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СОЦІАЛЬНА СФЕРА
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Дитячий оздоровчий заклад
«Джерельце» АТ «Хмельницькобленерго», що в
Жилинцях Ярмолинецького району, урочисто відкрив сезон
2018 року. І навіть довгоочікуваний рясний дощ не завадив цьому справді
святковому заходу.
До просторого центрального намету табору на таку приємну подію, окрім в.о. генерального
директора АТ «Хмельницькобленерго» Олега Козачука і директора з управління персоналом
та юридичних питань Андрія Пилипенка, завітали голова Хмельницької обласної ради Михайло Загородний, керівник апарату облдержадміністрації Юрій Бирка, представники органів влади Ярмолинецького району. Дорослі гості побажали дітям змістовного, приємного відпочинку.
Голова обласної ради Михайло Загородний під оплески вручив директору ДОЗ «Джерельце» Катерині Кравчук грамоту обласної ради. Прозвучало й чимало слів вдячності на адресу
енергопостачальної компанії — власника закладу.
Малечі, котра тут відпочиває, по-справжньому пощастило. Адже «Джерельце», як зазначив
М. Загородний, заслужено називають одним із найкращих дитячих таборів України.
Прес-служба
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МОВОЮ ЦИФР

НАШІ НОВИНИ

ХТО ПЕРШІСТЬ ВЕДЕ,
ХТО — ПОЗАДУ БРЕДЕ

«Хмельницькобленерго» відтепер —
«Акціонерне Товариство»

Рейтингові показники діяльності районів електромереж
АТ «Хмельницькобленерго» за 5 місяців 2018 року
Назва РЕМ

Енергозбутова
діяльність

Охорона
праці

ВІНЬКОВЕЦЬКИЙ
ГОРОДОЦЬКИЙ
ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ
ДУНАЄВЕЦЬКИЙ
КАМ.-ПОДІЛЬСЬК. МІСЬКИЙ
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НОВОУШИЦЬКИЙ
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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ
ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ
БІЛОГІРСЬКИЙ
ВОЛОЧИСЬКИЙ
ІЗЯСЛАВСЬКИЙ
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ЛЕТИЧІВСЬКИЙ
ПОЛОНСЬКИЙ
СЛАВУТСЬКИЙ
СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ
СТАРОСИНЯВСЬКИЙ
ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ
ШЕПЕТІВСЬКИЙ
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З огляду на зміни у вітчизняному законодавстві щодо діяльності акціонерних товариств, Загальними Зборами ПАТ «Хмель
ницькобленерго», що відбулися 26 квітня 2018
року (протокол № 27), прийнято рішення про
перейменування Публічного Акціонерного
Товариства «Хмельницькобленерго» на Акці-

Зміни до
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРОГРАМИ-2018:
обговорення
завершено
У Сервісному центрі АТ «Хмельницькобленерго» відбулося відкрите
обговорення проекту змін до Інвестиційної програми на 2018 рік для АТ
«Хмельницькобленерго». У ньому взяли участь представники АТ «Хмельницькобленерго», Хмельницької обласної державної адміністрації, громадських організацій Хмельниччини.
Виступаючи перед представницькою аудиторією, директор технічний
АТ «Хмельницькобленерго» Руслан
Слободян роз’яснив пропозиції до
проекту, розроблені фахівцями компанії за усіма напрямками діяльності. Учасники зібрання в цілому схвалили зміни до Інвестиційної програми, висловили окремі думки.
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Служба організації збуту
Дирекції комерційної
ВРАЖЕННЯ

