб-
ництва до реагування на надзвичайні ситуації. 
Науковими розрахунками та існуючим досвідом 
доведено, що кошти, які направляються на запо-
бігання надзвичайним ситуаціям, значно менші за 
ті, що необхідні для ліквідації їх наслідків.

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

Розвиток гідрометеорологічних процесів за-
вжди потребує постійного моніторингу та їх про-
гнозування для оперативного здійснення комп-
лексних превентивних заходів, здатних зменшити 
ризик та наслідки від природних надзвичайних 
подій. Енергетики Хмельниччини повинні бути 
постійно готовими до погодних аномалій та явищ, 
пов’язаних із ними. Керівництвом ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» приділяється належна увага 

виконанню у повному обсязі основних заходів ци-
вільного захисту територіальної підсистеми єди-
ної державної системи цивільного захисту.

ПАТ «Хмельницькобленерго» упродовж 2016 
року здійснювало ряд заходів щодо виконання 
законодавства України, розпорядчих докумен-
тів Міненерговугілля України та Хмельницької 
облдержадміністрації у сфері цивільного захис-
ту. Так, розроблені плани цивільного захисту на 
мирний час, плани дій органів управління і сил 
ЦЗ із запобігання і ліквідації надзвичайних ситу-
ацій, посадові інструкції щодо дій при виникнен-
ні надзвичайних ситуацій для Товариства та від-
окремлених підрозділів. В управлінні Товариства 
та відокремлених підрозділах створені штаби з 
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру з метою запобігання, опе-
ративного реагування та для розв’язання про-
блем, пов’язаних із надзвичайними ситуаціями 
техногенного та природного характеру, що ви-
никли або можуть виникнути на енергооб’єктах 
області. Відпрацьовані календарні плани дій з 
ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихій-
ного лиха.

У відповідності до «Класифікатора надзви-
чайних ситуацій» ДК-019-2010, надзвичайних 
ситуацій з причин масового пошкодження елек-
тричних мереж та відключень на території об-
ласті не допущено.

12-13 листопада 2016 року внаслідок склад-
них погодних умов виникли масові відключення 
в розподільних мережах 10-0,4 кВ у більшості 
районів області. Ці вимкнення призвели до 
знеструмлення 259 населених пунктів Хмель-
ницької області. З метою ліквідації наслідків над-
звичайної події природного характеру, відпо-
відно до плану дій (реагування) Товариства при 
виникненні надзвичайних ситуацій (подій) були 
задіяні всі необхідні сили. Загалом було заді-
яно 102 аварійно-відновлювальні бригади 
відокремлених підрозділів Товариства загаль-
ною чисельністю 433 чоловіка та 129 одиниць 
техніки. Персонал правильно діяв із виявлення 
пошкоджених об’єктів, ліквідації пошкоджених 
дільниць (устаткування) і заживлення відклю-
чених споживачів шляхом оперативних пере-
микань. При взаємодії з комісією ТЕБ та НС 
Хмельницької ОДА (через управління цивіль-
ного захисту населення ОДА) за підтримки ке-
рівництва органів державної влади, місце-
вого самоврядування, місцевих громад було 
організовано надання допомоги енергетич-
ним підприємствам із розчищення доріг та 
доставлення аварійно-ремонтних бригад до 
місць пошкоджень ліній електропередачі та 
трансформаторних підстанцій.

В усіх підрозділах Товариства розроблені та 
затверджені схеми оповіщення керівного скла-

ду і персоналу при загрозі та при виникненні 
надзвичайних ситуацій природного і техноген-
ного характеру у службовий та неслужбовий 
час. Проводиться практичне їх відпрацювання.

Оповіщення та управління заходами цивіль-
ного захисту з ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій здійснюється з диспетчерських пунктів 
відокремлених підрозділів. Оперативно-диспет-
черські пункти функціонують у всіх відокремле-
них підрозділах та в управлінні Товариства.

З метою своєчасного оповіщення і пере-
вірки достовірності прийнятої інформації на-
лагоджений прямий зв’язок між диспетчер-
ською службою ПАТ «Хмельницькобленерго» 
та Кризовим центром обласної державної ад-
міністрації і оперативно-координаційним цен-
тром ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

Для своєчасного інформування працівників 
у разі виникнення надзвичайних ситуацій існує 
відповідна система оповіщення, яка складаєть-
ся із: телефонного міжміського зв’язку за орен-
дованими каналами Мінзв’язку, телефонного ві-
домчого зв’язку, телефонного ВЧ-зв’язку, елек-
тронного зв’язку, мобільного зв’язку, встанов-
лених гучномовців у місцях масового скупчення 
персоналу, радіотрансляційних точок для при-
ймання програм державного радіомовлення.

Закінчення на стор. 3

ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ГОТОВІ!

Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту ПАТ «Хмельницькобленерго» та його структурними підрозділами у 2016 році

Запобігти, врятувати, допомогти

У ПАТ «Хмельницькобленерго» відбулася конференція 
трудового колективу, на якій голови профкомів та керівники 
структурних і відокремлених підрозділів Компанії заслухали і 
обговорили звіт керівництва про виконання у 2016 році чин-
ного колективного договору. 

Очільник ПАТ «Хмельницькобленерго» Олег Козачук, зві-
туючи перед колегами, зокрема, зауважив на соціальних га-
рантіях, забезпечених у новому колдоговорі та ретельно 
реалізованих, зокрема — в частині матеріального заохочен-
ня за успішну роботу. Директор з управління персоналом та 
юри дичних питань Андрій Пилипенко, заступник директора 
з управління персоналом та юридичних питань (з юридичних 
питань) Владислав Олійник, директор фінансовий Вадим Да-
нилків, голова об’єднаної організації профспілок ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» Олександр Макаров детально розтлума-
чили суть усіх пропонованих змін та доповнень до чинного 
колективного договору, зумовлених сьогочасними змінами в 
законодавстві України та організаційно-виробничою необхід-
ністю.   

