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далеко за її межами. 

Ми пишаємося тим, що живемо і трудимося у такому 

чудовому місті, що стає час від часу прекраснішим 

завдяки відданій праці та вагомого внеску в його 

розвиток мешканців міста, підприємств і організацій, та 

маємо змогу брати активну участь у поліпшенні життя 

людей, примноженні духовних і матеріальних надбань.

Дорогі Хмельничани, славні земляки!

Від колективу енергопостачальної компанії 

“Хмельницькобленерго” прийміть щирі вітання з 

нагоди 580-річниці міста Хмельницького, яке належить 

до найкращих обласних центрів України і відоме 

своїми добрими справами, культурними цінностями 

і славнозвісними земляками не тільки в Україні, але й 

Від усього серця бажаємо подальшого процвітання 
нашому рідному місту та його мешканцям. 

Радісних свят, щастя, здоров'я, злагоди, добробуту 
і достатку Вашим родинам, світла й тепла у Ваших 
домівках, впевненості у кращому майбутньому!

З найкращими побажаннями, 
Олександр Шпак, 

генеральний директор ПАТ “Хмельницькобленерго”

Славні іменини Хмельницької області 

22 вересня 2011 року у заходах з нагоди 
відзначення 74-ої річниці заснування Хмель-
ниччини, яка має славні та давні традиції, 
віковічну історію рідного краю, взяли участь 
представники ПАТ “Хмельницькобленерго” 
на чолі з генеральним директором, депута-
том обласної Ради Олександром Шпаком. 
Яскраве свято проходило у веселій дружній 
обстановці, в дусі любові та патріотизму до 
своєї малої Батьківщини.

Розпочалось святкування з урочистої 
ходи представників кожного району 
та міст обласного підпорядкування. На 
майдані Незалежності обласного центру 
розташувались численні намети із 
самобутніми витворами, дарами нового 

22 вересня з нагоди відзначення 70-ої річниці партизанського 
руху в період Великої Вітчизняної війни представники ПАТ 
“Хмельницькобленерго” разом із ветеранами Великої Вітчизняної 
війни, громадськістю та керівниками міста Хмельницького та 
Хмельницької області вшанували подвиг партизанів та підпільників, 
поклали живі квіти до Меморіалів пам'яті та Братської могили 
загиблим воїнам, а також взяли участь в урочистому мітингу. 

Під час фашистської навали партизанський рух став “третім 
фронтом” у визвольній боротьбі. В ньому брали участь більше 
мільйона партизанів і підпільників у складі партизанських загонів та 
розвідувально-диверсійних груп, які діяли в неймовірно складних 
умовах на окупованій території, ризикуючи повсякчас своїм життям. 
Всенародна боротьба в тилу ворога стала одним із важливих факторів 
у розгромі фашистських загарбників. 

УКРАЇНІ

Білий птах розправить крила 
Понад простором краси, 
Де Вкраїна наша мила – 
Край праотчих голосів!

Босоніж пройдусь по травах, 
Неба синього нап'юсь, 
Україно, будь на славу, 
Я ж за тебе помолюсь!

Ми в думках йдемо до тебе, 
Не звернем з твоїх доріг, 
Нас твоє зігріє небо, 
Ти наш вірний оберіг!

Анатолій Пасічник
смт. Нова Ушиця

врожаю, гостей запрошували до столу з 
щедрими українськими стравами, послухати 
гарні пісні. Навкруги панувала радісна 
атмосфера свята та гордості подолян за свій 
край. 

У зверненні до хмельничан губернатор 
Василь Ядуха зазначив, що у Хмельницькій 
області останнім часом інтенсивно 
відновлюється виробництво, створюються 
робочі місця, розвивається інфраструктура, 
вводяться в дію об'єкти соціальної 
сфери. Сучасна продукція подільських 
товаровиробників сьогодні, як ніколи, має 
попит далеко за межами краю, інвестиційна 
привабливість області відкриває нові 
перспективи для взаємовигідних стосунків. 
Енергетики в свою чергу вносять вагомий 
вклад у розвиток економіки, підвищення 
добробуту і комфортного проживання 
подолян, поповнення скарбниці області. 
«Хмельницькобленерго» є одним із провідних 
підприємств енергетичної галузі країни, яке 
своїми досягненнями та прогресивними 
впровадженнями відоме не тільки в Україні, 
але й за кордоном. 

Подарунком до Дня області стало від- 
криття монументально-скульптурної компо-
зиції «Віра, Надія, Любов», авторами якої 
є народні художники України Микола та 
Богдан Мазури. В основі композиції постаті 
трьох давніх українських берегинь, які сим-
волізують триєдність національного буття: 
минулого, теперішнього і майбутнього в 
їхній історичній, духовній і філософській суті, 
вічне нерозривне коло життя і спадкоємності 
поколінь.

