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ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ «Про відзначення Дня енергетика»
22 грудня 2015 року працівники енергетичної галузі України 

відзначають своє професійне свято — День енергетика.
Енергетика — одна з найважливіших та найпотужніших галузей 

народногосподарського комплексу, яка забезпечує сталу робо-
ту підприємств, установ, організацій, інших галузей народного 
господарства, створює затишок на робочих місцях та в оселях 
громадян. Енергетика України пройшла шлях розвитку від ди-
зельних електростанцій, малих ГЕС і енергопотягів до створення 
потужних теплових електростанцій, каскаду гідроелектростанцій 
та надсучасних атомних електричних станцій у складі об’єднаної 
енергетичної системи України.     

Нашим першочерговим завданням є підвищення економічної 
ефективності галузі, створення потужного і маневреного енер-
гетичного комплексу, забезпечення безперебійного постачання 
електроенергією споживачів, створеннz умов для всебічного роз-
витку усіх галузей виробничої та соціальної сфери Хмельниччини. 

Стратегія Товариства базується на задоволенні потреб спожи-
вача в електроенергії, як головного інвестора галузі. «Споживач 
— найвища цінність Компанії».    

Основні стратегічні завдання Товариства — підтримання надій-
ності електропостачання, підвищення якості електричної енергії, 
збільшення обсягів споживання, забезпечення 100% розрахунків 
споживачів, зменшення технологічних витрат електроенергії, 
забезпечення 100% розрахунків з ДП «Енергоринок», удоскона-
лення системи управління, що базується на засадах процесного 
менеджменту.

Наше Товариство увійшло в число передових регіональних 
розподільчих компаній України, динамічно розвивається, повно-
цінно виконує свою місію завершальної ланки у нерозривному 
технологічному ланцюгу від видобутку палива — виробництва 
електроенергії — передачі її магістральними та розподільчими 
мережами — надання їй споживчих якостей з метою задоволення 
потреб споживача, до продажу її споживачу і поверненню коштів 
усім, хто вклав свою працю та матеріальні ресурси у кіловат-го-
дину. Товариство забезпечує 100-відсоткову оплату за придбану в 
Енергоринку електроенергію, нормативний баланс.

ПАТ «Хмельницькобленерго» є однією з небагатьох компаній, 
яка має власну науково-виробничу базу і, крім традиційних для 
обленерго видів діяльності, випускає під своєю торговою маркою 
мобільні і стаціонарні електролабораторії для повірки за місцем 
експлуатації вимірювальних трансформаторів струму та напруги, 
схем комерційного обліку електроенергії напругою 110 кВ, інше 
обладнання та вимірювальні засоби.

Дирекція Товариства прагне до повного і ефективного вико-
ристання наявних людських, матеріальних та фінансових ресур-
сів. За останні роки працівникам ПАТ «Хмельницькобленерго» 
вдалось зберегти та примножити здобутки попередніх поколінь 
Подільських енергетиків. 

Значний внесок в розбудову енергетики області в різні часи 
внесли Олександр Сергійович Дитюк, Василь Степанович Желез-
няк, Олександр Федорович Красовський, Олександр Михайлович 
Голованевський, Микола Андрійович Ігольніков, Петро Іванович 
Родзяк, Леонід Андрійович Дитинюк, Федір Васильович Литвинко, 
Леонід Федорович Фурман, Анатолій Костянтинович Молчанов, 
Василь Петрович Підперигора, Валентин Миколайович Бєлий, 
Іван Петрович Левченко, Валентин Григорович Буднік, Григорій 
Георгійович Собко, Олександр Гнатович Муха, Борис Васильович 
Кравець та багато інших. 

Значних успіхів у виконанні своїх виробничих завдань досягли 
працівники Департаменту високовольтних електромереж (ди-
ректор Слободян О.В.), Департаменту розподільчих мереж (Муха 
О.О.), оперативно-диспетчерська служба (начальник Матвіюк 
В.М.), відділ організації збуту електроенергії (начальник Савчук 
В.Ф.), відділ розподілу балансів та роботи з ринком електроенер-
гії (начальник Слободян О.А.), централізована бухгалтерія (голо-
вний бухгалтер Гаврилюк А.М.), відділ економічних розрахунків та 
тарифної політики (начальник Єрємєєв С.В.), відділ інформаційно-
комунікаційних систем (начальник Дідик В.М.).

Дирекція Товариства висловлює впевненість в тому, що тру-
довий колектив ПАТ «Хмельницькобленерго», використовуючи 
професійний потенціал висококваліфікованих спеціалістів, забез-
печить надійне енергопостачання споживачів, високоефективну 
та економну роботу  відокремлених  підрозділів і Товариства в 

цілому.
Вітаю ветеранів енергетики, пенсіонерів та працівників Това-

риства, трудівників енергетичної галузі Хмельниччини з профе-
сійним святом — Днем енергетика! В цей день хочу віддати шану 
та подякувати Вам за наполегливу працю, витримку, відданість 
спільній справі і високий професіоналізм.

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

Підбиваючи підсумки роботи Товариства у 2015 році, відзнача-
ючи вагомі особисті досягнення працівників у виконанні службо-
вих обов’язків і виробничих завдань, високу трудову і виконавчу 
дисципліну,  особистий внесок у розвиток енергетичної галузі та 
з нагоди відзначення професійного свята — Дня енергетика, —  

НАКАЗУЮ:
1. Преміювати працівників Товариства, нагороджених нагруд-

ним знаком «Відмінник енергетики України»:
Гаврилюка Віталія Івановича — електромонтера з випробу-

вань та вимірювань науково-виробничої лабораторії цеху ремон-
ту обладнання Департаменту ВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Дідика Віктора Микитовича — начальника відділу інформа-
ційно-комунікаційних систем ПАТ «Хмельницькобленерго».

2. Преміювати працівників Товариства, нагороджених Почес-
ною Грамотою Міністерства енергетики та вугільної промисло-
вості України:

Пахуту Володимира Петровича — заступника директора Де-
партаменту ВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Чубатько Бориса Івановича — старшого майстра виробничої 
служби висовольтних ліній Департаменту ВЕМ ПАТ «Хмельниць-
кобленерго».

3. Преміювати працівників Товариства, нагороджених Подякою 
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України:

Богнена Анатолія Станіславовича — електромонтера з екс-
плуатації розподільчих мереж Городоцького РЕМ;

Гриневич Олену Павлівну — заступника директора з розви-
тку інформаційних технологій ПАТ «Хмельницькобленерго».

4. Преміювати працівників Товариства, нагороджених Почес-
ними Грамотами Хмельницької обласної державної адміністрації:

Гуляєва Володимира Назаровича — інженера з випробувань 
та вимірювань СЕЛД та ПА Департаменту РМ ПАТ «Хмельницько-
бленерго»;

Українця Віктора Богдановича — електромонтера оператив-
но-виїзної бригади Чемеровецького РЕМ;

Яремчука Василя Миколайовича — диспетчера Ізяславсько-
го РЕМ.

5. Преміювати працівників Товариства, нагороджених Грамота-
ми Хмельницької обласної Ради:

Кравця Бориса Васильовича — заступника директора з мар-
кетингу та енергозбуту ПАТ  «Хмельницькобленерго»;

Манільчука Анатолія Володимировича — начальника служ-
би з питань цивільного захисту — помічника генерального дирек-
тора ПАТ “Хмельницькобленерго”;

Патланя Віктора Миколайовича — електромонтера диспет-
черського устаткування та телеавтоматики СЗДТК Департаменту 
ВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Федчишина Юрія Вікторовича — начальника дільниці Біло-
гірського РЕМ.

6. Преміювати працівників Товариства, яким оголошено Подя-
ки Хмельницької обласної державної адміністрації:

Бондарчук Ларису Михайлівну — начальника відділу праці 
та заробітної плати ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Кліменко Тетяну Анатоліївну — начальника сектору відді-
лу розподілу, балансів та роботи з ринком електроенергії ПАТ  
«Хмельницькобленерго»;

Магдіна Валентина Антоновича — заступника директора з 
загальних питань Хмельницького МРЕМ.

