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Вітаємо з 66 річницею 
Великої Перемоги!

Травневий день рахує мирні весни,
І ми йдемо до Вічного вогню,
Щоб в день святковий в спогадах воскресли
Ті, хто не зміг зустріти цю весну.
Нехай літа зупинять біг у вічність,
Нехай не кличуть в небо журавлі.
Щоб ветеранам низько поклонитись,
Ми знов до Вічного вогню прийшли.

Вклоняємося Вічному вогню, 
Вклоняємось доземно всім солдатам,
Що міряли дороги крізь війну,
І мир подарували рідним хатам...
Щоб нам сьогодні мріяти й кохати.

Дорогі ветерани Великої Вітчизняної війни! 
Шановні подоляни!

Від трудового колективу ПАТ “Хмельницьк-
обленерго” та від себе особисто сердечно вітаю Вас 
з нагоди 66-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні, символу нашого героїчного минулого, єдності 
і братерства народів, мужності і самовідданості 
визволителів в ім’я незалежності рідної землі. 

Ми у вічному боргу перед ветеранами війни, які 
пронесли через лихоліття війни любов до Батьківщини, 
схиляємося у земному поклоні перед їх героїзмом і 
подвигом. Обов’язок нинішніх поколінь – бути гідними 
продовжувачами справи переможців.

Вічна слава героям, яким ми завдячуємо свободою 
та мирним небом, світла їм пам’ять, низький уклін за 
мужність та незламність духу!

Бажаю Вам, дорогі ветерани, міцного здоров’я, 
оптимізму, бадьорості духу, активного довголіття, щастя 
і радості в житті! 

Нехай зігрівають Ваші оселі та серця світло й 
тепло, добрі відносини, даруючи Вам достаток та 
благополуччя! 

 З найкращими побажаннями, 
Олександр Шпак,

генеральний директор ПАТ “Хмельницькобленерго” 

День Перемоги — 9 травня — 
всенародне свято, встановлене Указом 
Президії Верховної Ради СРСР від 8 травня 
1945 року в ознаменування перемоги 
Радянського Союзу над фашистською 
Німеччиною у Великій Вітчизняній війні.

За наказом Верховного Головно-
командуючого 9 травня 1945 року в Москві 
відбувся салют 30 артилерійськими залпами 
з тисячі гармат.

Відтоді щорічно у цей день до 
пам'ятників, меморіалів, братських могил 
покладаються вінки і квіти. Відбувається 
артилерійський салют (святковий фейер-
верк) в столицях колишніх союзних 
республік, Містах-героях, Фортеці-герої 
Бресті, у великих містах.

День Перемоги є всенародним святом 
в Україні.

Кожного року 9 травня відбувається 
артилерійський салют в столиці України 
Місті-герої Києві, в Містах-героях Одесі, 
Севастополі, Керчі та в обласних центрах.

У кожному селі і місті жителі України 
віддають данину пам'яті полеглим воїнам, 
вшановують живих учасників Великої 
Вітчизняної війни.

День Перемоги

Пригадують дороги фронтові
І вбитих побратимів ветерани.
З роками їх все меншає в строю
Вкорочують життя їм давні рани 
На вахті миру в рідному краю
Стоять з синами поруч ветерани.
За право жить завдячує народ
Полеглим й посивілим солдатам



НАКАЗ № 307
 

м. Хмельницький                                  29.04.2011 р. 

Про відзначення Дня Перемоги

66 років відділяє нас від тих травневих днів, 
коли відлунали останні залпи найстрашнішої і 
найкровопролитнішої в історії людства війни. Але 
безсмертний подвиг переможців, які відстояли 
свободу і незалежність своєї Вітчизни, очистили 
рідну землю від чужоземної навали, принесли 
свободу народам поневоленої Європи і світу, не 
підвладний часу. 

