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Антикризові заходи  
ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”

ризиків. Першочергові заходи, які є особливо важливими для 
впровадження у перший місяць та І квартал наступного 2009 року, 
визначились наступним чином:

1. Забезпечення оперативного збору коштів від споживачів за 
фактично використану електроенергію.

2. Вдосконалення контролю за балансом електроенергії.
3. Підтримання надійності електропостачання за рахунок 

експлуатації та ремонту електромереж, виконання Інвестиційної 
програми розвитку Компанії.

4. Забезпечення повних розрахунків з ОРЕ, а також своєчасноті 
і повноти виконання обов’язкових платежів, у тому числі заробітної 
плати, податків до бюджетів всіх рівнів та Пенсійного і соціальних 
фондів. 

5. Економне використання ресурсів, створення резерву коштів 
для покриття обов’язкових платежів.

6. Оптимізація організаційної структури та чисельності штату 
управління, експлуатаційних та збутових підрозділів за рахунок 
зменшення адміністративно-управлінського персоналу. 

7. Недопущення приросту дебіторської та кредиторської 
заборгованості.

8. Зменшення понаднормативних запасів. 
9. Збільшення об’ємів платних послуг.
10. Освоєння більших обсягів робіт по ремонту та реконструкції 

електромереж господарським способом. 
Але треба зазначити, що криза є своєрідним критерієм для 

переоцінки цінностей, проведення аналізу та перегляду стратегії 
розвитку, удосконалення механізму управління та розробки 
таких заходів, які неодмінно приведуть до підйому Компанії у 
післякризовий період. І тому з оптимізмом дивлячись у майбутнє, 
відповідно намічені заходи ефективної діяльності на перспективу:

1. Удосконалення системи управління, у тому числі: підготовка 
та перепідготовка кадрів, створення резерву управлінських кадрів,  

День Незалежності України –  
державне свято.

Зважаючи на волю українського 
народу та його одвічне прагнення до 

незалежності, підтверджуючи історичну 
вагомість прийняття Акта проголошення 

незалежності України 24 серпня 1991 
року, Верховною радою цей день 

прийнято як державне загальнонародне 
свято. 

Віднині Україна незалежна.
Запам’ятайте, люди, світлий день!
Здійснилась давня заповітна мрія,

Бажання і надія поколінь.

Це почуття свободи серце гріє 
І піднімає думи височінь.

Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі народи,
Щоб славу України відродить.

Внаслідок впливу світової фінансової кризи на усі сфери 
народного господарства в економіці України складається 
напружена ситуація. Запобігання негативного впливу на енергетику 
як стратегічної галузі є однієї із складових гарантування безпеки 
держави. 

Проаналізувавши ситуацію, а також провівши моніторинг 
зовнішнього та внутрішнього середовища і ризиків Дирекція 
Компанії 22 жовтня 2008 року прийняла антикризові заходи, 
спрямовані на подолання очікуваних негативних явищ, та шляхи 
подальшого розвитку.

Виділено основні ризики, які найближчим часом можуть 
загрожувати стабільній роботі Компанії, до яких відносяться: 

- спад споживання електроенергії в регіоні, особливо у сфері 
будіндустрії та промисловими підприємствами; 

- зниження та втрата платоспроможності споживачів - 
юридичних та фізичних осіб, чому, зокрема, сприяє підвищення цін 
на газ та електроенергію для населення; 

- несвоєчасне прийняття державного та місцевого бюджету;
- банкрутство окремих господарських товариств та інших 

суб’єктів господарювання;
- зниження платоспроможності підприємствами житлово-

комунальних господарств, як одного із проблемних споживачів.
Прийнявши до уваги пропозиції членів Дирекції, розроблено 

План організаційно-технічних заходів щодо подолання кризових 
явищ внаслідок впливу світової фінансової кризи та мінімізації 

Щоб дружно жити, в радості і згоді,
Ми України сестри і брати.

Вона добро несе в новітній світ,
Тож пам’ятайте пращурів завіт.

Благословенна у віках земля 
З хлібами щедрими під небом синім.

Велично й впевнено зійшла зоря
Нової України!

VI Міжнародний форум “Паливно-енергетичний комплекс України: 
сьогодення та майбутнє”

представлено останні розробки електротехнічного 
обладанання, які мають ряд переваг порівняно 
з діючими аналогами та занесені до Державного 
реєстру засобів вимірювання. Дане обладнання 
користується попитом, працює вже в багатьох 
областях України, на електролабораторії є 
замовлення з Росії, Білорусі та Середньої Азії тощо. 

Експозицію ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” 
відвідали керівники Мінпаливенерго України, НАК 
“Національна компанія України”, НАЕК “Енерго-
атом”, енергопостачальних та генеруючих компа-
ній, представники комітетів Верховної ради 
України, Кабінету Міністрів України, зарубіжних 
фірм.

Президент НАК “Енергетична компанія 
України” Володимир Зіневич відмітив, що 
енергокомпанії серйозно віднеслись до підготовки 
Форуму, щоб достойно представити бізнес 
найбільш привабливим для інвесторів. Основним 
досягненням є значне зниження технологічних 
витрат в мережах, особливо комерційних, при цьому 
відзначено компанію “Хмельницькобленерго” як 
одну з лідерів впровадження новітніх технологій 
як в питаннях зниження витрат, так і у відношенні 
до споживачів електроенергії. Зі слів Володимира 
Зіневича Генеральний директор ВАТ ЕК 
“Хмельницькобленерго” Олександр Шпак є одним 
із самих прогресивних керівників серед обленерго, 
які входять до НАК “Енергетична компанія України”, 
очолювана ним Компанія показує прекрасні 
результати, являється еталоном для інших.