7. Преміювати працівників Товариства, яким оголошено Подя-
ки Хмельницької обласної Ради:

Пилипчука Василя Миколайовича — електромонтера з екс-
плуатації розподільчих мереж Славутського РЕМ;

Сторожука Петра Івановича — начальника дільниці Краси-
лівського РЕМ;

Танського Володимра Юрійовича — головного інженера По-

лонського РЕМ.
8.  Занести на Дошку Пошани Товариства та преміювати:
Алексіїва Миколу Федоровича — електромонтера оператив-

но-виїзної бригади Дунаєвецького РЕМ;
Бернацького Василя Дмитровича — майстра виробничої 

дільниці Ізяславського РЕМ;
Гилюка Анатолія Володимировича — майстра виробничої 

служби високовольтних ліній Департаменту ВЕМ ПАТ «Хмель-
ницькобленерго»;

Грома Андрія Степановича — директора Летичівського РЕМ;
Грохольського Віктора Анатолійовича — майстра виробни-

чої дільниці Кам’янець-Подільського РЕМ;
Грубі Георгія Борисовича — директора Кам’янець- Поділь-

ського РЕМ;
Єремєєва Сергія Володимировича — начальника відділу 

економічних розрахунків та тарифної політики ПАТ «Хмельниць-
кобленерго»;

Кабачинського Олександра Костянтиновича — провідно-
го інженера відділу інформаційно-комунікаційних систем ПАТ 
«Хмельницькобленерго»;

Корженьовську Валентину Миколаївну — техніка з догово-
рів підрозділу маркетингу та енергозбуту Новоушицького РЕМ;

Лазоряк Наталію Ігорівну — провідного інженера відділу роз-
поділу, балансів та роботи з ринком електроенергії ПАТ «Хмель-
ницькобленерго»;

Міщука Івана Миколайовича — майстра виробничої дільниці 
Білогірського РЕМ;

Надворного Олега Дмитровича — електромонтера з ремон-
ту та обслуговування електроустаткування СП Департаменту ВЕМ 
ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Поліщука Олександра Леонідовича — майстра виробничої 
дільниці Летичівського РЕМ;

Старушка Олександра Васильовича — майстра виробничої 
дільниці Чемеровецького РЕМ;

Слободяна Валерія Вацлавовича — майстра виробничої 
дільниці Ярмолинецького РЕМ;

Тулупова Бориса Петровича — директора Дунаєвецького 
РЕМ.

Щиро зичу всім працівникам Товариства, пенсіонерам, трудів-
никам енергетичної галузі області, Вашим сім’ям, рідним і близь-
ким доброго здоров’я, благополуччя, достатку, тепла і затишку в 
кожній оселі!   

                   Генеральний директор   
  О.Л. Шпак  

З нагоди професійного свята — Дня енергетика — нака-
зом генерального директора ПАТ «Хмельницькобленер-
го» О.Л. Шпака чимало працівників нагороджено Грамо-
тами Товариства, багатьом оголошені Подяки. Премійо-
вано і працівників, які трудяться у Товаристві більше року 
і не мають діючих дисциплінарних стягнень. Пенсіонерам 
Товариства надано матеріальну допомогу.

Дорогі ветерани енергетики, 
колеги, працівники енергослужб 

та споживачі електроенергії ! 
Від імені  колективу енергопостачаль-

ної компанії «Хмельницькобленерго» 
прийміть  найщиріші вітання з профе-
сійним святом — Днем енергетика та 
20-річчям створення Компанії!

На  енергетиків  області  покладено   
високу  відповідальність  за надійне та 
безперебійне постачання електричної 
енергії,  з чим вони успішно справляють-
ся. Від нашого професійного виконання 
своїх обов’язків та сумління залежить 
стабільна  робота  економіки та  якість  
життя  наших  громадян.

Бажаю всім енергетикам та спожива-
чам електроенергії, ветеранам галузі та 
колегам-енергетикам міцного здоров’я, щастя, миру та злагоди, світла й тепла, 
добробуту у Ваших родинах. Нехай професійна майстерність, плідна праця і 
творчі задуми приносять Вам нові значні здобутки та процвітання енергетичної 
галузі на благо України і  могутності нашої незалежної держави!

З  найкращими побажаннями, 
         Олександр ШПАК,

генеральний директор
         ПАТ «Хмельницькобленерго».                                       

Шановні друзі! 
Дозвольте від щирого серця привітати Вас із 

професійним святом. 
Це був надскладний рік для енергетиків, і саме 

завдяки відданій та професійній праці кожного з 
Вас нам вдалося пройти його з гідністю. 

Ми змогли забезпечити світло в домівках, 
незважаючи на війну на Сході України та зруйновані 
комунікації, незважаючи на надвисокі температури 
влітку і рекордно низький рівень води в річках.  

Ми силами енергетиків щоденно відновлюємо 
пошкоджені лінії, але при цьому і будуємо нові 
— уперше за багато років нова лінія забезпечить 
Київський енерговузол енергією з Рівненської 
атомної станції. 

Ми змогли на повну потужність завантажити ті 
ресурси, які були в наявності — атомна енергетика  

виробила на три з половиною мільярди кіловат 
більше, ніж це планувалося за рік до нас. Це — 
зекономлене вугілля. Це — безпека і стримування 
тарифу. Але ми і розвиваємося — цього року здано 
в експлуатацію другу лінію Дністровської ГАЕС. 

Але при цьому ми не забуваємо, що зараз — час 
змін. Саме цього року Міністерство підготувало 
і подало до Кабінету Міністрів України новий 
Закон про ринок електроенергії, розроблений за 
європейськими правилами. 

Усе це — наш внесок у Незалежність, яку ми 
виборюємо. Усе це — наше служіння Україні. 

За що низький Вам уклін. 
З повагою —

Володимир ДЕМЧИШИН,
Міністр енергетики та вугільної 

промисловості України.

Шановні енергетики !
Від Наглядової ради ПАТ «Хмельницькобленер-

го» щиро вітаю Вас із професійним  святом — Днем  
енергетика та 20-річчям створення Компанії! 

У цей день ми вшановуємо колектив енергій-
них, ініціативних людей, які зуміли організувати 
і успішно розвинути свою справу. Втілювати в 
життя нові ідеї та проекти — це талант і одно-
часно велика праця, гідна пошани і підтримки. Ви 
займаєтеся по-справжньому важливою і відпові-
дальною роботою!  

У свій 20-річний ювілей енергетики довели 
свою спроможність і надійність у  виконанні по-
кладених  на  них завдань, чим  оправдали  довіру  
акціонерів  та держави  як  головного  акціонера. 

Менеджментом  Компанії  на  чолі  з  гене-
ральним  директором Шпаком О.Л. обрано  шлях   

всебічного  задоволення  потреб  споживачів 
і,  як результат, — забезпечення стовідсоткових 
розрахунків за електроенергію, скорочення 
технологічних витрат, отримання прибутків та 
виконання своєї основної місії — надійного елек-
тропостачання. Ваша щоденна праця, професіо-
налізм та самовідданість — це вагомий вклад в 
покращення якості життя мільйонів наших спів-
вітчизників.

Міцного  здоров’я, щастя  і  добробуту  Вам і  
Вашим сім’ям,  нехай  Ваша  професійна  майстер-
ність  та  творчі  задуми  сприяють  отриманню  
високих  результатів  праці.  

З   найкращими  побажаннями,  
Валентина КАЛЬНІЧЕНКО,

 Голова Наглядової  ради  
ПАТ «Хмельницькобленерго».

Вітання 
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Прес-конференція

ЕНЕРГЕТИКИ ПІДБИВАЮТЬ ПІДСУМКИ:
ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» — 2015

На базі Ярмолинецького РЕМ відбулася ви-
робнича нарада з керівниками відокремле-
них підрозділів ПАТ «Хмельницькобленерго». 
Мова йшла про підсумки роботи за 10 місяців 
2015 року та стратегію подальшої діяльності 
Компанії. 