Незабутня подорож
до міста Лева
Шістнадцять працівників Теофіпольського РЕМ побували у Львові. Для цього їм
рішенням в.о. генерального директора АТ «Хмельницькобленерго» Олега Козачука
було виділено комфортабельний транспорт. Керівництво Товариства у такий
спосіб заохотило їх за хорошу роботу: Теофіпольський РЕМ посів перше місце за зведеними результатами діяльності за 5 місяців нинішнього року серед усіх відокремлених підрозділів АТ «Хмельницькобленерго».
Щасливі мандрівники діляться своїми враженнями від поїздки:
«Колектив Теофіпольського РЕМ висловлює
щиру вдячність в.о. генерального директора АТ
«Хмельницькобленерго» Козачуку Олегові Івановичу за чудову поїздку до славетного міста Лева,
приурочену до Дня Конституції України, яку ми
здійснили недавніми вихідними.
Учасники поїздки мали змогу відвідати цікаві екскурсії підземеллями Львова, славнозвістну
майстерню шоколаду, не оминули Площу Ринок,
завітали у церкву Святого Юрія, Домініканський
собор, піднялися на Високий Замок, занурились в
історію Бойківщини, Лемківщини, Гуцулії, Буковини, Поділля, Галичини, пройшовши стежками музею побуту та архітектури «Шевченківський гай».
Кожен, хто хоч раз бував у Львові, погодиться:
це унікальне місто. Кожна вуличка, кожен куто-

чок його центру сповнений краси та історії. Храм
Святого Андрія, Ратуша, Вірменський собор,
оперний театр — описувати визначні місця цього міста можна вічно. Але слова — це лише слова.
Його треба побачити на власні очі та відчути цей
неповторний ритм, ритм величного міста Львова.
Це «країна» солодощів, карамелі та шоколаду.
Цим містом можна захоплюватися в будь-яку пору року та в будь-який час доби. Львів — це жива
історія в сьогоденні.
Окрему подяку висловлюємо водієві комфортабельного автобуса, наданого керівництвом АТ «Хмельницькобленерго», Олійнику Віталію Івановичу за професіоналізм та гарну атмосферу під час подорожі. Поїздка видалась справді неповторною і запам'ятається нам надовго».

онерне Товариство «Хмельницькобленерго».
21 травня 2018 року відбулася державна
реєстрація змін щодо редакції Статуту та найменування «Хмельницькобленерго», внесено
відповідний запис до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Позитивне рішення щодо ліцензії
для ТОВ «Хмельницькенергозбут»
На підставі Закону України «Про ринок
електричної енергії» діяльність із постачання електричної енергії споживачам на
території Хмельницької області з 11 липня
2018 року здійснюватиме новостворене
ТОВ «Хмельницькенергозбут». Нещодавно

відбулося засідання нового складу НКРЕКП,
на якому, серед інших питань, було розглянуто й заявку ТОВ «Хмельницькенергозбут»
на отримання відповідної ліцензії. Регулятор ухвалив позитивне рішення з цього питання.

Нова профспілка — нові сподівання
В АТ «Хмельницькобленерго» відбулася
установча конференція обласної профспілкової організації Незалежної галузевої профспілки енергетиків України (НПЕУ). Окрім
топ-менеджменту, профспілкових лідерів
дирекцій, відокремлених підрозділів Товариства, у її роботі взяли участь заступники голови НПЕУ Сергій Лісін та Олександр Гуляк.
В.о. генерального директора АТ «Хмельницькобленерго» Олег Козачук, виступаючи
перед колективом, зокрема, повідомив про
зміни, пропоновані до проекту колективного
договору, в частині забезпечення трудових та
соціальних гарантій персоналу Товариства.
Голова об’єднаного профкому АТ «Хмельницькобленерго» Олександр Макаров поінформував про створення первинних профспілкових організацій НПЕУ АТ «Хмельницьк
обленерго», яке відбулося в підрозділах Товариства наприкінці березня. «До складу Незалежної галузевої профспілки енергетиків
України вступили фактично всі члени трудового колективу АТ «Хмельницькобленерго», —
зазначив він. — Нині закінчується процес легалізації первинних профспілкових організацій».
Делегати конференції одностайно ухвалили рішення створити обласну профспілкову
організацію Незалежної галузевої профспілки енергетиків України АТ «Хмельницькобл
енерго». Її головою обрали Олександра Макарова. Також було обрано склад профкому

та ревізійної комісії обласної профспілкової
організації НПЕУ АТ «Хмельницькобленерго».
Учасниками зібрання внесено деякі слушні пропозиції до проекту Колективного договору АТ «Хмельницькобленерго», після чого
його було одностайно підтримано.
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ПРИЙМАЄМО ГОСТЕЙ