Крім того, Володимир Зіневич відмітив, 
що зростає попит на електроенергію, але на 
жаль старі мережі не витримують навантажень і 
потребують значних інвестицій на їх модернізацію 
та оновлення, що є першочерговим завданням для 
енергокомпаній. 

Прес-служба 
ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”

З 24 по 26 вересня 2008 р. в приміщенні 
Міжнародного виставкового центру під 
патронатом Кабінету Міністрів України проходив 
VІ Міжнародний форум «Паливно-енергетичний 
комплекс України: сьогодення та майбутнє», який 
урочисто відкрив перший заступник Міністра 
палива та енергетики України Олег Бугайов. 
Мета Форуму – сприяння реалізації державної 
Енергетичної стратегії України до 2030 року, 
розвиток міжнародного співробітництва і 
виробничої кооперації, особливо в енергетичному 
машинобудуванні і приладобудуванні; налагод-
ження нових бізнес-контактів і залучення 
інвестицій в енергетичний сектор економіки 
України; створення в Україні та насичення ринку 
високотехнологічним енергетичним обладнанням 
і електротехнічною продукцією, а також 
прискорення інтеграції Об’єднаної енергосистеми 
України до Європейської Енергосистеми UCTE та 
входження у світовий енергетичний простір. 

На сьогодні Форум є найбільш авторитетним 
публічним заходом паливно-енергетичного 
комплексу України, в його роботі прийняли участь 
понад 6 тис. фахівців галузевих компаній ПЕК 
України та зарубіжних підприємств.

ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” є незмінним 
учасником форумів та виставок ПЕК. На VІ 
Міжнародному форумі Генеральний директор 
Компанії Олександр Шпак презентував 
досягнення у діяльності з передачі та постачання 
електроенергії, напрямки реалізації політики 
обслуговування споживачів електроенергії під 
гаслом “Споживач – найвища цінність Компанії”, 
впровадження інформаційних технологій, 
процесного менеджменту, удосконалення системи 
управління якістю та відповідність її міжнародним 
стандартам ISO 9001-2000, а також науково-
технічні розробки електрообладнання, виконані 
силами фахівців. В експозиції Компанії було 

удосконалення роботи навчально-курсовогІ.6комбінату. 

2. Удосконалення організаційно· структури на основі глибшогІ.6

впровадження процесногІ.6менеджменту6відповідно6до6стандарті-45.

Д³²У62001-2008,6впровадження системи автоматизованогІ.6

управління ресурсами на платформі «my SAP».

3. Залучення «довгих» грошей для фінансування інвестиційних6

проекті-45.з.метою.випередження темпі-45.відновлення основних6

фонді-45.над.темпами ·ч.зносу.та.створення запасу.міцності.на6

кілька десятиліть, а також впровадження інвестиційних6проекті-45,6

які швидко6окупляться6та.приведуть6до6підвищення ефективності.

Компані·. ²акими проектами 7 впровадження електронних6

лічильникі-45.з.передачею.даних,6реконструкція6електромереж610-

0,46кµ6з6використанням6сучасних6технологій,6виконання Державно·6

програми розвитку.електромереж635-110.кµ,6впровадження 

цифрових систем зв’язку та.інформаційних6технологій тощо.4. Забезпечення соціального пакету: виконання генерально·6та галузево·6угоди6по6заробітній платі; підтримка профспілок;6розвиток6

лікувально-оздоровчого комплексу (ЛОК), дитячого оздоровчого 

містечка;6 допомога ветеранам та пенсіонерам Компані·;6 допомога 

молодим6спеціалістам на придбання житла;6 навчання кадрів, 

підвищення ·х6кваліфікаці·.Якщо всі ми будемо бажати добра і процвітання нашій Компані· та енергетиці,6а також кожний працівник на сво7му рівні буде себе 

питати,6що я зробив сьогодні корисного для нашо·6Компані·, кризи6

не буде. У на6 прекра6ний колектив людей,6відданих сво·й професі·, 

патріотів6Компані·6та енергетики. Я вірю в наш колектив і впевнений,6

що ми успішно подола7мо негативні явища,6пов’язані з фінансовою 

кризою,6і наша Компанія підніметься на вищий рівень процвітання. 

Олександр Шпак, Генеральний директор ВАТ 7К “Хмельницькобленерго”



2 № 7-8 (136-137)
жовтень-листопад 2008 року

Спільне засідання правління Об’єднання організацій 
роботодавців Хмельницької області (ООРХО) та 
Хмельницької спілки промисловців і підприємців (ХСПП)

Хроніка паливно- 
енергетичного комплексу

12 листопада 2008 року 
у Сервісному центрі ВАТ ЕК 
“Хмельницькобленерго” відбулось 
спільне засідання правління Об’єд-
нання організацій роботодавців 
Хмельницької області та Хмельницької 
спілки промисловців і підприємців, 
одним із організаторів якого виступила 
енергопостачальна компанія “Хмель-
ницькобленерго”. До порядку 
денного увійшли наступні питання: 
“Про енергозабезпечення регіону і 
економне витрачання енергоресурсів”, 
“Про залучення роботодавців до участі 
у навчальному процесі професійно-
технічних навчальних закладів”, а 
також “Про першочергові пропозиції 
з мінімізації негативних наслідків 
фінансової кризи на діяльність 
вітчизняних виробників”. На засіданні 
були присутні керівники підприємств 
і організацій Хмельницької області, 
представники облдержадміністрації, 
обкому профспілки, засоби масової 
інформації тощо. 