Л. Полоневич

День партизанської слави На Поділлі діяли партизанські загони по всій території області. 
З восени 1941 року було організовано підпільні групи опору у 
Проскурові, які об'єднались у Проскурівську окружну підпільно-
партизанську організацію, з 1943 року почав діяти партизанський 
загін “Народний месник”. Своєю мужністю та героїзмом увійшли в 
історію Подільського краю Микола Храновський, Петро Семенюк, 
Марія Трембовецька, Ольга Кшевінська та інші підпільники, які були 
схоплені і розстріляні фашистами. Їх ймена завжди залишаться в 
пам'яті вдячних потомків. Завдяки самопожертві як прояву високого 
патріотизму, самовідданої боротьби за свободу та незалежність 
отримана перемога у Великій Вітчизняній війні. 

З почуттям безмежної подяки ми віддаємо данину поваги 
підпільникам і партизанам, захисникам і визволителям рідної землі 
та низько вклоняємось їх величному подвигу. 

Л. Полоневич
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І себе показали, і в колег повчилися

Корейський вектор міжнародної співпраці

Експерти дають добро

У cтолиці відбувся ІХ Міжнародний 
форум “Паливно-енергетичний комплекс 

України: сьогодення та майбутнє”

Форум є найбільш авторитетним публічним заходом енерге-
тичної галузі. На ньому паливно-енергетичний комплекс представ-
ляли 45 провідних підприємств. Понад 250 учасників з України, Австрії, 
Білорусі, Казахстану, Китаю, Іспанії, Німеччини, Польщі, Росії, Чехії, 
Японії привезли для показу свої передові технології та обладнання 
для енергетичного машинобудування, промислової електротехніки, 
електроенергетичної, атомної та інших галузей промисловості.

Як годиться, відбулося урочисте відкриття форуму. Перший 
заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України 
Ігор Попович від імені Міністра щиро привітав учасників форуму. 
Особливо було підкреслено значимість заходу.

Заступник голови Комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного 
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Микола Романюк, 
голова Державного агентства з енергозбереження України Микола 
Пашкевич зачитали привітання від голови ВРУ Володимира 
Литвина та прем’єр-міністра України Миколи Азарова. Ну, а після 

Компанія ПАТ “Хмельницькобленерго” 
знаходиться у постійному пошуку шляхів 
підвищення енергоефективності і розвитку техно-
логій. Для цього досить цінним є досвід колег-
енергетиків з інших країн. Орієнтиром можуть 
слугувати високорозвинені енергосистеми 
Фінляндії, Південної Кореї, Австрії. Саме показни-
ки енергоефективності найкращих енергосистем 
світу є сьогодні взірцем для подальшого розвитку 
Товариства.

Продовжуючи вивчати досвід закордонних 
енергетиків, у Товаристві сьогодні звернули увагу на 
досвід енергокомпаній Південної Кореї. Протягом 
29 cерпня – 1 вересня 2011 року Компанію відвідав 
старший менеджер департаменту закордонних 
проектів розвитку технологій південнокорейської 
компанії “KEPCO” Ян Квон Чо. Компанія “KEPCO” 
(Korea Electric Power Corporation) – одна з найбільших 
енергокомпаній світу, має великий досвід і 
передові технології у напрямках впровадження 
систем інтелектуального обліку, автоматизації 
електромереж, зниження втрат електроенергії. За 
останні 20 років південнокорейським енергетикам 
вдалося знизити рівень втрат електроенергії в 
електротромережі країни з 28% до 4%. При цьому 

традиційного перерізання стрічки, форум переключився в робочу, 
ділову обстановку.

Постійним учасником форуму і, зокрема, в його рамках виставок 
уже упродовж багатьох років є ПАТ “Хмельницькобленерго”. Його 
стенди, інформація про передові наукові впровадження в організацію 
праці, новітні технічні розробки – прикладом яких є пересувна 
повірочна лабораторія – завжди викликають інтерес не тільки у 
фахівців, але й у пересічних відвідувачів виставки. Тож не дивно, що 
особливу зацікавленість до розробок хмельницьких енергетиків 
проявив і перший заступник міністра енергетики та вугільної 
промисловості України Ігор Попович.

Генеральний директор Товариства Олександр Шпак розповів 
про досягнення в основній діяльності з передачі та постачання 
електроенергії, підвищення рівня обслуговування споживачів 
електроенергії під гаслом “Споживач – найвища цінність Компанії”, 
впровадження інформаційних технологій, процесного менеджменту, 
удосконалення системи управління якістю та відповідність її вимогам 
міжнародного стандарту ISO 9001-2008, а також продемонстрував 
зразки науково-технічних розробок електрообладнання, виконані 
силами фахівців. 

