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Дорогі  хмельничани!

Від імені колективу енерго-
постачальної  компанії «Хмель-
ницькобленерго» та від мене 
особисто прийміть щирі вітан-
ня з нагоди славного ювілею 
— 75-ої  річниці заснування 
Хмельницької області, яка відо-
ма своїми великими здобутка-
ми,  добрими  справами,  куль-
турно-історичними цінностями  
і  видатними  земляками  не  
тільки  в  Україні,  але  й  далеко  
за  її  межами.  

Завдяки самовідданій пра-
ці та вагомому внеску жителів, 
підприємств і організацій об-
ласть динамічно розвивається, 
запроваджуються сучасні тех-
нології,  інноваційні  та  інвестиційні  проекти,  що  сприяє  поліпшенню 
добробуту наших співвітчизників.  Ми  пишаємося  тим,  що  своєю  пра-
цею  маємо змогу брати активну участь у поліпшенні  життя  людей, при-
множенні  їх духовних та матеріальних  цінностей. 

Від усього серця бажаю подальшого процвітання  нашому рідному 
краю та  його мешканцям. Радісних свят, щастя, здоров’я, злагоди, добро-
буту і достатку  Вашим  родинам,  світла й тепла у Ваших домівках, оптиміз-
му та  впевненості   у кращому майбутньому!               

З найкращими побажаннями — 

ПАТ «Хмельниць-
кобленерго» пред-

ставлена до нагоро-
дження міжнародною 

нагородою «Краще 
підприємство» («Best 

Enterprises”) за високі 
досягнення у професій-
ній діяльності та  у сфе-

рі управління якістю. 
Визначення  такої 

оцінки підприємства у 
відповідності з європей-
ськими та міжнародними 
нормами конкурентноспроможності здій-
снено на підставі  широкого контент-аналізу 
Інституту Рейтингових досліджень ЕВА при 
використанні рекомендацій партнерів по між-
народній іміджевій програмі “Лідери XXI сто-
ліття” — “Європейського центру досліджень 
ринку” (Бельгія),  “Міжнародного конгресу 
промисловців та підприємців” (РФ),  “Акаде-
мії експорту “Баден - Вюрттемберг“ (Німеччи-
на), “Асоціації консультантів - маркетологів” 
(Чехія), Швейцарського Інституту стандартів 
якості, а також по результатах національних і 
міжнародних рейтингів  якості  та  професій-
ної майстерності. 

Генеральному  директору  Компанії Олек-
сандру Шпаку за високу ділову репутацію, 
успішний менеджмент і динамику розвитку 
очолюваного ним підприємства   присвоєно 
звання «Кращий топ-менеджер року» («Best 

Mаnаdger of Year”) та 
іменний сертифікат. ПАТ 
«Хмельницькобленерго» 
заноситься до Загально-
європейського реєстру 
надійних партнерів 
та   компаній, що дина-
мично розвиваються.  

Це не перша нагорода 
міжнародного рівня Ком-
панії та її керівника. За  
досягнення   в енергетич-
ній  галузі, впровадження  
системи  управління  якіс-

тю,  успішне просування до європейської  мо-
делі  ділової досконалості та запровадження  
міжнародних стандартів  Компанія  була  нео-
дноразово  представлена  до  високих  євро-
пейських  нагород.  

Сьогодні Компанія  має  один з найвищих 
рейтингів за критеріями експертних оцінок, 
є переможцем  Українського національного 
конкурсу якості та Міжнародного конкурсу  з 
якості  країн Центральної та Східної Європи,  
відповідає рівню «Визнання досконалості в 
Європі».

Такі  нагороди  дають можливість  для  роз-
ширення  міжнародного  співробітництва  та 
партнерства,  підвищення   іміджу  європей-
ського рівня, що також  є  і економічною кате-
горією, відкриває нові шляхи вдосконалення 
та  залучення інвестицій. 

       Лариса ПОЛОНЕВИЧ.

Поклавши квіти до Братської могили і меморі-
альних плит, на знак світлої пам’яті про тих, хто від-
дав своє життя, захищаючи рідну землю від фашиз-
му, учасники заходу вшанували героїв хвилиною 
мовчання.

День партизанської слави прогре-
сивна громадськість краю відзначає 
уже традиційно. Адже на початку 1944 
року на території області діяли 5 парти-
занських з’єднань, 34 загони, понад 140 
підпільних і диверсійних груп. І, до речі, 
сучасні дослідження партизанської та 
підпільної діяльності свідчать, що Про-
скурівське підпілля за своїми масштаба-
ми не поступалося легендарному Крас-
нодонському. 

Хмельницькі ж енергетики особливо 
пишаються тим, що апарат управління 
Компанії розташований по вулиці Мико-
ли Храновського (1911-1943) — славет-
ного керівника Проскурівського анти-
фашистського підпілля. 

Ростислав БАЛЕМА.

А МИ 
ТУЮ СЛАВУ 

ПАРТИЗАНСЬКУ 
ЗБЕРЕЖЕМО

Пам’ять

Вітання

КОМПАНІЯ  «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» — 
В ЧИСЛІ  КРАЩИХ ПІДПРИЄМСТВ  ЄВРОПИ

Знай наших!

Олександр ШПАК,
   Генеральний  директор

    ПАТ «Хмельницькобленерго»,
   депутат обласної Ради.

На фото Миколи ШАФІНСЬКОГО:
Хмельницькі енергетики вшановують активістів 
партизанського руху — простих героїв Великої Вітчизняної...



ПАТ «Хмельницькобленерго» взяло участь у 
ювілейному — десятому — міжнародному фо-
румі «Паливно-енергетичний комплекс України: 
сьогодення та майбутнє», який упродовж 26-28 
вересня відбувався у київському Міжнародному 
виставковому центрі. 

На офіційну церемонію відкриття представ-
ницького форуму, окрім очільників енергетич-
ної галузі України, завітали посли Китаю, Туреч-
чини, Болгарії, інші поважні гості. З вітальним 
словом виступили Міністр енергетики та вугіль-
ної промисловості України Юрій Бойко, прези-
дент Міжнародного виставкового центру Віктор 
Ткаченко. Заступник голови Комітету Верховної 
Ради України з питань паливно-енергетичного 
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки 
Микола Романюк зачитав вітального листа Голо-
ви Верховної Ради Володимира Литвина. Також 
було озвучено і лист від Прем’єр-міністра Укра-
їни Миколи Азарова. Усі високопосадовці наго-
лошували на нагальній необхідності розбудови 
енергетичного сектора економіки та здобуття 
Україною енергетичної незалежності. 

Почесне право перерізати символічну стрічку 
надали Міністру енергетики та вугільної промисло-
вості України Юрію Бойкові.

В рамках цього престижного форуму діяла між-
народна виставка «Енергетика в промисловості». 
Тут представляли свою продукцію та вишукано ін-

формували про свою діяльність десятки кращих 
енергопостачальних компаній нашої держави, а 
також вітчизняних і зарубіжних підприємств-ви-
робників енергоприладів та устаткування як про-
мислового, так і побутового призначення. Серед 
стендів особливою увагою відвідувачів користува-

лася експозиція ПАТ «Хмельницькобленерго». 
Хмельницькі енергетики продемонстрували 
свої передові розробки, у тім числі унікальну 
ППЛ-110 — пересувну лабораторію повірки 
трансформаторів струму і напруги на базі авто-
мобіля «Рено».   

Вельми заінтригованим науково-технічними 
здобутками хмельницьких енергетиків був по-
важний гість із Лондона — регіональний коор-
динатор Всесвітньої енергетичної ради у Європі 
та Центральній Азії Слав Славов (на фото — 
перший зліва) . Генеральний директор директор 
ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександр Шпак 
особисто повідав панові Славову про діяльність 
Компанії, особливості та переваги її розробок.

А на урочистому засіданні у конференц-за-
лі Міжнародного виставкового центру, яке було 
присвячене 10-річчю заснування форуму та 

ювілейним датам енергетики України у 2012 році 
президент центру Віктор Ткаченко серед інших 
учасників енергофоруму відзначив хмельницьких 
енергетиків — за постійну активну участь у поді-
бних галузевих виставках.

Ростислав БАЛЕМА.
Фото Андрія СОЛОНИЦЬКОГО.
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Віктор МАКСИМЕЦЬ,
начальник відділу оперативної інформації та звітності.