Радо поділилися досвідом
із черкаськими колегами
АТ «Хмельницькобленерго» відвідала з робочим візитом делегація від
ПАТ «Черкасиобленерго» на чолі з головою правління Олегом Самчуком.
Метою черкаських колег-енергетиків було ознайомлення з роботою
однієї з передових енергокомпаній України.
У Сервісному центрі АТ «Хмельницькобленерго» гостей
зустрів в.о. генерального директора Олег Козачук. Розповідаючи про досягнення Товариства, він відповів на питання,
які найбільше цікавили черкасців, — стосовно розвитку електромереж, організації енергозбутової роботи та взаємодії зі
споживачами. Також черкаські енергетики дізналися про те,
як здійснюється розподіл бізнесу між енергорозподільчим АТ
«Хмельницькобленерго» та новостворюваним енергопостачальним ТОВ «Хмельницькенергозбут».
В свою чергу голова правління ПАТ «Черкасиобленерго»
Олег Самчук поділився з хмельницькими колегами інформацією про непростий стан справ у своєму Товаристві та охарактеризував динаміку розвитку подій на підприємстві за
останній рік. «Було багато складних проблем, підприємство
опинилося на межі зупинки, — зокрема, зазначив він. — Але
дякуючи всім працівникам та ефективному менеджменту Товариства вдалося стабілізувати роботу нашої компанії».
Гості побували у Летичівському РЕМ та Меджибізькому
сервісному пункті, а також у навчально-лікувальному комплексі «Яблуневий сад». Наприкінці візиту Олег Самчук подякував в.о. генерального директора АТ «Хмельницькобленерго»
Олегу Козачуку та всім хмельницьким колегам за запрошення, гостинність і відкритість у спілкуванні.
Прес-служба
ЯКІСТЬ

Система управління

«Хмельницькобленерго»:
Нагадаю, що в лютому місяці цього року Товариство успішно пройшло ресертифікаційний аудит на відповідність системи управління
АТ «Хмельницькобленерго» вимогам міжнародного стандарту ISO
9001:2015 «Системи управління якістю» та сертифікаційні аудити на
відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління» і OHSAS 18001:2007 «Системи управління гігієною та безпекою праці».
Примітно, що сертифікував систему менеджменту якості відомий
німецький сертифікаційний орган DQS Group за участі аудиторів міжгалузевого центру якості «Прирост». Наразі DQS Group має 80 офісів
у цілому світі і видав більше 57 000 сертифікатів у 130 країнах. Також
DQS Group є членом міжнародної мережі сертифікації IQnet, що гарантує визнання сертифікату на систему менеджменту «Хмельницьк
обленерго» у всьому світі. Звичайно, отримання сертифікатів не є самоціллю Товариства, але це свідчить про високий рівень впровадженої системи управління, яка була оцінена фахівцями міжнародного
ґатунку. Це гарантує споживачу, що процеси «Хмельницькобленерго»
виконуються в контрольованих і відтворюваних умовах і це дозволяє
забезпечити належний рівень надаваних послуг.
Фахівці «Хмельницькобленерго» провели великий об’єм робіт з
питань удосконалення процесів з питань якості, екології та охорони
праці. Вже 12 років поспіль в Товаристві постійно впроваджуються
новітні принципи менеджменту, найкращі практики та методи у процесах всіх рівнів. Ці принципи базуються на вимогах міжнародних
стандартів серії ISO 9000 з питань якісного управління, тобто найбільш раціонального виконання процесів, направлених на досягнення конкретних вимірних результатів роботи. В Товаристві постійно
розробляються нові методики, регламенти, технологічні карти, які
встановлюють нові стандарти виконання процесів, включають в себе
найкращі практики досягнення результатів.
Важливим елементом удосконалення процесів є практичне впровадження вимог міжнародного cтандарту ISO 31000 «Управління ризиками». Фахівцями відділу управління якістю було розроблено, наприклад, методику «Управління ризиками», яка дозволяє керівникам
і провідним фахівцям Хмельницькобленерго безпосередньо використовувати її в роботі з метою визначення ризиків і розробки практичних заходів запобігання їм. Наразі розпочато проекті з визначення
ризиків у процесах підрозділів Товариства. Фахівці структурних підрозділів разом з працівниками відділу управління якістю проводять
визначення ризиків, розробляють «Реєстр ризиків», «Карти ризиків»,
в які заносять детальну інформацію про вид, джерело, причину і наслідок ризиків, а головне — про способи реагування на ризик і послідовні заходи керування ним.
Звичайно, компанія, яка розвивається, не зосереджується тільки
на ризиках. У рамках цього проекту проводиться визначення можливостей для розвитку процесів підрозділів Товариства. Встановлю-