Згідно запланованого регламенту 
роботи спільного засідання з першого 
питання порядку денного доповідав 
генеральний директор ВАТ ЕК 
“Хмельницькобленерго” Олександр 
Шпак. В своїй доповіді він ознайомив 
присутніх із структурою енергосистеми, 
ролью та значенням розподільних 

організацій у кінцевих результатах 
процесу “виробництво—передача—
розподілення та постачання—продаж 
електроенергії”. Завдання “Хмельни-
цькобленерго” полягає у забезпеченні 
якісного електропостачання, розвитку 
електромереж, продажу та збору 
коштів за спожиту електроенергію. 
На теперішній час у виробництві 
елетроенергії найбільший відсоток 
займає електроенергія, вироблена 
на атомних станціях (51%), далі 
теплоелектростанції, малі ТЕЦ та 
гідроелектростанції. Від частки 
у структурі ціни виробленої 
електроенергії різними станціями 
залежить її оптова ціна на Енергоринку. 
Населення сьогодні платить лише 
25 відсотків від реальної ціни на 
електроенергію, а різниця між реально 
обгрунтованою ціною та тарифами 
для населення включається у дотації 
та частково перекладається на інших 
споживачів. 

Олександр Шпак відмітив, що 
в умовах фінансової кризи перед 
енергетиками стоять більш складні 
завдання та підвищена відповідальність 
за надійність електропостачання. 
Очікується підвищення тарифів за 
електроенергію у зв’язку із значним 
ростом цін на паливо, спад споживання 
електроенергії внаслідок згортання 

промислового виробництва, зокрема 
таких крупних виробників як цементний 
завод і будівельні організації, та загроза 
зниження об’ємів продажу і втрата 
платоспроможності споживачами. 
Ускладнюється становище затримкою 
у прийнятті бюджету на 2009 рік, 
що приводить до недофінансування 
бюджетних організацій та нарощування 
ними боргів за електроенергію. 
Компанією розроблено заходи 
з метою запобігання кризовим 
явищам та забезпечення стабільної 
роботи в кризових умовах. Однією з 
головних запорук надійності роботи 
енергосистеми є своєчасні розрахунки 
за електроенергію з Енергоринком, які 
в обленерго перевищують 100 відсотків. 
ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” у 
відповідності до Закону України № 
2711 реструктуризовано минулі борги, 
які утворились під час стихійних 
явищ 2000-2001 років, періодів 
проведення політики списання 
боргів сільгосппідприємств та інших 
непередбачених обставин, на 10 років 
з погашенням за рахунок зменшення 
технологічних витрат електроенегії.

У ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” 
згідно графіку відбувається вико-
нання Інвестиційної програми 
розвитку Компанії, в якій на 2008 рік 
передбачено освоїти 48 млн.грн., 

здійснюються капітальні ремонти 
електромереж та енергообладнання. 
Але у зв’язку із відсутністю в нашій 
країні амортизаційної політики 
складається ситуація, при якій темпи 
зносу перевищують темпи відновлення 
основних фондів.

Питання енергозбереження є 
актуальними в Компанії, особливо в 
період зростання цін на енергоносії в 
Україні. Економія ресурсів відбувається 
за такими напрямками, як зниження 
технологічних витрат електроенергії, 
проведення реконструкції і капремон-
тів електромереж з впровадженням 
енергозберігаючих технологій, 
удосконалення системи обліку 
електроенергії, виконання аварійних 
графіків навантаження, запровадження 
електроопалення.

На запитання щодо негативних 
наслідків росту цін на діяльність 
підприємств та втрати ними конкурент-
носпроможності, Олександр Шпак 
надав інформацію про проведення 
найближчим часом реформування 
енергетики, коли споживач зможе 
отримувати електроенергію за 
прямими договорами і обирати 
постачальника, а також про 
удосконалення тарифної політики. 
Але треба враховувати і те, що 
енергоємність вітчизняного валового 
продукту найбільша в Європі, тому 
необхідні відповідні заходи по 
зменшенню собівартості продукції на 
підприємствах. 

Далі по першому питанню 
порядку денного виступив перший 
заступник ВАТ “Хмельницькгаз” 
Вольський Валентин Володимирович, 
який доповів про стан газифікації в 
області, яка є однією з передових по 
темпах газифікації, проведення робіт з 
реконструкції.

Сфера газозабезпечення охоплює 
350 тисяч абонентів та декілька тисяч 
промислових підприємств, потреби 
яких у газі повністю задовольняються, 

Схему розвитку ОЕС виконав 
державний проектно-вишукувальний 
науково-дослідний інститут “Укренерго-
мережпроект” на замовлення 
Національної енергетичної компанії 
“Укренерго”. 

Схема розвитку ОЕС є основним 
техніко-економічним обґрунтуванням 
будівництва, реконструкції й технічного 
переоснащення електрооб’єктів. На 
основі висновків і рекомендацій цієї 
схеми буде визначено необхідність 
спорудження нових електростанцій, 
а також сформовано пропозиції щодо 
проектування електромереж.

Як повідомляло агентство, 
Національна комісія регулювання 
електроенергетики має намір 
передбачити в інвестиційних програмах 
енергопостачальних компаній близько 
3,6 млрд. гривень на модернізацію їх 
електричних розподільних мереж в 2009 
році.

* * * *
Міністерство промислової політики 

розробило проект галузевої програми 
енергозбереження, ефективного 
використання енергетичних ресурсів 
і впровадження альтернативних видів 
палива на 2008-2017 року.

Мета програми – зниження 
енергоємності продукції за рахунок 
розробки й впровадження прогресивних 
енергозберігаючих технологій і 
обладнання на підприємствах галузі.

У рамках програми Мінпром-
політики розробило програми енерго-
збереження для гірничо-металургійного, 
нафтохімічного й хімічного комплексів, 
для таких галузей, як машинобудівна, 
деревообробна, легка промисловість та 
інші. Фінансове забезпечення програми 
здійснюється за рахунок коштів 

державного бюджету, власних коштів 
підприємств галузі й інших джерел.

