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У Хмельницькій обласній філармонії відбулися урочистості з наго
ди професійного свята — Дня енергетика. Керівництво ПАТ «Хмель
ницькобленерго», делегації від усіх дирекцій, служб та районів елек
тромереж енергопостачальної компанії традиційно зібралися, аби 
порадіти досягненням, поділитися планами та перспективами на рік 
прийдешній. З вітальним словом виступив перед колегами в.о. гене
рального директора ПАТ «Хмельницькобленерго» Олег Козачук. 

Щирі вітання на адресу енергетиків краю звучали з уст заступника 
голови — керівника апарату Хмельницької облдержадміністрації Юрія 
Бирки, заступника Хмельницького міського голови Анатолія Нестеру
ка, голови Федерації профспілок Хмельницької області Геннадія Харь
ковського, голови обласної організації профспілки працівників енерге
тики та електротехнічної промисловості Людмили Вільчинської.

За сумлінну працю, високі виробничі досягнення та з нагоди про
фесійного свята найсумлінніші працівники ПАТ «Хмельницькобл
енерго» отримали від поважних гостей грамоти та цінні дарунки. По
чесні відзнаки Товариства вручив також в.о. генерального директора 
Олег Козачук. 

По закінченні урочистої частини відбувся святковий концерт. Своє 
мистецтво енергетикам дарували музиканти обласної філармонії, ар
тисти народного аматорського хору «Енергетик». Безліч позитивних 
емоцій аудиторія отримала від виступу спеціально запрошеної на 
свято групи Національного заслуженого академічного народного хо
ру ім. Г. Верьовки.

Прес-служба ПАТ «Хмельницькобленерго».
Відповідно до Ука

зу Президента України 
№427/2017 «Про відзна
чення державними наго
родами України з нагоди 
Дня енергетика», «за ва
гомий особистий внесок 

у розвиток вітчизняного енергетичного комплексу, багаторіч
ну сумлінну працю та високий професіоналізм» директорові 
Віньковецького району електричних мереж акціонерного 
товариства «Хмельницькобленерго» Мар’яну Мар’яновичу 
Мушинському присвоєно почесне звання — «Заслужений 
енергетик України». 

М.М. Мушинський в енергетичній галузі працює понад 38 
років, 24 із них — очолює колектив Віньковецького РЕМ. Під 
його керівництвом район електромереж успішно виконує ви
робничі завдання, за результатами діяльності постійно посі
дає одне з чільних місць серед відокремлених підрозділів ПАТ 
«Хмельницькобленерго».

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».

ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ
Про відзначення Дня енергетика

22 грудня 2017 року працівники енергетичної галузі України відзнача
ють своє професійне свято — День енергетика.

Енергетика — одна з найважливіших та найпотужніших галузей народ
ногосподарського комплексу, яка забезпечує сталу роботу підприємств, 
установ, організацій, інших галузей народного господарства, створює за
тишок на робочих місцях та оселях громадян. Енергетика України пройшла 
шлях розвитку від дизельних електростанцій, малих ГЕС і енергопотягів до 
створення потужних теплових електростанцій, каскаду гідроелектростан
цій та надсучасних атомних електричних станцій у складі об’єднаної енер
гетичної системи України. 

Нашим першочерговим завданням є підвищення економічної ефектив
ності галузі, створення потужного і маневреного енергетичного комплек
су, забезпечення безперебійного постачання електроенергії споживачам, 
створення умов для всебічного розвитку усіх галузей виробничої та соці
альної сфери Хмельниччини. 

Стратегія Товариства базується на задоволенні потреб споживача в 
електроенергії, як головного інвестора галузі. Гасло ПАТ «Хмельницьк
обленерго»: «Споживач — найвища цінність Компанії». 

Основні стратегічні завдання Товариства це — підтримання надійнос
ті електропостачання, підвищення якості електричної енергії, збільшення 
обсягів споживання, забезпечення 100% розрахунків споживачів, змен
шення технологічних витрат електроенергії, забезпечення 100% розра
хунків з ДП «Енергоринок», удосконалення системи управління, що базу
ється на засадах процесного менеджменту.

Наша Компанія увійшла в число передових регіональних розподільчих 
компаній України, динамічно розвивається, повноцінно виконує свою мі
сію завершальної ланки у нерозривному технологічному ланцюгу від видо
бутку палива — виробництва електроенергії — передачі її магістральними 
та розподільчими мережами — надання їй споживчих якостей з метою за
доволення потреб споживача, до продажу її споживачу і поверненню ко
штів усім, хто вклав свою працю та матеріальні ресурси у кіловатгодину. 
Товариство забезпечує 100відсоткову оплату за придбану в Енергоринку 
електроенергію, нормативний баланс.

Дирекція Товариства прагне до повного і ефективного використання 
наявних людських, матеріальних та фінансових ресурсів. За останні роки 
працівникам ПАТ «Хмельницькобленерго» вдалося зберегти та примножи
ти здобутки попередніх поколінь подільських енергетиків. 

Значний внесок в розбудову енергетики області в різні часи зро
били Олександр Леонідович Шпак, Олександр Сергійович Дитюк, 
Василь Степанович Железняк, Олександр Федорович Красов
ський, Олександр Михайлович Голованевський, Микола Андрійович 

ЗНАЙ НАШИХ!

ЗА ПРАЦЮ — Й ШАНА

Закінчення на стор. 2

СВЯТКУВАННЯ

День ЕНЕРГЕТИКА
дарував справжню радість

Від імені всього великого, дружного колективу ПАТ 
«Хмельницькобленерго» вітаю ветеранів енергетики, пенсі
онерів і працівників Товариства та енергетичної галузі 
Хмельниччини з професійним святом — Днем енергетика!