Перший заступник генерального директо-
ра — директор з маркетингу та енергозбуту 
ПАТ «Хмельницькобленерго» Олег Козачук 
передусім розповів про перспективи поді-

лу Компанії за напрямками ді-
яльності — постачання та збут 
електроенергії, а також про 
анонсовану державою привати-
зацію її. Всі ці зміни очікують  на 
хмельницьких енергетиків уже в 
найближчі роки, зазначив О. Ко-
зачук. А відтак глибоко проана-
лізував роботу  кожного підроз-
ділу та Компанії загалом у році 
нинішньому. Було відзначено чи-
мало позитивних моментів, але 
головна увага директорів РЕМів 
та їхніх заступників зосереджу-
валася на проблемних питаннях, 
упущеннях. Йшлося, зокрема, 

про необхідність активізувати реалізацію та 
облік електроенергії, боротьбу з крадіжками 
її із мереж Компанії, вдосконалити методику 
зменшення технологічних витрат. 

О. Козачук акцентував увагу присутніх на 
посиленні інформаційно-аналітичної роботи 
серед енергетиків. На новий вищий рівень 
буде піднято комп’ютерну білінгову систему, 
яка діє в ПАТ «Хмельницькобленерго», сис-

тему АСКОЕ. Також перший за-
ступник генерального директора 
поставив задачу: чітко регламен-
тувати, спростити і повідомити 
споживачам процедуру зонного 
обліку електроенергії, яка остан-
нім часом стрімко набуває попу-
лярності.     

З окремих завдань технічного 
розвитку електромереж на на-
раді виступив заступник гене-
рального директора — головний 
інженер ПАТ «Хмельницькобле-
нерго» Анатолій Степанюк. Пові-
домив, що завдяки злагодженій 
роботі підрозділів щодо підготов-
ки до осінньо-зимового періоду 2015-2016 
р.р. Компанія своєчасно отримала Акт готов-
ності до зими, і закликав керівництво РЕМів 
докласти всіх зусиль до безперебійного та 
якісного енергопостачання на теренах краю 
за будь-яких погодних умов. 

Окремим пунктом порядку денного нара-
ди була презентація «Регламенту виконання 
робіт із формування балансів електроенергії 

та зниження ТВЕ в мережах 10-6-0,4 кВ та 110-
35 кВ ПАТ «Хмельницькобленерго». Її провів 
заступник головного інженера — начальник 
відділу енергоаудиту Петро Луців. Новоство-
рена методика дозволить обласним енерге-
тикам систематизувати управління витратами 
електроенергії, аби звести їх до можливого 
мінімуму. 

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.

ПРО ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ Й ЗАВДАННЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ
На часі

Напередодні Дня енергетика  гене-
ральний  директор ПАТ «Хмельниць-
кобленерго» Олександр Шпак  провів  
прес-конференцію з нагоди  професій-
ного свята та 20-річчя створення Компа-
нії. Вона проходила в режимі прямого 
спілкування з представниками всеукра-
їнських та обласних мас-медіа у студії 
відеоконференцзв’язку хмельницького 
Сервісного центру, а також із журналіс-
тами, котрі перебували в студіях Дуна-
євецького, Летичівського, Кам’янець-
Подільського міського, Шепетівського, 
Чемеровецького, Ярмолинецького  РЕМ. 

Насамперед Олександр Шпак розповів 
учасникам конференції про етапи створення 
та  розвитку Компанії, становлення та утвер-
дження її як однієї з провідних компаній елек-
троенергетичної галузі України, яка отримала  
визнання  на  вітчизняному та міжнародному 
рівнях. Пригадав, як на  початку  діяльності, 
що  збігся  з  періодом  платіжної  кризи, ін-
фляції, сурогатних форм розрахунків, барте-
ру, недосконалої тарифної політики у країні,  
Компанії  довелося  зіткнутися  з дефіцитом 
обігових коштів та збитковістю: «Це був пері-
од, коли рівень розрахунків споживачів пе-
ред  Компанією «живими» коштами складав 
лише 9 відсотків!..»  У 1995 році  в усіх  під-
розділах  налічувалося лише 12 персональ-
них  комп’ютерів, не було офісних приміщень 
для  розміщення персоналу  Компанії  і  навіть 
пристойного приміщення  для обслуговуван-
ня споживачів електроенергії. І це — лише 
неповний перелік умов, в яких Компанія по-
винна була утвердитись як  суб’єкт  господар-
ської діяльності. 

Міцний  фундамент ПАТ «Хмельницькобле-
нерго» був  закладений  ветеранами енерге-
тики,  які в той час втілювали у життя  плани  
суцільної  електрифікації та розвитку енерге-
тики держави. 

За 20 років завдяки обраній стратегії мак-
симального  задоволення  потреб споживачів 
під гаслами «Споживач — найвища цінність 

Компанії» та «Спожи-
вач — головний інвес-
тор Компанії»,  впрова-
дженню  процесного 
менеджменту та  но-
вих ефективних форм 
управління Компанія  зі 
збиткової,  що не мала 
достатньої виробничої  
бази,  стала  однієї з по-
тужних,  кращих енер-
гокомпаній України. 

Починаючи з 1998 
року  і донині Компа-
нія — прибуткова,  за 
винятком 2001-го, коли  

їй  довелося екстрено ліквідовувати наслідки 
стихійного лиха — обледеніння у 13 районах  
області.  Ось і за 11 місяців року нинішнього 
ПАТ «Хмельницькобленерго» сплачено по-
датків та обов’язкових платежів до бюджету 
— 174,6 млн.грн.

Колектив успішно виконує першочергові 
завдання з безперебійного та надійного по-

стачання електроенергії, підвищення еко-
номічної ефективності господарської діяль-
ності. Досягнуто нормативний баланс елек-
троенергії, взято під  контроль технологічні 
витрати електроенергії  в  мережах 110-35-10-
6-0,38 кВ з поступовим зменшенням показни-
ка витрат і доведення його нижче нормативу. 
Досягнуто поступове зменшення  технологіч-
них витрат електроенергії нижче норматив-
ного показника та достовірність обліку. Так, 
у 2014 році  зекономлено  51,8 млн. кВт.год., 
чим  заощаджено 52,5 млн. грн., за 11 місяців 
2015 року — 49,8 млн. кВт.год. (66,3 млн. грн.). 
Рівень розрахунків з ДП «Енергоринок» та 

оплату електроенергії споживачами доведе-
но до 100% і більше. 

З метою максимального  задоволення по-
треб споживачів електроенергії в  усіх  ра-
йонах області створено мережу сервісних 
центрів європейського  рівня, що  дозволило 
розширити діапазон послуг та покращити їх 
якість. Нині можна отримати  кваліфіковані  
послуги в  семи сервісних центрах та 25-ти 
сервісних пунктах підвищеної комфортності.

Перспективи Компанії, зазначив О. Шпак, 
пов’язані із впровадженням процесів рефор-
мування в енергетиці, зокрема, виконанням 
вимог другого і третього енергетичних паке-
тів енергетичної євроінтеграції, переходом 
до нової моделі ринку, регуляторної політики 
та ефективного використання паливно-енер-
гетичних ресурсів. Детально прокоментував 
генеральний директор Компанії й прийдеш-
ню приватизацію її, яка, на його переконання, 
є велінням часу: «Поки Компанія не привати-
зована, вона не має доступу до інвестицій і не 
може повністю реалізувати свій потенціал як 
акціонерне товариство…»

Також О. Шпак повідав представникам мас-
медіа подробиці будівництва підстанції «При-
бузької», інженерно-лабораторного корпусу 
у Хмельницькому та інших об’єктів Компанії. 
Журналісти отримали вичерпну інформацію 
та відповіді на свої запитання. 

А насамкінець, вітаючи всіх з Днем енер-
гетика та Новорічно-Різдвяними святами, 
генеральний директор ПАТ «Хмельницько-
бленерго» мовив: «У нас совість чиста перед 
тими, хто був до нас, хто буде після нас і хто 
всі ці двадцять років був із нами!..»

Лариса ПОЛОНЕВИЧ,
Ростислав БАЛЕМА.