Загальний обсяг коштів на 
фінансування програми у ГМК становить 
58,9 млрд. гривень, у машинобудівному 
комплексі – 6,597 млрд. гривень і у 
хімічному й нафтохімічному комплексі 
– 3,981 млрд. гривень.

Крім того, програмою передбачено 
підвищення підприємствами 
ефективності використання паливно-
енергетичних ресурсів, оптимізація 
структури енергоспоживання, 
збільшення нетрадиційних джерел 
енергії й поновлюваних енергоносіїв 
власного виробництва.

У серпні 2006 року Мінпрополітики 
ініціювало надання податкових пільг 
підприємствам у разі вкладення ними 
свого прибутку в енергозбереження.

* * * *
Верховна Рада затвердила першо-

чергові антикризові заходи прийняттям 
законопроекту № 3309-4 “Про першо-
чергові заходи щодо запобігання 
негативним наслідкам фінансової 
кризи й про внесення змін до деяких 
законодавчих актів”.

Законопроект передбачає 
створення в державному бюджеті 
стабілізаційного фонду за рахунок 
надпланових надходжень від 
приватизації держмайна в 2008 році й 
надходжень від приватизації в повному 
обсязі в 2009 році, а також за рахунок 
цільового розміщення державних цінних 
паперів, для підтримки банків і бізнесу.

Кошти стабфонду використовуються 
у встановленому Кабміном порядку 
при узгодженні з комітетами Ради з 
питань фінансів і банківської діяльності 
й з питань бюджету. Кошти стабфонду 
передбачено спрямувати на надання 

кредитів для погашення, рефінансування 
кредитів, отриманих банками й 
підприємствами в іноземних кредиторів 
до 15 вересня, на кредитування або 
спільне фінансування інфраструктурних, 
інвестиційних та інноваційних проектів 
загальнодержавного значення на 
строк до 10 років, на здешевлення 
кредитування проектів, що впливають на 
підвищення зайнятості населення.

Кошти стабфонду також 
передбачено виділяти на надання 
кредитів на завершення будівництва 
житла, що здійснюється із залученням 
іпотечних кредитів зі спільним 
фінансуванням банків і забудовників, 
на розвиток внутрішнього попиту на 
призначені для експорту товари, попит 
на які у світі погіршився, на надання 
фінансової допомоги банкам, поповнення 
статутних капіталів державних банків і 
Державної іпотечної установи.

Рада встановила, що зміни до 
законодавства, прийняті для подолання 
кризи, діють не довше, ніж до 1 січня 
2011 року. Як повідомляло агентство, 
Секретаріат Президента прогнозує 
рецесію української економіки в 2009.

* * * *
Міністерство праці й соціальної 

політики вважає причиною зростання 
заборгованостей із зарплат у вугільній 
галузі неплатежі енергетичних 
підприємств вугільним й істотне 
зниження обсягів реалізації коксового 
вугілля.

У зв’язку з цим заборгованості 
із зарплати у вугільній галузі зросли 
в 5,7 раза, при цьому зростання 
заборгованості із зарплати 
спостерігається й в інших галузях.

Серед основних причин 
зростання заборгованості із зарплати 

Президент Віктор Ющенко доручив 
Міністерству палива й енергетики, 
Міністерству економіки, Міністерству 
закордонних справ, Міністерству 
економіки й Міністерству юстиції 
провести переговори з Європейським 
Союзом про приєднання України до 
Договору про Енергетичну співдружність 
до 2009 року. Про це сказано в указі № 
883 від 1 жовтня. Цим указом Ющенко 
затвердив план заходів щодо реалізації 
домовленостей за результатами саміту 
“Україна—ЄС” і доручив Кабінету 
Міністрів забезпечити його виконання.

Ющенко також доручив 
Мінпаливенерго, МЗС, Мінекономіки й 
Міністерству фінансів вжити заходів для 
підготовки й проведення конференції 
з Енергетичною співдружністю щодо 
залучення необхідних ресурсів для 
модернізації газотранспортної системи 
України до грудня. Крім того, Президент 
доручив Мінпаливенерго й МЗС вжити 
заходів для підписання з ЄС угоди про 
фінансування підтримки впровадження 
енергетичної стратегії України протягом 
2009 року.

Як повідомляло агентство, Україна 
і ЄС мають намір розпочати переговори 
про вступ України в Енергетичну 
співдружність у листопаді.

* * * *
Науково-технічна рада Міністерства 

палива й енергетики затвердила схему 
розвитку об’єднаної електроенергетичної 
системи країни на період до 2010 року з 
перспективою до 2015 року.

у цілому, Мінпраці називає погіршення 
фінансового стану підприємств, неповне 
фінансування державних замовлень, не 
проведення розрахунків за продукцію й 
надані послуги.

Як повідомляло агентство, на 1 
жовтня розмір невиплачених зарплат 
збільшився на 22,2% порівняно з 1 
вересня до 849,365 млн. гривень. 
Найбільше зросла заборгованість із 
зарплат у видобувній промисловості – в 
3,3 рази до 143,494 млн. гривень.

* * * *
Міністерство палива та енергетики 

констатує готовність підприємств 
паливно-енергетичного комплексу до 
осінньо-зимового періоду 2008-2009 
років.

Про це на колегії міністерства 
повідомив заступник міністра палива 
й енергетики Володимир Лучніков: “У 
нас виконано всі заходи щодо ремонту 
й підготовлено необхідне встаткування, 
запаси палива забезпечені досить 
надійно”.

Зі слів Лучнікова, станом на 15 
жовтня в підземних сховищах газу є 29,1 
млрд. куб. м газу.

“З газу ми виконали план... 
Його вистачить для підсвічування й 
виробництва тепла для проходження 
опалювального сезону”.