В цей день хочу подякувати Вам за наполегливу 
працю, витримку, відданість спільній справі і високий 
професіоналізм. Адже саме Ваша щоденна копітка діяльність 
вселяє впевненість у тому, що в наших оселях буде світло, 
тепло та затишно!

Бажаю усім Вам і Вашим родинам доброго здоров’я, 
достатку, сімейного благополуччя, нових здобутків у праці, 
творчої наснаги і невичерпного оптимізму.

З найкращими побажаннями,
Олег КОЗАЧУК,

в.о. генерального директора
ПАТ «Хмельницькобленерго».

Дорогі колеги, 
ветерани-енергетики 

та споживачі 
електроенергії!
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З нагоди професійного свята — Дня енергетика — наказом в.о. генерального директора 
ПАТ «Хмельницькобленерго» О.І. Козачука чимало працівників нагороджено Грамотами Това-
риства, багатьом оголошено Подяки. Премійовано і працівників, які трудяться у Товаристві 
більше року і не мають діючих дисциплінарних стягнень. Працівникам, які перебувають у від-
пустці по догляду за дитиною, пенсіонерам Товариства надано матеріальну допомогу.

Ігольніков, Петро Іванович Родзяк, Леонід Андрійо
вич Дитинюк, Федір Васильович Литвинко, Леонід Фе
дорович Фурман, Анатолій Костянтинович Молчанов, 
Василь Петрович Підперигора, Валентин Миколайович 
Бєлий, Іван Петрович Левченко, Валентин Григорович 
Буднік, Григорій Георгійович Собко, Олександр Гнато
вич Муха, Борис Васильович Кравець та багато інших. 

В Товаристві велика увага приділяється розвитку 
соціальнопобутової сфери, поліпшенню соціальних 
умов працюючих та їх сімей.

Вагомий внесок у розвиток народногосподарсько
го комплексу своїх регіонів роблять трудові колективи 
відокремлених підрозділів Товариства.

За результатами 11 місяців 2017 року господар
ськовиробничої діяльності кращими визнано: 

Теофіпольський РЕМ (директор Борболюк В.М.)
Летичівський РЕМ (директор Гром А.С.)
Волочиський РЕМ (директор Побережний О.Д.)
Чемеровецький РЕМ (директор Берладін С.М.)
Дунаєвецький РЕМ (директор Тулупов Б.П.)

Дирекція Товариства висловлює впевненість в то
му, що трудовий колектив ПАТ «Хмельницькобл енерго» 
,використовуючи професійний потенціал висококва
ліфікованих спеціалістів, забезпечить надійне енерго
постачання споживачів, високоефективну та економну 
роботу відокремлених підрозділів і Товариства в цілому.

Вітаю ветеранів енергетики, пенсіонерів та пра
цівників Товариства, трудівників енергетичної галузі 
Хмельниччини з професійним святом — Днем енерге
тика! В цей день хочу віддати шану та подякувати Вам 
за наполегливу працю, витримку, відданість спільній 
справі і високий професіоналізм. Бажаю усім Вам і Ва
шим родинам доброго здоров’я, достатку, сімейного 
благополуччя, нових здобутків у праці, творчої наснаги 
і невичерпного оптимізму.

Підбиваючи підсумки роботи Товариства у 2017 
році, відзначаючи вагомі особисті досягнення пра
цівників у виконанні службових обов’язків і виробни
чих завдань, високу трудову і виконавчу дисципліну, 
особистий внесок у розвиток енергетичної галузі та з 
нагоди відзначення професійного свята — Дня енер
гетика, — 

НАКАЗУЮ:
1. Преміювати працівників Товариства, яким ого

лошено Подяку Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України:

ПІЗНЮРА Леоніда Івановича — майстра ви
робничої служби підстанцій Департаменту ВЕМ ПАТ 
«Хмельницькобленерго»;

ПОЛІЩУКА Олександра Леонідовича — майстра 
виробничої дільниці Летичівського РЕМ.

2. Преміювати працівників Товариства, нагород
жених Почесними Грамотами Хмельницької обласної 
державної адміністрації:

ЗАДОЯНЧУКА Василя Васильовича — головного 
інженера Чемеровецького РЕМ;

ЛУЦІВА Петра Денисовича — заступника дирек
тора технічного з енергоаудиту ПАТ «Хмельницькобл
енерго»;

СЕРВЕТНИКА Михайла Петровича — майстра 
виробниої дільниці з експлуатації засобів обліку Кра
силівського РЕМ.

3. Преміювати працівників Товариства, нагородже
них Грамотами Хмельницької обласної Ради:

ГЕРАСИМЧУКА Володимира Вікторовича — 
провідного інженера з організації експлуатації та ре
монту Шепетівського РЕМ;

ШАНДИГУ Віталія Пилиповича — провідного 
інженера з організації екссплуатації та ремонту Ле
тичівського РЕМ;

ШЕВЧУКА Миколу Володимировича — електро
монтера з ремонту та обслуговування електроустат
кування служби підстанцій Департаменту ВЕМ ПАТ 
«Хмельницькобленерго»;

ЖИВИЛА Віктора Михайловича — керівника гру
пи з роботи із юридичними споживачами Ярмолинець
кого РЕМ;

СОЛОДКОГО Анатолія Віталійовича — майстра з 
ремонту транспорту Полонського РЕМ;

ОЛІЙНИКА Сергія Михайловича — начальника 
служби охорони праці Департаменту ВЕМ ПАТ «Хмель
ницькобленерго».

4. Преміювати працівників Товариства, яким ого
лошено Подяки Хмельницької обласної державної ад
міністрації:

БІГНЯКА Григорія Миколайовича — майстра ви
робничої дільниці Городоцького РЕМ;

КИРИЛОВСЬКОГО Василя Михайловича — за
ступника директора з реалізації електроенергії Де
ражнянського РЕМ;

МИКОЛЮК Антоніну Іванівну — інженера 1 кате
горії з налагодження та випробувань служби діагности
ки електротехнічного обладнання Департаменту ВЕМ 
ПАТ «Хмельницькобленерго».