Звіт керівництва Компанії щодо виконання колективного 
договору у минулому році та всі поправки і доповнення до 
нього були схвалені учасниками конференції.

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.

КОЛДОГОВІР ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 
яК наЙвиЩиЙ СоціаЛЬниЙ гарант
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Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за дванадцять місяців 2016 року

Відділ оперативної інформації та звітності
Дирекції комерційної.

ЗнаЙ наших!

передовиЙ доСвід

Назва РЕМ Енергозбутова 
діяльність Охорона праці Загальний 

рейтинг

ВІНЬКОВЕЦЬКИЙ 11 1 3

ГОРОДОЦЬКИЙ 13 15 14
ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ 17 2 10
ДУНАЄВЕЦЬКИЙ 18 10 18
КАМ.-ПОДІЛЬСЬК. МІСЬКИЙ 21 16 21
КАМ.-ПОДІЛЬСЬКИЙ 10 13 11
НОВОУШИЦЬКИЙ 12 5 6
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ 7 6 5
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 6 11 8
ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ 2 16 2
ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ 4 21 15
БІЛОГІРСЬКИЙ 20 3 19
ВОЛОЧИСЬКИЙ 7 16 12
ІЗЯСЛАВСЬКИЙ 15 14 16
КРАСИЛІВСЬКИЙ 19 20 20
ЛЕТИЧІВСЬКИЙ 3 22 17
ПОЛОНСЬКИЙ 14 11 13
СЛАВУТСЬКИЙ 9 6 7
СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ 22 8 22
СТАРОСИНЯВСЬКИЙ 5 8 4
ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ 1 16 1
ШЕПЕТІВСЬКИЙ 16 3 9

мовою цифр

Через обмеженість у коштах минуло-
річ не всім районам електромереж ПАТ 
«Хмельницьк обленерго» дісталися гроші на 
виконання інвестиційної програми. Горо-
доцькому — їх виділили. Вочевидь тому, що, 
по-перше, енергетики району, досягши зна-
чно меншого за середній рівня ТВЕ у своїх ме-
режах, довели: вони вміють ефективно осво-
ювати кошти. А по-друге, в районі розгорнуте 
масштабне будівництво готельно-курортного 
комплексу «Арден Палац», яке вже сьогодні 
потребує дуже багато електроенергії.  

З  початком роботи «Арден Палацу» він 
беззаперечно стане найбільшим споживачем 
електроенергії у Городоцькому районі. Отож 
тут мають збудувати та взяти на обслугову-
вання ще одну потужну підстанцію.

«Співпраця з Городоцьким РЕМ у нас дуже 
плідна, — каже головний інженер «Арден Па-
лацу» Іван Закржевський. — Неодноразово 
зверталися в РЕМ за консультаціями, допо-
могою, щодо підключення будівельних май-
данчиків… Особисто вдячний за це дирек-
тору Городоцького РЕМ Віктору Івановичу 
Слободяну». 

Завдяки будівництву такого потужного 
об’єкта отримала імпульс вся інфраструктура 
курортного містечка Сатанів. Зокрема, в сис-
тему електропостачання вже сьогодні компа-
нією «Хмельницькобленерго» вкладено  сер-
йозні інвестиції.

«В минулому році було виконано великий 
обсяг робіт за інвестпрограмою, — розпові-
дає майстер Сатанівської дільниці Гордоць-
кого РЕМ Валерій Кекель. — Повністю пе-

ребудовано сімнадцять ПЛ-0,4 кВ, замінено 
«голий» провід на ізольований, замінено всі 
дерев’яні опори. Це — близько 7 км повітря-
них ліній. Встановлено три нових розванта-
жувальних підстанції по Сатанову. Так, спо-
руджено нову підстанцію на вулиці Медобор-
ній, де, крім побутового сектору, потребують 
електричного живлення ще й артезіанська 
свердловина та автозаправна станція. Це зна-
чно поліпшило електропостачання». 

Завдяки таким капіталовкладенням вда-
лося не лише покращити якість та надійність 
електропостачання містечка, але й підвищи-
ти потенційні можливості Сатанова як по-
тужного курортного центру. Заступник Сата-
нівського голови об’єднаної територіальної 
громади Михайло Бурячок зазначає:  «Дуже 
велику роботу проведено щодо влаштуван-
ня зовнішнього освітлення території нашої 
громади. Причому, левову частку цієї робо-
ти виконав наш РЕМ. На сьогодні відновлено 
електропостачання до 640 вуличних ліхтарів. 
Також минулоріч ми інтенсивно відновлюва-
ли артезіанські свердловини. Силами РЕМ до 
них також було підведено електроживлен-
ня». 

Не так давно городоцькі енергетики 
відзначали 50-річчя свого району елек-
тромереж. Цифри, озвучені на тодішніх 

урочинах, вражають: електрифікація ра-
йону починалася з одного локомобіля по-
тужність 16 кВт. Нині Городоцький РЕМ 
має 427 ТП потужністю 68 тисяч кВт...

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.

В МАЙБУТНЬОМУ СЯЙВІ
«АРДЕН ПАЛАЦУ»

БУДЕ І ЇХНЯ ЗАСЛУГА

В.о. генерального директора ПАТ 
«Хмельницькобленерго», керівник обласної 
спеціалізованої служби цивільного захисту 
— служби енергетики Олег Козачук, заступ-
ники начальника служби з питань цивіль-
ного захисту, пожежної безпеки та екології 
ПАТ «Хмельницькобленерго» Валерій Мель-
ник та Віктор Паламарчук удостоєні грамот 
Головного управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Хмель-
ницькій області — «за сумлінну працю, ви-
сокий професіоналізм, вагомий внесок та 
високі досягнення у організації виконання 
заходів у сфері цивільного захисту, забезпе-
чення оперативного реагування у разі ви-
никнення надзвичайних ситуацій у системі 
електропостачання області та здійснення 
заходів, спрямованих на їх запобігання».