Він також повідомив, що наразі 
на складах теплових електростанцій 
накопичено 3,47 млн. тонн вугілля 
(план – 3,2 млн. тонн), а до кінця жовтня 
планується накопичити 3,5 млн. тонн.

Водночас Лучніков назвав однією 
з головних існуючих проблем при 
підготовці теплоелектроцентралей до 
опалювального сезону наявність боргів 
за спожитий у минулі періоди природний 
газ.

але існує залежність результатів 
роботи та доведення лімітів від 
стану розрахунків за спожитий газ. 
З метою економії енергоресурсів 
застосовуються нові технології та більш 
економічне обладнання. Перспектива 
формування цін на газ пов’язана з їх 
ростом, в першу чергу для населення. 

Спільним засіданням правління 
ООРХО і ХСПП були прийняті рішення 
про визначення першочерговими для 
керівників промислових підприємств 
та енергопостачальних організацій 
завдання з енергозбереження, 
енергозабезпечення в осінньо-
зимовий період, покращення 
якості послуг забезпечення енерго-
ресурсами. 

З питання порядку денного “Про 
залучення работодавців до участі у 
навчальному процесі професійно-
технічних закладів” генеральний 
директор ООРХО Вячеслав Лук’янов 
ознайомив присутніх із прийнятими 
на робочій зустрічі напрямками 
підготовки найбільш необхідних 
професій таких, як зварювальник, 
газозварювальник, токар, фрезеру-
вальник, електрозварник та інших. 
Було визначено обов’язки керівників 
підприємств та навчальних закладів в 
організації та проведенні навчального 
процесу для підготовки спеціалістів 
робочих професій. 

Голова ХСПП і ООРХО Іван Дунець 
вніс пропозицію про необхідність 
підтримання заходів Президента та 
Уряду країни щодо заходів з мінімізації 
фінансової кризи на діяльність 
вітчизняних виробників. З урахуванням 
доповнень членів правління 
ООРХО, ХСПП направити зверення 
Федерації роботодавців України, 
Союзу промисловців і підприємців 
України, Уряду України, Хмельницькій 
облдержадміністрації. 

 Лариса Полоневич, 
пресс-служба ВАТ ЕК 

“Хмельницькобленерго”
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Відзначення 360-річчя Пилявської битви та відкриття музею Пам’яті жертв Голодомору
4 жовтня 2008 року на Хмельниччині 

відбулись визначні події, пов’язані із відзначенням 
360-річчя історичної битви під Пилявцями та 
відкриттям першого в Україні музею Пам’яті 
жертв Голодомору у смт. Меджибіж, які відвідав 
Президент України Віктор Ющенко.

Енергопостачальна компанія “Хмельницьк-
обленерго” прийняла активну участь у підготовці 
до цих заходів, забезпечуючи в першу чергу 
безперебійне постачання електроенергії, а також 
безпосередньо приймаючи участь у дійствах та 
надаючи допомогу в організації.

Перемога, яку отримав Богдан Хмельницький 
під час Пилявської битви, стала однією з 
найславетніших його перемог. 80-тисячне 
селянсько-козацьке військо, майже удвічі за 
кількістю менше від польської армії, отримало 
перемогу, бо на їхньому боці була правда. Віктор 
Ющенко назвав перемогу під Пилявцями проявом 
військової мужності та козацької звитяги. Цей день 
вшановується як пам’ять про славу української 
зброї і українського духу, яка утвердила на рідній 
землі рідну державність. У своїй вітальній промові 
Віктор Андрійович Ющенко підкреслив значимість 
для історії нашої держави національно-визвольної 
боротьби під проводом Богдана Хмельницького, 
апогеєм і вирішальною подією якої стала битва під 
Пилявою восени 1648 року. І хоч минуло відтоді 
360 літ, однак дух незнищеної козацької вольності 
живе на цьому місці донині. 

До театралізовано-мистецького свята «З 
твоєї пресвятої волі вовіки буде слава золота», 
присвяченого 360-ій річниці визвольної боротьби, 
що відбувалося на Пилявському полі, готувались 
не лише у сусідньому Старосинявському районі. 
Чи не в кожній області нашої держави та районах 
Хмельниччини ставили концертні номери, 
підбирали дарунки, колоритні національні 
костюми, створювали виставки наробок народних 
умільців та кулінарних шедеврів.

Далі Глава держави у супроводі голови 
облдержадміністрації Івана Гавчука, голови 
Хмельницької обласної ради Івана Гладуняка 
відвідав селище Меджибіж Летичівського району, 
де за стінами фортечних мурів відкрив для 
відвідувачів музей Пам’яті жертв Голодомору, 
в якому зібрано близько 400 документів, що 
свідчать про трагедію на Поділлі та Україні. 
Тільки на Хмельниччині загинуло більше 39 тисяч 
подолян від голоду 1932-1933 років.

Під музейну залу обрано приміщення 
колишнього каретного корпусу Меджибізької 
фортеці-заповіднику площею понад 500 
квадратних метрів. Тут розмістилися чотири 
тематичних розділи, у яких документально-
речовими та художніми засобами відтворені 
жорстокі реалії в Україні, зокрема на території 
сучасної Хмельниччини, у роки репресій та 
голодоморів. Відомий художник, скульптор 
Микола Мазур вдало використав особливості 

Підвищення рівня оплати 
працівників Компанії

Сьогодні в умовах світової фінансової кризи постає дуже 
болюче питання співвідношення рівня заробітної плати тим 
кризовим явищам, що спостерігаються і охоплюють не тільки 
фінансові установи, а й все суспільство в цілому.