5. Занести на Дошку Пошани Товариства та премію
вати:

БІЛОГО Ігора Валерійовича — майстра виробни
чої дільниці Волочиського РЕМ;

БОНЧУКА Віталія Володимировича — електро
монтера з експлуатації розподільних мереж Славут
ського РЕМ;

БРИЖАК Любов Володимирівну — контролера 
енергонагляду служби реалізації електроенергії Кам’я
нецьПодільського РЕМ;

ГРИГОРЦЯ Миколу Андрійовича — електромон
тера з експлуатації електролічильників Старосинявсь
кого РЕМ;

ЗАХАРОВУ Ларису Петрівну — керівника групи з ро
боти із побутовими споживачами Чемеровецького РЕМ;

КЛІДА Мирослава Михайловича — заступника 
директора технічного ПАТ «Хмельницькобленерго»;

МІГАЛЯ Григорія Антоновича — водія автотранс
портного засобу ОВБ Ярмолинецького РЕМ;

ПЕРЕДРІЙЧУКА Юрія Вікторовича — електро
монтера з ремонту та монтажу кабельних ліній Ше
петівського РЕМ;

ПИНДИКА Олександра Івановича — майстра ви
робничої дільниці Хмельницького РЕМ;

ПИРОЖКА Василя Миколайовича — електро
монтера з експлуатації розподільних мереж Теофі
польського РЕМ;

СІВАК Марію Степанівну — головного бухгалтера 
Красилівського РЕМ;

СІТАНСЬКОГО Антона Івановича — машиніста 
автовишки та автогідропідіймача Полонського РЕМ;

СОЛОНЧУКА Сергія Сергійовича — старшого 
майстра виробничої служби підстанцій Департаменту 
ВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;

ШЕПТИЦЬКОГО Івана Васильовича — водія авто
транспортного засобу Дунаєвецького РЕМ;

ЯКУБЦОВА Сергія Григоровича — машиніста ав
товишки та автогідропідіймача Білогірського РЕМ;

ЯКУШКІНА Миколу Володимировича — елект
ромонтера ОВБ Летичівського РЕМ.

6. Нагородити Почесними Грамотами Товариства та 
преміювати:

ВИШНЕВСЬКОГО Віктора Вікторовича — керів
ника групи з роботи із побутовими споживачами Кам’я
нецьПодільського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;

НЕЧАЯ Віктора Володимировича — начальника 
Меджибізького ЦЦР Департаменту РМ ПАТ «Хмель
ницькобленерго»;

ТОМАШИКА Михайла Петровича — керівника опе
ративнодиспетчерської групи Старосинявського РЕМ.

В.о. генерального директора
О.І. КОЗАЧУК.

ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ
Про відзначення Дня енергетика

ЗА ПРАЦЮ — Й ШАНА

Закінчення. Початок на стор. 1

«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» —

ПІДСУМКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
2017:

Напередодні професійного свята — Дня 
енергетика — енергопостачальна компанія 
«Хмельницькобленерго» традиційно підсу-
мувала результати своєї діяльності у році, 
що минув.

Компанія повністю виконує свої зобов’язання 
щодо надійного електропостачання, стабільної 
та безаварійної роботи електромереж, зокрема, 
в осінньозимовий період. Навіть при складних 
погодних умовах та стихійних явищах, що тра
плялися у 2017 році, аварійноремонтними бри
гадами було оперативно відновлено постачання 
електроенергії. 

Чинна стратегія ПАТ «Хмельницькобленерго» 
базується на максимальному задоволенні потреб 
споживачів електроенергії як головного інвесто
ра галузі під гаслом «Споживач — найвища цін
ність Компанії». В районах області створено ме
режу сервісних центрів європейського рівня, де 
споживачі отримують всі види послуг та належну 
інформацію. Функціонує Контактцентр, який за
ймається обслуговуванням споживачів, опера
тивною обробкою звернень та інформуванням. 
На сайті Компанії впроваджено онлайнсервіс 
«Особистий кабінет» для побутових та юридичних 
споживачів електроенергії. Розроблено та впро
ваджено також нові сервіси — зручні та прості у 
використанні мобільні додатки до «Особистого 
кабінету побутового споживача» для смартфонів 
на базі систем Android та iOS. 

ПАТ «Хмельницькобленерго» продовжує 
вдосконалення інтегрованої системи менедж
менту, що відповідає вимогам стандартів ДСТУ 
ISO 9001:2015, ДСТУ ОНSАS 18001:2010, ДСТУ 
ISO 14001:2015. Наразі активно впроваджується 
керівництво із соціальної відповідальності ISO 
26000:2010.

Товариство успішно виконує основні показни
ки фінансовогосподарської діяльності, збiльшен
ня обсягів товарної продукцiї, отримання при
бутку, дотримання нормативного балансу елек

троенергiї. За 11 місяців 2017 року Інвестиційну 
програму виконано на суму 50 млн. гривень. На 
будівництво, модернізацію, реконструкцію елек
тричних мереж та електрообладнання спрямо
вано 27,5 млн. грн., на заходи зі зниження техно
логічних витрат електроенергії — 15,7 млн. грн., 
впровадження і розвиток інформаційних техно
логій — 3,1 млн. грн. 

У 2017 році відбувалися відкриті обговорення 
проектів змін до Інвестиційної програми на 2017 
рік та Інвестиційної програми і тарифів на 2018 
рік. Було враховано пропозиції, які надійшли від 
споживачів та органів виконавчої влади і місцево
го самоврядування. За результатами обговорень 
погоджено Інвестиційну програму на 2018 рік у 
джерелах фінансування, розрахованих за методи
кою «Витрати +», в сумі 98,65 млн. грн., що значно 
більше, ніж у попередні роки. 