“Хмельницькобленерго”, – наголосив Олександр Леонідович, 
– єдина серед розподільчих енергокомпаній, в якій функціонує 
науково-виробнича лабораторія, де спеціалістами розробляється та 
впроваджується електротехнічне обладанання, що має ряд переваг 
порівняно з діючими аналогами та занесено до Державного реєстру 
засобів вимірювання. Серед них пересувна електролабораторія ППЛ 
для повірки трансформаторів струму, напруги та комерційних систем 
обліку за місцем їх експлуатації; зразкові трансформатори струму та 
трансформатори напруги 6/10, 35, 110 кВ; джерела струму до 3600 
А; джерела напруги 6/10, 35, 110 кВ. Дані розробки користуються 
попитом серед енергетиків, електролабораторії працюють в багатьох 
енергокомпаніях України та зарубіжжя. 

Не міг пройти мимо хмельничан і заступник голови комітету 
ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики 
та ядерної безпеки Микола Романюк. Досвід наших фахівців по 
впровадженню нових технологій обліку електроенергії може 
знадобитися енергетикам усієї України, у чому вельми зацікавлений 
комітет. “Хмельницькобленерго” має всі перспективи стати пілотним 
полігоном для впровадження таких корейських технологій з тим, 
щоб впроваджувати їх на всі підприємства. Для цього, підкреслив М. 
Романюк, у Товаристві є головне – висококваліфіковані фахівці.

Особливо приємно було зустріти біля експозиції 
“Хмельницькобленерго” двох знаних в Україні людей – Євгена 
Івановича Чулкова, голову Ради старійших енергетиків України та 

Цього року ПАТ “Хмельницькобленерго” 
має намір взяти участь у 16-му Українському 
національному конкурсі якості. Відповідно до 
регламенту проведення конкурсу група експертів, 
які мають статус “Експерт рівнів досконалості 
EFQM”, відвідала Товариство. Програмою їх 
візиту було охоплено ряд питань, пов’язаних з 
обстеженням діяльності “Хмельницькобленерго”, 
ознайомленням з діючою на підприємстві 
системою управління якістю та визначенням 
глибини впровадження у Товаристві принципів 
Моделі ділової досконалості EFQM. 

У рамках візиту відбулись зустрічі експертів 
з генеральним директором Товариства Олек-
сандром Шпаком, заступниками генерального 
директора, працівниками структурних та 
відокремлених підрозділів районів електричних 
мереж, іншими фахівцями товариства. Під час 
візиту експерти ознайомились з діяльністю 
товариства, його здобутками, політикою та 
стратегією подальшого розвитку. 

Експертна оцінка проводиться у відповідності 
до вимог Моделі ділової досконалості EFQM у 
двох напрямках: за критеріями можливостей 
(лідерство, політика та стратегія, персонал, 
партнерство та ресурси, процеси) та критеріями 
результатів (споживачі, персонал, суспільство, 
основні ділові результати). 

При цьому враховуються рівень постійного 
удосконалення Товариства, участь кожного 
працюючого у підвищенні ефективності вироб-
ничого процесу, мотивація персоналу, лідерство 
і відповідність цілям, визначення стратегії і 
орієнтація на довгострокову перспективу, 

було впроваджено так звану “систему безперервної 
подачі електроенергії”, в результаті середня річна 
тривалість знеструмлення абонента у Південній 
Кореї зараз складає лише 3 хвилини. 

У ході зустрічей і переговорів проходив 
інтенсивний обмін досвідом. Від ПАТ “Хмель-
ницькобленерго” в переговорах брали участь: 
Генеральний директор Шпак О.Л., перший 
заступник генерального директора – директор з 
маркетингу Кравець Б.В., заступники директора 
дирекції з маркетингу Слободян Р.О. і Трач 
Є.Б., заступник головного інженера Клід М.М., 
начальник виробничо-технічного відділу Щербюк 
В.О., начальник служби енергоаудиту і обліку 
електроенергії Луців П.Д. Досягнуто домовленості 
про пілотне впровадження в електромережах ПАТ 
“Хмельницькобленерго” систем інтелектуального 
обліку AMI (Advanced Metering Infrastructure) 
і систем автоматизації електромережі DAS 
(Distribution Automation System). Обговорено 
шляхи реалізації пілотного проекту, а також шляхи 
залучення південнокорейських інвестицій у роз-
виток електромереж Товариства. За підсумками 
візиту підписано протокол про наміри між ПАТ 
“Хмельницькобленерго” і компанією “KEPCO”, а 

відповідальність перед суспільством, 
достовірність даних, відкритість, обмін досвідом 
тощо. Одним з основних критеріїв є визначення 
ступеня задоволення потреб споживачів, що 
впливає на рівень їх лояльності до організації.