Зрозуміло, що в цих умовах проблема рівня заробітної 
плати хвилює працівників нашої Компанії і в першу чергу 
керівництво в частині де знайти шляхи і джерела, які б 
дозволили в умовах суворого регулювання статей тарифних 
витрат, підтримати рівень заробітної плати працівників 
на належному рівні. Тобто, мається на увазі те, що ВАТ ЕК 
“Хмельницькобленерго” є монополістом по здійсненню 
ліцензованого виду діяльності з передачі електричної енергії 
всі види витрат, включаючи витрати на оплату праці, і працює 
в умовах жорсткого контролю з боку регулюючого органу 
в електроенергетиці, Національною комісією регулювання 
електроенергетики України. Недотримання затверджених 
Комісією витрат структури тарифів тягне за собою суворі 
санкції, в тому числі і штрафні. Для довідки, доля заробітної 
плати з нарахуванням в загальних витратах коштів на 
здійснення ліцензованої діяльності по нашій Компанії за 
останній звітний період становить близько 64%. Але навіть 
в цих умовах проводиться робота та вживаються заходи по 
забезпеченню рівня заробітної плати до вимог Галузевої угоди 
і Колективного договору.

Так, всім відомо, що 20 червня 2008 року на конференції 
трудового колективу ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” було 
ухвалено Колективний договір на 2008-2010 роки. Розділом 
V Колективного договору передбачені мінімальні гарантії в 
системі оплати праці, які передбачають визначення посадових 
окладів працівників в залежності від зміни законодавчо 
встановленого прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб. В поточному році тричі законодавством змінювався 
прожитковий мінімум. Останні зміни відбулися з жовтня 
цього року, і станом на перше жовтня прожитковий мінімум 
становить 669 грн. Тому, з метою дотримання мінімальних 
гарантій, Виконавчим органом Компанії прийнято рішення 
про перегляд рівня посадових окладів працівників з жовтня 
поточного року на відносну величину зміни прожиткового 
мінімуму. І надалі таке відбуватиметься в автоматичному 
режимі.

Крім того, Колективним договором передбачено 
поетапний перегляд посадових окладів працівників до 
кінця 2008 року, що передбачає собою приведення бази 
розрахунку посадових окладів до величини 125% законодавчо 
встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 
Так, на першому етапі було здійснено перегляд окладів з липня 
поточного року, другим етапом передбачалось здійснити 
перегляд з грудня поточного року. На сьогоднішній день 
проведена відповідна робота, і Дирекцією Компанії прийнято 
рішення про перегляд посадових окладів працівників з 1 
листопада поточного року. 

Ігор Карпович,
заступник Генерального директора - фінансовий 

директор 
Валерій Ковальчук,

Голова об’єднаного профкому 

інтер’єру приміщення, яке нагадує небесні 
сфери, підперті снопами збіжжя. Неабияку роль в 
оформленні музею відведено дубовим столам: тут 
різне смислове навантаження несуть стіл “голий”, 
стіл, покритий червоною скатертиною, родинний 
стіл, уставлений “наїдками” періоду Голодомору. Є 
знаряддя праці ненастної доби, розкриті сейфи із 
розсекреченими вже свідченнями про Голодомор, 
вицвілі сімейні фото та ікони … Є справжня рілля 
із слідами людей та здійнятими з-під неї до небес 
руками жертв… 

Слід зазначити, що для підготовки і 
створення Музею Голодомору та проведення 
урочистостей з нагоди 360-річчя Пилявської 
битви значну практичну допомогу надав ВАТ ЕК 
“Хмельницькобленерго” на чолі з Генеральним 
директором Олександром Леонідовичем Шпаком. 
Завдяки його високопрофесійному керівництву, 
чітким вказівкам і контролем виконано 
великий об’єм робіт по монтажу освітлення і 
електроопалення Меджибізької фортеці і музею. 
Працівниками Летичівського РЕМ побудована 
окрема повітряна лінія 10кВ з підстанції 35/10кВ 
“Меджибіж”, трансформаторна підстанція 10/04 
з двома трансформаторами з підведенням 
резервної лінії 10 кВ. Виконано великий обсяг робіт 
по зовнішньому освітленню села Шрубків і порізці 
дерев вздовж траси Голосків–Шрубків. Крім того, 
проведено ремонтні роботи по повітряних лініях 

10/04 кВ, трансформаторних підстанціях 10/0,4кВ, 
що дозволяє своєчасно, надійно і безперебійно 
забезпечувати електроенергією споживачів.

Впроваджуючи тезу “Споживач – найвища 
цінність Компанії”, енергопостачальна компанія 
“Хмельницькобленерго” майже рік тому 
ввела в дію Меджибізький сервісний пункт 
обслуговування споживачів електроенергії. 
Створення максимуму зручностей, високого рівня 
послуг та комфортності обслуговування дає вагомі 
результати зокрема, рівень оплати населення та 
юридичних споживачів за використану електричну 
енергію в цій зоні досягає 100 відсотків.

Колектив Летичівського району електричних 
мереж пишається подвигами, які відбулись на 
славетній землі, впевнено дивиться у майбутнє і 
готовий своєю наполегливою працею зміцнювати 
та збагачувати Компанію, свій рідний Подільський 
край, надійно і безперебійно забезпечувати 
електроенергією споживачів.

Андрій Гром,
начальник Летичівського РЕМ 

Кожну родину турбує те, як організувати відпочинок, а 
також оздоровлення дитини. У ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” 
вже не перший рік про це дбає адміністрація та профспілковий 
комітет.

З 02.06.2008 по 21.06.2008 50 дітей працівників ВАТ ЕК 
“Хмельницькобленерго” відпочивали в дитячому таборі 
пансіоната “Енергетик”, що розташований в смт. Миколаївка 
АР Крим. Не можна не звернути увагу на те, які були надані 
умови для відпочинку.