Рівень розрахунків Компанії з ДП «Енергори
нок» за куповану електроенергію стабільно пере
вищує 100%, оплата електроенергії споживачами 
досягає 100%. За 10 місяців 2017 року рівень роз
рахунків з ДП «Енергоринок» за куповану електро
енергію становив 101%, переплата – 34 млн. грн. 
Але у листопаді 2017 року склалася непередбачу
вана ситуація, пов’язана з недієздатністю НКРЕКП 
через відсутність кворуму для прийняття рішень. 
Тому досі не визначений алгоритм розподілу ко
штів енергопостачальних компаній, що в свою 
чергу призвело до порушення графіку платежів 
в Енергоринок, а також незатвердження Інвести
ційної програми 2018 року. 

Завдяки запровадженим заходам досягнуто 
нормативний баланс електроенергії, зменшення 
технологічних витрат електроенергії та досто
вірність обліку. За 11 місяців 2017 року зеконом
лено 42 млн. 690 тис. кВт•год. електроенергії, за
ощаджено 70,1 млн. грн. 

Відповідно до Інвестиційної програми здій
снюються технічне переоснащення, модерніза
ція, реконструкція та будівництво енергетичних 

об’єктів, спрямовані на підвищення якості та на
дійності електропостачання, підвищення енерго
ефективності та енергобезпеки. 

Під час недавнього візиту корейських енерге
тиків досягнуто домовленостей щодо співпраці і 
впровадження пілотного проекту за концепцією 
«Smart Grid» («Розумна мережа). 

У 2017 році проведено роботи з реконструкції 
трансформаторних підстанцій ПС 110/35/10 кВ «Ду
наївці», ПС 110/35/10 кВ «Славута», ПС 110/35/10 кВ 
«Чемерівці». Здійснено технічне переоснащення та 
будівництво 24 км електромереж 0,410 кВ, у тому 
числі 12 км з магістральними ізольованими прово
дами 0,4 кВ, а також 16 ТП РП10 кВ. 

Для видачі потужності ПС110/10 кВ «Прибузь
ка», яку введено в експлуатацію у 2016 році, та елек
тропостачання споживачів центральної частини мі
ста Хмельницького прокладено 5 км КЛ10 кВ. 

З метою підвищення  енергоефективності ро
боти розподільчих мереж проводяться заходи зі 
встановлення регульованих пристроїв компенса
ції реактивної потужності в електричних мережах.

План капітального ремонту на 2017 рік стано
вить 49,314 млн. грн. За 11 місяців 2017 року план 
капремонтів вже було виконано на 123,2% в су
мі 44,66 млн. грн. Відремонтовано 1180 км ліній 
електропередачі, виконано капітальний ремонт 
трансформаторних підстанцій ТП, РП 10 кВ — 635 
шт., ПС 35 кВ — 18 шт., ПС 110 кВ — 15 шт. 

З початку року замінено на залізобетонні 2809 
опор ліній електропередачі; змонтовано ізольо
ваного проводу на лініях протяжністю 13,3 кіло
метрів та ізольованих вводів — 1576 шт. Розчище
но трас ПЛ 0,410 кВ — 3278,4 км, ПЛ 35110 кВт 
— 56,6 км.

Завершуються роботи з капітального ремонту 
Сервісного центру у центральній частині м. Кам’ян
цяПодільського, який перетворився в сучасний 
об’єкт обслуговування споживачів європейського 
типу. 

Для здійснення оперативного контролю 

споживання потужності впроваджено АСКОЕ 
cпоживачів на межі балансової належності ме
реж, що забезпечує автоматизацію процесів збо
ру і обробки даних із наданням облікових даних 
у білінгову програмну систему та забезпеченням 
доступу до них за допомогою спеціалізованого 
webінтерфейсу. 

Постійно відбувається модернізація обліку 
електроенергії, зокрема, встановлення лічильни
ків трифазних електронних багатотарифних з ін
терфейсами для підключення до АСКОЕ та забез
печенням дистанційного онлайндоступу, заміна 
вимірювальних трансформаторів. Вдосконален
ня обліку споживання електроенергії населенням 
здійснюється шляхом встановлення однофазних 
та трьохфазних електронних лічильників з реле 
управління навантаженням та радіомодулем.

Забезпечення якісного обслуговування спо
живачів та процесів постачання електричної 
енергії на якісно новому рівні стали можливими 
завдяки розвитку комп’ютерної інформаційної ме
режі та вдосконалення централізованої білінгової 
бази. У Компанії реалізовано економічно ефек
тивний проект впровадження білінгової аналітич
норозрахункової системи «БАРС», орієнтований на 
WEB технології. 

Нині, в умовах кіберзагроз та несанкціонова
ного  втручання  в роботу енергетичних підпри
ємств, Товариство вживає всіх необхідних заходів 
з енергетичної безпеки. 

В рамках впровадження енергетичних реформ 
проведено підготовку до переходу до стимулюю
чого регулювання (RABтариф) на підставі систе
ми довгострокового регулювання тарифів на пе
редачу та постачання електроенергії. RABтариф 
є найбільш прогресивним інструментом для отри
мання додаткових джерел фінансування розвит
ку та модернізації електромереж. 

Перспективи Товариства пов’язані із подаль
шою приватизацією, впровадженням процесів 
реформування в енергетиці, зокрема, з перехо
дом до роботи в умовах нової моделі Енергорин
ку, стимулюючого тарифоутворення та розподіл 
діяльності на передачу та постачання електро
енергії шляхом створення відповідних суб’єктів 
господарювання.