ються пріоритетні напрямки і розробляються конкретні заходи, які
направлені на їх впровадження. Фактично фахівці відділу управління якістю — це консультанти з питань управління, перевагами яких є
детальне знання процесів Товариства, і в той же час забезпечується
сторонній погляд на процес, що дає можливість побачити і запропонувати удосконалення для нього.
Також цікаво розглянути висновки, які надали аудитори DQS у звіті про аудит системи управління «Хмельницькобленерго», що містить
детальну інформацію про результати аудиту, в тому числі сильні і
слабкі сторони, а також можливості для поліпшень.
Зокрема, аудитори відзначили як головні позитивні зміни та
сталу гарну практику в системі управління товариства таке:
• ідентифіковані зацікавлені сторони та їх очікування: споживачі, акціонери, регулюючі органи, працівники Товариства,
постачальники і партнери, громадські організації та місцеві
громади;
• вище керівництво в особі в.о. генерального директора АТ
«Хмельницькобленерго» та директорів дирекцій під час аудиту
демонстрували та підтверджували лідерство та свої зобов’язання шляхом прийняття на себе відповідальності щодо результативності системи якості;
• у всіх структурних підрозділах Товариства, які підлягали аудиту
відповідно до узгодженого плану, перевірено взаємодію процесів системи управління, входи та виходи процесів, механізми моніторингу процесів, визначені ризики на рівні процесів,
адекватність показників результативності процесів;
• для кожного із встановлених процесів визначені ресурси та
відповідальні, відслідковується результативність процесів, для
яких встановлені критерії результативності (КРІ), що із встановленою періодичністю підлягають моніторингу;
• в Товаристві визначено стратегію інвестиційного розвитку на
період до 2019 р. на підставі технічного стану і характеристик
електричних мереж, яка спрямована на забезпечення якісною
електроенергією споживачів, покращення технічного стану
електричних мереж та вдосконалення обліку електричної енергії з метою зниження технологічних і комерційних втрат електричної енергії. Ця стратегія спрямована на подальшу автоматизацію управління об’єктами електричних мереж, забезпечення
їх необхідними каналами зв’язку для потреб оперативно-диспетчерського і виробничо-господарського управління;
• протоколом Координаційної Ради №11 від 10.02.2017 р. затверджено « Кодекс корпоративної етики АТ «Хмельницьк
обленерго» для працівників Товариства, де визначені основні
цінності, вимоги до професійної діяльності, культури виробництва ділових та особистих стосунків в колективі;
• керівництво АТ «Хмельницькобленерго» забезпечує безпе-

КРОК
ЗА
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рервний зв’язок із замовниками послуг шляхом їх інформування за допомогою розміщення інформації на сайті Товариства, в
інформаційних сюжетах обласних телекомпаній, енергетичних
виставках, форумах та нарадах;
• під час аудиту отримано докази наявності, достатності, адекватності та доступності організаційних знань (інтелектуальна
власність, робоча документація, технологічні параметри, послідовність процесів, тощо) в межах Товариства та їх застосування для виконання процесів, досягнення відповідності продукції нормативним документам та вимогам замовника;
• щорічно на базі навчально-курсового комбінату АТ «Хмельницькобленерго» відбуваються планові навчання директорів відокремлених структурних підрозділів Товариства з питань охорони праці, цивільного захисту, пожежної безпеки та екології.
Також аудитори зазначили можливі ділянки удосконалення
процесів Товариства, а саме:
• розширити перелік небезпек у наявних «Картках ідентифікації
небезпек та оцінки ризиків» працівників цеху централізованого ремонту департаменту високовольтних електричних мереж,
служб механізації і транспорту Товариства;
• актуалізувати «Інструкцію поводження з відпрацьованими люмінесцентними лампами»;
• переглянути і розширити перелік ризиків і можливостей окремих підрозділів товариства, зокрема, Служби перспективного
розвитку та видачі технічних умов;
• візуалізувати заходи щодо збереження ресурсів, а саме розміщення плакатів: «Вимикайте світло», «Вимикайте воду», «Двосторонній друк»;
• переглянути документ «Технічне завдання на закупівлю матеріалів та виконання робіт» на предмет включення вимоги щодо
екологічності матеріалів, які закуповуються;
• моніторинг рівня задоволеності споживачів послуг доповнити
аналізом схвальних відгуків, які протоколюються в книгах відгуків та пропозицій РЕМ.
• розробити заходи для призупинення відтоку кваліфікованих кадрів у Товаристві.
Напрямки удосконалення зафіксовані аудиторами, були реалізовані в Товаристві шляхом розроблення та впровадження відповідних
заходів, що направлені на покращення процесів АТ «Хмельницьк
обленерго».
З огляду на вищевикладену інформацію можна констатувати: система управління продовжує вдосконалюватись і розвиватись, а отже
— покращуються процеси надання послуг споживачам з передачі та
постачання електричної енергії.
Валерій ГЕРАСИМЧУК,
начальник відділу управління якістю
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Корейська делегація ознайомлюється
з електромережами Старокостянтинівського РЕМ.
НАШІ НОВИНИ