ХТО ВИМПЕЛ НЕСЕ, 
А ХТО — ЗАДНІХ ПАСЕ 
Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за 9 місяців 2012 року

Якість

Назва РЕМ Енергозбутова 
діяльність

Експлуатація 
електромереж

Охорона 
праці

Загальний 
рейтинг

ВІНЬКІВЦІ 10 7 1 5
ГОРОДОК 12 4 1 9
ДЕРАЖНЯ 3 6 1 3
ДУНАЇВЦІ 2 11 20 4
м. КАМ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 22 16 1 22
р-н КАМ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 8 1 1 2
НОВА УШИЦЯ 15 8 1 12
м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 19 5 1 16
р-н ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 6 13 1 8
ЧЕМЕРІВЦІ 4 12 1 6
ЯРМОЛИНЦІ 11 19 20 13
БІЛОГІР’Я 14 3 1 10
ВОЛОЧИСЬК 9 15 1 11
ІЗЯСЛАВ 13 20 1 15
КРАСИЛІВ 17 21 20 19
ЛЕТИЧІВ 1 2 1 1
ПОЛОННЕ 18 9 1 17
СЛАВУТА 7 10 1 7
СТ-КОСТЯНТИНІВ 5 22 1 14
СТАРА СИНЯВА 16 17 1 18
ТЕОФІПОЛЬ 21 14 1 21
ШЕПЕТІВКА 20 18 1 20

 

ПАТ «Хмельницькобленерго» у своїй роботі прагне відповідати вимогам 
найкращих стандартів якості, які запроваджуються у провідних країнах 
світу. Система відносин споживача і енергокомпанії — найвідповідальніша 
ланка у системі процесів товариства. 

Головне гасло «Споживач — найви-
ща цінність Компанії» вимагає від пра-
цівників постійно покращувати сис-
тему відносин «споживач-енергоком-
панія». Щоб 
зробити ці 
стосунки чітко 
регламентова-
ними і відпові-
дальними, від-
діл управління 
якістю ініціює 
впровадження 
в ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» стандартів: ISO 
10001:2007 «Менеджмент якості — За-
доволеність споживача  — Керівні вка-
зівки з кодексів поведінки організацій» 
та ДСТУ ISO 10002:2007 «Задоволеність 
замовників — настанови щодо розгля-
ду скарг в організаціях».

Коротко розглянемо вимоги кож-
ного стандарту:

ISO 10001:2007 «Менеджмент якості 
— Задоволеність споживача — Керівні 
вказівки з кодексів поведінки організа-
цій». Стандарт встановлює вимоги  до 
планування, проектування, розробки, 
впровадження, підтримки та покра-
щення кодексів поведінки працівників 
для покращення задоволеності спо-
живачів. Стандарт застосовується до 
кодексів, пов’язаних з продукцією або 
послугою, в частині дотримання за-
певнень щодо якості обслуговування, 
даних споживачам організацією, і сто-
сується поведінки її працівників. Такі 
запевнення та пов’язані з ними поло-
ження (умови) націлені на посилення 
задоволеності споживачів.

ДСТУ ISO 10002:2007 «Задоволе-
ність замовників — настанови щодо 
розглядання скарг в організаціях». 
Стандарт містить роз’яснення для ор-
ганізацій, у випадках коли споживач 
незадоволений якістю продукції або 
послуг. Він встановлює вимоги до реа-

гування на претензію, що в кінцевому 
випадку дає оптимальні результати, як 
для організації, так і для «скривджено-
го»   споживача. Вимоги роз’яснюють 

процес роз-
гляду претен-
зій і можуть 
бути впрова-
джені разом  
з системою 
у п р а в л і н н я 
якістю. Вимо-
ги ДСТУ ISO 
1 0 0 0 2 : 2 0 0 7 

орієнтують вище керівництво компа-
ній сфокусувати увагу на задоволенні 
споживачів і постійному поліпшенні 
цієї діяльності.

Впровадження цих стандартів у 
Компанії дозволить:

— запобігти виникненню скарг 
шляхом застосування відповідних пра-
вил досягнення задоволеності спожи-
вача;

— знизити імовірність виникнення 
спірних питань і скарг в результаті кра-
щого розуміння очікувань споживачів 
від організації щодо наданих послуг;

— потенційно зменшити необхід-
ність розробки нових документів, які 
регулюють поведінку організації по 
відношенню до споживачів;

— створювати орієнтований на за-
мовника підхід до вирішення скарг;

забезпечити основу для постійного 
критичного аналізу процесу розгляду 
та вирішення скарг і постійного удо-
сконалення цього процесу.

Відділ управління якістю опрацю-
вав вимоги цих стандартів і готовий 
надати допомогу з їх впровадження 
дирекції з маркетингу та енергозбуту і 
подальшого використання їх у сервіс-
них центрах Товариства.  

Валерій ГЕРАСИМЧУК,
начальник відділу управління 

якістю. 

СПОЖИВАЧ 
ТА КОМПАНІЯ: 

ДРУЗІ-ПАРТНЕРИ

У МІЖНАРОДНОМУ ВИСТАВКОВОМУ — 
ЮВІЛЕЙНИЙ ЕНЕРГОФОРУМ 

Беремо участь

Милосердя

З 26 по 30 вересня у Хмельниць-
кому проходив VI Міжнародний фес-
тиваль мистецтв «Щедрику-Ведри-
ку» збирає зірочки» для дітей-вихо-
ванців інтернатів України та гостей 
із зарубіжжя. Він був приурочений 
святкуванню 75-ої річниці заснуван-
ня Хмельницької області. Близько 
300 дітей-сиріт та дітей-інвалідів 
взяли участь у різноманітних захо-
плюючих заходах фестивалю. 

Майже 50 дітей з України, Польщі 
та Чехії прийняв у дні проведення фес-
тивалю лікувально-оздоровчий комп-
лекс «Яблуневий сад», забезпечивши 
їх комфортними умовами проживання, 
повноцінним харчуванням та відпо-
чинком. Для дітей було організовано 
цікаву поїздку до Меджибізької форте-
ці — національної історичної пам’ятки, 
— де вони отримали незабутні вражен-
ня. Діти були дуже задоволені перебу-
ванням на Подільській землі, особливо 
у мальовничому куточку ЛОК. У Книзі 
відгуків та побажань вони висловили 
щиру подяку Генеральному директору 
ПАТ «Хмельницькобленерго» Олексан-
дру Шпаку, директору ЛОК «Яблуневий 

сад» Олегові Вішу та всьому колективу 
комплексу — за добре ставлення, тур-
боту, чудові умови проживання… 

Забезпечення соціальних гаран-
тій, піклування про молоде покоління 
та  виховання його в дусі патріотизму, 
працелюбності, високої культури є од-
ним із пріоритетних напрямків діяль-
ності Товариства. За підтримку дітей-
сиріт та дітей-інвалідів, розвиток їхніх 
творчих здібностей та привернення 
уваги громадян до вирішення проблем 
сирітства Генерального директора ПАТ 
«Хмельницькобленерго» О.Л. Шпака 
нагороджено Дипломом Всеукраїн-
ського благодійного дитячого фонду 
«Щедрику-Ведрику».

Лариса ПОЛОНЕВИЧ.

З ТУРБОТОЮ 
ПРО ДІТЕЙ

ІЗ ОСОБЛИВИМИ 
ПОТРЕБАМИ
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Володимир Васильович розпочав свою тру-
дову діяльність в енергетиці з 1965 року після 
закінчення Львівського політехнічного інститу-
ту за спеціальністю «Електричні системи та ме-
режі» та аспірантури інституту електродинаміки 
АН України. Вже під час роботи на Хмельниць-
кому південному підприємстві електромереж 
успішно проявилися його професійні якості і 
талант вченого-раціоналізатора.

Багато років він віддав викладацькій діяль-
ності: викладав електротехнічні дисципліни у 
Вінницькому політехнічному інституті, працює у 
Хмельницькому національному університеті, де 
виховав не одну плеяду молодих ініціативних 
фахівців. Одночасно проводить науково-дослід-
ницьку роботу у сфері електроенергетики. Ним 
написано 55 наукових праць, одержано 30 сві-
доцтв і патентів на винаходи, надано більше ста 
раціоналізаторських пропозицій. У 1981 році 
В.В. Назаров удостоєний почесного звання «За-
служений раціоналізатор УРСР».

Із прикладних робіт ученого в області елек-
тротехніки можна відмітити: пристрої захисту 
розподільчих електричних мереж від специ-
фічних однофазних пошкоджень; комплектне 
обладнання для випробувань та визначення 
місць пошкоджень електричних кабельних лі-
ній; мережі адресного електропостачання; пер-
винне лабораторне обладнання вимірювальних 
комплексів повірки трансформаторів струму та 
напруги та ін.