У 2017 році ПАТ «Хмельницькобленерго» від
значено престижною нагородою Національного 
бізнесрейтингу — «Лідер року 2017». Також за 
підсумками конкурсного відбору найкращих ком
паній України у сфері екології, довкілля та приро
докористування Товариство вкотре визнано Лі
дером природоохоронної діяльності, але вперше 
— за трьома номінаціями.

Лариса ПОЛОНЕВИЧ,
начальник відділу

корпоративного управління.
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Веселим, сповненим інтриги розіграшем призів у Сервіс
ному центрі ПАТ «Хмельницькобленерго» завершилася акція 
«Передавай та вигравай!», яку впродовж трьох місяців прово
дила енергопостачальна компанія. Її учасниками автоматич
но стали усі споживачі, зареєстровані в «Особистому кабінеті 
побутового споживача електроенергії» на сайті ПАТ «Хмель
ницькобленерго», котрі хоча б один раз упродовж акційно
го періоду передали компанії показники свого лічильника 
та розрахувалися за електроенергію за допомогою цього 
онлайнсервісу. 

Отож, як і було обіцяно, компаніяорганізатор акції на День 
святого Миколая обдарувала дорогих споживачів більш ніж 
шістдесятьма щедрими призами. Керував цим приємним, хви
люючим процесом директор з інформаційних технологій ПАТ 
«Хмельницькобленерго» Сергій Петренко.

У переліку «миколайчиків» від Твариства були:
• 3 подарункових сертифікати на придбання побутової 

техніки та предметів побуту; 
• 45 поповнень особових рахунків споживачів електро

енергії на суму 200 грн. кожне; 
• 20 безоплатних замін звичайних лічильників на лі

чильники зонного обліку. 
Примітно, що спеціалізованим сервісом від ПАТ «Хмель

ницькобленерго» — «Особистим кабінетом споживача», який 
функціонує ось уже 3 роки, нині користується близько 55 ти
сяч мешканців краю, причому, 8 тисяч із них стали користува
чами в період заохочувальної акції «Передавай та вигравай!».

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».

ЙОГО ВЕЛИЧНІСТЬ ЕЛЕКТРОМОНТЕР…
22 грудня в Україні відзначають День енергетика. Кожен підрозділ Товариства підбиває під

сумки своєї діяльності: чого досягли, на що потрібно звернути більше уваги, щоб усунути недо
ліки в роботі. Також у цей день відзначають найкращих працівників, які щоденно своєю працею 
забезпечують надійне та безперебійне постачання електроенергії споживачам.

2017 рік був особливим. Він став справжнім випробуванням працівників Товариства на про
фесійність, майстерність, самовідданість. Природа показала свою силу, але високий професіо
налізм, організованість, стійкість наших працівників допомагали швидко ліквідовувати наслід
ки стихії і відновлювати електропостачання.

Електромонтери розподільчих мереж, а саме — Базалійської лінійної дільниці Теофіполь
ського РЕМ, мають великий досвід роботи в енергетиці. У кожного за плечима — більше 15 
років трудового стажу роботи за спеціальністю. Але особливо хочеться розповісти про Васи
ля Миколайовича Пирожка, який своєю працею викликає повагу до себе. Він неквапливий та 
врівноважений, вдумливо та якісно виконує поставлені завдання. 

Василь Миколайович працює в Теофіпольському РЕМ з січня 1995 року електромонтером 
розподільчих мереж, додатково опанував спеціальності стропальника і лісоруба. За час робо
ти в Товаристві він неодноразово був відзначений грамотами і подяками за високу трудову і 
виконавчу дисципліну. Хороший товариш, який завжди готовий допомогти і словом, і ділом. 
Окрім трудової діяльності, Василь завжди бере участь у спортивних змаганнях, є активним 
учасником культурномасових заходів у житті колективу.

Василь Пирожок є й гідним прикладом для двох синів, яких виховує разом зі своєю дружи
ною Оленою. 

Віталій ЯКУБОВСЬКИЙ.
майстер Базалійської лінійної дільниці

Теофіпольського РЕМ. 

Своєчасне діагностування стану електрообладнання електромереж 35110 
кВ є запорукою безвідмовного та стабільного його функціонування. А особливо, 
якщо діагностування проводити неруйнівним методом. Одним із таких методів є 
хроматографічний аналіз газів, розчинених у трансформаторній оливі.

З травня 1991 року працює інженером з налагодження й випробувань 
в службі діагностики електрообладнання Департаменту ВЕМ ПАТ «Хмель
ницькобленерго» Миколюк Антоніна Іванівна. За період роботи зарекомендувала 
себе висококваліфікованим спеціалістом у галузі проведення хроматографічного 
контролю розчинених в трансформаторній оливі газів. Якісно виконує свої посадові 
обов’язки. Є вимогливим керівником лабораторії, але разом із тим — людиною, яка 
готова прийти на допомогу у будьяких життєвих ситуаціях.

Пропрацювавши більш ніж чверть століття на цій посаді, Антоніна Іванівна 
зробила великий вклад в забезпечення безаварійної роботи електрообладнання, 
за що неодноразово відзначена керівництвом Товариства, занесена на Дошку По
шани Товариства, нагороджена грамотою та подякою Хмельницької обласної ради, 
грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації, подякою Міністра енер
гетики та вугільної промисловості України та була атестована у 2009 році на посаду 
інженера з налагодження й випробувань 1 категорії.

Про Антоніну Іванівну можна сказати тільки найкраще, тому що вона на це 
заслуговує.

Олександр ЗАЙЦЕВ.
начальник СДЕО  Департаменту ВЕМ.