Варто відмітити, що у 2009 році Товариство 
вже брало участь у 14-му Українському національ-
ному конкурсі якості та завоювало звання Лау-
реата, а в рамках ділового марафону “Сходження 
до вершин Європейської досконалості” одержало 
cертифікат EFQM “Визнання досконалості в 
Європі” – 4-и зірки. 

Товариство довело, що успішно забезпечує 
високий рівень задоволеності споживачів, 
власного персоналу, ефективно взаємодіє з 
постачальниками, бере участь у розв’язанні 
проблем громади і досягає високих фінансових 
результатів. Його найближчі цілі – подальше 
сходження до вершин Європейської ділової 
Досконалості.

Л. Полоневич

Олександра Сергійовича Дупака, віце-президента, голову виконкому 
науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України. 
Їх внесок у розвиток галузі неоцінений. Дев’яностосемирічний 
Євген Іванович Чулков – то взагалі легенда енергетики не тільки 
України, а й світу. Його ім’я відоме на всіх континентах. Незважаючи 
на поважний вік, він випромінює стільки енергії, завзяття, що може 
замінити, як жартують по-доброму хто його знає, одну невеличку 
ГЕС. Було приємно почути його відгук про “Хмельницькобленерго”. А 
говорив він, передусім, про роль керівника. І наголосив: генеральний 
директор Товариства О.Л. Шпак – це керівник нової сучасної формації, 
менеджер європейського рівня. 

Форум – це не тільки представлення своєї інформації, виробу, 
товару, а й вивчення чужого. З тим, що робиться в колег, на 
підприємствах енергетичної галузі уважно знайомився директор 
ПАТ “Хмельницькобленерго” Олександр Шпак, фахівці департаменту 
високовольтних мереж. Як то кажуть, усе на замітку, аби відтак 
необхідним скористатися. Звичайно, побачене, почуте тут же 
оговорювалося з колегами, велися ділові перемовини.

Перший день форуму пролетів непомітно. Але далі був день 
другий, третій. Конференції, круглі столи, семінари, презентації 
проектів. Зусебіч обговорювалися всі аспекти функціонування 
паливно-енергетичного комплексу, його реформування у світлі 
Урядової програми економічних реформ України на 2010-2014 роки 
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава».

П. Хорошенюк, Л. Полоневич

також досягнуто домовленості про візит делегації 
до Південної Кореї для більш глибокого вивчення 
південнокорейського досвіду. На даний час 
проводиться інтенсивний обмін інформацією між 
обома компаніями в електронному режимі.

Впевненості щодо успішної співпраці додає 
потужна підтримка Комітету Верховної Ради з 
питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної 
політики і ядерної безпеки.

Р. Слободян, 
заступник директора з маркетингу та 

енергозбуту

На адресу ПАТ “Хмельницькобленерго” 
надійшов лист від старшого менеджера 
департаменту закордонних проектів розвитку 
технологій південнокорейської компанії “KEPCO”, 
який перебував з візитом у Товаристві:

Дорогі друзі!
Я пишу, щоб скористатися цією можливістю 

та висловити велику подяку за гостинність, 
надану мені під час мого перебування в Україні. 

Хочу висловити особливу подяку за те, що Ви 
виділили час зі свого щільного графіка. Зустрічі та 
спільні вечері, коли я був з Вами, були приємними 
і корисними для просування наших відносин та 
співробітництва.

Я був дуже вражений традиціями, історією і 
культурою України. 

Щиро сподіваюся, що мій візит буде сприяти 
співпраці між двома нашими компаніями і що він 
буде сприяти вигоді для обох сторін.

Ще раз дякую Вам за Вашу доброту і 
домовленості, досягнуті під час мого візиту до 
вашої компанії. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з 
Вами знову.

З повагою,  Ян Квон Чо



повітряних і кабельних ліній, і що робиться, аби все 
оте велике господарство працювало без зривів.

Розчулений начальник Славутського РЕМ Д. 
Дебопре на те тільки й повторяв: “Дякую, дякую”.

Втім, попри всю урочистість, на святі 
визначено й чіткі виробничі орієнтири на подальше 
– ввійти у трійку кращих районів електромереж 
Товариства. Як зазначив генеральний директор 
ПАТ “Хмельницькобленерго” О. Шпак, – потенціал у 
місцевих енергетиків для цього є, тому виробничу 
планку треба піднімати. Славутчани на те відповіли 
оплесками – значить беруть таке зобов'язання.