В.В. Назаров особливу увагу приділяє про-
блемам сучасної економіки. Заснував та успішно 
застосував на практиці метод розвитку вироб-
ництва за допомогою розширювального само-
фінансування. У період 1995-1997 сформулював 

основні положення системно-стратегічного під-
ходу до досліджень процесів життєдіяльності 
соціуму, узагальнив фундаментальні помилки 
пострадянських реформ. Тоді ж представив 
альтернативні організаційно-технічні шляхи 
розвитку української енергетики як складової 
та головної частини загальної економічної сис-
теми країни. 

Саме в енергопостачальній компанії «Хмель-
ницькобленерго» вперше на Україні були засто-
совані прилади і пристрої, сконструйовані на 
основі наукових розробок Володимира Васи-
льовича, які є конкурентоспроможними у цьому 
сегменті ринку. Їх внесено до Державного реє-
стру засобів вимірювання, вони користуються 
попитом в Україні, Росії, Білорусі, Середній Азії. 
Одним з напрямків роботи науково-виробничої 
лабораторії Компанії під керівництвом В.В. Наза-
рова є розробка нової концепції повірки транс-
форматорів струму і тансформаторів напруги, 
що знаходяться в експлуатації, а також розробка 
сучасних робочих еталонів для їх повірки - пе-
ресувних і стаціонарних повірочних електрола-
бораторій.

Наукову, виробничу діяльність Володимир 
Назаров доповнює захопленням живописом, 
створив галерею чудових художніх полотен, 
пейзажів глибокого філософського змісту.

Шановний Володимире Васильови-
чу! Бажаємо Вам великого щастя, доброго 
здоров’я, невичерпної енергії, родинного 
достатку, творчих здобутків, нових досяг-
нень та винаходів, успішної діяльності на 
благо енергетики.

Лариса ПОЛОНЕВИЧ.

Вітаємо!

ВИНАХІДНИК, 
СУСПІЛЬСТВОЗНАВЕЦЬ, 
ЕСТЕТ…

Колектив ПАТ «Хмельницькобленерго» на чолі з 
Генеральним директором Олександром Шпаком від 
щирого серця вітає Володимира Назарова — науко-
вого співробітника Компанії, доктора технічних наук, 
професора, ветерана енергетики, удостоєного звання 
«Відмінник енергетики України», — із 70-річчям від 
дня народження. 

Нормальний хід виборів 28 жовтня в 
Україні залежить від багатьох факторів. І 
надійне енергозабезпечення відіграє тут 
одну з найважливіших ролей. Тож на ви-
конання відповідних наказів Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості 
України, а також наказів та розпоряджень 
по Компанії фахівці ПАТ «Хмельницько-
бленерго» наразі проводять перевірку 
стану електромереж, які задіяні в елек-
тропостачанні всіх виборчих дільниць 
Хмельницької області. 

Так, в обласному центрі стан електропос-
тачання будинків, у яких розташовані окружна 
та дільничні комісії, перевіряють працівники 
Хмельницького міського РЕМу. 

«Працюємо спільно з головами всіх ви-
борчих дільниць, а їх у Хмельницькому 110, 
—  каже директор Хмельницького міського 
РЕМ Андрій Босий. — Відповідно до планів, 
які розроблені в міському РЕМ, оглядаємо всі 
трансформаторні підстанції, від яких заживле-
ні виборчі дільниці: контролюємо навантажен-
ня, симетрію навантаження, напругу… Крім 
того, пірометрами фіксуємо температуру на-
грівання комутаційних апаратів: чи не гріють-
ся шпильки на трансформаторах, всі вихідні 
лінії на рубильниках… Якщо виявляємо якісь 

несправності, оперативно їх усуваємо. 
Перевіряємо й справність внутрішніх ме-

реж самих дільниць. Даємо рекомендації голо-
вам дільниць, як поводитися в нештатних ситу-
аціях. Попереджаємо, аби не перевантажували 
мережі, використовували лише сертифіковані 
переноски, виконували додаткове освітлення 
кабінок для голосування тільки дотримуючись 
правил влаштування електроустановок. Потім 
складаємо Акт відповідності — документ, який 
посвідчує готовність дільниці».

Особливістю цих виборів народних де-
путатів України є те, що на виборчих дільни-
цях під час їх проведення функціонуватимуть 
системи відеоспостереження. Нині за узго-
дженням з головами окружних виборчих ко-
місій уповноважені представники РЕМів ПАТ 
«Хмельницькобленерго» беруть участь у про-
веденні тестування роботи відеосистем в час-
тині надійності їх електропостачання. 

А на період з 27 по 29 жовтня хмельниць-
кі енергетики забезпечать  чергування служб, 
від яких залежить безперебійне енергопоста-
чання виборчих дільниць, а у випадку необхід-
ності — виконання оперативних ремонтних 
робіт. Напоготові будуть і автономні джерела 
резервного живлення. 

Ростислав БАЛЕМА.

А працював Володимир Леонідович у Го-
родоцькому РЕМі з 1974 року. Спочатку  елек-
тромонтером розподільчих мереж, пізніше 
— електромонтером 
оперативно-виїзної 
бригади, а з 1979 
року переведений 
на посаду диспет-
чера Городоцького 
РЕМ.

Ще зовсім юним 
він обрав свій шлях, 
вступивши у 1967 
році до Хмель-
ницького ГПТУ № 
9, у якому отримав 
спеціальність слю-
саря-електромон-
тажника. У 1974 році 
закінчив Кам’янець-
Подільський рад-
госп-технікум. Далі 
— робота в Хмель-
ницькому підприєм-
стві сільських елек-
тричних мереж, Хмельницькому південному 
підприємстві електромереж, ВАТ ЕК «Хмель-
ницькобленерго», ПАТ «Хмельницькобленер-
го». Мінялась організаційно-правова форма 
підприємства, і постійно зростав професійно-
технічний рівень Володимира Леонідовича: 
учбовий комбінат при ТОПСЕС (м. Тернопіль), 
навчальний комбінат при Вінницькому дер-
жавному технічному університеті та ін.

Для якісного обслуговування всієї системи 
енергозабезпечення Городоччини в райелек-
тромережі функціонує оперативно-диспет-
черська група, працівники якої вдень і вночі 
на своїх постах. Першим, хто відповідає за 
надходження електроенергії в мережі району, 
приймає виклик від споживачів про пошко-
дження чи відключення ліній електропередач, 
є диспетчер оперативно-диспетчерської служ-

би.  Він несе службу, як кажуть, «на передовій».
Своєю працею В.Л. Кушнір заслужив по-

вагу та авторитет серед колег по роботі, адже 

робота диспетчера ОДГ вимагає великої ува-
ги, відповідальності, компетентності, знань, 
оперативності в управлінні черговим персо-
налом, від нього залежить надійне та якісне 
постачання електричної енергії споживачам, 
а також життя та здоров’я працівників ОВБ, 
електромонтерів розподільчих мереж.

Багато зусиль та енергії віддав В.Л. Кушнір 
розвитку енергетики району, за що неоднора-
зово нагороджувався грамотами, подяками, 
преміями. Звертаючись до нього, молоді пра-
цівники РЕМу завжди можуть розраховувати 
на допомогу,  мудру пораду.

Колектив Городоцького РЕМу дякує Во-
лодимиру Леонідовичу Кушніру за хорошу 
роботу, бажає міцного здоров’я, довгих та 
щасливих років життя.

 А. ШЕЛЕСТИНСЬКИЙ.

ТРЕТИНУ СТОЛІТТЯ — 
ЗА ДИСПЕТЧЕРСЬКИМ ПУЛЬТОМ

Будні трудові

Їдемо в Кучівку. Аж ось і цей ставок. 
Гарна місцина. Кажуть, і риба тут водить-
ся. От тільки місцеві жителі побоювалися 
сюди приходити: посеред ставу стояла 
залізобетонна опора лінії електропе-
редач. Вона вже настільки нахилилася, 
що під час льодоходу, чи від сильного 
вітру могла впасти прямо в воду. Заод-
но і дроти були б у воді. Як кажуть, до 
біди недалеко. Тож завданням завдань 
для Старокостянтинівського РЕМ було 
— ліквідувати цю загрозу. Як розповів 
головний інженер райну електромереж 
Іван Кравець, це відповідальне завдання 
доручили бригаді майстра Старокостян-
тинівської дільниці Михайла Довгалюка. 
Складність була в тому, що перехід мав 
виконуватися на стояках СК-120, з яки-
ми персонал ще не працював. Але, як 
кажуть, для умілих рук нічого неможли-
вого немає. Сам майстер, його підлеглі, 
машиністи автокрана Віктор Корнійчук, 
бурильно-кранової машини Микола Ко-
валь, зробили все, аби за два дні завер-
шити справу.