Постаті
ФУНДАТОРИ ЕНЕРГЕТИКИ КРАЮ                      

Минуло 20 років  відтоді, коли за наказом  Мі-
ністерства енергетики та  електрифікації Украї-
ни від 17.08.1995 р. № 157  на базі  Північного 
та Південного  підприємств  електромереж і 
Кам’янець-Подільської  ТЕЦ колишнього ВЕО 
«Вінницяенерго» було  створено  енергопоста-
чальну компанію «Хмельницькобленерго». Ця 
подія  відповідала  структурним перетворенням  
в  електроенергетичному  комплексі України та 
переходу до ринкової економіки. Міцний  фун-
дамент  Компанії було закладено  ветеранами  
кількох  поколінь енергетиків.

Ціла епоха розвитку енергетики  Подільсько-
го  краю пов’язана з професіоналами з великої 
літери, такими як Георгій  Антонович Грод-
ський — перший керівник обласного підпри-
ємства сільських електромереж «Сільенерго», 
Олександр Михайлович Голованевський 
— директор з будівництва електростанцій, а 
пізніше керівник «Сільенерго», Микола Андрі-
йович Ігольніков — директор електростан-
ції, директор підприємства високовольтних 
електромереж,  Василь Степанович Желез-
няк  — директор Південного підприємства 
електромереж, Костянтин Євгенович Драган 
— головний інженер високовольтного  підпри-
ємства електромереж, Михайло Микитович 
Гарбузенко — начальник Хмельницького РЕМ, 
Петро Іванович Родзяк — директор  «Сілье-
нерго»,  Іван Іванович Кратенко — головний 
інженер підприємства «Сільенерго», Олек-
сандр Сергійович Дитюк — директор Пів-
нічного підприємства електромереж,  перший 
голова правління ДАЕК «Хмельницькобленер-
го»,  Рудаков Володимир Іанович — дирек-
тор Кам’янець-Подільської ТЕЦ, Журба Пилип 
Іванович — начальник служби підстанцій Пів-
денних електромереж,  Іван Пилипович Гав-
рилюк — заступник директора Департаменту 
розподільчих мереж «Хмельницькобленерго», 
Іван Михайлович Мимра — заступник дирек-
тора з енергозбуту  Південних електромереж,  
Микола Павлович  Мельник — заступник 
директора з енергозбуту  Північних електро-
мереж, Микола Миколайович Кунинець — 
заступник генерального директора Компанії 
з енергозбуту, Олексій Степанович Рабійчук 
— начальник служби високовольтних  ліній  
Південних електромереж, Буднік Валентин 
Григорович — начальник Ізяславського РЕМ, 
Камінський Святослав Георгійович — заступ-
ник головного інженера Хмельницьких Північ-
них електромереж, начальник ОДС, Гулий Юрій 
Васильович — заступник директора з охорони 
праці, Дзяний Микола Іванович — головний 
інженер Хмельницьких південних електроме-
реж,  Цехмістер Георгій Георгійович — голова  
Хмельницького обкому профспілки енергетиків 
та багато інших.

Великим професіоналізмом відзначилися 
керівники, інженери, а також  електромонте-
ри, які за будь-якої  погоди  зводили  лінії елек-
тропередач, енергетичні споруди, виконували 
обходи ЛЕП і підстанцій, поточні і капітальні 
ремонти, усували аварійні ситуації.  Ми завжди 
пам’ятаємо їх  і  віддаємо  їм належну шану.

Колектив 
ПАТ «Хмельницькобленерго». 
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Добре слово про колег

В переддень професійного свята Дня 
Енергетика хотілося б розповісти про ді-
яльність Дунаєвецького РЕМ та наш колек-
тив. Нині Дунаєвецький район електричних 
мереж обслуговує 746 км ліній 10 кВ, 1200 
км ліній 0,4 кВ та 444 трансформаторних 
підстанції, а також 2 розподільчих пункти. 
Ці електричні мережі обслуговують 6 ви-
робничих бригад, три з яких — віддалені. 

Надійне та якісне електропостачання — 
це першочергове наше завдання, яке ство-
рює позитивний імідж Товариства. Тому 
більшість поставлених в 2015 році цілей 
та задач були спрямовані на задоволення 
вимог наших споживачів щодо надійності 
електропостачання. Для цього впродовж 
2015 року було зроблено:

На ПЛ-10 кВ:
відремонтовано 21 км ПЛ;
замінено 94 дефектних опори та 268 ізо-

ляторів;
розчищено 119 км траси;
проведено періодичний огляд 750,5 км 

ліній;
перевірено стан 351 опори;
поновлено нумерацію на 5174 опорах;
проведено перетягування проводів в 

прогонах ПЛ довжиною 54 км.
На ПЛ-0,4 кВ:
відремонтовано 17 км ПЛ та замінено 8,1 

км проводу;
замінено 224 дефектних опор та 464 ізо-

ляторів;
розчищено 179 км траси;
проведено періодичний огляд 1037,7 км 

ліній;
перевірено стан 895 опор;
поновлено нумерацію на 9133 опорах;
проведено перетягування проводів в 

прогонах ПЛ довжиною 148,4 км.
На ТП-10/0,4 кВ:
відремонтовано 37 ТП-10/0,4 кВ;
відремонтовано 12 та замінено 2 

роз’єднувачів;
відремонтовано 27 та замінено 35 ру-

бильники;
замінено 15 прохідних ізоляторів;
замінено 12 силових трансформаторів;
замінено 7 автоматичних вимикачів;
проведено періодичні огляди та ТО 1288 

ТП.
Виконано всі заходи по підготовці до 

роботи в зимовий період. Також РЕМ в по-
вному обсязі укомплектовано аварійним 
запасом та первинними засобами пожежо-
гасіння. В РЕМ є розроблені та погоджені 
з РДА графіки аварійного відключення, які 
доведено до споживачів. Протипожежні 
та протиаварійні тренування проводяться 

за графіками, а планові та позапланові ін-
структажі відповідно до вимог чинних нор-
мативних документів.

Головним досягненням Дунаєвецького 
РЕМ є виконання основних та додаткових 
показників енергозбутової та експлуатацій-
ної діяльності, що з наростаючим підсум-
ком за 10 місяців 2015 року в комплексі по-
казників дало можливість зайняти перше 
місце в рейтингу районів електромереж.

Всі досягнення та здобутки говорять про 
ефективне використання людських ресур-
сів, високий професіоналізм персоналу та 
відданість кожного працівника своїй спра-
ві. Хочу відзначити найкращих працівників 
Дунаєвецького РЕМ, серед яких:

Безкидевич Микола Миколайович — 
електромонтер з експлуатації розподіль-
чих мереж;

Небесний Михайло Григорович — елек-
тромонтер з експлуатації р/м;

Дідур Сергій Анатолійович — водій май-
стерської дільниці;

Масляк Борис Олександрович — водій;
Мельник Віктор Йосипович — тракто-

рист;
Артковський Олександр Іванович — 

тракторист;
Магера Володимир Миколайович — во-

дій автовишки;
Уривко Надія Іванівна — контролер сто-

лу довідок;
Чухрій Володимир Леонідович — інже-

нер з організації експлуатації та ремонту 
розподільчих мереж;

Бельський Андрій Олександрович — ін-
женер з організації експлуатації та ремонту 
розподільчих мереж;

Карпович Василь Кирилович — майстер 
виробничої дільниці;

Ліннік Світлана Євгенівна — керівник 
розрахункової групи;

Хитряк Олексій Володимирович — дис-
петчер.

А ще хотілося б подякувати керівництву 
Товариства та профспілковому комітету за 
наданий автобус для поїздки в дендроло-
гічний парк «Софіївка» та на фонтан «Ро-
шен» в м. Вінниці.

Шановні колеги, працівники ПАТ «Хмель-
ницькобленерго», щиро вітаю Вас із про-
фесійним святом — Днем енергетика та 
майбутніми Новорічними святами! Зичу 
усім Вам щастя, здоров’я, сімейного благо-
получчя, добра, миру й усіляких гараздів, 
стабільності та впевненості у завтрашньо-
му дні!