КОЛИ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ – У НАДІЙНИХ ЖІНОЧИХ РУКАХ

Ще з дитинства Олександр Поліщук мріяв про 
енергетику. Адже його батько Леонід Дмитрович 
працював водієм в РЕМі, і малий Сашко із захоплен
ням слухав розповіді про одну з найважливіших та 
найпотужніших галузей народногосподарського 
комплексу, яка забезпечує сталу роботу підпри
ємств та світло і затишок в оселях. В той час відбу
валася стрімка електрифікація населених пунктів 
району — будувалися електричні мережі, трансфор
маторні підстанції…

Після служби в армії його вибір припав на Ле
тичівський РЕМ. Починав Олександр Леонідович 
свою трудову діяльність з грудня 1981 року елек
тромонтером з експлуатації та ремонту розподіль
чих мереж. Без відриву від виробництва закінчив 
тодішній Кам’янецьПодільський радгосптехнікум 
за спеціальністю «Електрифікація сільського госпо
дарства», отримавши диплом технікаелект рика. 
Проявивши свої навики та професійні здібності, 
був переведений на посаду майстра з ремонту роз
подільчих підстанцій 10/0,4кВ. Після цього, завдяки 
наполегливій праці та відповідальному ставлен
ню до своїх обов’язків посів посаду інженера розподільчих мереж. У 
1989 році Олександр Леонідович став диспетчером ОДГ Летичівсько
го РЕМ, а в 2006 році — переведений на посаду майстра виробничої 
дільниці, де працює і донині.

Впродовж усієї трудової діяльності Олександр 
Поліщук доводив свою відданість обраній профе
сії. Він чітко і якісно виконує усі поставлені перед 
ним завдання, вимогливий і справедливий до членів 
своєї бригади, оперативно усуває пошкодження при 
стихійних, аварійних явищах. Користується автори
тетом у бригаді та в усьому колективі Летичівського 
РЕМ. За час роботи зарекомендував себе сумлінним, 
ініціативним працівником та технічно грамотним спе
ціалістом, націленим на хороший результат і завжди 
готовим до швидкого прийняття правильних рішень. 
Якщо необхідно — працюватиме в будьяких умовах і 
в будьякий час. 

За сумлінну працю О. Поліщук був нагороджений 
грамотами, занесений на Дошку пошани ПАТ «Хмель
ницькобленерго» і районну Дошку пошани, неодно
разово займав призові місця в обласних змаганнях 
«Краща бригада за професією». В 2013 році брав 
участь у всеукраїнських галузевих змаганнях на на
вчальнотренувальному полігоні ПАТ «ДТЕК «Дніпро
обленерго».

Про таких людей, як Олександр Леонідович Полі
щук, кажуть: він посправжньому любить свою професію.

Віталій ШАНДИГА, 
провідний інженер розподільчих мереж

Летичівського РЕМ. 

36-РІЧНИЙ СТАЖ ЩЕ НЕ МЕЖА!

У ці святкові дні хочемо розповісти про нашого головного бухгалтера Марію Сте
панівну Сівак. Вона працює в Компанії з 1993 року, на цій посаді — з 1998го. За час 
роботи в Красилівському РЕМ зарекомендувала себе як висококваліфікований спеці
аліст, працелюбний, вимогливий до себе і до підлеглих керівник. В роботі використо
вує новітні методи, успішно застосовує сучасні комп’ютерні програми. Приймає само
стійні рішення і не боїться відповідальності за їх прийняття, в роботі концентрується 
на головному.

Марія Степанівна підтримує ділові та дружні стосунки з колегами, користується 
заслуженим авторитетом серед підлеглих і в керівництва РЕМ.

«Уважна, чуйна», — так скаже про Марію Степанівну кожен працівник Красилів
ського РЕМ.

Колектив Красилівського РЕМ. 

Є ТАКЕ ПОКЛИКАННЯ – БУХГАЛТЕР
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В Україні лише 23% жінок обирають професії 
за технічним напрямком. В енергетичному секторі 
України кількість жінок у робочих колективах, по
при гендерні стереотипи, зростає. Доведено, що 
жінки у критичних ситуаціях здатні приймати не 
стандартні, зважені рішення з притаманним саме 
жінці високим рівнем відповідальності за результат.

Що не кажіть, а нашим чоловікам таки пощасти
ло мати поряд розумних, талановитих і напрочуд 
гарних колег.

Знайомтеся: Любов Володимирівна Брижак, 
контролер енергонагляду служби з реалізації 
електроенергії Кам’янецьПодільського РЕМ. У 
1984 році закінчила Кам’янецьПодільський сіль
ськогосподарський технікум за спеціальністю тех
нікелектрик і одразу після закінчення, дев’ятнад
цятирічною дівчиною, прийшла працювати конт
ролером у РЕМ. 

Не зважаючи на юний вік і тендітність, завзято 
бралася за будьяке завдання. Уважно дослухалася 
до порад старших колег і вже за кілька років вправ

но виконувала заміну засобів обліку, брала участь 
у рейдовій роботі та добре знала мало не кожного 
споживача. Була залучена до складу комісії з роз
гляду актів про порушення споживачами Правил 
користування електричною енергією, де викону
вала обов’язки секретаря не один десяток років.

Любов Володимирівна — ініціативна, енергій
на, має добрі організаційні здібності, тому є брига
диром в Староушицькій дільниці з реалізації елек
троенергії. Завжди допоможе, порадить, підтримає 
добрим словом. Ця жінка — справжній професіо
нал, вона сповнена бажанням працювати і переда
вати досвід молодшим колегам. А це дуже важливо 
у наш час. 

Про Любов Володимирівну гарно відгукуються 
не тільки колеги, але й споживачі та односельчани. 
Більше трьох десятків років незмінно ставиться до 
споживача з розумінням та повагою, тому і кори
стується довірою людей. Допоможе як у аварійній 
ситуації, так і у вирішенні питань з оплатою послу
ги.

Це людина, яка мислить позитивно та не лю
бить скиглити. «Скиглення знижує життєвий тонус, 
— каже Любов Володимирівна. Є проблема — є ви
рішення. Обдумай і дій!”