Нині ж з берега на берег простяг-
нувся 170-метровий перехід повітряної 
лінії 10 кіловольт. І, як жартома сказав заступник начальника служби розподільчих мереж ПАТ 
«Хмельницькобленерго» Валентин Яцина, для рибалок тепер ніякої загрози немає. І цілком 
серйозно додав: головне — забезпечено надійне енергопостачання всіх чотирьох сіл. 

Павло ХОРОШЕНЮК.
Фото Миколи ШАФІНСЬКОГО.

ПРОСТЯГНУЛИСЯ ДРОТИ НАД СТАВКОМ…
Донедавна жителі сіл Стецьки, Зеленці, Кучівка та Костенець Старокостянтинівсько-

го району у будь-яку хвилину могли залишитися без енергопостачання. Електроопора, 
що була посеред ставка на околиці Кучівки, нахилилася майже до води. Подуй добрий 
вітерець і — лиха не минути… Тепер такої загрози немає.

Майже сорок років свого життя присвятив Володимир Леонідович Кушнір (на фото 
в центрі) Городоцькому РЕМу і у вересні цього року — пішов на заслужений відпочинок.

На часі

ЕНЕРГОНАДІЙНІСТЬ 
ВИБОРЧИХ ДІЛЬНИЦЬ 
ЗАБЕЗПЕЧИМО
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ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СЕЛА:          
З історії енергетики краю

Восьма п’ятирічка розбудови народного гос-
подарства країни (1965-1970 рр.)  з її знамен-
ними датами — 50 років Жовтневої революції 
(1967 р.), 50 років з часу прийняття плану ГО-
ЕЛРО (1970 р.) і 100 років від дня народження 
В.І. Леніна (1970 р.) — поставила перед енерго-
будівельниками і експлуатаційниками України 
та, зокрема, перед енергетиками Хмельнич-
чини великі завдання. Як і годилося в ті часи, 
весь колектив тодішнього Хмельницького 
енергетичного експлуатаційного управління 
сільського господарства (ХЕЕУСГ), йдучи на-
зустріч черговому з’їзду КПРС, активно вклю-
чившись у соціалістичне змагання, взяв на 
себе зобов’язання достроково, за десять  міся-
ців 1970 року,  виконати завдання останнього 
року п’ятирічки…

ПЛАНИ ПАРТІЇ — В ЖИТТЯ!..
Які ж були завдання 8-ї п’ятирічки? Повніс-

тю завершити електрифікацію області, при-
єднавши все сільське енергогосподарство до 
державних джерел  енергопостачання, по-
будувати тисячі кілометрів ЛЕП всіх напруг і 
трансформаторних ПС різного призначення.

Якщо звернутись до статистики 50-60 років, 
то помітимо, що електроенергетика в ті часи 

вже мала значний розвиток в кра-
їні за рахунок побудови потужних 
промислових ТЕС і ГЕС державного 
значення.

Чому ж ущемлялося село? Тому 
що на державну електроенергети-
ку було накладене табу — ні колгос-
пи, ні село, ні комунальні підприєм-
ства не мали права підключатись 
до державних електромереж. Адже 
електроенергії вироблялося ще не-
достатньо, уся вона спрямовувала-
ся на розвиток промисловості, яку 
необхідно було розвивати. Без цьо-
го були немислимі післявоєнна від-
будова зруйнованого господарства 
і розвиток держави. Недержавна, 
колгоспно-кооперативна власність — сільська 
електроенергетика — розвивалася за рахунок 
власних внутрішніх можливостей кожного гос-
подарства або об’єднаними силами і  фінансу-
ванням в кредит, через будівництво дрібних 
малопотужних джерел виробництва електро-
енергії.

Хоча не у всіх регіонах України ця пробле-
ма набувала такої гостроти. В індустріальних 
районах, в яких і села працювали на промис-
ловість, ситуація відрізнялась від таких, як 
Хмельницька, Чернівецька, чи Тернопільська 
області. І  тільки в першій половині 60-х років в 
Україні розгорнулось великомасштабне будів-
ництво об’єктів сільської енергетики.

Отже, восьма п’ятирічка ставила перед 
енергетиками, як будівельниками так і експлу-
атаційниками нелегкі завдання, які, звісно ж, 
не могли бути не виконаними. Але, розповіда-
ючи про це, не можна оминути того хибного і 
навіть образливого ставлення до самих людей 
— тих, котрі трудилися в будні і свята в умовах 
бездоріжжя, слабкого постачання спецмеха-
нізмів, якісного стовпового лісу, залізобето-
ну, дроту  і кабелю, спецопор для переходів 
через комунікації. Не ритмічне забезпечення 
(часом за залишковим принципом, в кінці року 
— Авт.) будівельними матеріалами і устатку-
ванням породжувало випадки викривлення 
звітності і, відповідно, покарання керівництва 
при їх виявленні…

Але директиви партії — незмінні, і не для 

обговорення, а тільки до виконання. При та-
кій «штурмівщині» і «гонці» створилися вкрай 
небезпечні умови праці  сотень і сотень слабо 
навчених молодих робітників, не досвідче-
них у роботі з діючими електроустановками 
спеціалістів. Проте, ці  люди, пройшовши таку 
трудову школу, не зламавшись, до кінця життя 
залишаться в енергетиці, стануть досвідчени-
ми фахівцями, закінчивши на додачу різні на-
вчальні заклади за спеціальністю. Вони скла-
дуть кістяк колективів районів електромереж 
і управлінських структур…

22 лютого 1967 року виходить наказ № 13 
Головного управління сільської електрифіка-
ції Міненерго УРСР «Про створення в районах 
електромереж диспетчерських пунктів». З ме-
тою покращення енергопостачання сільських 
споживачів, скорочення тривалості планових 
і аварійних відключень ЛЕП, усунення причин 
травматизму, впорядкування оперативної ро-
боти.

На проведення цієї роботи відвели три міся-
ці (до червня 1967 року). Але це впроваджен-
ня до кінця року було виконане не скрізь. На 
те було багато причин. Та це інша тема, на яку 
варто б відвести окремий розділ.

Паралельно з будівництвом нових ліній і під-
станцій продовжувалась робота із прийняття 
від колгоспів і радгоспів на баланс енергоек-
сплуатаційного управління ліній і ПС 10/0,4 кВ 
та збільшення чисельності експлуатаційного 
персоналу. За показниками 1967 року, було 
прийнято 4883 км розподільчих мереж і 560 
чоловік обслуговуючого персоналу.

З наближенням кінця 1970 року почали си-
патися рапорти з показниками про успішне 
виконання всіх взятих зобов’язань. Рапорти 
підписувались першими секретарями райко-
мів компартії, головами виконавчих комітетів 
районних Рад, директорами районів електро-
мереж і будівельниками.

Зроблено було багато. В 1970 році електри-
фікація області фактично завершилася, за ви-
нятком деяких важко доступних населених 
пунктів,  хуторів, де не було ніякого колгосп-
ного виробництва. До мережі Хмельницького 
ЕЕУСГ було підключено 38188 електродвигунів 
колгоспів і радгоспів загальною потужністю 
207,7 тис. кВт., або в середньому по 67 двигу-
нів на одне господарство. Одночасно тривало 

кільцювання ліній: 502 колгоспи і 20 радгоспів 
почали одержувати електроенергію від дво-
стороннього живлення.

За даними статистики, на січень 1960 року 
тільки 15 % колгоспів області одержували 
електроенергію від державних електростан-
цій (тут мається на увазі: державна ЕС — це 
та, що побудована за рахунок державних асиг-
нувань, але працює автономно від держав-
ної енергосистеми — Авт.), то на кінець 8-ї 
п’ятирічки від централізованих джерел енер-
гопостачання електроенергію отримувало 452 
колгоспи, або 84 % від загальної їх кількості. 
Відпуск електроенергії сільському господар-
ству, в порівнянні з п’ятдесятими роками, зріс 
у вісім разів.

«КРАПКА» 
БУЛА У КРИНЦИЛОВІ

Описуючи цей період будівництва сільської 
енергетики, не можна оминути цікавого питан-
ня: де ж була та «крапка», поставлена електри-
фікаторами Хмельниччини, після якої можна 
було б кричати «ура»? Де те останнє село (шко-
ла, колгоспна ферма чи сільський клуб), в яко-
му засвітилася «лампочка Ілліча», і можна було 
б із честю доповісти (рапортувати): ось вона — 
остання крапка. Історія свідчить, що таке село 
є. Його назва стала відома всім енергетикам, 
будівельникам і експлуатаційникам, і про ньо-
го навіть знали в Києві…

А було це восени, напередодні 53-річчя Ве-
ликого Жовтня, у 1970 році, коли подільські 
енергетики підключенням цього села до дер-
жавних джерел енергопостачання офіційно 
завершили електрифікацію області. До цієї 
події готувалися заздалегідь, тому що шлях до 
цього села був нелегкий, робота просувалась 
не швидко: на трасі, яка була вивірена на про-
екті, стояв ліс. А за лісом — невеличке село 
Кринцилів Городоцького району, в якому не 
більше 50 хат, що розкинулися на мальовни-
чому березі Збруча. Невеличке бри-
гадне село.