Борис ТУЛУПОВ,
директор Дунаєвецького РЕМ.

Успішна робота кожної окремої галузі госпо-
дарства безпосередньо залежить від ефективного 
функціонування енергетичного сектору. В наш час 
люди не уявляють свого життя без енергії, елек-
тричного світла,  електроприладів. А дбають про 
безперебійне електропостачання Чемеровецько-
го  району працівники Чемеровецького РЕМ.

Працює в РЕМ 79 чоловік. Це  інженерні пра-
цівники,  диспетчерська група, бригади розпо-
дільчих мереж і підрозділ маркетингу та збуту. 
Всі вони разом прагнуть попередити і ліквідувати 
технологічні порушення, аби забезпечити надійне 
і безперебійне енергопостачання споживачів.

Центром керування електричних мереж є дис-
петчерська, до якої сходяться всі відгалуження 
електромережі району. Чергові диспетчерської — 
справжні фахівці у цій сфері. Від їх компетентності 
залежить не тільки гармонійне управління дис-
петчерським пунктом, а й організація і вирішення 
поточних питань з ремонту та ліквідації аварійних 
ситуацій. 

Бригади розподільчих мереж належать до спе-
ціалістів, котрі забезпечують електроосвітлення в 
наших оселях, на підприємствах і в організаціях. 
Таких бригад у нас  три. Це завдяки їм своєчасно 
виконуються планові і аварійні роботи задля на-
дійного і безперебійного  енергопостачання.

Для підтримання електричних мереж району 
в належному технічному стані виконано значний 
обсяг робіт. За 10 місяців поточного року викона-
но ремонт ПЛ-0,4 кВ — 16,55 км на суму 423,6049 
тис. грн., ремонт ПЛ-10 кВ — 25,17 км на  суму 167 
тис. грн..  Здійснено капремонт 43 трансформа-
торних підстанцій ТП-10/0,4 кВ на суму 168 тис. 
грн..  

У 2015 році колектив  Чемеровецького району 
електричних мереж працює стабільно і злагодже-
но, успішно виконуючи доведені йому плани та 
завдання, отож цілком заслужено займає провід-
ні місця в рейтингу  щодо  показників діяльності 
районів електричних мереж. 

Ми, керівництво та спеціалісти району елек-
тромереж, і надалі будемо робити все від нас за-
лежне, аби наша праця не викликала нарікань як 
з боку жителів району, так і зі сторони інших спо-
живачів. Це і буде для нас найвищою оцінкою за 
нашу трудову діяльність, підтвердженням нашого 
високого професіоналізму.

Вітаємо усіх працівників електричної галузі  з 
професійним святом — Днем енергетика, а та-
кож із Новорічними святами! Бажаєм всім Вам та 
Вашим сім’ям міцного здоров’я, родинного щас-
тя, добробуту, хороших відносин у колективах та 
професійного зростання. Нехай Ваша праця при-
носить тільки радість та задоволення, а життєва 
енергія й оптимізм завжди будуть вірними супут-
никами.

Сергій БЕРЛАДІН,
директор Чемеровецького РЕМ.

Іван Миколайович Міщук народився 19 трав-
ня 1953 року в селі Семенів Білогірського райо-
ну. В 1973 році закінчив Стрийський технікум 
механізації та електрифікації сільського госпо-
дарства. Після служби в армії  з 1975 року до 
цього часу працював в Білогірському РЕМ на 
посадах інженера лабораторії, старшого май-
стра, нині — майстер виробничої дільниці.

І. Міщук неодноразово займав призові міс-
ця в змаганнях «Краща бригада за професією» 
в області і в ПЕО «Вінницяенерго». За сумлінну 
працю був нагороджений грамотами, занесе-
ний на Дошку пошани району і підприємства 
електричних мереж.

Іван Миколайович є уважним та турботливим 
наставником молоді, займається підготовкою 
молодих працівників. Завжди підтримує в на-
лежному стані електричні мережі довіреної 
йому дільниці.

З нагоди професійного свята бажаємо Іва-
ну Миколайовичу великого людського щастя, 
міцного здоров’я, нових успіхів та здобутків у 
праці.

Колектив Білогірського РЕМ.
На фото:   І. Міщук  (крайній зліва)  серед пра-

цівників своєї виробничої дільниці.

СПРАВЖНІЙ МАЙСТЕР СВОЄЇ СПРАВИ

З чим йдемо у Рік Новий?

ДУНАЄВЕЦЬКИЙ РЕМ: ТРАДИЦІЙНО 
СЕРЕД ПЕРШИХ

ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ РЕМ:
УСПІШНИЙ РОЗВИТОК

В РАМКАХ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЯ 

ЯКОСТІ…
Вже понад 25 років з ініціативи Європейської 

організації з якості за підтримки ООН щорічно у 
другий четвер листопада відзначається Всесвіт-
ній день якості. Вперше світова громадськість від-
значила цей день в 1989 році. А через шість років 
Європейська організація якості оголосила тиж-
день, в який потрапляє цей другий листопадовий 
четвер, Європейським тижнем якості.

  Метою Всесвітнього дня якості є популяри-
зація високої якості продукції та послуг, а також 
активізація діяльності, спрямованої на привер-
нення уваги до проблеми якості. Адже мова йде 
не тільки про безпеку товарів для людини і навко-
лишнього середовища, а й про ступінь задоволе-
ності запитів і очікувань споживачів.

В ПАТ «Хмельницькобленерго»   в рамках Все-
українського тижня якості традиційно відбулося 
інформування працівників товариства про впро-
вадження вимог оновленої версії міжнародного 
стандарту ISO 9001:2015, подальший розвиток 
системи управління Товариства та відповідність 
її вимогам Європейській моделі ділової доскона-
лості.

Валерій ГЕРАСИМЧУК,
начальник відділу управління якістю

ПАТ «Хмельницькобленерго».

ТРЕНУВАЛИСЯ УПРАВЛЯТИ… 
ЗМІНАМИ

У Сервісному центрі ПАТ «Хмельницькобленер-
го» відбувся тренінг «Управління змінами в орга-
нізації» для заступників генерального директора, 
заступників директорів, начальників підрозді-
лів Компанії, директорів районів електромереж. 

Його проводила бізнес-тренер, доцент кафедри 
менеджменту Тернопільського національного 
економічного університету, кандидат економіч-
них наук  Марія Корман в рамках «Розроблення 
проекту забезпечення відокремлення та не-
залежності діяльності з передачі електричної 
енергії місцевими (локальними) електричними 
мережами та з постачання електричної енергії за 
регульованим тарифом» (керівник проекту — за-
відувач кафедри менеджменту ТНЕУ, доктор еко-
номічних наук, професор Василь Брич). 

Учасники заходу у формі жвавого спілкування 
та обміну досвідом поглибили свої управлінські 
знання за спеціально підготовленими бізнес-тре-
нером тематичними блоками:  «Емоційна ком-
петентність у бізнесі», «Лідери — агенти змін», 
«Стратегії і стилі навчання», «Ефективна комуніка-
ція з підлеглими».

Таким чином, ПАТ «Хмельницькобленерго» 
вкотре дієво підтвердило послідовність та на-
полегливість в удосконаленні власної системи 
управління.

ЗАДЛЯ ПОГЛИБЛЕННЯ 
АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗНАНЬ 
В рамках чергових курсів директорів РЕМів ПАТ 

«Хмельницькобленерго» у навчально-курсовому 
комбінаті Компанії було проведено заняття на 
тему дотримання антикорупційного законодав-
ства. 

Уповноважений з питань виконання Антико-
рупційної програми ПАТ «Хмельницькобленерго» 
Петро Драпатий розповів керівникам відокрем-
лених підрозділів Компанії про основні ознаки 
корупції як негативного суспільного явища, про 
необхідність дотримання вимог антикорупцій-
ного законодавства, а також Антикорупційної 
програми ПАТ «Хмельницькобленерго», затвер-
дженої наказом генерального директора ПАТ 
«Хмельницькобленерго» №336 від 30 квітня 2015 
року. Особливо акцентувалося на трудовій, ви-
конавській дисципліні, а також на подоланні осо-
бистісного конфлікту інтересів, який іноді вини-
кає у колективах.