Разом із чоловіком, котрий теж працює в енер
гетиці, виховали чудового сина, яким пишаються. 
Адже завдяки батькам став гарною людиною і му
дрим керівником. Доглядають за 1,5гектарним са
дом та радіють онукові.

Попри всі серйозні справи і трудові досягнення, 
Любов Володимирівна Брижак залишається чарів
ною жінкою, турботливою матір’ю та бабусею, уваж
ною і доброзичливою. Посміхайтеся частіше, Любо
ве Володимирівно!

Олена ГОМІЛКО,
заступник директора

Кам’янець-Подільського РЕМ
з реалізації електроенергії. 

ЖІНКА-ЕНЕРГЕТИК
І ПРОСТО – ЖІНКА

Династії, які працюють на виробництві, батьки і 
діти, котрі разом трудяться в одному колективі, — 
ось одна з найбільш важливих ознак, які характери
зують надійність та стабільність компанії. Передача 
досвіду від старшого покоління молодшому, транс
лювання сімейних взаємовідносин на відносини в 
виробничому середовищі «цементують», згуртову
ють окремі підрозділи та наше Товариство загалом. 

У Хмельницькому міському РЕМ — колекти
ві, який займає лідируючі позиції та задає темп у 
розвитку ПАТ «Хмельницькобленерго», — працює 
родина Вержбіцьких: батько Леон Тадеушевич — 
електромонтер дільниці ТПРП та сини Володимир 
— провідний інженер ВТГ і Віталій —електромон
тер підрозділу маркетингу та збуту електроенергії. 

Голова родини Вержбіцький Леон Тадеушевич 
народився 12 липня 1961 року в Хмельницькому 
у родині робітників. Батьки з дитинства виховува
ли в ньому працьовитість, жагу до знань та техні

ки. Під час навчання в середній школі він виявляв 
неабияку старанність і був одним із найкращих уч
нів. Отримавши середню освіту, Леон Тадеушевич 
вступив до Хмельницького ПТУ №7 на спеціаль
ність слюсарсантехнік, закінчив його з відзнакою 
у 1979 році. Роки служби в армії — з 1979 по 1981, 
— які припали на період Афганської війни, загарту
вали волю та характер молодого чоловіка. Суворі 
та небезпечні армійські будні остаточно визначили 
подальший вибір професії та долі. Після звільнен
ня в запас у званні старший сержант Леон Тадеуше
вич повернувся до рідного міста, де розпочав свою 
трудову діяльність.

В Хмельницькому міському РЕМ Л.Т. Вержбіць
кий обіймав різні посади в кабельній дільниці та 
ОДГ МРЕМ. Наразі Леон Тадеушевич працює елек
тромонтером дільниці ТПРП. Завжди вирізняється 
своїм професійним ставленням до виконання ви
робничих завдань і творчою ініціативою. За значні 
здобутки у роботі неодноразово отримував відзна
ки та нагороди від керівництва ПАТ «Хмельницьк
обленерго» і міської влади. 

Леон Тадеушевич — не лише відданий вироб
ництву працівник, він також дбайливий господар, 
люблячий і чуйний батько та дідусь. Разом із дру
жиною Людмилою Станіславівною дав дорогу в 
життя двом синам, нині виховує онуків. Він при
щеплює своїм нащадкам любов до рідного краю, 
знань, чесної праці та улюблених хобі — риболовлі 
й збирання грибів.

Окрім власних дітей, Вержбіцький виховав цілу 
плеяду працівників Хмельницького МРЕМ. Бага
то електромонтерів та інженернотехнічних пра
цівників завдячують Леонові Тадеушевичу своїми 
знаннями та вміннями.

Ми дуже раді, що така незамінна людина працює 
плічопліч із нами, надихає власним прикладом, ді
литься безцінним життєвим досвідом і розумінням 
того, що колектив має бути міцним, як власна роди
на. Бо лише міцна і дружна родина може здолати усі 
негаразди, побороти важкі перепони та все ж досяг
нути бажаних висот і здійснити заповітні мрії. 

Сергій КУЗЕМА,
головний інженер

Хмельницького міського РЕМ.
Фото Андрія ДЗЮБИ,

інженера ВТГ Хмельницького МРЕМ. 

За останні роки Шепетівський РЕМ виріс до од
ного із передових сучасних підприємств Шепетів
щини. Чимала заслуга в цьому — провідного інже
нера з організації експлуатації та ремонту Герасім
чука Володимира Вікторовича.

Ще із шкільних років його зачаровував світ 
вольтметрів, магнітів, ілюмінацій. Це і не дивно. 
Батько Герасімчук Віктор Зосимович працював 
електромонтером Козятинського відділення Пів
денноЗахідної залізниці. Сім’я жила поблизу заліз
ничної станції. Володимир часто прибігав до бать
ка на роботу. Його дивувало як величезні потяги 
покірно виконують різні команди семафорів…

Тому після закінчення школи питання вибору 
професії не стояло. Втілюючи мрію дитинства, Воло
димир з радістю і величезним натхненням навчався в 
Житомирському інженернотехнологічному інституті 
за спеціальністю «Автоматизоване управління в тех
нічних та організаційних системах», після закінчення 
якого отримав кваліфікацію інженераелектрика.

Трудовий шлях в Шепетівському РЕМ розпо
чав одразу після закінчення інституту в 1998 році 
— електромонтером з експлуатації розподільних 
мереж 4го розряду. Як ініціативного та висококва
ліфікованого працівника його у 2000 році було пе
реведено на посаду диспетчера.

В. Герасімчук ніколи не боявся брати на себе 
відповідальність в скрутних становищах, особливо 
під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

чи стихій. Зараз свій потенціал реалізовує на поса
ді провідного інженера з організації експлуатації та 
ремонту. Завдяки його вмінню і великому досвіду 
роботи проведено модернізацію розподільчих ме
реж Шепетівського РЕМ, впроваджено новітні тех
нології, що дало змогу суттєво знизити технологіч
ні втрати електроенергії. З його ініціативи на базі 
механічної майстерні Шепетівського РЕМ створено 
цех із ремонту електрообладнання.