Вручаючи відзнаки та цінні дарунки, 
заступник начальника Головного управ-
ління ДСНС України у Хмельницькій об-
ласті Сергій Нікітішин зазначив, що за-
вдяки ува жному ставленню керівництва 
Компанії до питань цивільного захисту всі 
надзвичайні події, які минулоріч виника-
ли в області внаслідок складних погодних 
умов, було оперативно та професійно лік-
відовано аварійно-ремонтними бригада-
ми ПАТ «Хмельницькобленерго». Служба 
енергетики залучалась і до інших надзви-
чайних ситуацій, які виникали на Хмель-
ниччині та під час ліквідації яких праців-
ники Компанії продемонстрували свою 
високу фаховість. 

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».

ВІДЗНАКИ ЗА ДОСЯГНЕННЯ
У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ХТО ПЕРШІСТЬ ВЕДЕ, 
ХТО — ПОЗАДУ БРЕДЕ 
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Запобігти, врятувати, допомогти

Крім того, ПАТ «Хмельницькобленерго» вжи-
то заходів щодо встановлення та поновлення 
у всіх відокремлених підрозділах Товариства 
об’єктових систем оповіщення. Встановлено 
25 комплектів систем оповіщення та додат-
ково закуплено автоматичну систему опові-
щення Alarm-DTR.

Для підготовки та пропуску льодоходу, пове-
ні та паводків на території Хмельницької області 
у 2016 році в ПАТ «Хмельницькобленерго» ор-
ганізовано та проведено низку заходів, а саме:

•	 навчання та протиаварійні тренування з 
опе ративним, оперативно-виробничим пер-
соналом та з персоналом формувань ци-
вільного захисту щодо дій в умовах пропус-
ку паводків, повені та льодоходу;

•	 уточнено розрахунки сил та засобів для 
проведення запобіжних заходів, виконання 
робіт з ліквідації негативних наслідків під 
час пропуску льодоходу, паводків та повені;

•	 проведено позачергове обстеження Ново-
костянтинівської і Щедрівської ГЕС щодо 
готовності їх до безаварійного пропуску па-
водків і льодоходу;

•	 проведено позачергове обстеження ПЛ та 
ПС, які можуть бути підтоплені під час про-
пуску паводків, повені і льодоходу та ПЛ, що 
їх резервують;

•	 встановлено посилений нагляд за найбільш 
небезпечними об’єктами і спорудами, які 
перебувають у зоні впливу дії паводків, по-
вені та льодоходу;

•	 приведені на період проходження паводку, 
повені та льодоходу у підвищену готовність 
ремонтні бригади, доукомплектувані необ-
хідними технічними засобами і матеріалами;

•	 не допускалися відключення організацій 
і постів гідрометеорологічної служби, що 
здійснюють гідрометеорологічні спостере-
ження від електропостачання.

Заходи щодо забезпечення пропуску льо-
доходу, повені та паводків на території Хмель-
ницької області в частині відповідальності Това-
риства виконані в повному обсязі.

З метою належної підготовки енергогос-
подарства ПАТ «Хмельницькобленерго» 
до роботи (дій) в осінньо-зимовий період 
2016/2017 р.р., забезпечення споживачів об-
ласті якісною електричною енергією в необхід-
них обсягах, запобігання технологічним пору-
шенням в роботі електромереж, оперативного 
усунення наслідків можливих надзвичайних ситуа-
цій в Товаристві організовано та проведено 
роботу щодо виконання: «Плану заходів що-
до підготовки підприємств паливно-енерге-
тичного комплексу Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості до роботи (дій) в 
осінньо-зимовий період 2016/2017 років»; на-
казів по Товариству від 13.04.2016 року №282 
«Про підготовку Товариства до роботи в осінньо-зи-
мовий період 2016/2017 років» та від 30.05.2016 
року №424 «Про затвердження заходів сталого 
функціонування ПАТ «Хмельницькобленерго» 
в умовах надзвичайних ситуацій осінньо-зимо-
вого періоду 2016/2017 років». 13 листопада 
2016 року Товариством отримано акт готов-
ності до роботи в осінньо-зимовий період 
2016/2017 років.

Виконано комплекс організаційно-тех-
нічних заходів, спрямований на зміцнення 
протипожежного стану об’єктів Товариства. 
Проведені перевірки стану пожежної безпеки 
усіх будівель та приміщень, проведено засідан-
ня пожежно-технічних комісій, на яких розгля-
далися питання щодо підготовки підпорядко-
ваних об’єктів до роботи у весняно-літній пері-
од та у осінньо-зимовий період, зі складанням 
протоколів засідань. У 2016 році придбано для 
комплектації підрозділів Товариства первинні 
засоби пожежогасіння, y тому числі вогнегас-
ники в кількості 548 одиниць, відповідно до 
ДСТУ 6309:2007 у всіх підрозділах Товариства 
оновлено знаки та написи з питань пожежної 
безпеки, створені інформаційні куточки з пи-
тань цивільного захисту та пожежної безпеки.

Станом на 01.01.2017 року перевірено та 
приведено у готовність до використання зо-
внішнє та внутрішнє протипожежне водопоста-
чання підрозділів, піддано модернізації СПЗ 
(повній, частковій) 16 об’єктів Товариства. По 
Товариству створено 27 пожежно-технічних ко-
місій та уточнені склади добровільних пожеж-
них дружин. Чисельність об’єктових пожежних 

дружин в цілому по Товариству складає 189 
чоловік. Функціонування дружин здійснюється 
відповідно до Постанови КМУ від 17 липня 2013 
р. № 564. На виконання вимог НАПБ А.01.001-14 
на 8-х об’єктах Товариства встановлено 25 про-
типожежних дверей з нормованою межею вог-
нестійкості.