Одержані директорами РЕМів знання П. Дра-
патий закликав активно поширювати серед всіх 
працівників структурних підрозділів Компанії. 
Цьому мають прислужитися і спеціальні пам’ятки 
з антикорупційного законодавства, роздані ра-
йонним посадовцям-енергетикам.

Прес-служба 
ПАТ «Хмельницькобленерго».

Наші новини
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Добре слово про колег

Ось і знову промайнув ще один трудовий рік 
колективу Летичівського РЕМ. Впродовж 2015 
року працівники РЕМ сумлінно та наполегливо 
виконували свої обов’язки, доведені плани, по-
ставлені завдання. 

Якими подіями, здобутками та досягненнями 
запам’ятався пройдешній рік для колективу Ле-
тичівського РЕМ?

До дня незалежності на районну дошку по-
шани було занесено одного з кращих праців-
ників району мереж — інженера з організації 
експлуатації та ремонту Летичівського РЕМ 
Шандигу Віталія Пилиповича.

В цьому ж році проведено комплекс робіт з 
покращення зв’язку між Летичівським РЕМ та 
Меджибізьким сервісним пунктом — налаго-
джено оптоволоконне сполучення.  Тепер при 
обслуговуванні споживачів Меджибізької діль-
ниці незручностей немає ні в них, ні в персона-
лу, який їх обслуговує. Всі операції при прийомі 
споживачів як побутового, так і юридичного 
сектору проводяться миттєво.

При співпраці з місцевими органами влади 
та керівництва РЕМ було відновлено вуличне 
освітлення в селах Головчинці, Лисогірка, Сус-
лівці та частини смт. Летичів.

Зміни в кращий бік відбулися і з енергоефек-
тивності. Так, перед початком опалювального 
періоду за підтримки керівництва Товариства 
було модернізовано котельні адміністративно-
го приміщення РЕМ та гаражів, для енергозао-
щадження встановлено нові сучасні електро-
котли з високим рівнем ККД.

Влітку цього ж року проведено повну рекон-
струкцію системи пожежного захисту гаражів 
та складського приміщення РЕМ, що суттєво 
поліпшило стан справ у сфері пожежної безпе-
ки та охорони праці.

Не забули ми і про підвищення рівня обізна-
ності працівників РЕМу з цивільного захисту. 18 
листопада в РЕМ було проведено щорічне пла-
нове навчання з цивільного захисту. Відпрацьо-
вано ряд заходів при змодельованих аварійних 
ситуаціях, а саме пошкодженні на лінії електро-
передач, пожежі на трансформаторній підстан-
ції 10/0,4 кВ, «повітряна тривога» з негайною 
евакуацією до укриття, яке розташоване у під-
вальному приміщенні РЕМ.

Хороших результатів у роботі досягли такі 
працівники РЕМ: керівник ОДГ Філіпчук С.В., го-
ловний бухгалтер Пастер С.В., старший майстер 
Поліщук О.Л. майстри  Чекіна С.В., Антонюк В.Д., 
інженер з організації експлуатації та ремон-

ту Шандига В.П.., економіст Злочевський О.В., 
електромонтер з експлуатації розподільчих ме-
реж Мул О.А., електромонтери ОВБ Мишенко 
Д.В. та  Якушкін М.В.,  контролер столу довідок 
Котляр Л.Л..

За 2015 рік силами РЕМ було виконано такі 
роботи:

— відремонтовано 21 км ПЛ-10кВ та 17 км 
ПЛ-0,4км;

— замінено опор 10 кВ — 18, 0,4 кВ — 46;
— замінено провода 0,4 кВ — 2,65 км;
— змонтовано шаф обліку 0,4 кВ — 63;
— відремонтовано ТП-10/0,4кВ — 58;
— замінено застарілих силових трансформа-

торів на нові — 8;
— замінено застарілих щитів КТП на нові — 4.
В Летичівському РЕМ налічується 14630 побу-

тових абонентів та 520 юридичних споживачів. 
За 10 місяців 2015 року надходження елек-

троенергії в мережі РЕМ склало 38 715 тис. кВт.
год., корисний відпуск — 34 630 тис. кВт.год., на 
суму 30 353 тис. грн., відповідно технологічні 
витрати електроенергії — 10,55%, при норма-
тиві 12,91%. 

В цьому році спортсмени Летичівського РЕМ 
уже в котре довели, що є кращими серед ко-
манд підприємств енергетики та електротех-
нічної промисловості області. Підтвердженням 
цьому є перше місце в загальнокомандному за-
ліку, яке зайняла команда Летичівського РЕМ у 
22 Обласній галузевій спартакіаді підприємств 
енергетики та електротехнічної промисловості 
Хмельницької області. За  такі результати хвала 
і шана нашим спортсменам-енергетикам! 

Колектив Летичівського РЕМ і надалі спро-
можний досягати доведених цілей та викону-
вати поставлені завдання з надійного та без-
перебійного електропостачання споживачів 
району.

Кожне професійне свято — це гарний привід 
оцінити зроблене, підбити підсумки та окрес-
лити плани на майбутнє. Тому, підбиваючи під-
сумки року 2015-го, хочеться подякувати всім 
працівникам Летичівського РЕМ за сумлінну та 
наполегливу працю, за високий професіона-
лізм і терпіння.  

Вітаю всіх колег з професійним святом — 
Днем енергетика. Щиро бажаю Вам та Вашим 
рідним міцного здоров’я, нескінченних добра 
і радості, родинного тепла і затишку, благопо-
луччя, миру та спокою.

Андрій ГРОМ, 
директор Летичівського РЕМ.

Значення і роль транспорту в енергетичній 
галузі важко переоцінити. Адже від налаго-
дження і чіткого функціонування різних його 
видів залежить ефективний ритм роботи діль-
ниць, відділів та підприємства в цілому. 

Людина, що обрала для себе професію во-
дія, обов’язково повинна мати деякі особливі 
якості. Це, насамперед, вміння швидко реагу-
вати й бути уважним, мати витримку та вчасно 
давати оцінку ситуації. Окрім професіоналізму, 
дисциплінованості і акуратності, важливі ще й 
такі людські риси, як комунікабельність, ввічли-

вість, доброта. Саме такими якостями наділе-
ний машиніст автовишки і автогідропідіймача 
Старокостянтинівського РЕМ С.С. Карпінський.

Працює Станіслав Степанович на посаді ма-
шиніста автовишки в РЕМ з липня 2003 року. 

Це досвідчений ма-
шиніст, який завдяки 
своїй працелюбності 
та неабиякій працез-
датності завоював за-
служений авторитет 
серед колег по роботі 
та керівництва РЕМ. 

Професія машиніста 
важка і відповідальна, 
потребує ювелірної 
точності при виконан-
ні робіт на повітряних 
лініях автовишкою, 
передбачає підви-
щений ризик.  Проте, 
якщо людина вкладає 
в роботу свою душу, 
обрана професія 
обов’язково прино-

сить моральне задоволення, що є важливим 
для повноцінного життя. Адже той, хто має 
улюблену справу, завжди буде корисний сус-
пільству.

В. ЧУЧЕРІЛОВ,
т.в.о. начальника 

Старокостянтинівського РЕМ.

Більше  тридцяти  років свого життя при-
святив Анатолій Станіславович Богнен Го-
родоцькому РЕМу. Відслуживши три роки 
на Чорноморському флоті, повернувся до 
рідного дому, здо-
був освіту та пішов 
працювати електро-
монтером у Горо-
доцький РЕМ, де і 
працює по сьогод-
нішній день.

Усі ці роки Ана-
толій не зраджує 
своїй професії та 
своїй бригаді елек-
тромонтерів розпо-
дільчих мереж. Пра-
цював під мудрим 
керівництвом май-
стра Городоцького 
РЕМ Дволітка Івана 
Лук’яновича, і тепер 
став наставником 
для нового поко-
ління електромон-
терів. Звертаються 
до Анатолія його  колеги за порадою, і він 
завжди поділиться своїм  досвідом та нави-
ками.