В цей славний день ми повертаємося до неза-
бутньої весни 45-го, згадуємо тих, хто у жорстокій 
битві виборов нашу перемогу. Так розпорядився 
довгий і кривавий календар війни, але навіть коли 
б ця війна завершилася в іншу пору року, Перемо-
га все одно означала б відродження, оновлення, 
повернення до життя – те, що несе світові весна. 

Пам’ять про війну, її сувора правда залиша-
ються з нами як найбільший за силою духу при-
клад мужності, патріотизму, важкої ратної праці і 
вічної скорботи за тими, хто поклав на вівтар Пе-
ремоги найдорожче – життя. 

Війна пройшла залізним плугом через кож-
не серце, кожну долю і кожне життя. Вона навіч-
но у нашій пам’яті – загальнонародній, родинній, 
індивідуальній. Відроджена Україна найкращий 
пам’ятник усім захисникам.

Щиро вдячні Вам за це нинішнє і прийдешні 
покоління. З кожним роком усе далі від нас той 
пам’ятний день Перемоги. І хоч би скільки ще ми-
нуло часу, доки існуватиме на своїй землі українсь-
ка нація – у цей день ми вклоняємося ветеранам 
Великої вітчизняної війни, складаємо вам глибоку 
синівську шану. 

Ветерани війни внесли вагомий особистий 
внесок у відбудову галузі енергетики області в 
повоєнні роки , в становлення та розвиток нашої 
Компанії.

Зі святом Вас, дорогі ветерани Великої Віт-
чизняної ! В цей урочистий день зичу Вам міцного 
здоров’я , довгих літ життя, добра і достатку , миру 
і злагоди Вашим родинам! Нехай наша турбота і 
повага зігрівають Ваші душі і серця. 

З нагоди 66-ї річниці Перемоги у Великій Віт-
чизняній війні, враховуючи важливість збережен-
ня пам’яті про захисників Вітчизни, вшановуючи 
подвиг ветеранів бойових дій, та з метою поси-
лення соціального захисту учасників бойових дій 
у Великій Вітчизняній війні, які вийшли на пенсію 
з відокремлених підрозділів Компанії, реалізації 
заходів комплексної соціальної політики в енерге-
тичній галузі Хмельницької області,

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити Почесною грамотою і надати 
матеріальну допомогу учасникам бойових дій Ве-
ликої Вітчизняної війни – пенсіонерам Компанії.

2. Керівникам відокремлених підрозділів до-
вести даний наказ до працівників Компанії та ор-
ганізувати персонал на участь в урочистих захо-
дах, присвячених 66-й річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні.

Зі святом Перемоги Вас шановні ветерани і 
учасники Великої Вітчизняної війни , усі працівни-
ки та пенсіонери ПАТ “Хмельницькобленерго”!

Здоров’я, добра і щастя Вам і Вашим роди-
нам!

 
Генеральний директор        О.Л. Шпак 

Учасники бойових дій у Великій Вітчиз-
няній війні, пенсіонери ПАТ “Хмельницькоб-
ленерго”:

1. Гарієвський Микола Ісидорович, 
працював стрільцем ВОХР з 1982 по 2001 р. 
Нагороди: орден «Вітчизняної війни» ІІ ст, ор-
ден «Богдана Хмельницького», 8 медалей.

2. Дідик Степан Олексійович, працю-
вав електромонтером Меджибізького ЦЦР з 
1956 по 1986 р. Нагороди: орден «Вітчизняної 
війни», медаль «За відвагу», медаль «За звіль-
нення Варшави», медаль «За взяття Берліну», 
медаль «За перемогу над Німеччиною».

 
3. Жоган Петро Карпович, працював 

електромонтером ОВБ Славутського РЕМ. 
Нагороди: Почесна грамота Мінпаливенерго 
України. 

4. Журба Пилип Іванович, працював 
майстром служби підстанцій, начальником 
служби підстанцій Департаменту ВЕМ з 1957 
по 1990 р. Нагороди військові: 2 ордена «Віт-
чизняної війни» І, ІІ ст. 2 ордена «Червоної 
Зірки», медаль «За відвагу», 2 медалі «За бой-
ові заслуги». Нагороди трудові: медаль «За 
трудову доблість», Почесна Грамота Президії 
Верховної Ради України, Заслужений енерге-
тик СНД.