Монтаж, технічне обслуговування та плано-
во-попереджувальний ремонт СПЗ виконуєть-
ся відповідно до переоформленої у 2014 році 
ліцензії серії АЕ №522772 від 13.10.2014 року, 
виданої ПАТ «Хмельницькобленерго» на необ-
межений термін, спеціально навченими праців-
никами з числа персоналу Товариства, які про-
йшли навчання і мають свідоцтва відповідного 
зразка та дозвіл на виконання робіт. По Товари-
ству розроблені та затверджені наказом відпо-
відні Методики щодо порядку виконання про-
типожежних робіт.

У 2016 році Старосинявським цехом центра-
лізованого ремонту ПАТ «Хмельницькобленер-
го», відповідно до «Плану комплексних захо-
дів по вогнезахисному просоченню елементів 
дерев’яних конструкцій ПАТ «Хмельницькобле-
нерго» на 2016 рік», на 51 об’єкті Товариства 
проведена робота з вогнезахисту дерев’яних 
конструкцій горищ загальною площею 14 
923,37 м2.

Профілактичні огляди і ППР електромереж, 
пристроїв блискавкозахисту, систем протипо-
жежного захисту (АСПГ, СПС, СО, СПТС), вико-
нані відповідно до планів-графіків на 2016 рік. У 
2016 році виконані відповідні заходи з отриман-
ням позитивних висновків органу інспектуван-
ня з обладнання 32 будівель та споруд Товари-
ства системами блискавкозахисту.

На виконання ст. 57 Кодексу цивільного за-
хисту України для підготовки декларацій про 
початок експлуатації об’єктів після будівни-
цтва, розширення, реконструкції капітального 
ремонту у 2016 року на 12 об’єктах Товариства 
проведена робота з проведення обстеження та 
підготовки експертних висновків з оцінки про-
типожежного стану об’єкта. Станом на 1.01.2017 
року, 22 об’єкти Товариства отримали зареє-
стровані декларації на право вчинення певних 
дій щодо провадження господарської діяльнос-
ті на об’єктах нерухомості за декларативним 
принципом.

По Товариству проаналізовано стан про-
типожежного захисту об’єктів, на основі чого 
розроблено та затверджено Заходи з реалізації 
питань цивільного захисту, пожежної та техно-
генної безпеки у 2017 рік та Комплексний план 
організаційно-технічних заходів з цих питань на 
2017 рік.

На виконання Плану основних організацій-
но-технічних заходів з пожежної безпеки, По-
точного плану охорони довкілля по Товариству 
на 2016 рік, з метою мінімізації негативного 
впливу на навколишнє середовище нафтових 
забруднень під трансформаторними підстанці-
ями, в Товаристві реалізована технологія біо-
технологічного комплексу робіт ДУКАТм. Тех-
нологія процесу біологічної та мікробіологічної 
трансформації небезпечних сполук в безпечні 
(замість нафтопродуктів (вуглеводнів) утворю-
ються екологічно безпечні органо-мінеральні 
речовини (моноолефіни).

У 2016 році такі технології впроваджено на 9 
об’єктах Товариства. Загальна площа комплексу 
робіт за укладеним договором складає 2674,52 
на 26 об’єктах Товариства. Роботи у цьому на-
прямку продовжуються та заплановані до за-
вершення виконання у 2017 році.

З метою досягнення очистки стічних вод до 
нормативних вимог на очисних спорудах Това-
риства у 2016 році продовжено роботи з їх ре-
конструкції та реалізовано частину проекту із 
монтажу біоплато-водоохоронної споруди для 
очищення зворотних вод, яка поєднує в собі 
ефе ктивне цілорічне використання іммобілізо-
ваної на інертному субстраті мікрофлори та ви-
щих водяних рослин. В основу технології покла-
дені природні процеси самоочищення, властиві 
водним та навколоводним екосистемам (вико-
ристання водяних рослин (ВВР).

На виконання вимог Директиви Європей-
ського Союзу 96/96/ЄС «On the approximation 
of the laws of the Member States relating to 
roadworthiness tests for motor vehicles and their 
trailers» (Про гармонізацію законів країн-учас-
ниць щодо випробовування автомобілів на при-
датність до експлуатації) в Товаристві впрова-
джено програму «Чисте повітря», метою якої є 

недопущення перевищення гранично допусти-
мих величин нормованих показників викидів 
забруднювальних речовин (димності) відпра-
цьованих газів двигунів автомобілів.

У підрозділах складені графіки ТО ДТЗ та 
здійснені виміри гранично допустимих величин 
нормованих показників викидів.

З метою виконання введених у 2015 році 
«Правил пожежної безпеки в Україні» в Товари-
стві запроваджено захист ввідно-розподільчих 
пристроїв (ВРП), головних розподільчих щитів 
(ГРЩ), закритих розподільних пристроїв (ЗРП) 
автономними системами пожежогасіння ло-
кального застосування  з термоактивуючою мі-
крокапсульованою вогнегасною речовиною — 
системами (виробами), що виконують функції 
виявлення ознак горіння, локалізації та гасіння 
пожежі за допомогою термоактивуючої мікро-
капсульованої вогнегасної речовини в об’ємі, 
що захищається, без задіювання людини та не-
залежно від зовнішніх джерел живлення та сис-
тем управління. У 2016 році здійснено захист 
ввідно-розподільчих пристроїв (ВРП), головних 
розподільчих щитів (ГРЩ), РЩ у 22 підрозділах 
Товариства.

В ПАТ «Хмельницькобленерго» завершена 
технічна інвентаризація захисних споруд ци-
вільного захисту. Усі укриття готові для вико-
ристання за призначенням.

За замовленням ПАТ «Хмельницькобле-
нерго» приватним акціонерним товариством 
«Проектно-вишукувальний науково-дослідний 
конструкторсько-технологічний інститут «Ук-
рзахіденергопроект» здійснено розробку про-
ектно-кошторисної документації за робочими 
проектами «Будівництво (реконструкція) захис-
ної споруди цивільного захисту Ізяславського 
РЕМ», «Будівництво захисної споруди цивільно-
го захисту Білогірського РЕМ» та «Будівництво 
захисної споруди цивільного захисту Хмель-
ницького МРЕМ». Згідно з проектно-кошто-
рисною документацією проводяться роботи 
щодо реконструкції захисної споруди ци-
вільного захисту Ізяславського РЕМ.