Колектив Хмельницької мехколо-
ни № 13, очолюваний начальником 
Городоцької дільниці Г.М. Кривиць-
ким, встановлюючи залізобетонні 
опори, за допомогою потужної тех-
ніки розчищав просіку і бурив ями. 
Робота давалась нелегко, адже під 
ґрунтом залягав кам’яний пласт. 
Поряд з мехколонівцями трудили-
ся і електромонтери Городоцького 
району електромереж на чолі з ди-
ректором РЕМ В.І. Поповим. Бри-
гада РЕМ — Д. Коваль, О. Зубович, 
З. Мазурик, А. Валита, П. Мимра, Д. 
Кулачек, Б. Садовник. Вони бралися 
за будь-яку роботу, аби прискорити 
просування до села: встановлювали 
опори, кріпили траверси, монтува-
ли ізолятори, розтягували дроти…

В самому селі також кипіла робо-
та, працювали електрики під керів-
ництвом І. Третяка:  монтували вво-
ди, підводячи струм до кожної хати.

Залишаються останні метри. Дві 
бригади йдуть назустріч одна одній, 
їх очолюють Г. Кривицький і В. Попов. Приєд-
нуються до трансформатора, клацає рубиль-
ник і — засяяло село вогнями...

Приводячи себе до порядку, заходили в 
сільський клуб, де вже їх чекали голова колгос-
пу ім. Ватутіна В.Д. Слободян, секретар райко-
му партії Ф.О. Чабан. Вони гаряче, під оплески 
селян, привітали енергетиків з трудовою пере-
могою.

Потім виступив керуючий Хмельницьким 
енергетичним управлінням сільського госпо-
дарства О.М. Голованевський. Він говорив про 

те, наскільки це велика державна 
справа — суцільна електрифікація, 
яка несе в село тепло і затишок, по-
легшення важкої селянської праці, 
наближає сільського жителя до 
міського. Олександр Михайлович 
навів цифри, які демонструють до-
сягнення за роки 8-ї п’ятирічки, на-
голосивши на тому, що скінчилась 
ера автономних дрібних джерел 
енергопостачання — дідівських 
водяних коліс з динамомашина-
ми, карликових ГЕС, локомобілів, 
тракторних, танкових і катерних 
дизелів, одноциліндрових «движ-
ків-нафтянок» — малопотужних, 
економічно невигідних.

Був пізній вечір, люди виходили з 
клубу і ще довго не могли нагово-
ритися, милуючись електричними 
вогнями…

…АЛЕ НА ЛАВРАХ 
НЕ СПОЧИЛИ

1971-72 роки — період повного завершення 
електрифікації сільського населення. В кожній 
хаті колгоспника вже горіла «лампочка Ілліча». 
Електроенергія міцно увійшла в побут сіль-
ського трудівника. Доказом цього є те, що в ко-
ристуванні населення області вже були тисячі 
телевізорів, радіоприймачів і радіол, пральних 
машин, прасок і холодильників. Завданням для 
промисловості було: випуск для сільського на-
селення січкарень, циркулярок, верстатів і  на-
сосів з електроприводом для використання в 
підсобному господарстві. В ці роки було по-
будовано 25350 км розподільчих мереж і 5300 
споживчих ТП потужністю 560 тис. кВт. Крім 
того, побудовано більше 50 ПС, що живлять цю 
мережу.

В роки 8-ї п’ятирічки стрімкими темпами 
розвивається державне енергобудівництво 
Хмельницького і області. В 1962 році в покрит-
ті енергонавантажень взяла участь перша в 
складі Хмельницького підприємства електро-
мереж ПС «Східна» 110/35/10 кВ.

В 1963-1966 роках побудовані і введені в 
експлуатацію ПС 110/35/10 кВ «Північна», «Ду-
бове» і «Центральна», у результаті чого 98,7 % 
споживачів Хмельницького ПЕМ переводяться 
на централізоване енергопостачання від дер-
жавної енергосистеми. Опорною, що має ви-
рішальне значення для енергозабезпечення 
обласного центру і регіону, є Хмельницька ПС 
330 кВ, введена в експлуатацію в 1966 році.

Цифри цього знаменного року свідчать про 
те, що потужність електростанцій Радянсько-
го Союзу перевищила 100 млн. кВт, а вироб-
ництво електроенергії сягнуло 545 млн. кВт.
годин, що поставило державу на друге місце в 
світі за цими показниками. 

За підсумками виконання завдань 8-ї 
п’ятирічки, зокрема, за електрифікацію сіль-
ського господарства, держава гідно відзначи-
ла  трудовий подвиг енергетиків нашого краю. 
Багато з них були представлені до високих 

державних нагород. Від простого електромон-
тера до керівника підприємства. (Їх імена неза-
баром будуть занесені на стенди музею енер-
гетики і в книгу «Історія розвитку енергетики 
Поділля» — Авт.)

Після цього енергетики Хмельниччини не 
стали спочивати на лаврах. Ще не повністю 
закінчене кільцювання мереж 10 кВ. Розпо-
чинається така ж робота на мережах 35 кВ. Іс-
нує нагальна потреба в підвищенні надійності 
електропостачання, диспетчеризації районів 
електромереж, у введенні систем автоматич-
ного керування, продовженні реконструкції 
колгоспних електромереж, а також у будівни-
цтві нових ЛЕП і ПС…

ВІД ХЕЕУСГ — ДО ХОПСЕМ
1972 рік — це рік організаційних реформу-

вань в сільській енергетиці. У зв’язку із повною 
електрифікацією сільського господарства змі-
нюються функції енергетичних організацій, 
розширюється їх вплив і вагомість як в плані 
великої відповідальності, так і в плані прийнят-
тя вагомих рішень і здійснення завдань.

Можливо, саме тому 7 січня 1972 року вихо-
дить Постанова ЦК КП України і Ради Міністрів 
УРСР № 4, згідно з якою Міністр енергетики і 
електрифікації О. Макухін видав наказ № 39 
від 13 березня 1972 року про реорганізацію 
Хмельницького енергетичного експлуатацій-
ного управління сільського господарства в 
Хмельницьке обласне підприємство сільських 
електричних мереж (ХОПСЕМ).

Відповідно до цього наказу дирекція з будів-
ництва електростанцій і ліній електропередачі 
ліквідовується і передає свої функції відділу 
капітального будівництва (ВКБ) в складі під-
приємства. Існуючі райони електромереж лік-
відовуються як підприємства із самостійним 
балансом і підпорядковуються підприємству 
сільських електромереж на правах цехів. 

В адміністративних районах Хмельницької 
області, де ще не були створені райони елек-
тромереж, передбачалося їх утворити і також 
підпорядкувати обласному підприємству на 
правах цехів. Посада керуючого енергоуправ-
лінням ліквідовувалася, а вводилася посада 
директора обласного підприємства СЕМ. По-
сади директорів РЕМів скасовувалися — вони 
стали  начальниками РЕМ, а головні інженери 
стали заступниками начальників.

Розробляється і затверджується структура 
обласного підприємства. Організовується сис-
тема централізованого ремонту мереж і під-
станцій напругою 35 кВ, проводиться спеціа-
лізація ремонтно-експлуатаційного обслугову-
вання електромереж всіх напруг. Утворюються 
служби і відділи обласного підприємства у від-
повідності зі структурою, затвердженою нака-
зом Міністра енергетики.

Реорганізацію ХЕЕУСГ в ХОПСЕМ згідно з на-
казом повинні були закінчити до 1 квітня 1972 
року. Тож невідкладно розпочалася робота з 
утворення нових РЕМ. На той час уже існували 
Теофіпольський, Полонський, Віньковецький і 
Старосинявський адміністративні райони, але 

Прийшла цивілізація в село...

Потуги електрифікації
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районів електромереж у них не було.
Отже, 1 квітня 1972 року утворився Тео-

фіпольський РЕМ — на базі Теофіпольської і 
Базалійської  експлуатаційних дільниць, що 
входили до складу: перша — до Білогірського 

РЕМ, друга — до Волочиського РЕМ. Новоство-
рений Теофіпольський РЕМ очолив Лопухов 
Дмитро Мусійович.

Віньковецький РЕМ утворений злиттям двох 
виробничо-експлуатаційних дільниць: Вінько-
вецької, яка входила до складу Новоушиць-
кого РЕМ, і Зінківської Ярмолинецького РЕМ. 
Віньковецький РЕМ очолив Лохвицький Генріх 
Іванович. 