Впровадження

SMART GRID,

реформування ринку
електроенергії: вивчаємо
польський досвід
Директор технічний АТ «Хмельницькобл
енерго» Руслан Слободян у складі делегації
представників Міністерства енергетики та вугільної промисловості, НКРЕКП, ДП «НЕК «Укренерго», передових енергопостачальних компаній України взяв участь у дводенному робочому
візиті до Республіки Польща.
Делегація відвідала Європейський енергетичний форум «Energy CEE Day» у м. Кракові, де
вивчала досвід польських колег у реформуванні
електроенергетичного сектору, зокрема — щодо запровадження конкурентного ринку електричної енергії, реалізації пілотних проектів
Smart Grid («розумних мереж»). У рамках форуму також обговорено можливість організації навчальних програм для персоналу українських
енергокомпаній у період реформування ринку
електроенергії.
Це — не перше знайомство представників АТ
«Хмельницькобленерго» з польською енергетикою. Як ми вже повідомляли, нещодавно делегація Товариства відвідала енергокомпанії PGE
Obrót (м. Жешув), TAURON Dystrybucja Oddzial
Gliwice (м. Глівіце). У ході вивчення досвіду фахівці ознайомилися з принципами функціонування енергоринку, з діяльністю польських
компаній-постачальників електроенергії та розподільчих компаній, зокрема, з особливостями
організації роботи зі споживачами, процесами
оперативної диспетчеризації на різних рівнях
напруги та з іншими питаннями.
Прес-служба

ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ

На часі — підготовка до жнив
Гаряча літня пора — то сезон не лише відпусток, але й найбільш клопіткої праці, плоди
якої годують цілий рік. Не за горами початок
збирання зернових…
Жнива завжди були етапним підсумком
роботи органів влади та вимагали високого
рівня організації, відповідальності, вболівання за майбутній урожай. Перед хліборобами
Хмельниччини стоїть важливе і відповідальне завдання: своєчасно і без втрат зібрати
вирощений урожай. Цей іспит можна успішно скласти лише з добре підготовленими кадрами, при надійній роботі наявної техніки та
високій організації праці на збиранні.
З цього приводу нещодавно під головуванням голови пожежно-технічної комісії —
директора технічного АТ «Хмельницькобл
енерго» Руслана Слободяна відбулася нарада щодо забезпечення надійної роботи електричних мереж в умовах високих температур
та вжиття заходів із підготовки об’єктів Товариства до жнивної компанії 2018 року.
Питання порядку денного наради загалом стосувалися підготовки енергооб’єктів
Товариства до забезпечення безперервного
постачання електроенергії підприємствам
агропромислового комплексу, що безпосередньо задіяні у збиранні та переробленні
врожаю, обстеження систем електропостачання зернотоків, польових станів та інших
об’єктів, забезпечення їх надійної роботи.
На виконання вимог наказів Міненерговугілля України та у відповідності до наказу
по АТ «Хмельницькобленерго» «Про забезпечення надійної роботи електричних мереж в
умовах високих температур та вжиття заходів
із підготовки об’єктів Товариства до жнивної
компанії 2018 року», за звітами керівників
підрозділів встановлено, що по Товариству
проведено роботу з:
• посилення контролю за технічним станом ПЛ-0,4-110 кВ, що проходять по
полях та інших сільськогосподарських
угіддях, шляхом організації позапланових оглядів та перевірок на предмет відповідності їх технічного стану, з
обов’язковими вимірами габаритів ліній
електропередачі та відповідності їх охоронних зон вимогам Правил охорони
електричних мереж;