Саме електромонтери розподільчих ме-
реж забезпечують надійне та якісне елек-
тропостачання,  при  будь-якій погоді — і в 
мороз, і в спеку — проводять обслуговуван-

ня  ЛЕП  та ТП, відновлюють електропоста-
чання після пошкоджень.

Своєю працею Анатолій Станіславович 
заслужив повагу та авторитет серед колег 

по роботі, адже ро-
бота електромонте-
ра вимагає великої 
уважності, відпо-
відальності, ком-
петентності, знань, 
оперативності у ви-
конанні поставле-
них завдань. Багато 
зусиль, важкої пра-
ці та енергії віддає 
Анатолій Богнен 
розвитку енерге-
тики району, за що 
неодноразово на-
городжувався гра-
мотами, подяками, 
преміями.

Анатолій Станіс-
лавович має гарну 
сім’ю, разом із дру-
жиною  виховали 

сина та доньку, нещодавно став дідусем.
Колектив Городоцького РЕМ дякує Ана-

толію Станіславовичу Богнену за хорошу 
роботу, бажає міцного здоров’я, довгих та 
щасливих років життя.

А. ШЕЛЕСТИНСЬКИЙ, 
юрисконсульт Городоцького РЕМ.

НАВІЩО МАШИНІСТУ ТОЧНІСТЬ ЮВЕЛІРА ВІДДАНІСТЬ ПРОФЕСІЇ

Шановні працівники та пенсіонери Ново-
ушицького РЕМ, весь колектив та правлін-
ня ПАТ «Хмельницькобленерго»! Прийміть 
наші найщирі вітання з нагоди професійно-
го свята — Дня енергетика. Бажаємо добра 
та здоров’я, миру та злагоди. Нехай життя 
посміхається щирою усмішкою Вам та Ва-
шим родинам. Бажаємо, щоб справдились 
Ваші найсміливіші надії та здійснились най-
заповітніші мрії, а професійний шлях був 
безхмарним і сповненим перемог та успі-
хів. Бажаємо, щоб тепло і світло, які завдяки 
енергетикам панують у домівках, зігрівали 
людські серця і душі, пробуджуючи в них 
живий вдячний відгук.

Висловлюємо глибоку вдячніть долі за те, 
що усі ми вибрали цей непростий, але важ-
ливий і цікавий шлях. Пишаючись шляхет-
ним покликанням, вкладали і продовжуємо 
вкладати у свою працю частину душі. 

У ці святкові дні всі ми, працівники Ново-
ушицького РЕМ, за традицією озираємося 
назад і оцінюємо: що ж зроблено впродовж 
року? Як завжди, ми забезпечуємо вико-
нання поставлених завдань з капітального 
ремонту електричних мереж РЕМ, завдань 
зі зниженню ТВЕ та забезпечення реалізації 
електричної енергії, вводимо нові енерго-
потужності, працюємо на благо Компанії. 
Так, в поточному році виконано ремонт лі-
ній електропередач — 7,3 км, заміну опор 
— 23 шт., заміну проводу — 10,3 км, роз-
чистку траси — 35,4 км, перетяжку проводу 
— 15 км по 10 кВ;  виконано ремонт ліній 
електропередач — 13,3 км, заміну опор — 
90 шт., заміну проводу — 6,1 км, розчистку 
траси — 61,4 км, перетяжку проводу — 16,4 
км, заміну відгалужень — 64 шт. по 0,4 кВ; 
проведено ремонт ТП 10/0,4 кВ в кількості 
25 шт. Проведено благоустрій території та 
частковий ремонт адміністративних та ви-
робничих приміщень. Разом із тим, залиши-
лося озеленити навколишню території та 
завершити ремонт адмінприміщення. 

Від професіоналізму та сумління район-
них енергетиків залежить стабільна робота 
економіки та якість побуту наших грома-
дян. Адже щоденною працею ми вселяємо 
впевненість у тому, що в наших оселях буде 
світло, тепло і затишно. Добросовісно ви-
конують свої обов’язки бригада р/м май-
стра Онищука Л.Я. в складі електромонте-
рів Стандрійчука С.П., Яби С.М., Романюка 

С.В. та водія Золотого М.М.. Відмічаємо й 
чергового диспетчера Каліновського М.М., 
водія автовишки Кондратюка А.С., керівни-
ка групи з роботі із юридичними спожива-
чами Атаманюка С.М., начальника дільниці 
Шендирюка В.В., техніка з режимів та дого-
ворів Корженьовську В.М., електромонтера 
з експлуатації лічильників Атаманюка М.М., 
контролерів енергонагляду Панченка Р.М. 
та Гринчука О.В., контролера столу довідок 
Козлович Л.В..

Енергія, і світло, і тепло…
Як в цих словах душі багато!
Серцям, які дарують всім добро,
Бажаєм щастя і вітаєм 

з професійним святом!

Робота — для держави необхідність,
Важливість і престижність 

в наші дні.
Хай колектив у злагоді працює
Й дарує людям і тепло, й вогні.

В гармонії здобутки, 
ветеранів прагнення,

Запал є в молодого покоління.
Нехай Вам сяють 

творчості досягнення,
Як радісні серця, душі проміння.

Хай вітер ловиться, а гордість є, 
по праву,

В ім’я народу, який отут живе,
Примножуйте і ви імідж держави,
Впроваджуйте ідеї, все нове.

Здоров’я, щастя, і достатку, і добра,
Світла, любові, і тепла з родини,
Оцього вічного натхнення джерела,
Яке вам світить щохвилини!

Щиро бажаємо Вам, шановні енергетики, 
міцного здоров’я, щастя, добра, невичерп-
ної життєвої енергії та нових трудових здо-
бутків. Наснаги та завзяття Вам на довгі, до-
вгі роки, миру і світла у Ваших прекрасних 
душах!

Адміністрація 
Новоушицького РЕМ.

НОВОУШИЦЬКИЙ РЕМ: ВДЯЧНІ ДОЛІ 
ЗА ОБРАНИЙ ШЛЯХ

ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РЕМ: ПІДСУМКИ РОКУ,
ЯК ЗАВЖДИ, ВТІШНІ
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За працю — й шана 

17 серпня 2015 року виповнилося 20 років від дня створення 
публічного акціонерного товариства «Хмельницькобленерго».

Наказом Міненерго України від 17.08.1995 року №157 ДЕП 
«Хмельницькобленерго» реорганізовано у Державну акціонерну 
енергопостачальну компанію ДАЕК «Хмельницькобленерго».

20 травня 1999 року рішенням загальних зборів акціонерів 
(протокол №2 від 20.05.1999 року) ДАЕК «Хмельницькобленерго» 
перейменовано у ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго».

11.03.2011 року  рішенням загальних зборів акціонерів (про-
токол №20 від 11.11.2010 року) ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго» з 
11.03.2011 року перейменовано у ПАТ «Хмельницькобленерго».

Дирекція Товариства прагне до повного і ефективного вико-
ристання наявних людських, матеріальних та фінансових ресур-
сів. За останні роки працівникам ПАТ «Хмельницькобленерго» 
вдалось зберегти та примножити здобутки попередніх поколінь 
подільських енергетиків. 

Дирекція Товариства висловлює впевненість в тому, що тру-
довий колектив ПАТ  «Хмельницькобленерго», використовуючи 
професійний потенціал висококваліфікованих спеціалістів, забез-
печить надійне енергопостачання споживачів, високоефективну 
та економну роботу  відокремлених  підрозділів і Товариства в 
цілому.

Вітаю ветеранів, пенсіонерів та працівників Товариства з 20-річ-
чям створення Компанії! В цей день хочу віддати шану та подя-
кувати Вам за наполегливу працю, витримку, відданість спільній 
справі і високий професіоналізм.