Старосинявський РЕМ утворений на базі двох 
ПС 35/10 кВ «Стара Синява» і «Цимбалівка» з їх 
ремонтно-експлуатаційним персоналом, шля-
хом організаційного виокремлення зі складу 
Летичівського РЕМ. Очолив новостворений ко-
лектив Девлиш Володимир Миколайович.

Полонський РЕМ утворився злиттям двох ви-
робничо-експлуатаційних дільниць — міських 
електромереж, що входили до складу Славут-
ської ПЕМ (начальник дільниці Кокидько А.П.) 
і сільських електромереж, які належали до 
Шепетівського енергооб’єднання (начальник 
дільниці Береш І.І.). Колектив новоствореного 
РЕМ очолив Добровіцький Євген Прокопович.

Важливі зміни відбулись і в структурі управ-
ління підприємства сільських електромереж. 
До першого квітня у ньому було два відділи 
— виробничо-технічний і абонентський, а ще 
енергоінспекція, електротехнічна лаборато-
рія, проектна група, бухгалтерія і окремі спе-
ціалісти: інженер із заробітної плати і праці, 
інспектор по кадрах, ревізор, економіст, де-
кілька водіїв і завгосп.

Протягом кількох місяців йшло формування 
нової структури у відповідності з вимогами і 
статусом обласного підприємства та функція-
ми, які на нього покладались. Я дозволю собі, 
шановний читачу, показати цю нову структуру 
і тих людей — керівників служб і відділів. Ба-
гатьох я знав особисто, але, на жаль, більшість 
із них нема вже на цьому світі. А якраз на їхні 
плечі лягли формування і становлення тих 
енергетичних організацій, на фундаменті яких 
виросло «Хмельницькобленерго». Отже:

— виробничо-технічна служба (ВТС) — на-
чальник О.П. Козловський;

— відділ капітального будівництва (ВКБ) — 
начальник М.Т. Мазур;

— служба ліній — начальник Ф.В. Летвінко;
— служба підстанцій (СПС) — в.о. начальни-

ка В.О. Римський;
— служба релейного захисту і автоматики 

(СРЗА) — начальник О.Г. Муха;
— служба ізоляції і захисту від перенапруги 

(СІіЗП) — начальник В.Г. Камінський;
— служба диспетчерського і технологічного 

управління (СДТУ) —начальник В.І. Терещенко;
— оперативно-диспетчерська служба (ОДС) 

— начальник С.Г. Камінський;
— служба механізації і транспорту (СМіТ) — 

начальник І.О. Гаврилюк;
— відділ матеріально-технічного забезпе-

чення (ВМТЗ) — начальник І.Ф. Козак;
— служба надійності і техніки безпеки 

(СНіТБ) — начальник І.Т. Шулик;
— відділ енергозбуту з групою «Держсілье-

нергонагляд»  — начальник А.М. Штипуляк;
— планово-економічний відділ (ПЕВ) — на-

чальник О.А. Світловський;
— проектна група — ст. інженер Л.Х. Цим-

берг;
— бухгалтерія — головний бухгалтер П.М. 

Крючков;
— група кадрів — ст. інспектор М.І. Сібір-

ський.

Штатний розклад адміністративно-управ-
лінського і виробничого персоналу підпри-
ємства був затверджений і введений в дію 1 
квітня 1972 року. Відбулися деякі скорочення 
адмінперсоналу в районах електромереж — 

їхні функції передані 
в управлінський апа-
рат. Але от біда: нема 
де розмістити і ство-
рити для всіх більш-
менш нормальні умо-
ви праці.

Р е о р г а н і з о в а н е 
управління із вдвічі 
збільшеним персона-
лом служб і відділів 
знаходилось на той 
час в центрі міста по 
вул. Тельмана, в дво-
поверховому буди-
ночку, побудованому 
власними силами 
(нині вул. Вайсера, 
поряд із магазином  
«Ультрамарин»). Там 
так усе було «перемі-
шане» і «спресоване», 
що часом добратися 
до свого стільця було 
важко, а приймати 

відвідувачів — немислимо.
Виробничі служби розміщувались на околи-

ці міста по вул. Свердлова (нині вул. Житецько-
го, біля міського тубдиспансеру) в приміщенні 
барачного типу, яке радше нагадувало будівлю 
у бандитському кварталі Чикаго за часів Вели-
кої депресії.

Проблема розміщення енергоуправління 
була постійною, протягом багатьох років. Та 
вирішити це питання ніхто не міг чи не хотів 
— ні місцева, ані центральна влада. Лише за-
вдяки тому, що до керівництва обласним під-
приємством приступив новий директор, про-
блема зрушила з мертвої точки, але про це 
трохи нижче…

СЛАВНІ ТРУДИ 
О. ГОЛОВАНЕВСЬКОГО

Тодішнє енергетичне експлуатаційне управ-
ління до своєї реорганізації пройшло чималий 
шлях від часу його заснування — з травня 1951 
року до квітня 1972-го,  тобто 21 рік. Його керів-
ництво вже набуло солідного досвіду як у будів-
ництві енергооб’єктів, так і в їх експлуатації.

Одним із досвідчених керівників колективу 
був керуючий енергоуправлінням Голованев-
ський Олександр Михайлович (справжнє ім’я і 
по-батькові Шая Мендельович), який пропра-
цював на цій посаді 16 років, а до цього 5 років 
був директором із будівництва державних ГЕС 
на Хмельниччині. Ця дирекція входила до скла-
ду міжобласної контори «Сільенерго», а потім 
до енергоуправління сільського господарства.

В своїй розповіді не можу оминути постать 
О.М. Голованевського — керівника, який від-
дав стільки років побудові енергетичної галу-
зі нашої області, внісши вагомий особистий 
вклад у цю справу. За роки його керівництва 
виросло нове покоління енергетиків, котрі 
продовжили справу, розпочату в 50-х роках 
минулого століття.

Голованевський Олександр Михайлович на-
родився 19 травня 1912 року в селі Голосково-
му Кривоозерського району Одеської області 
в єврейській родині. Хто були його батьки, 
цього вже ніхто не скаже. І чому йому не вда-
лося ніде вчитись, окрім вечірнього «рабфаку» 
(були такі після революції навчальні курси — 
робітничі факультети, — які викладали осно-
ви робітничих спеціальностей — Авт.) теж 
невідомо... 

Автор цієї розповіді знав О.М. Голованев-
ського особисто. Декілька разів він, уже на 
пенсії, але перебуваючи на обліку в партійній 
організації, виступав перед колективом у День 
Перемоги. Учасник бойових дій у Великій Ві-
тчизняній війні, у званні майора, служив в ор-
ганах, відомих старшому поколінню як «осо-
бий отдел» при штабах крупних військових 
формувань.

Маючи природний організаторський талант, 
військовий гарт і солідний практичний до-
свід у будівництві, професію енергетика О.М. 
Голованевський опановував на ходу. Під його 
керівництвом були побудовані Коржівська, 
Бучач-Топольсковська, Каменська, Коропець-
ка, Завалівська, Загреблянська, Залетичівська, 
Щедрінська гідроелектростанції та лінії елек-
тропередачі.

В 1960 році, ставши керуючим, продовжив 
справу розвитку сільської електрифікації. В ці 
роки ліквідовуються машинно-тракторні стан-
ції, які вичерпали свою функцію. Сільгосптехні-
ка була роздана колгоспам і радгоспам, ство-
рювались машинно-тракторні парки і ремонт-

ні майстерні, які потребували не тільки енерго-
забезпечення, але й обслуговування спеціаліс-
тами цих енергогосподарств. На початку 60-х 
років відбуваються інтенсивне будівництво 
ліній і підстанцій 35/10 кВ, кільцювання  фіде-
рів, а також реконструкція раніше збудованих 
ліній та ПС, забезпечення виробітку електро-
енергії на власних і орендованих ГЕС, ремонт 
гідроустаткування і споруд, ліквідація аварій, 
створення виробничо-експлуатаційних діль-
ниць, РЕМів, енергозбутів та енергоінспекцій. 
Це, — мабуть, не повний перелік функцій ко-
лективу ХЕЕУСГ і його керівника.