Тієї днини було ще багато вітань. Від 
підприємців і селян, від колег з Шепетівки, 
Полонного, Білогір'я, просто від пересічних 
славутчан. Співали, танцювали місцеві аматори 
сцени, зривали бурхливі оплески знані на Поділлі 
співаки Андрій Романіді та Андрій Клименко. 
Святковість і урочистість наповнювали ювілярів. 
І в якусь хвилину підійшов до мене той Паша 
Горбатюк, молодий майстер, який слово боявся 
сказати про себе в інтерв'ю, і щиро зізнався: «А я 
з сім'ї енергетиків. Тут мій батько працює. Без цієї 
роботи себе не мислю. І пишаюся тим, що влився в 
цей колектив». 

П. Хорошенюк

Силами енергетиків проводиться рекон-

струкція, технічне переоснащення, модернізація 

та нове будівництво електричних мереж і 

трансформаторних підстанцій міста за сучас-

ними технологіями, встановлюються електронні 

лічильники обліку електроенергії високого 

класу точності, у тому числі з автоматичною 

передачею даних. Енергетики беруть активну 

участь у розвитку міста, роблять вагомий 

внесок у створення зручних і комфортних умов 

проживання його мешканців, забезпечуючи 

надійно та безперебійно електроенергією при 

будь-яких, навіть екстремальних умовах. 

Л. Полоневич
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Півстоліття у строю

580-та річниця міста Хмельницького

Знай наших

Лікувально-оздоровчий комплекс  санаторій- 
профілакторій “Яблуневий сад” ПАТ “Хмель-
ницькобленерго” став лауреатом Всеукраїнського 
конкурсу якості продукії “100 кращих товарів 
України” (регіональний рівень) у номінації “Роботи 
та послуги, які виконуються або надаються у 
побутовій та виробничих сферах”. 

Керівництвом Компанії на чолі з генеральним 
директором Олександром Шпаком приділяється 
особлива увага забезпеченню соціальних гаран-
тій працівників та членів їх сімей, ветеранів війни 
та праці, які мають можливість відпочити та 
оздоровитись у власному санаторії-профілакторії.  
У літній період на базі ЛОК функціонує дитячий 
оздоровчий заклад “Джерельце”. Цим літом тут 
відпочили, набрались сил та енергії близько 700 
дітей. 

У рамках конкурсу було відзначено високу 
якість послуг громадського харчування ЛОК, де 
їжу для відпочиваючих готують кваліфіковані 
кухарі, асортимент блюд відрізняється розмаї-
тістю страв, чудовими смаковими та поживними 
якостями. Заклад отримав сертифікати відпо-
відності на послуги харчування та послуги місць 
короткочасного проживання. Персонал ЛОК 
СП “Яблуневий сад”, його директор Олег Віш 
успішно справляються із основними завданнями 
по створенню комфортних умов для гарного 
відпочинку та оздоровлення, крім того здійснюють 
замовлення з проведення корпоративів, вечірок, 
ювілеєв тощо. І за це отримують багато схвальних 
відгуків. 

Керівництво Компанії знаходить можливості 
для подальшого розвитку профілактично-
оздоровчої бази. Зокрема, проведено капіталь-
ний ремонт їдальні із установкою сучасного кухон-
ного обладнання, введенням в дію міні-пекарні, 
що забезпечує потреби комплексу свіжим хлібом 
та кондитерською випічкою вищого гатунку. 

Л. Полоневич

У Славутському районі електромереж 
довелося побувати ще напередодні його 50-річчя. 
Тоді й познайомився з наймолодшим майстром 
дільниці 28-річним Павлом Горбатюком. Разом 
зі знімальною групою прес-служби хотіли взяти 
інтерв'ю у нього. Знітився хлопець, відмовлявся: 
“То я краще он підстанцію розберу й складу назад, 
ніж ото говорити на мікрофон”.

Ці слова чи не слово в слово повторив згодом, 
уже на самому святкуванні ювілею РЕМ, ветеран 
енергетики Петро Дмитрович Ковальчук. Втім, і 
один і другий, молодший і літній – як тільки мова 
зайшла не про них, а про значимість електроенергії 
для людей, про відповідальність енергетиків за те, 
щоб у кожній хатині було світло, що їх робота не 
регламентується годинами від і до, а треба – то і в 
дощ, і в ожеледицю, в спеку і у вітруган вони лізуть 
на опори, ладнають, ремонтують, роблять усе, аби 
відновити енергопостачання – знайшли і слова 
підходящі, і зупинити їх уже було складно. 