5. Захарчук Іван Федорович, працю-
вав електромонтером Ізяславського РЕМ. 
Нагороди: 2 ордени «Вітчизняної війни» І, ІІ 
ст., медаль «За відвагу».

6. Клім’ятенко Іван Тимофійович, 
працював директором Меджибізької ГЕС, 
начальником Дунаєвецького РЕМ з 1945 по 
1974 р. Нагороди: орден «Червоної Зірки», 
орден «За мужність», орден «Вітчизняної вій-
ни», медаль «За бойові заслуги», медаль «За 
оборону Кавказу», медаль «За взяття Буда-
пешту», медаль «За визволення Бєлграда».

7. Коваль Григорій Омелянович, пра-
цював водієм СМіТ Департаменту ВЕМ з 1984 
по 1991 р. Нагороди військові: медаль «Захис-

нику Вітчизни», медаль «50 років Перемоги у 
ВВВ». Нагороди трудові: медаль «За трудову 
доблість».

8. Коновалов Іван Матвійович, пра-
цював стрільцем ВОХР Департаменту ВЕМ з 
1984 по 1985 р., проживає у м. Севастополі.

9. Костюк Антон Павлович, працював 
директором Загребельської ГЕС, майстром 
Білогірського РЕМ з 1957 по 1982 р. Нагоро-
ди трудові: Почесна грамота Хмельницької 
ОДА.

10. Крицька Ганна Семенівна, працю-
вала інженером ВТВ Хмельницьких північних 
електромереж з 1951 по 1979 р. Нагороди: 
орден «Знак Пошани», Заслужений енергетик 
СНД, Почесний енергетик України, Почесна 
Грамота Компанії. 

11. Лохвіцький Генріх Іванович, пра-
цював начальником Віньковецького РЕМ з 
1965 по 2001 р. Нагороди: Почесний енерге-
тик України. 

 13. Світловський Олексій Онисимо-
вич, працював інженером служби розподіль-
чих мереж Департаменту ВЕМ з 1957 по 1996 
р. Нагороди військові: орден «За мужність» ІІІ 
ст., 2 медалі «За бойові заслуги».

14. Скотецький Михайло Радіонович, 
працював електромонтером служби підстан-
цій Департаменту ВЕМ з 1958 по 1990 р. Наго-
роди військові: 2 медалі «За бойові заслуги».  
Нагороди трудові: медаль «За трудову доб-
лість», Почесний енергетик України.

15. Сорока Володимир Єфремович, 
працював електромонтером Летичівського 
РЕМ. Нагороди військові: медаль «За відвагу», 
медаль «За перемогу над Німеччиною». Наго-
роди трудові: Почесна грамота Компанії.

16. Панасюк Олександр Іванович, пра-
цював майстром, електромонтером Славут-
ського РЕМ, проживає у м. Києві.
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Відзначення Дня Перемоги

12. Мішин Володимир Андрійович, 
працював диспетчером Хмельницького місь-
кого РЕМ з 1947 по 1990 р. Нагороди війсь-
кові: орден «Вітчизняної війни» ІІ ст., медаль 
«За перемогу над Німеччиною». Нагороди 
трудові: Почесний енергетик України.

17. Прокопчук Олександр Федорович, 
працював електромонтером Ярмолинецько-
го РЕМ з 1967 по 1984 р. Нагороди військові: 
орден «Вітчизняної війни» І ст., медаль «За 
перемогу над Німеччиною». Нагороди тру-
дові: медаль «Ветеран праці».

18. Шевчук Василь Опанасович, пра-
цював контролером Новоушицького РЕМ з 
1965 по 1987 р. Нагороди військові: медаль 
«За відвагу», медаль «За перемогу над Німеч-
чиною», медаль «Захиснику Вітчизни».