З виходом на пенсію у 1972 році О. Голова-
невський мав намір ще працювати в рідному 

колективі, але не судилось. Влаштувався на ро-
боту в Хмельницьке підприємство електроме-
реж інженером. Тут є одна цікава і, як на мене, 
важлива деталь. За два роки роботи в ПЕМ 
Олександр Михайлович фактично написав іс-
торію цього підприємства, — хоч і енергетич-
ного, але такого, яке відомчо підпорядковува-
лось іншому міністерству. А про організацію, 
якій віддав майже 22 роки праці, — ні слова. 
Ось такі парадокси життя…

П. РОДЗЯК — СУПРОТИ 
ПРОБЛЕМ

В липні 1972 року наказом Міненерго УРСР 
на посаду директора щойно реорганізованого 
підприємства призначається Родзяк Петро Іва-
нович, змінивши на цьому посту в.о. директора 
Голованевського О.М..

Родзяк П.І. народився 16 липня 1936 року в 
селі Шпанові Рівненської 
області в селянській ро-
дині. Після закінчення 
Української сільськогос-
подарської академії був 
направлений на роботу в 
місто Барнаул Алтайсько-
го краю (Росія), в трест 
«Алтайспецелектромон-
таж». Там проходили його 
перші уроки практичної 
діяльності на посаді май-
стра, старшого виконроба. 
В 1961 році повертається 
на батьківщину і влашто-
вується на роботу в Рів-
ненську мехколону № 22 
Міненерго УРСР. Працює 
старшим виконробом та 
заступником начальника 
МК-22. В 1967 році за на-
правленням тресту «Львів-
сільелектробуд» очолює 
створене підприємство 
«Шепетівська мехколона 
№ 30» — для прискорен-
ня суцільної електрифіка-
ції півночі Хмельницької 
області. Після виконання 
цього завдання МК-30 розформовується, а її 
керівник Родзяк П.І. призначається директором 
Хмельницького обласного підприємства сіль-
ських електромереж. 

Та повернемося до труднощів, у першу чергу 
— виробничо-побутових умов, в яких опинив-
ся колектив після реорганізації. Як тільки но-
вий директор побачив, в яких неблаговидних 
умовах доведеться працювати новоствореним 
виробничим службам, він рішуче позривав всі 
вивіски та інші знаки, які свідчили про те, що тут 
трудяться працівники обласного підприємства. 
І — не менш рішуче взявся за вирішення цієї 

проблеми.
На той час Хмельницький РЕМ розміщував-

ся по вул. Храновського, 11 в двоповерховому 
будинку, що поряд з прохідною обленерго. Там, 
де стоїть корпус навчально-курсового комбі-
нату, були відкритий склад і стоянка для авто-
транспорту. А там, де зараз знаходиться корпус 
№ 1, якраз закінчувалося будівництво гаража і 
виробничих майстерень для персоналу РЕМ. В 
короткий термін були змінені проект і призна-
чення цієї будівлі: добудований другий поверх 
для управлінського персоналу, а перший по-
верх — обладнаний під виробничі служби. Час-
то доводиться чути запитання: хто такі сходи 
сконструював, що по них незручно підніматися 
на другий поверх? Але хто знає, той розуміє, що 
по-іншому там і не могло бути.

Рівно через два роки весь управлінський 
персонал з виробничими службами перебрав-
ся в нове приміщення, на якому вже не соромно 
було почепити вивіску. Роботи на цьому не при-
пинялися. Далі почали освоювати територію, де 
зараз знаходиться гараж, і так до самої річки. 
Такі ж роботи розпочались і в районах електро-
мереж, де були схожі проблеми…

В 70-тих роках селяни ставали більш замож-
ними, а колгоспи багатшими. Аграрії почали 
оснащувати своє виробництво сучасним устат-
куванням, яке вимагало безперебійної подачі 
електроенергії, причому, належної якості. А це, 
в свою чергу, ставило перед енергетиками нові 
серйозні завдання.

Аналіз тих років свідчить, що в області гостро 
стояло питання безперебійного енергопоста-
чання. Багато колгоспів і радгоспів, які не мали 
надійного резервного живлення (або якщо 
воно і було, то дорого обходилось), більш рішу-
че вимагали від місцевої влади знаття пробле-
ми енергопостачання. В той час коли колектив-
ні господарства вже мали в середньому по 200 
електромоторів, які забезпечували виконання 
трудомістких процесів і цілі виробництва (інку-
батори, цегельні заводи, насосні станції, плодо-
консервні цехи, зернотоки, пилорами, верста-
ти), їх часто-густо підводили енергетики.

Якщо під час роботи господарства (особливо 
тваринного комплексу з автоматичним доїнням 
корів), припиняється подача електроенергії, — 
зчиняється страшенний галас: від доярки до се-
кретаря райкому. Півбіди, якщо це планове від-
ключення з попередженням і в установлений 
час. А якщо ж раптово і з затримкою від двох до 
десяти годин, — це біда всім: і колгоспникам, і 
енергетикам. Тут можна було б описувати різні 
об’єктивні причини, наводити цифри і заходи 
боротьби. Але факти говорять про те, що не мо-
гли енергетики, при всіх стараннях, швидко ви-
рішити цю проблему. Через те, що перші деся-
тиліття сільської електрифікації з автономним 
енергозабезпеченням почали вилазити боком: 
лінії, розподільчі пристрої, трансформаторні ПС 
виходили з ладу, вимагали швидкої реконструк-
ції, а відповідно — коштів, засобів, матеріалів, 

людей і часу…
Вживались усі 

міри покарання: 
винесення доган, 
«розпікання» в рай-
виконкомах і партій-
них органах, позбав-
лення партквитків. 
На противагу таким 
крутим заходам мно-
жилося окозамилю-
вання, яке, в свою 
чергу, вимагало до-
даткових заходів для 
його виявлення.

Завдання стабіль-
ного електропоста-
чання гостро стояло 
на всіх рівнях — від 
Міненерго УРСР і 
ЦК профспілки ро-
бітників ЕС і ЕТП до 
обласного і район-
ного рівнів. Діяль-
ність колективу на 
чолі з директором 
Родзяком П.І. якраз і 
була спрямована на 
подолання цих про-

блем. І енергетики успіш-
но впоралися з цим за-

вданням, хоч і дуже важкою працею і протягом 
не одного року.

Наказом Міненерго УРСР від 1 березня 1977 
року № 50к директор Хмельницького обласно-
го підприємства сільських електромереж Петро 
Іванович Родзяк переводиться на посаду на-
чальника Львівської МК № 21…

Микола ШАФІНСЬКИЙ,
завідувач музею енергетики

ПАТ «Хмельницькобленерго».

Фото — з музейних фондів.

ЛЮДИ, ПОДІЇ, ЦИФРИ...

Так споруджувалися ПС

Олександр Голованевський

Петро Родзяк
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СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СЕРТИФІКОВАНІ
ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

Наші акціїВиставка

Над випуском працювали: 
Павло ХОРОШЕНЮК, 
Ростислав БАЛЕМА (комп’ютерна верстка), 
Андрій СОЛОНИЦЬКИЙ, Лариса ПОЛОНЕВИЧ

У Департаменті високовольтних елек-
тромереж ПАТ «Хмельницькобленерго», 
напевне, не знайдеться жодного працівни-
ка, котрий не знав би про їдальню, розта-
шовану неподалік по вулиці Маршала Кра-
совського. Хто — інколи, а хто й — постійно 
користується послугами цього закладу 
громадського харчування. 

Створена у 1985 році на базі Південного 
підприємства електромереж, їдальня з про-
мовистою назвою «Південь» пережила не 
один ремонт та реконструкцію. Змінювалися 
дизайн та умеблювання залу, кухонне облад-
нання… Приходили нові працівники. Незмін-
ним залишився лише стиль роботи колективу, 

який поля-
гає в уваж-
ному став-

ленні до відвідувачів, ввічливому та приязно-
му їх обслуговуванні, а також у відповідально-
му, творчому підході до формування меню.

«Ми стараємося задовольнити найви-
багливіші смаки наших відвідувачів — каже 
Наталія Миронович, в.о. завідувача їдальні. — 
Тому й готуємо чималий асортимент гарячих 
страв, гарнірів, м’ясних, салатів… У нас вели-
кий вибір пиріжків, млинців, пропонуємо різні 
напої…»

Журналістові нечасто трапляється можли-
вість зазирнути на кухню солідного закладу 
громадського харчування. Тож ми скорис-
талися такою нагодою — підгледіли, як на-

тхненно і старанно «чаклують» над борщами, 
гарнірами, відбивними-котлетами, салатами 
та безліччю інших наїдків справжні знавці 
своєї справи — кухарі Таїсія Ткачук, Тетяна 
Швець, Ольга Грещишена… Ну а робота ка-
сира Євгенії Стаднік — завжди на виду. Нікого 
не обминає увагою ця усміхнена та привітна 
жінка:  тому, хто розгубився перед таким бага-
тим стелажем, — щось запропонує, порадить, 
роз’яснить…

То й не дивно, що не нарадуються таким 
чудовим кулінарному сервісу та обслугову-
ванню відвідувачі їдальні. Та й не лише тутеш-
ні енергетики, але й працівники довколишніх 
організацій чи просто мешканці сусідніх бу-
динків частенько сюди заходять. 