От на таких працівниках і тримається 
Славутський РЕМ. Ветерани створювали підпри-
ємство, розвивали його, молодь продовжує 
справу. На урочистостях з нагоди 50-річчя району 
електромереж називалося багато прізвищ, імен. 
О. Красовський, В. Бєлий, В. Халанчук, А. Жоган,  
О. Панасюк, О. Дитюк і багато, багато інших 
ветеранів енергетики. О. Прилуцький, В. Левчук,  

міського та Хмельницького районів електро-

мереж, керівники та поважні ветерани 

енергетики. Попереду колони рухалась 

мобільна електролабораторія, яка в числі 

інших розробок електрообладнання фахівців 

Товариства користується великим попитом і 

працює майже в усіх областях України, а також у 

країнах зарубіжжя. Завершували святкову ходу 

енергетиків автомашина ОВБ та автовишка, 

прикрашені атрибутами Товариства, у супроводі 

електриків, одягнутих у фірмовий спецодяг. 

П. Горбатюк, Б. Шевчук, О. Чайка, В. Палтус,  
Б. Філіпчук, С. Махній і знову ж таки багато, багато 
інших – то є слава і гордість не тільки Славутського 
РЕМ, а й усього ПАТ «Хмельницькобленерго». Про 
це щиро говорив, вітаючи ювілярів, генеральний 
директор Товариства О. Шпак.

За сумлінну працю він вручив колективу 
ключі від нового уазика. Ну, а кращим з кращих 
– високі відзнаки. Головному інженеру С. Сам-
чуку – нагрудний знак «Почесний енергетик 
України», електромонтеру Д. Гриценюку – 
Грамоту Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України, Почесною грамотою 
Хмельницької облдержадміністрації нагороджено 
ветерана енергетики О. Красовського і майстра 
виробничої дільниці О. Прилуцького, Почесною 
грамотою обласної ради – В. Бєлого, ветерана 
енергетики та О. Гладуна, начальника Нетішинської 
комплексної дільниці. 

Багатьох енергетиків було відзначено 
Грамотами ПАТ “Хмельницькобленерго”, районної 
держадміністрації і районної ради, міської ради. І 
що характерно – всі, хто вітав, зазначали, що їх теплі 
слова ремівцям не данина святкуванню, а данина 
саме щоденній, буденній і такій самовідданій праці. 
Зі сцени лунали конкретні приклади того і скільки 
підстанцій обслуговуються, і яка протяжність 

Впроваджуючи стратегію максимального 

задоволення потреб споживачів електроенергії 

під гаслом “Споживач – найвища цінність Ком-

панії”, колектив проводить політику покращен-

ня обслуговування споживачів електроенергії, 

розширення мережі сервісних центрів та пунк-

тів в районах міста Хмельницького та області, 

де створено належні умови обслуговування, з 

повагою та взаєморозумінням відносяться до 

споживачів. Такі сервісні центри європейського 

рівня обслуговування відкрито в центральній 

частині міста по вул. Свободи, в мікрорайоні 

Гречани по вул. Курчатова. Незабаром вони 

відкриються і в інших мікрорайонах міста. 

© Фото Миколи ШАФІНСЬКОГО

У Хмельницькому 24-25 вересня 2011 

року пройшли урочистості з нагоди ювілею – 

580-річниці від дати першої історичної згадки 

про місто під гаслом: “Хмельницький! Ти землі 

подільської краса”. Майже в усіх куточках міста 

влаштовувались розважальні та концертні про-

грами, виставки, сільськогосподарські ярмарки, 

показові виступи, цікаві зустрічі. На стадіоні 

«Поділля» відбувся великий концерт за участю 

аматорських колективів і зірок естради. 

Як зазначив міський голова Сергій 

Мельник: «Місто гордиться і шанує усіх, хто 

своєю натхненною працею примножує його 

здобутки і славу», – подякував хмельничанам 

за старанність та наполегливість і побажав, щоб 

праця кожного завжди була плідною. 

Колектив Товариства вже не вперше брав 

участь у святковій ході трудових та творчих 

колективів міста. У святково оформленій колоні 

під звуки духового оркестру йшли представ-

ники підрозділів Дирекцій, Хмельницького 
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Приснилась знову ненечка рідненька…
Приснилась знову ненечка рідненька 
У випраній хустині над чолом… 
Беру до рук перо своє тоненьке, 
Щоб нам поспілкуватися обом.
Тебе я, люба, згадую щоднини, 
Вертаючись із втомлених доріг. 
Моя розрадо, ластівко швиденька, 
Моєї долі вічний оберіг.
Припасти б до твоїх глибоких зморшок, 
Сльозами окропити б сивину 
І скоштувати твій цілющий борщик, 
Та й разом зазирнути б в давнину.
Всі бурячки прорвала б, до злинки, 
І припадала б боса до стерні…  
Одна по одній котяться сльозинки… 
Лишились в спадок спогади одні.
Болить, болить мені твоя наука. 
Усім за все віддячую добром… 
Через роки цілую твої руки, 
За хатою сумую, за селом. 
Порадь, як обминути ті принади, 
Що нашу випробовують мораль. 
Моя голубка, як багато зради! 
І гортає душу тихий жаль.
Моя матусю, горлице святая, 
Моєї долі вічний оберіг, 
Любов до тебе в серці не згасає. 
Віншую словом рідний наш поріг. 