Для проведення ремонтних робіт захис-
них споруд (укриттів), забезпечення їх необ-
хідним майном та виготовлення проектно-
кошторисної документації у 2016 році було 
використано коштів в сумі 1201,54 тис. грн.

Товариством здійснюються відповідні захо-
ди щодо забезпечення персоналу засобами ін-
дивідуального захисту.

Для виконання аварійно-відновлювальних 
робіт залучаються: аварійно-ремонтні брига-
ди — 135/883 чол., оперативно-виїзні бригади 
— 121/242 чол. Всі бригади укомплектовані 
особовим складом, технікою, майном та облад-
нанням, в тому числі автономними джерелами 
живлення (бензогенераторами) в кількості 53 
одиниці.

У 2016 році для забезпечення належного 
виконання аварійно-технічними групами 
(аварійно-ремонтними бригадами) покладе-
них на них обов’язків Товариством закуплено: 
10 бензопил STIHL MS361 та автономне дже-
рело електроживлення (бензогенератор) 10 
кВт. Також з метою забезпечення відповідним 
харчуванням особового складу формувань ци-
вільного захисту Товариства проведено заку-
півлю сухих пайків (м’ясних консервів) на за-
гальну суму 70 тис. грн.

В Товаристві розроблені та затверджені Нор-
мативні обсяги аварійного запасу матеріалів та 
устаткування для відновлення електромереж 
напругою 0,4-110 кВ. Аварійний запас Товари-
ства складає 100%, в сумі 3593,2 тис. грн.

У відповідності до вимог постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 9 січня 2014 року №11 
«Про затвердження Положення про єдину дер-
жавну систему цивільного захисту» та наказу 
Міненерговугілля України від 29.06.2004 року 
№362 «Про створення постійно діючої комі-
сії Міненерговугілля України в енергетичному 
комплексі із запобігання виникненню НС та 
ліквідації їх наслідків» в Товаристві призначе-
на і функціонує комісія з питань надзвичайних 
ситуацій. Згідно з Планом роботи комісії з пи-
тань надзвичайних ситуацій Товариства комісі-
єю було проведено 8 засідань, за результатами 
яких були оформленні відповідні протокольні 
рішення.

В 2016 році Товариством було придбано    97 
шт .  протигазів  ГП-7 та костюмів хімічно-біоло-
гічного захисту Л-1 — 16 шт. Ці засоби захис-
ту були розподілені у відокремлені підрозділи 

Товариства. Також, для потреб ПС 110/10 кВ 
«Прибузька» (елегаз) придбано 4 дихальні 
апарати на стисненому повітрі AirXpress Fire.

З метою забезпечення постів РХС Товари-
ством закуплено польові метрологічні комп-
лекти в кількості 2 одиниць та прилади ра-
діаційної розвідки (дозиметрів-радіометрів 
МКС-05 «Терра») в кількості 5 одиниць.

Підготовка керівного складу цивільного за-
хисту Товариства та його органів управління 
проводиться на штабних об’єктових тренуван-
нях, комплексних об’єктових тренуваннях, в на-
вчально-методичному центрі ЦЗ та БЖД Хмель-
ницької області.

З метою підвищення готовності органів та 
сил цивільного захисту Товариства до дій в 
 умовах надзвичайних ситуацій природного та 
техногенного походження за звітний період 
2016 року було проведено 26 спеціальних 
об’єктових тренувань з питань цивільного 
захисту, взято участь в проведені 4 командно-
штабних навчань та 11 штабних тренувань з 
цивільного захисту, які проходили під керів-
ництвом Хмельницької облдержадміністрації.

На базі навчально-методичного центру ЦЗ та 
БЖД Хмельницької області проведено навчан-
ня та перевірку знань у сфері цивільного захис-
ту керівного складу відокремлених підрозділів 
Товариства. До навчання було залучено 178 
чол. Також на базі навчально-методичного цен-
тру ЦЗ та БЖД Хмельницької області проведено 
навчання та перевірку знань з питань пожежної 
безпеки керівників та спеціалістів Товариства, 
обов’язки яких пов’язані із організацією та за-
безпеченням пожежної безпеки в підрозділах 
Товариства. До навчання залучалось 130 чол.

В Товаристві організовано навчання персо-
налу правильним діям в умовах надзвичайних 
ситуацій згідно з наказом «Про підготовку пер-
соналу ПАТ «Хмельницькобленерго» у сфері 
цивільного захисту в 2016 році». Навчання пра-
цівників Товариства, які не входять до складу 
формувань цивільного захисту, проводилось 
в обсязі 12 годин, а працівників, які входять до 
складу формувань, — в обсязі 15 годин.

Відповідно до вимог Постанови КМУ від 
26.06.2014р. №444 та затверджених «Організа-
ційно-методичних вказівок з підготовки працю-
ючого населення до дій у надзвичайних ситуаці-
ях» від 19.09.2013 року всі відокремлені підроз-
діли обладнано сучасними інформаційно-довід-
ковими куточками з питань цивільного захисту.

План основних заходів підготовки цивіль-
ного захисту ПАТ «Хмельницькобленерго» 
на 2016 рік виконано. Виконанню зазначе-
них заходів сприяло те, що керівництвом ПАТ 
«Хмельницькобленерго» (Козачук О.І.) приділя-
ється належна увага щодо фінансування у цій 
сфері діяльності (згідно з ст. 93 Кодексу цивіль-
ного захисту. На ці цілі щорічно передбачається 
фінансування не менше 0,5% від валового дохо-
ду Товариства).