Б. РОСТЕНКО.

НА УРОК — ДО ЕНЕРГЕТИКІВ!
Почесними гостями одного з дев’ятих 

класів Хмельницького ліцею № 17 стали 
представники ПАТ «Хмельницькобле-
нерго». Їх спеціально запросили сюди на 
перший у цьому навчальному році урок із 
символічною назвою «Від малої батьків-
щини — до Батьківщини». 

Керівник прес-служби Павло Хорошенюк 
і завідуючий музеєм енергетики Микола Ша-
фінський докладно розповіли юним ліцеїстам 
про історію електроенергетики нашого краю 
та сьогочасну діяльність ПАТ «Хмельницько-
бленерго». Діти із захопленням слухали міні-
лекції шановних гостей. А ще — згадували 
свою недавню екскурсію на виставку рари-
тетної електроапаратури, що в Сервісному 
центрі Компанії. На знак дружби енергетики 
подарували ліцеїстам номер газети «Енергія» 
із колективним фото та заміткою про ту екс-
курсію.

Б. РОСТЕНКО.
Фото А. СОЛОНИЦЬКОГО.

Наступного дня ми вирушили до сусідньої 
Білорусі. Найперше — відвідали меморіаль-
ний комплекс «Брестська фортеця-герой». 
Неможливо словами передати ті відчуття 
туги, болю та жалоби, що охопили нас уже з 
перших хвилин перебування в фортеці. Ве-
личні руїни, написи «вмираємо, але не здає-
мося» на стінах казематів, фотографії на чор-
ному фоні... — все це назавжди залишиться в 
нашій пам’яті. Хвилиною мовчання ми вшану-
вали захисників фортеці, котрі загинули тут.

А ще ми побували в Біловезькій Пущі та 
відвідали резиденцію білоруського Діда Мо-
роза. Там ми, такі дорослі, поринули в казку і 
на якусь мить повернулися в безтурботне ди-
тинство. Кожен з нас отримав від Діда Мороза 
невеличкий подарунок.

Увечері на базі відпочинку «Хата Відди-
хата» ми згуртовувалися біля смачних шаш-
ликів, приготовлених чоловічою половиною 
нашої дружньої компанії, українських пісень, 
веселих польок та жартів. Теплота спілкуван-
ня ще більше зблизила всіх нас…

Повертаючись додому, ми завернули до 
озера Святої Анни, що знаходиться в селі 
Онишківці Дубнівського району, неподалік од 

Почаївської Лаври. Занурившись у святу ку-
піль, кожен із нас відчув приплив нових сил…

За приємні і незабутні враження від по-
дорожі хочемо висловити щиру подяку Гене-
ральному директору Товариства О.Л. Шпаку, 
фінансовому директору І.Я. Карповичу, за-

ступнику фінансового директора В.Д. Данил-
ківу та профспілковому комітету Товариства. 
А також велика вдячність водіям В. Василев-
ському і В. Богусайлу за професіоналізм та 
чуйність.

Любов ДАРУН.

Якась утаємничена реалістичність 
криється в живописних полотнах 
хмельничанина Андрія Полозова (на 
фото). Його маки, ромашки, іриси, 
виписані в оригінальній авторській 
манері, — буквально затягують у свій 
прекрасний внутрішній світ — світ 
природної краси і довершеності. Тож 
і не дивно, що жоден відвідувач Сер-
вісного центру ПАТ «Хмельницько-
бленерго» не залишається байдужим 
до цього квіткового «вибуху», що 
його влаштував художник в експози-
ційній частині закладу.

Андрій Полозов із дитинства захо-
плювався малюванням, а ще — творчо 
перевтілював навколишні предмети у 
домі на щось нове, цікаве. У 1997 році закін-
чив Хмельницьку художню школу. Трудовий 
шлях розпочав менеджером із реклами, па-
ралельно освоюючи різні сфери рекламного 

середовища. Так серйозно захопився дизай-
ном, графічними програмами, зайнявся ство-
ренням власних макетів…

Набувши нових знань та умінь, Андрій 
працював у рекламних агентствах дизайне-

ром зі створення креативних рекламних 
макетів, брав участь в організації та про-
веденні престижних шоу та презентацій, 
верстав друковане автомобільне видан-
ня… Але любов до живопису спонука-
ла його до розвитку художнього хисту. 
Тому він вступає до Львівської академії 
мистецтв, навчання в якій успішно закін-
чує в 2011 році за спеціальністю «Худож-
нє скло».

А. Полозов провів уже дві персо-
нальні виставки з живопису, а також 
брав участь у багатьох групових худож-
ніх експозиціях. Нині активно займаєть-
ся живописом та вітражем. Та за потреби 
охоче сідає закомп’ютер, аби створити 

нові цікаві макети для рекламних потреб зна-
йомих і замовників.

Ростислав БАЛЕМА.
Фото Миколи ШАФІНСЬКОГО.

Наші подорожі

ЗРАЗОК УСПІШНОСТІ 
І ДОБРОТИ

Нещодавно у Старокостянтинівському 
ліцеї № 2 відбулося відкриття меморіаль-
ної дошки Михайлові Семеновичу Рудяку, 
уродженцю Старокостянтинова, випус-
кникові-медалістові цієї тоді загальноос-
вітньої школи. Його ім’я навчальний за-
клад став носити півроку тому. І ось — ще 
одна акція з ушанування світлої пам’яті 
Михайла Рудяка, котрий свого часу «осів» 
у Москві, був успішним бізнесменом, за-
сновником та керівником провідної мос-
ковської будівельної компанії «ІНГЕОКОМ» 
та, на жаль, передчасно пішов із життя у 
2007 році.      

На подію прибули з далекого американ-
ського Бостона рідні Михайла Рудяка — бать-
ко Семен Олександрович, мати Руфіна Іонів-
на, сини Олександр і Ернест. Із російської 
столиці приїхала делегація від Хмельницько-
го земляцтва у Москві. Завітали сюди і пред-
ставники місцевої влади, директори та вчите-
лі колишньої Старокостянтинівської ЗОШ № 
2, найближчі друзі та просто — всі, хто знав 
цю прекрасну людину. Серед поважних гос-
тей заходу був і генеральний директор ПАТ 
«Хмельницькобленерго» Олександр Леонідо-
вич Шпак.

Почесну місію — відкрити меморіальну 
дошку — виконали сини та продовжувачі 
справи Михайла Рудяка — Олександр Рудяк, 
президент ЗАТ «Об’єднання «ІНГЕОКОМ», та 
Ернест Рудяк, президент ТОВ «ІНГЕОКОМ-Ме-
неджмент».

Щире слово пам’яті про Михайла Семе-
новича виголосили: Варвара Нікітченко, ко-
лишній класний керівник Михайла; Василь 
Мончак, котрий 24 роки поспіль був директо-
ром Старокостянтинівської ЗОШ № 2; Галина 
Приступа, голова шкільного батьківського ко-
мітету в той час, як тут учився Михайло; його 
друзі Віктор Ніконішин, депутат Старокостян-
тинівської міської ради, та Сергій Тимощук, 
учитель ліцею. Всі вони згадували Михайла 
Рудяка як людину великої ерудиції, глибокої 
віри в ближніх, надзвичайної співчутливості 
та щедрості. Про невід’ємну складову вдачі 
бізнесмена — благодійність — зокрема, роз-
повів очільник Хмельницького земляцтва у 
Москві Валентин Косарик. 

А насамкінець урочистого зібрання лі-
цеїсти вручили символічну почесну стрічку 
батькові людини, чиє ім’я носить їхній ліцей і 
чиє, наче осяяне променями людинолюбства, 
обличчя відтепер завше зустрічатиме їх отут, 
при вході…

Р. МИКОЛИН.

КВІТКОВИЙ У СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРІ«ВИБУХ»
вчинив хмельницький художник, вітражист Андрій Полозов

СВІТЯЗЬ,  БРЕСТ  І…  ДІД  МОРОЗ
Нещодавно працівники фінансової дирекції ПАТ «Хмельниць-

кобленерго» здійснили поїздку до Волинського краю. Справжньою 
окрасою Волині є Шацькі озера, які за чистоту вод називають блакит-
ними очима Волинської землі. Там ми насолоджувались тишею, чис-
тим повітрям і кришталево-чистою водою озера Світязь. Зарядилися 
енергією і змили щоденні турботи…

Це —  у нас 

Постаті

ХОДІМО ДО ЇДАЛЬНІ ТОВАРИСТВА!