Я жінка
Я жінка не тому, що я дружина, 
Я жінка не тому, що мати я. 
Щемить в моєму серці Україна, 
Вдова одвічна, страдниця моя.
Що я селянка, донька хліботворця, 
Секрету з того зовсім не роблю. 
Люблю її, як хліб святий, як сонце. 
Себе за неї без вагань спалю. 

Боюся 
Боюся самоти і одинокості. 
Боюся не двозначності – безбокості. 
Боюся – з головою безголів’я. 
Боюся пихи, чванства, пустослів’я 
Боюся меду, що гірчить від фальші, 
Боюсь і тих, хто висмокче із пальця. 
Боюсь і тих хто в горі п’яти милить. 
Боюся тих, хто лізе… і без мила… 
Боюсь, у кого совість із лопуцька… 
Боюсь, якщо не хоче жить по-людськи. 

Люблю
Люблю, хто скаже, як зав’яже. 
Хто за ідею в землю ляже. 
Хто з’їсть і вип’є, якщо треба. 
Хто вірить в себе і у Небо. 
Хто в серці пестить ніжну мрію. 
Хто любить всіх й прощати вміє… 
Хто як кохає – то до скону. 
Хто від життя не мав оскоми.

Традиційно до Дня міста визначено переможців фотоконкурсу 
“Хмельницький крізь об’єктив”. Приз міського голови вручено 
завідувачу музеєм енергетики ПАТ “Хмельницькобленерго” Миколі 
Шафінському.

То не перша відзнака Миколи Шафінського. Він уже перемагав у 
багатьох фотоконкурсах. І це засвідчує його високу майстерність як 
фотомитця. Та, власне, не заради перемог бере в руки фотоапарат 
Микола Антонович. Його приваблюють схід сонця і бутон квітки, 
жнивне поле і контрасти забудови рідного міста. Він бачить красу, але 
й стривожений зламанним гілям дерева, зруйнованим мурашником, 
засміченим берегом річки. Оце загострене бачення, тривогу й фіксує 
його фотоапарат, аби тим перейнялися й інші.

Особливо багато в його доробку фотопортретів подолян. 

Поетичний світ Галини Душнюк, провідного 
інженера відділу маркетингу і збуту Славутського 
РЕМ, охоплює передусім те, що найближче кожній 
людині – мала батьківщина, отець і мати, діти й онуки, 
особисте “я” у цьому світі і, звісно ж, країна, до якої 
всім серцем прикипіла. Тож, читаючи її “щемить в 
моєму серці Україна”, переймаєшся тією ж турботою 
про долю рідної держави, що і авторка. Або чи 
не огорне туга кожного, у кого батько й мати вже 
відійшли у вічність, від слів “І не йдуть, не їдуть, не 
спішать до двору спорожнілого онуки”.

Віршовані рядки – то особисте одкровення 
Галини Душнюк. Але мимоволі ловиш себе на думці – 
чи не під кожним свій підпис також би поставив. 

П. Хорошенюк, 
член національної спілки журналістів України

Перемога фотомайстра

Спортивне свято профспілок Хмельниччини

Поетичний розмай

переможцем. На другому місці – команда обласної 
профспілки освітян, на третьому місці – збірна 
команда обласної профспілки працівників 
житлово-комунального господарства.

29 вересня 2011 року відбулося засідання 
Президії Федерації профспілок області, де було 
розглянуто питання та прийнята постанова «Про 
підсумки проведення ХХ Спартакіади профспілок 
області».

Обласна організація профспілки працівників 
енергетики та електротехнічної промисловості 
за перше місце в загальнокомандному заліку 
нагороджена Кубком і Почесною Грамотою 
Федерації профспілок області.

Окрім того, президія Федерації профспілок 
області в своїй постанові відмітила трудові 
колективи, в яких приділяється певна увага 
розвитку фізкультури і спорту. Серед них були 

названі колективи публічних акціонерних това-
риств “Хмельницькобленерго”, “Укрелектроапа-
рат” та Летичівського району електричних мереж 
ПАТ “Хмельницькобленерго”.