Володимир Вікторович має великий досвід ро
боти з персоналом. Свої знання та досвід охоче пе
редає молодим спеціалістам Шепетівського РЕМ.

Б. ДАНИЛЬЧУК,
голова профкому Шепетівського РЕМ.

В УСПІХАХ ШЕПЕТІВСЬКОГО РЕМ
Є І ЙОГО ЗАСЛУГА

Василь Васильович Задоянчук працює в Чемеровецькому РЕМ з 1981 року, з часів завершення електри
фікації району, — до сьогодення, коли енергетика набуває ознак європейської інтеграції. За роки роботи 
в сфері енергетики пройшов складний шлях від електромонтера розподільчих мереж до керівника під
приємства (19982001 рр.), нині займає посаду головного інженера РЕМ. Упродовж усіх цих років Василь 

Васильович є взірцем для трудового колективу як колега по роботі та 
наставник для багатьох початківців, котрі починали свою трудову діяль
ність в енергетиці.

Більшу частку свого робочого часу В.В. Задоянчук проводить у ділово
му спілкуванні з колегами, споживачами. З ними він завжди — доброзич
ливий, гарний порадник, який уміє вчасно і правильно прийняти рішення. 

Василь Васильович — зразковий не лише в роботі, але й у повсяк
денному житті. Виховали разом із дружиною гарну доньку, котра також 
має хороші здобутки на професійній ниві. 

Користуючись нагодою, хочемо привітати нашого колегу В.В. Задоян
чука та весь колектив ПАТ «Хмельницькобленерго» з Днем енергетика та 
новорічноріздвяними святами, побажати добра, здоров’я, миру та злаго
ди. Нехай життя посміхається щирою усмішкою Вам та Вашим родинам! 

Колектив Чемеровецького РЕМ.

Антон Іванович Сітанський у Полонському РЕМ 
працює з 2006 року водієм автотранспортних засобів. 
Це — дисциплінований, відповідальний та грамотний 
працівник. Любить техніку. Автовишку АГП22 на базі ста
ренького ЗІЛ130 «перебрав» своїми руками, тепер вона 
працює, «як годинник». Антон Іванович досконало знає 
справу, бездоганно дотримується правил безпечного 
виконання робіт, адже від його дій залежить життя і 
здоров’я тих, хто працює на висоті.

З колегами А.І. Сітанський підтримує дружні стосунки. 
Він доброзичливий, завжди приходить на допомогу 
товаришам. Окрім того, прекрасний сім’янин, веде 
активний спосіб життя, займається спортом, не має 
шкідливих звичок. Бере активну участь у громадському та 
профспілковому житті колективу Полонського РЕМ.

Адміністрація та профспілковий комітет Полонського 
РЕМ вітають Антона Івановича Сітанського з Днем 
енергетика, Різдвом Христовим, Новим 2018 роком та 
бажають йому міцного здоров’я, невичерпної життєвої 
енергії, достатку, добробуту, домашнього затишку, 
надійних друзів.

О. БІЛОУС,
голова профспілкового комітету Полонського РЕМ. 

Майже 40 років свого життя присвятив майстер 
служби підстанцій Департаменту високовольтних 
електромереж ПАТ «Хмельницькобленерго» Лео
нід Іванович Пізнюр ремонту та обслуговуванню 
підстанцій 35/110 кВ Славутського та Ізяславського 
районів.

Сімнадцятирічним юнакомпрактикантом у 
1978 році прийшов Леонід Іванович в Товариство 
та працює і донині, з перервою лише на службу в 
армії. Брав безпосередню участь у будівництві та 
вводі в експлуатацію підстанцій 35/10 кВ: «Берез

дів», «Іванівка», «Мухарів», «Манятин», «Ліщани», 
«Хорошів», 110/35/10 кВ «Нетішин» та ВРУ 330750 
кВ Хмельницької АЕС. І вдень, і вночі, і в мороз, і в 
дощ, і під палючим сонцем, і під світлом прожекто
рів, часом без вихідних та відпусток — загартову
вав свій характер та підвищував професійну май
стерність молодий спеціаліст. Жодного разу він не 
засумнівався у правильності вибору професії, жод
ного разу її не зрадив.

Нині бригада майстра Л.І. Пізнюра успішно об
слуговує 21 підстанцію 35/110 кВ Департаменту 
ВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго». У Леоніда Іва
новича зараз відповідальне завдання, виконання 
якого вимагає багато зусиль та енергії, — рекон
струювати ПС 110/35/10 «Славута» відповідно до 
інвестиційної програми. І ні в кого немає сумнівів, 
що з його величезним досвідом та умінням всі ро
боти будуть проведені вчасно та якісно.

За високий професіоналізм, сумлінне став
лення до виконання обов’язків, вагомий внесок у 
розвиток енергетики області Л.І. Пізнюр неодно
разово нагороджений грамотами та подяками ПАТ 
«Хмельницькобленерго». Його трудова діяльність, 
професіоналізм, досвід, витримка та відданість 
професії є взірцями для наслідування молодим по
колінням енергетиків.

Тетяна КОРЧУН, 
інженер служби підстанцій Департаменту ВЕМ 

ПАТ «Хмельницькобленерго». 

ГОЛОВА РОДИНИ, ОСНОВОПОЛОЖНИК ДИНАСТІЇ

НАШ ВЗІРЦЕВИЙ ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР

ЗАКОХАНИЙ В… АВТОТЕХНІКУ

АБСОЛЮТНА ВІДДАНІСТЬ ПРОФЕСІЇ
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