• посилення контролю за технічним станом трансформаторних підстанцій, роз
ташованих на території шкіл, дитячих
садків, таборів відпочинку, шляхом організації позапланових оглядів та перевірок на предмет наявності запірних
пристроїв, написів та знаків безпеки,
огорожі та відповідних габаритів;
• розчищення трас ПЛ від зелених насаджень, очерету і порослі;
• оборювання (у встановлених місцях) території ПС-35-110 кВ по периметру на
відстані 0,5-1,0 метра від огорожі;
• доведення до норм рівня масла в маслонаповнених апаратах та в герметичних вводах;
• проведення позапланових інструктажів
працівникам, які зайняті на роботах в
сільських угіддях щодо небезпеки виконання робіт поблизу електроустановок;
• проведення спільно з органами виконавчої влади відповідної роз’яснювальної роботи з власниками сільськогосподарських угідь та з населенням, в тому
числі через засоби масової інформації, щодо запобігання випадкам електротравматизму на енергетичних об’єктах та недопущення пожеж в охоронних
зонах ліній електропередачі, очищення
охоронних зон ліній електропередачі
від скирт, сміттєзвалищ, які мають підвищену пожежну небезпеку;

• забезпечення підпорядкованих підрозділів необхідною кількістю первинних
засобів медичної допомоги та пожежогасіння, відповідно до встановлених законодавчими актами норм;
• усунення виявлених дефектів на обладнанні електроустановок;
• прибирання площадок та прилеглих територій ПС для підтримання територій в
належному протипожежному стані;
• запровадження постійного моніторингу
та негайного інформування про випадки низових та верхових пожеж, у разі
їх виникнення, чергового диспетчера
ОДС Товариства для подальшого інформування компетентних органів, згідно з
регламентом оперативних повідомлень.
Підбиваючи підсумок наради, Р. Слободян
побажав усім гарної погоди, вдалого проведення жнив, високих врожаїв та зазначив, що
саме від результатів збору врожаю залежить
добробут кожної української родини на наступний рік.
Департамент цивільного захисту, пожежної
безпеки та екології Товариства звертається до
Вас і просить кожного працівника Товариства
дотримуватися правил протипожежної поведінки в природних екосистемах рідного краю.
Оберігаймо врожай разом!
Анатолій МАНІЛЬЧУК,
директор Департаменту цивільного
захисту, пожежної безпеки та екології

ПЕРСПЕКТИВИ ЕНЕРГЕТИКИ

Нова інноваційна
теплоелектростанція
на біомасі —
у Кам’янці-Подільському
Місто Кам’янець-Подільський — одне
зі стародавніх українських міст із багатою
культурною спадщиною та історичними
пам’ятками — нині швидко переходить з газу на альтернативне паливо при виробництві
електроенергії та тепла і впевнено прямує до
енергонезалежності.
Саме у м. Кам’янець-Подільський голова
Держенергоефективності Сергій Савчук разом із головою Хмельницької ОДА Вадимом
Лозовим, головою Хмельницької обласної
ради Михайлом Загородним, міським головою Кам’янця-Подільського Михайлом Сімашкевичем, генеральним директором КП
«Міськтепловоденергія» Валерієм Гордійчуком взяв участь у відкритті нової унікальної
теплоелектростанції загальною потужністю
майже 45 МВт. Станція для виробництва як
електроенергії, так і тепла використовуватиме, крім газу, біомасу (солому, відходи кукурудзи і соняшнику, тріску). Вартість такого
проекту склала майже 10 млн євро.
У результаті станція безперебійно забезпечуватиме теплом і гарячою водою близько
22 тис. мешканців: 190 житлових будинків, 3
дитячих садки та 5 шкіл. Потенціал заміщення
газу — більше 8 млн м3 газу в рік.
Крім цього, із цією станцією Кам’янець-Подільський стає першим, а також третім у Європі та п’ятим у світі містом, яке використовує сучасний метод виробництва тепла, що