Пансіонат знаходиться на березі Чорного моря. Корпуса 
оточує безліч різноманітних квітів та кустарників, що 
оформлені в оригінальні композиції. На території пансіонату 
розташовані дитяче та спортивне містечко, літній кінотеатр, 
дискотека, парк відпочинку, сосновий бір та березовий гай, а 
для покращення здоров’я є медпрофілакторій. Комфортабельні 
двомісні номери з усіма зручностями, 5-разове харчування, 
а ще кожного дня наші діти смакували свіжі овочі та фрукти, 
різноманітні йогурти та солодощі.

Весело та святково відбулося урочисте відкриття табору, 
який гостинно зустрів 250 дітей з різних областей. Протягом 
зміни у таборі відбувалися виховні, спортивні та культурно-
масові заходи. Наші дівчатка приймали участь в конкурсі “Міс 
Літо-2008”. У конкурсі змагалось 11 учасниць. Дві години дійства 
минули, як одна мить. Журі тримало інтригу до останнього. 
Оголошення головної номінації відбулося наприкінці свята. 
І дуже було приємно, що переможницею була саме наша 
дівчинка з м. Славути Гетьман Аліна. Був проведенний конкурс 
“Щасливе дитинство”, де наші діти здобули перше місце, а 
в змаганнях по футболу між київською, кіровоградською та 
вінницькою командами отримали друге місце. Не можна не 
відмітити тих дітей, які найбільше приймали участь в усіх 
культурних та спортивних заходах, це: Москалюк Олександр, 
Ковальчук Діана, Луців Віка, Вознюк Яна, Шевчук Андрій, 
Паламарчук Поліна та багато інших.

І звісно ж, сил та радощів додали ласкаве сонце, тепле 
лагідне море, свіже повітря. 18 днів пролетіли як одна мить. І 
ось настав той день, коли було потрібно повертатись додому. 
На це не можна було спокійно дивитись. У дітей на очах були 
сльози. За цей короткий час діти стали однією родиною.

Від імені усіх батьків хотілося б виразити щиру подяку 
Генеральному директору ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” 
Шпаку О.Л., заступнику генерального директора - директору 
з управління персоналом і соціальних питань Вашеняку О.І. та 
голові профкому ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” Ковальчуку 
В.В. Ми вам дуже вдячні за ваше піклування про наших дітей, за 
їх оздоровлення, за те, що, працюючи на своїх відповідальних 
посадах, ви не забуваєте про наше найменше покоління, яке 
прийде на зміну нам і, можливо, здійснить нашу мрію про 
дійсну незалежність нашої енергетики та України. 

Зичимо вам та вашим родинам міцного здоров’я, щастя, 
домашнього затишку і тепла, нових творчих здобутків, 
відданості своїй справі для блага подолян, для народу України. 
Низький вам уклін.

Тетяна Філіпчук, Ірина Бикуляк

Традиційно у Сервісному центрі ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” 
організовуються художні виставки майстрів пензля, що має велике значення як 
для популяризації творів мистецтв, так і для розвитку національної культури, 
адже Сервісний центр відвідують тисячі мешканців міста Хмельницького 
– споживачів електроенергії. Але на цей раз увагу привертають яскраві 
барви, веселі обличчя дітей на фотографіях, виконаних завідуючим музеєм 
енергетики Компанії Миколою Шафінським. Це його перша виставка 
фоторобіт, і можна з впевненістю сказати, що представлена вона на високому 
рівні, з почуттям любові до своєї справи. 

Микола Шафінський: “На своїх світлинах я хочу привернути увагу до цих 
дитячих облич, щоб ви побачили, які вони прекрасні, щасливі і безтурботні, та 
нагадати про наш найсвітліший обов’язок – оберігати життя і здоров’я наших 
дітей, дбати про всебічний розвиток їхніх інтересів та здібностей, уберегти 
їх від розчарувань та зневіри. Завдання дорослих – виховати їх розумними, 
порядними, добрими, щедрими та впевненими в собі. А ще прищепити їм 
палку любов до Батьківщини, рідної мови та культури. 

На представлених світлинах діти творчі, активні, дуже талановиті та 
ерудовані. Для цього їм створено всі умови у дитячому оздоровчому містечку 
“Джерельце” ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”... Від нас, дорослих, залежить, як 
складається доля кожної маленької людини, а відтак доля нового покоління 
українців”. 

Прес-служба
ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”

Щира подяка  
за відпочинок дітей

Фотовиставка Миколи Шафінського
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Збутові підрозділи, з допомогою 
наполегливої напруженої праці всього 
колективу Компанії, успішно впоралися з 
усіма основними показниками енергозбутової 
діяльності за 9 місяців 2008 року.

За цей період споживачам області продано 
електроенергії на суму 533 млн. 611 тис. грн., 
ними оплачено 535 млн. 336 тис. грн., що склало 
100,32%. В той же час рівень оплати Компанії 
купленої в Енергоринку електроенергії склав 
108,16%. Це означає, що нам довелося задіяти 
внутрішні резерви і направити в Ринок власні 
кошти. Завдяки цьому борг перед Енергоринком 
зменшено на 26 млн. 104 тис. грн.

Усі райони електромереж і ВАТ ЕК 
“Хмельницькобленерго” в цілому вложилися 
в доведені нормативи технологічних витрат 
електроенергії. Більше того, продовжується 
тенденція щодо зниження ТВЕ на 
транспортування мережами обленерго. У 
порівнянні з минулим роком фактичні витрати 
знизилися на 0,57%. ТВЕ в цілому по Компанії 
склали 15,27% від всієї електроенергії, яка 
надійшла в мережі обленерго, при нормативі 
16,80%. Понад норматив зекономлено 26 млн. 
603 тис. кВтг електроенергії, від продажу якої 
споживачам Компанія додатково отримала 9 
млн. 688 тис. грн.