Під час підбиття підсумків роботи Хмель-
ницькою облдержадміністрацією та ДСНС 
 України з реалізації державної політики у сфе-
рі цивільного захисту в області за 2016 рік ПАТ 
«Хмельницькобленерго» визнано однією із 
кращих служб цивільного захисту області 
(спеціалізованої служби енергетики). Відпо-
відно правами голови облдержадміністрації та 
начальника ГУ ДСНС України у Хмельницькій 
області було заохочено працівників Товариства, 
які брали участь у організації та проведенні за-
ходів цивільного захисту (Козачук О.І., Маніль-
чук А.В., Грубі Г.Б., Мельник В.В., Паламарчук 
В.М., Дзюбій В.І.).

Також за результатами 2016 року ПАТ 
«Хмельницькобленерго» відзначене за успіш-
ну природоохоронну діяльність. В реалізації 
проекту «Екологія, довкілля та природокорис-
тування в Україні» ПАТ «Хмельницькобленер-
го» є лауреатом програми в номінації «Кра-
ще екологічно відповідальне підприємство 
України».

ПАТ «Хмельницькобленерго» як обласна 
спеціалізована служба енергетики цивіль-
ного захисту спроможна та готова до вико-
нання завдань за призначенням у разі ви-
никнення надзвичайних ситуацій різного 
характеру.

Анатолій МАНІЛЬЧУК,
начальник служби 

з питань цивільного захисту, 
пожежної безпеки та екології 

ПАТ «Хмельницькобленерго».

ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ГОТОВІ!

Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту ПАТ «Хмельницькобленерго» та його структурними підрозділами у 2016 році
Закінчення. Початок на стор. 1
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З 23 грудня 2016 року в ПАТ 
«Хмельницькобленерго» було вве-
дено в дію два нових документи: 
«Настанова системи управління 
Товариством» (НСУТ-01-2016) та 
методика «Визначення та оцінка 
ризиків в діяльності ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» (М-08-6.1-2016). 
В НСУТ для визначення можливос-
тей і загроз в Товаристві пропону-
ється метод «SWOT-аналізу», який 
використовується для визначен-
ня сильних і слабких сторін, мож-
ливостей і загроз в стратегічному 
плануванні. Методика М-08-6.1-
2016  встановлює порядок визна-
чення, методологію оцінки ризиків 
і управління ними в діяльності То-
вариства.

Щоб зацікавити читачів пошу-
ком загроз і можливостей, визна-
ченням ризиків у діяльності Това-
риства, пропоную ознайомитися з 
уривками лекції засновника і пре-
зидента групи компаній «Елекард» 
Андрія Познякова, яку він прочи-
тав на основі інформації, отриманої 
з книги Тоні Себа «Чистий прорив».

«Що таке технологічний
вибух?

Це комбінація технологій, які да-
ють можливість підприємцям або 
компаніям створювати нові продукти 
і сервіси, з двома характеристиками. 
Перша — вони створюють нові рин-
ки, друга — знищують або радикаль-
но змінюють існуючі галузі промисло-
вості.

1. Протягом найближчих півтора 
десятиліть світ, в якому ми живе-
мо, зміниться незворотньо в ре-
зультаті технологічного вибуху, 
який вже почався.

2. Технологічний вибух — це ком-
бінація технологій, що створю-
ють нові ринки або радикально 
трансформують старі.

3. Проривні технології сьогодні — 
це накопичувачі енергії, елек-
тромобілі, безпілотні автомобілі, 
сонячна енергетика і т. ін.

4. Радикально змінюються також 
бізнес-моделі. Яскравий при-
клад – «Uber» (Uber Technologies 
Inc. — американська міжнарод-
на компанія, яка створила одно-
йменний мобільний додаток для 
пошуку, виклику і оплати таксі).

Останнє вибухове зростання, яке 
ми спостерігали — це цифрові техно-
логії: комп’ютери, ноутбуки, Інтернет, 
цифрове аудіо, мобільний зв’язок, 
цифрове відео, соцмережі, мобіль-
ний інтернет, смартфони. Ці техноло-
гії вже вийшли на насичення. І зрозу-
міло в загальних рисах, що наступним 
проривом буде — робототехніка і но-
ва енергетика. Питання тільки в часі.

Наприклад, у випадку з цифрови-
ми камерами — вони знищили плів-
кові камери. У випадку Uber вони не 
знищили, але радикально змінили 
вчорашню індустрію таксі. Тотальне 
знищення не обов’язкове. Можлива 
радикальна трансформація.

Найрозумніші, як правило, не мо-
жуть передбачити прориви, поки 
вони не відбулися. У 1985 році най-
більша телекомунікаційна компанія 
світу «AT&T» найняла фірму «Маккен-
зі і Кo» і задала їй одне питання: яким 
буде ринок мобільних телефонів у 
найближчі 15 років? У «AT & T» хоті-
ли знати — чи варто, і, якщо так, то 
наскільки рішуче, вкладати гроші в 
нові ринки. Маккензі пішли думати, 
обговорювати, прогнозувати, потім 
повернулися і повідомили результат. 
Число передплатників мобільної те-
лефонії в Штатах протягом 15 років 
складе 900 тис. чоловік.

У реальності виявилося 109 міль-
йонів. Це не маленька помилка, вони 
помилилися в 120 разів. Отже «AT&T» 
не пішла на ринок мобільного зв’язку 
і залишилася зі своїм бізнесом дрото-
вого зв’язку.

Якщо ви подивитеся на вартість 
бізнесу топ 15 компаній, які туди піш-
ли, то це майже 2 трильйони доларів. 
Тобто для «AT&T» це була втрата по-
тенційних можливостей вартістю в 
трильйони доларів.

Коли вийшов смартфон, в 2007, 
пам’ятаєте це? Смартфон з’явився в 
2007-му і це був 700-доларовий де-
вайс. Тоді мейнстрімом була 100-до-
ларова Нокія. Ще пам’ятаєте Нокію? 