полягає у роботі турбіни з модулем ОRС потужністю 1,8 МВт. На станції також встановлено 2 твердопаливних котли загальною потужністю 15 МВт (10 МВт + 5 МВт), два резервних
газових котли потужністю 12 МВт, а також 3
когенераційні установки загальної потужністю 1,89 МВт.
«Цей проект, реалізацію якого підтримав
Світовий банк, доводить, що Уряд, Парламент
спільно з Держенергоефективності запровадили дійсно ефективне та привабливе законодавство для інвесторів», — наголосив на
відкритті станції Сергій Савчук.
Так, тепло, згенероване станцією, буде
подаватися у мережу за стимулюючим тарифом, передбаченим Законом України від
21.03.2017 № 1959-VIII, розробленим спільно
із Держенергоефективності.
Крім цього, електроенергія, вироблена з
біомаси, буде реалізовуватися за «зеленим»
тарифом у розмірі 12,4 євроценти/кВт*год.
Такий стимул закладено у Законі України
щодо конкурентного виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії. Також відповідно до цього Закону інвестор отримуватиме надбавку до «зеленого» тарифу,
адже на станції працюють котли вітчизняного
виробництва.

В Україні будуть всіляко
підтримувати розвиток
«зеленої енергетики»
До кінця 2018 року буде прийнято законопроект, який створить нові правила підтримки зеленої енергетики, а також оптимізують
чинну модель стимулювання розвитку секто-
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ру. Про це повідомила Українська асоціація
відновлюваної енергетики.
Народні депутати висловили стурбованість щодо майбутнього розвитку галузі відновлюваної енергетики через високий «зелений» тариф та зменшення інвестиційної
привабливості ринку з 2020 року за умови
незмінності системи державної підтримки.
«Ми не маємо морального права допустити зеленого енергетичного дефолту в Україні,
тому нам необхідно якомога швидше оптимізувати діючу модель стимулювання відновлюваної енергетики», — заявив Олександр Домбровський, в.о. голови Комітету Верховної Ради
України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.
Впровадження обов’язкового тендерного
механізму для сонячних електростанцій більше 10 МВт і вітрових — більше 20 МВт сприятиме збалансуванню енергосистеми і створенн. конкурентних умов. А поділ лотів по 1
МВт дозволить інвесторам реалізовувати без
обмежень проекти будь-якої потужності. Також важливо, що нові правила не будуть застосовувати до вже існуючих об’єктів.
Поданий законопроект депутати планують прийняти до кінця року. Це дозволить
запустити новий механізм з 2020 року. «Зміна механізму стимулювання відновлюваної
енергетики в Україні неминуча. В інтересах
відповідального бізнесу і тих, хто вболіває
за розвиток «зеленої» енергетики, щоб дані
процеси відбулися якомога швидше. Ініціатива народних депутатів про запровадження
аукціонів дуже своєчасна і необхідна», — вважає голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олексій Оржель.

Уряд внесе пропозиції щодо
добудови енергоблоків на
Хмельницькій АЕС
У липні уряд України планує внести правовий акт щодо добудови та фінансування 3-го і
4-го енергоблоків на Хмельницькій АЕС.
Про це повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик у
Брюсселі, на міжнародній конференції високого рівня щодо розвитку сектору електроенергетики України, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Повідомлю вам інсайдерську інформацію. Наступного місяця Кабмін внесе правовий акт про функціонування і завершення
третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС», — сказав міністр. Він наголосив, що це забезпечить усі перспективи щодо
добудови цих енергоблоків у рамках відповідного проекту зі створення енергетичного
мосту Україна — ЄС.
«Я думаю, що цей ядерний об’єкт після уведення в експлуатацію забезпечить не лише
надійну роботу енергосистеми України, але й
енергосистеми Європи, у тому числі при повній інтеграції», — переконаний І. Насалик.
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