Обласний комітет профспілки працівників 
енергетики та електротехнічної промисловості 
щиро дякує керівникам та головам профкомів 
районів електричних мереж ПАТ “Хмельницьк-
обленерго”, зокрема: Волочиського – в.о. началь-
ника Побережному О. Д., голові профкому – 
Козельській Г. М.; Летичівського – начальнику 
Грому А. С., голові профкому Липко В. А.

Заслуговує особливої подяки генеральний 
директор ПАТ “Хмельницькобленерго” Шпак Олек-
сандр Леонідович за належне ставлення до роз-
витку фізкультурно-спортивної роботи в колек-
тивах відокремлених підрозділів, за розуміння та 
фінансову підтримку щодо проведення спортив-
них заходів обласної галузевої профспілки, участі 
збірної команди обкому профспілки у фінальних 
змаганнях Центрального комітету профспілки 
працівників енергетики та електротехнічної 
промисловості і у фінальних змаганнях ХVІІ Все-
української міжгалузевої Спартакіади трудящих 
промислової сфери та транспорту.

Людмила Вільчинська, 
Голова Хмельницького обкому профспілок 

працівників ЕЕП

Вродили яблука у батьковім саду

Вродили яблука у батьковім саду, 
Встелив подвір’я яблуневий килим 
Їм пити б з серця радість молоду. 
Вони ж лежать під товстим шаром пилу.

В росу лягає одинокий слід. 
Між яблук – листя, пожовтіле, мертве. 
Чи ж варто жить, продовжувати рід, 
Як нікому підтримати, підперти?

І доля їх у вічність відійде, 
Як відійшли і батько мій, і мати… 
Сльоза з очей непрохана спаде. 
Присяду на поріг старої хати.

І за ятрить ізболена душа, 
І серце мовчки скривиться від муки. 
І не йдуть, не їдуть, не спішать 
До двору спорожнілого онуки.

І хата – сиротина промовчить 
В глухій скорботі, у німій досаді. 
У рижій блясі вітер стугонить… 
Лиш він і дощ, і сонце їй не зрадять.

Вродила яблука в батьковім саду – 
То рік удався, мабуть, для врожаю. 
Не знаю ще, де спокій свій знайду, 
Та й чи знайду, того й сам не знаю.

Галина Душнюк

працівників енергетики та електротехнічної 
промисловості, а саме відокремних підрозділів 
ПАТ “Хмельницькобленерго” та ПАТ “Укрелектро-
апарат”, які виступили в шести видах спорту з 
семи передбачених Положенням про проведення 
Спартакіади.

Завзята боротьба точилася на майданчику з 
міні-футболу. В змаганнях цього виду спорту від 
обласної профспілки взяли участь спортсмени 
Волочиського району електричних мереж ПАТ 
“Хмельницькобленерго”, які зуміли посісти третє 
місце, пропустивши уперед команди обласних 
профспілок працівників освіти та житлово-
комунального господарства.

Захоплююча боротьба розгорілась у 
змаганнях з перетягування канату між спорт-
сменами Летичівського району електричних 
мереж та збірною командою обласної профспілки 
працівників освіти. Сили практично були рівні, 
але перемогу здобула команда освітян. Наші 
спортсмени відповідно посіли друге місце серед 
семи команд.

Спортсмени від колективу ПАТ “Укрелектро-
апарат” взяли участь в наступних видах спорту і 
відповідно посіли такі місця: гирьовий спорт – І 
місце; настільний теніс – І місце; шахи – ІІ місце; 
амреслінг – V місце.

В загальнокомандному заліку збірна коман-
да обласної “Укрелектропрофспілки” вийшла 

17-18 вересня 2011 року відбулися 
фінальні змагання ХХ Спартакіади профспілок 
Хмельниччини. Свято організували Федерація 
профспілок області, фізкультурно-спортивні това-
риства «Колос», «Україна», «Спартак» при підтримці 
управління в справах сім’ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації.

В змаганнях взяли участь команди 16 обласних 
профспілкових організацій. В семи видах спорту 
змагались 63 команди.

Збірна команда обласної “Укрелектропроф-
спілки” була сформована з спортсменів-
переможців ХVІІІ Спартакіади обласної профспілки 

Шановані ветерани, мужні, щирі, і трударі, 
які звеличують наш край, юнь весела – 
майбутнє держави постають у роботах 
фотомайстра у всій своїй красі.

“Люблю фотографувати людей і 
природу, – зізнається Микола Антонович. 
– Це вимагає бути спостережливим, 
уважним і терплячим. Бо іноді заради 
одного вдалого кадра доводиться 
годинами спостерігати за летом птаха чи 
поведінкою дитини. Та головне – не бути 
байдужим до того, що бачиш крізь об’єктив 
фотоапарата”.

П. Циганюк
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