Тоді люди говорили — занадто до-
рого, але це був продукт найвищого 
класу. І він не почав дешевшати! Він 
порвав ринок стільникових телефо-
нів зверху. Не знизу, а зверху. Це ін-
ший тип прориву.

Накопичувачі енергії,
акумулятори

Всі, у кого є ноутбук або смарт-
фон, використовують Li-ion акумуля-
тори. Починаючи з 1995 до 2010-го, 
літій-іонні батареї поліпшувалися в 
середньому на 14% в рік, розрахову-
ючи в доларах на кВт.год. У 2009 році 
відбулася дуже примітна подія — по-
чалося використання Li-ion батарей в 
двох нових індустріях: в автопромис-
ловості і енергетиці. Інвестиції стали 
наростати, розробки прискорювати-
ся, за 5 років, з 2009 до 2014, здешев-
лення кВт.години склало вже 16%, а 
за останні півтора року, вже переви-
щило 16% в рік.

Компанія «Тесла» нещодавно ого-
лосила ціни на «Power Wall» (Power 
wall — літій-іонний акумулятор, при-
значений для збереження енергії в 
побуті, зсуву піку споживання, а та-
кож резервного живлення). «Тесла» 
отримала замовлень на близько мі-
льярда доларів за перші два тижні 
після анонсу «Power Wall». Виробни-
цтво батарей, тепер буде розширено 
ще на 45%, тільки для обслуговування 
запитів на зберігання енергії. Такий 
ось цікавий ринок.

Але. «Тесла» не єдина компанія, 
яка робить акумулятори. «BYD» бу-
дує фабрику майже такого ж розмі-
ру.	 «Foxconn»,	 «LG	 Chem»,	 «Samsung	
SDI» — велика група компаній, які 
масово інвестують у виробництво Li-
ion батарей. Півроку тому «LG Chem» 
оголосила про закриття нафтохіміч-
ного проекту на 4,2 мільярда доларів 
в Казахстані. Ці кошти будуть спря-
мовані в акумулятори. Величезні ко-
шти вилучаються з інших напрямків і 
вкладаються в батареї, тому що саме 
там очікується серйозне зростання. 
В результаті нових інвестицій крива 
вартості буде ще прискорюватися, 
швидше 16%.

Бізнес-модель теж може бути про-
ривною. Як це відбувається в сфері 
накопичення енергії? У Силіконовій 
долині з’являються компанії, які про-
понують накопичення електроенергії 
як сервіс.

Наприклад: У супермаркеті «Seven 
Eleven» стоять холодильники з напо-

ями, покупець заходить всередину, 
хоче води, відкриває дверцята, при 
кожному відкритті дверцят відбува-
ється запуск охолоджуючого агрега-
ту, що викликає пікове споживання 
енергії. Вартість пікових навантажень 
значна і складає приблизно 50% того, 
що «Seven Eleven» платить за елек-
трику. Помістивши батарею в такий 
магазин, можна заощадити від 10 до 
50% всієї вартості електроенергії. 
При тому ж самому загальному спо-
живанні. Компанії нового типу стають 
дуже успішними за допомогою інно-
вацій в бізнес-моделях.

Хочу пояснити загальну ідею. У 
Штатах до 2020 року вартість серві-
су зі зберігання електричної енергії, 
необхідної на один день споживан-
ня, — 30 кіловат-годин, — буде $1.2 
в день. Насправді не потрібен резерв 
на цілий день, щоб кардинально змі-
нити рахунок за електрику. Так, якщо 
у вас є всього чотири години резер-
вування, можна економити половину 
вартості — 50-100 доларів на місяць. 
Ви будете купувати вночі і використо-
вувати вдень. Чотири години резер-
вування в 2020 році коштуватимуть 
 $6  в місяць. 

Інновації в бізнес-моделях та ін-
новації в технологіях — обидва на-
прямки можуть бути проривними. 
Ще один напрямок, де резервування 
буде проривним, — мережі. Масш-
табні резервні системи означають, 
що не буде потрібна пікова генерація. 
Зараз використовуються пікові газові 
генератори. Чим більше зростає піко-
ве споживання, тим більше потрібно 
включити пікових потужностей, щоб 
його задовольнити. У Штатах пікові 
генератори — це приблизно третина 
всіх потужностей генерації. Хоча во-
ни використовуються лише 6% часу. 
Масштабні системи резервування до-
зволяють купувати вночі і продавати 
вдень замість того, щоб використову-
вати пікові генератори.

Зараз у Техасі планується вели-
чезна система енергетичного резер-
вування ціною 5 мільярдів доларів. 
Компанії, що працюють в цьому біз-
несі, заявляють, що після 2020 року 
жодного нового пікового генератора 
не буде побудовано. Ніколи.

Сонячна енергетика
Сонячна енергетика — це техно-

логія, це не енергетичний ресурс. І, 
як будь-яка кремнієва технологія, во-
на впала в ціні в 200 разів з середини 
70-х. Кількість інсталяцій, відповід-
но, зростає в два рази, кожні два ро-
ки. Скільки подвоєнь буде потрібно, 
щоб сонячна енергетика забезпечила 
100% всіх потреб людства в енергії? 
Ще всього сім подвоєнь. Ще 14 ро-
ків і сонячна енергетика забезпечить 
100% потреб людства.

Але чи може таке бути? Чи змо-
жемо ми й справді забезпечити таку 
швидкість росту? Порівняємо сонце з 
основними джерелами енергії, які ви-
росли з 70-х в ціні в 6-16 разів. З 70-х 
років, сонячна енергетика поліпшила 
свою економіку в 2100 разів в порів-
нянні з нафтою, або в тисячу триста 
разів в порівнянні з вугіллям. І ціна її 

продовжує падати. Інновації в бізнес-
моделях тут також вкрай важливі.