В електричні мережі області ввійшло 1 
млрд. 891 млн. 960 тис. кВтг, з них 230 млн. 
8047 тис. кВтг (12,2%) продано споживачам 
іншими ліцензіатами, 7 млн. 843 тис. кВтг (0,4%) 
використано на потреби енергосистеми, 80 
млн. 740 тис. кВтг (4,3%) витрачено на передачу 
високовольтними мережами і 184 млн. 606 тис. 
кВтг (9,8%) – мережами РЕМ, а 1 млрд. 387 млн. 
968 тис. кВтг (73,4%) відпущено споживачам 
обленерго.

За 9 місяців цього року споживачі області 
використали на 155 млн. 618 тис. кВтг, або 
11,89% електроенергії більше, ніж за цей же 
період торік. Ця величина дорівнює річному 
споживанню Летичівського, Деражнянського, 
Віньковецького, Старосинявського, Білогір-
ського, Ярмолинецького і Теофіпольського 
районів разом узятих. Наростили споживання 
у порівнянні з відповідним періодом 

Інформація про енергозбутову діяльность ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” за 9 місяців 2008 року
попереднього року: промисловість – на 79 млн. 
688 тис. кВтг (16,8%), непромисловість – на 28 
млн. 73 тис. кВтг (25,6%), бюджетні організації 
– на 12 млн. 265 тис. кВтг (13,9%), населення 
– на 51 млн. 308 тис. кВтг (13,08%). В той же час, 
зменшили споживання: сільське господарство 
– на 139 тис. кВтг (0,31%), житлокомунгосп 
– на 18 млн. 762 тис. кВтг (14,89%). Зменшення 
споживання житлокомунгоспу в значній 
мірі виникло штучно в зв’язку з переводом 
споживачів Нетішина з ЖКГ у побут – приблизно 
12,5 млн. кВтг, на таку ж величину реально 
зросло споживання побуту. 

На жаль, не всі галузі господарювання в 
повному обсязі розрахувалися за використану 
електроенергію: 1 млн. 90 тис. грн. недоплатили 
підприємства житлокомунгоспу, 169 тис. грн. 
– організації державного бюджету і 80 тис. грн. 
– організації місцевого бюджету. Найбільші наші 
боржники у поточному році це – Шепетівське 
підприємство водопровідно-каналізаційного 
господарства (недоплачено з початку року 
408 тис. грн.), Полонське підприємство 
водопровідно-каналізаційного господарства 
(169 тис. грн.), Богданівське ВКП «Комунальник» 
(44 тис. грн.). 

Станом на 01.10.2008 року борг за активну 
енергію складає 40 млн. 673 тис. грн. Більше 
половини цього боргу мають споживачі 
чотирьох РЕМ: Хмельницького МРЕМ – 9 млн. 
158 тис. грн., Славутського РЕМ – 4 млн. 845 
тис. грн., Кам’янець-Подільського РЕМ – 4 млн. 
16 тис. грн., Шепетівського РЕМ – 4 млн. 10 тис. 
грн.

Різний підхід до виконання своїх 
безпосередніх обов’язків характеризує і роботу 
районів електромереж по стягненню старої 
заборгованості, пені, надліміту та ін. 

Так, на позабалансі (тобто списано) зараз 
понад 21 млн. грн. і лише 6 районів електромереж 
працюють із споживачами по стягненню цих 
боргів. У цьому році з позабалансу оплачено 
233 тис. грн., з них у Ярмолинецькому РЕМ – 157 
тис. грн., в Красилівському РЕМ – 27 тис. грн. і 
в Чемеровецькому РЕМ – 45 тис. грн. Невеликі 
суми стягнуто у Волочиському, Летичівському 
та Хмельницькому РЕМах. 

Понад 250 учасників, 
представників 15 галузевих 
профоб’єднань України та гостей з 
Білорусі упродовж чотирьох днів 
змагалися у фіналі V-ої ювілейної 
Спартакіади працівників енергетики 
та електротехнічної промисловості 
України. Вони прибули на базу 
олімпійського учбово-спортивного 
центру “Спартак”, яка знаходиться в 
одному з мальовничих куточків міста 
Алушта, АР Крим, на березі Чорного 
моря, серед вічнозелених кіпарісів, 
пальм і магнолій, щоб розіграти біля 
60 медалів різного гатунку з семи 

Назва РЕМ

Рейтинг за показники
Всього 
балів МісцеПонаднормат. 

витрати

Реалізація 
електроенергії 

юр. споживачам

Реалізація 
електроенергії в 

побуті

Додаткові 
показники

Білогірський 8 19 4 21 11,22 15
Віньковецький 14 16 22 16 10,08 22
Волочиський 6 12 10 13 11,91 9
Городоцький 11 20 1 4 12,65 6
Деражнянський 1 9 7 7 13,33 1
Дунаєвецький 13 13 12 6 11,96 8
Ізяславський 5 18 18 12 11,48 14
К.-Подільський 21 2 21 2 11,12 16
К.-Подільський (м) 22 8 9 22 10,27 19
Красилівський 19 11 16 15 10,83 17
Летичівський 12 6 11 5 12,23 7
Новоушицький 9 15 12 11 11,69 12
Полонський 7 21 20 20 10,09 21
Славутський 2 10 8 10 12,80 5
Старокостянтинівський 15 5 15 14 11,78 10
Старосинявський 16 16 14 3 11,73 11
Теофіпільський 20 14 19 18 10,20 20
Хмельницький 3 4 4 8 13,08 3
Хмельницький (м) 18 7 2 19 11,58 13
Чемеровецький 4 3 6 8 13,02 4
Шепетівський 17 22 3 17 10,31 18
Ярмолинецький 10 1 17 1 13,32 2

видів спорту: армспорту, гирям, 