У Штатах і в комерційному, і в при-
ватному секторі розвивається мо-
дель «Нульових Вкладень». До вас 
приходить компанія, яка встановлює 
сонячні панелі на дах, вона за це пла-
тить, вона їх обслуговує і вона ними 
володіє. Ви не несете жодних тех-
нологічних або фінансових ризиків. 
Подивіться, як в Штатах цей ринок 
рвонув вгору з впровадженням такої 
моделі фінансування. Інновації в біз-
нес-моделях дуже важливі. У соняч-
ній і вітроенергетиці застосовуються 
безліч нових бізнес-моделей, фінан-
сових моделей. 

Сорок років говорять про «Grid 
Parity» — зрівняння цін — цінову 
точку, коли ціна сонячної електрики 
з даху зрівняється з ціною електри-
ки з розетки. Я теж вважаю, що Grid 
Parity — це дуже важливо, але це ще 
не переломний момент. За даними 
Дойче Банку, до кінця наступного ро-
ку сонячна енергетика досягне точки 
зрівнювання ціни для 80% світового 
ринку. Вельми непогано — для вісім-
десяти відсотків світового ринку ціна 
сонячної електрики стане меншою 
або дорівнюватиме ціні електрики з 
розетки. І вона продовжить падати. 

Вартість електрики з даху стане 
менше вартості передачі, навіть як-
що централізована генерація не буде 
зовсім нічого коштувати. Якщо через 
20-30 років стане можливим приру-
чити термоядерний синтез, за   нульо-
вою ціною, він не зможе конкурувати 
з сонячною електрикою з даху. Со-
нячна енергія плюс акумулювання 
(нагадаю, акумулятори дешевшають 
досить швидко), просто стануть де-
шевше вартості передачі проводами 
до 22-го року. Австралія вже в цій точ-
ці, до речі. Сонячна електрика з даху 
у них вже дешевше вартості доставки 
від централізованого генератора. Всі 
варіанти централізованої генерації 
— вугілля, газ, атомні станції — від-
ходять у минуле, тому що не можуть 
конкурувати, навіть якщо вартість ви-
роблення ними електроенергії буде 
дорівнювати нулю.

Як щодо великих споживачів? Що 
відбувається з ними? А відбуваєть-
ся ось що. Уже зараз відбувається! 
Вони отримують електрику за ціною 
п’ять центів за кВт.год. У Неваді — 3,9 
цента за кВт.год. Ніщо, ніяке джерело 
електрики, вже не зможе ніколи, кон-
курувати з цими цінами. Електрика за 
ціною п’ять центів за кВт.год еквіва-
лентна нафті по 10 доларів за барель, 
або газу по п’ять. І ціна продовжить 
падати в найближчому майбутньому.

Ну і який з усього цього висновок? 
Ми тут. Всі технології, про які я сьо-

годні розповів, — акумулятори, со-
нячна енергетика — все це сьогодні 
займає лише відсоток, або менше. 

І що кажуть експерти? Вони ка-
жуть: цього не може бути, це просто 
не може відбутися так швидко. Але 
якщо ми уважно подивимося на кри-
ву вартості технології, то зрозуміємо 
— воно відбувається, і воно відбува-
ється дуже швидко. Точка перелому 
настане протягом 2-5 років на всіх 
цих ринках. І коли настає точка пере-
лому — хоп, прорив.

Це не майбутнє, це те, що відбува-
ється прямо тут і зараз».

Вдумливому читачеві пропо-
ную відповісти на запитання: ви-
щезазначені технологічні прори-
ви для розподільчих енергетичних 
компаній — це загроза чи можли-
вість?..

Підготував
Валерій ГЕРАСИМЧУК, 

начальник ВУЯ. 

техноЛогіЧниЙ вибух
на приКЛадах

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ 
ГАЗЕТИ «ЕНЕРГІЯ»!

Люб’язно нагадуємо Вам, що 
чимало пізнавальної та корис-
ної інформації про сьогодення і 
перспективи ПАТ «Хмельницьк-
обленерго» Ви можете отриму-
вати й на офіційному сайті Ком-
панії www.hoe.com.ua та на її 
порталі www.oblenergo.km.ua, а 
також переглядаючи щотижне-
ву передачу «Тиждень Енерго» 
на телеканалі «Поділля-Центр». 
До речі, електронні версії но-
вих та архівних номерів газети 
«Енергія» і передачі «Тиждень 
Енерго» є доступними для Вас 
на інтернет-ресурсах Компанії.

Редакція газети «Енергія». 

до уваги ЧитаЧів

АКВАРЕЛІ
миКоЛи маЗура 

У СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРІ
В експозиційній частині Сервіс-

ного центру ПАТ «Хмельницькобл-
енерго» було виставлено акварелі 
світлої пам’яті Миколи Мазура — 
народного художника України, ви-
датного скульптора, графіка, живо-
писця. 

«Білий Черемош», «Зимові гор-
би», «Полонина» — ці та інші ро-
боти, представлені в експозиції, є 
творчим результатом відвідин ав-
тором Карпат. Їм притаманні філі-
гранність, легкість, образність та 
надзвичайна реалістичність.

Виставка тривала упродовж 
місяця, тож усі охочі змогли до-
торкнутися зором до невмирущої 
творчої спадщини Миколи Мазура.

Прес-служба 
ПАТ «Хмельницькобленерго».

наші новини

ПОПУЛЯРИЗУЄМО 
ШЕДЕВРИ УКРАЇНСЬКОЇ 

КУЛЬТУРИ
До Хмельницького обласного 

художнього музею надійшов з ви-
давництва календар на 2017 рік, 
ілюстрований репродукціями тво-
рів дивовижної української худож-
ниці Марії Приймаченко (з колекції 
ХОХМ). Видання цього оригіналь-
ного календаря стало можливим 
завдяки підтримці ПАТ «Хмель-
ницькобленерго». 

Адміністрація Хмельницького 
обласного художнього музею ви-
словила щиру подяку ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» — своєму дав-
ньому партнеру — «за підтримку 
музейних ініціатив, за популяриза-
цію української культури».
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