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

Підбиваючи підсумки роботи Товариства, відзначаючи ва-
гомі особисті досягнення працівників у виконанні службових 
обов’язків і виробничих завдань, високу трудову і виконавчу дис-
ципліну, особистий внесок у розвиток енергетичної галузі та з на-
годи відзначення 20-річчя створення Компанії, — 

НАКАЗУЮ:
1. Преміювати працівників Товариства, нагороджених нагруд-

ним знаком «Відмінник енергетики України»: 
Пирожка Олександра Антоновича — заступника генераль-

ного директора — директора з матеріально-технічного постачан-
ня та капітального будівництва ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Божкевича Георгія Миколайовича — головного інженера Го-
родоцького РЕМ.

2. Преміювати працівників Товариства, нагороджених Почес-
ною Грамотою Міністерства енергетики та вугільної промисло-
вості України: 

Каплуна Леоніда Васильовича — майстра виробничої діль-
ниці Дунаєвецького РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Слободяна Олега Анатолійовича — начальника відділу роз-
поділу балансів та роботи з ринком електроенергії ПАТ «Хмель-
ницькобленерго».

3. Преміювати працівників Товариства, нагороджених Подякою 
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України:

Міщука Івана Миколайовича — майстра виробничої дільниці 
Білогірського РЕМ;

Шевчука Миколу Володимировича — електромонтера з ре-
монту та обслуговування електроустаткування СП Департаменту 
ВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго».

4. Преміювати працівників Товариства, нагороджених Почес-
ними Грамотами Хмельницької обласної державної адміністрації:

Гринчука Анатолія Володимировича — головного інженера 
Новоушицького РЕМ;

Попелюшка Олександра Анатолійовича — заступника на-
чальника СРЗА і КВП Департаменту ВЕМ ПАТ «Хмельницькобле-
нерго».

5. Преміювати працівників Товариства, нагороджених Грамота-
ми Хмельницької обласної Ради:

Мігаля Григорія Антоновича — водія оперативно-виїзної 
бригади Ярмолинецького РЕМ;

Момота Миколу Григоровича — головного інженера Старо-
синявського РЕМ.

6. Преміювати працівників Товариства, яким оголошено Подя-
ки Хмельницької обласної державної адміністрації:

Баськову Тетяну Іванівну — техніка з режимів споживання 
Хмельницького РЕМ;

Сердюка Ігоря Івановича — заступника начальника відділу 
інформаційно-комунікаційних систем ПАТ  «Хмельницькобленер-
го».

7. Преміювати працівників Товариства, яким оголошено Подя-
ки Хмельницької обласної Ради:

Залєвського Олега Олексійовича — начальника відділу капі-
тального будівництва ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Кузему Сергія Борисовича — головного інженера Камянець-
Подільського РЕМ.

8. Нагородити Почесними Грамотами Товариства та преміюва-
ти:

Білого Ігоря Валерійовича — майстра виробничої дільниці 
Волочиського РЕМ;

Дмитрецького Анатолія Йосиповича — диспетчера Камя-
нець-Подільського міського РЕМ;

Коровіцького Віктора Івановича — електромонтера з екс-
плуатації розподільчих мереж Віньковецького РЕМ;

Кравця Бориса Васильовича — заступника директора з мар-
кетингу та енергозбуту ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Ліскова Анатолія Семеновича — заступника директора із за-
гальних питань Красилівського РЕМ;

Мельника Віктора Івановича — головного інженера Дераж-
нянського РЕМ;

Наумюка Віктора Леонідовича — електромонтера з випро-
бувань та вимірювань Хмельницького міського РЕМ;

Стецюк Лідію Миколаївну — електромонтера з ремонту та об-
слуговування електроустаткування ЦРПО Дирекції з маркетингу 
та енергозбуту ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Федулову Олену Анатоліївну — провідного інженера відділу 
управління персоналом ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Яременко Ольгу Василівну — провідного інженера спецчас-
тини ПАТ «Хмельницькобленерго».

9. Нагородити Грамотами Товариства та преміювати:
Антонюка Василя Дмитровича — майстра виробничої діль-

ниці Летичівського РЕМ;
Безносюка Володимира Антоновича — оператора очисних 

споруд ЛОК «Яблуневий сад»;
Білоуса Олександра Анатолійовича — начальника служби 

надійності ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Бубляся Анатолія Миколайовича — начальника дільниці гос-

подарського обслуговування 
Департаменту ВЕМ ПАТ «Хмель-
ницькобленерго»;

Волощука Володимра Васильовича — начальника контроль-
но-ревізійного відділу ПАТ “Хмельницькобленерго”;

Герасимчук Вікторію Миколаївну — бухгалтера 1 категорії 
централізованої бухгалтерії ПАТ «Хмельницькобленерго».

Гука Петра Анатолійовича — старшого майстра Старосиняв-
ського ЦЦР;

Крук Альону Петрівну — молодшу медичну сестру СП «Яблу-
невий сад»;

Кокорського Романа Станіславовича — керівника ОДГ Сла-
вутського РЕМ;

Кундик Катерину Станіславівну — чергову гуртожитку ПАТ 
«Хмельницькобленерго»;

Ляльку Павла Леонідовича — провідного інженера служби 
охорони праці ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Москалюк Валентину Феодосіївну — в.о. завідувача канцеля-
рією ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Муравського Юрія Петровича — майстра з ремонту тран-
спорту Ізяславського РЕМ;

Паламарчука Віктора Михайловича — заступника начальни-
ка служби з питань цивільного захисту ПАТ «Хмельницькобленер-
го»;

Полоневич Ларису Михайлівну — начальника відділу корпо-
ративного управління ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Роговського Олександра Григоровича — водія автотран-
спортного засобу Теофіпольського РЕМ;

Рудя Олександра Дмитровича — начальника служби елек-
тролабораторної діагностики та пожежної автоматики Департа-
менту РМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Свєшнікова Олександра Володимировича — начальника 
електротехнічної лабораторії Шепетівського РЕМ ПАТ  «Хмель-
ницькобленерго»;

Танського Володимира Юрійовича — головного інженера 
Полонського РЕМ.

10. Оголосити Подяку Товариства з преміюванням:
Балемі Ростиславу Миколайовичу — журналісту прес-

служби ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Грохольському Сергію Миколайовичу — стрільцю служби 

охорони ПАТ  «Хмельницькобленерго»;
Давидову Руслану Анатолійовичу — машиністу автовишки та 

автогідропідіймача Чемеровецького РЕМ;
Марущаку Костянтину Анатолійовичу — електромонтеру з 

ремонту та обслуговування електроустаткування Меджибізького 
ЦЦР;

Пилипчаку Михайлу Михайловичу — стрільцю служби охо-
рони ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Цигану Борису Анатолійовичу — водію Старокостянтинів-
ського РЕМ;

Чуловському Вячеславу Володимировичу — юрисконсульту 
2 категорії юридично-договірного відділу ПАТ «Хмельницькобле-
нерго».

Щиро зичу всім працівникам, пенсіонерам Товариства, Вашим 
сім’ям, рідним і близьким доброго здоров’я, благополуччя, до-
статку, тепла і затишку в кожній оселі!   

Генеральний директор  
О.Л. Шпак  

До Дня енергетика на 
базі ЛОК «Яблуневий сад», 
що у Жилинцях Ярмоли-
нецького району,  від-
булася спартакіада ПАТ 
«Хмельницькобленерго». 
18 команд РЕМів, ДВЕМ та 
апарату управління Ком-
панії змагалися зі стрільби, 
більярду і міні-футболу.

Зі стартом спартакіади 
спортсменів-енергетиків 
привітали в.о. заступника 
генерального директора 
— директора з управління 
персоналом і соціальних 
питань Віталій Гаврилюк, го-
лова профкому об’єднаної 
організації профспілок ПАТ 
«Хмельницькобленерго» Олександр Макаров, 
голова обласної організації профспілки праців-
ників енергетики та електротехнічної промисло-
вості Людмила Вільчинська. Вони побажали всім 
високих результатів і перемог, а також зазначили, 
що футбольні баталії цьогоріч відбуватимуться 
на новому стадіоні з сучасним штучним газоном, 
аналогів якому в області немає. 

Після офіційного відкриття спартакіади її учас-
ники розійшлися на місця проведення змагань: 
хто — на вогневий рубіж, хто — до більярдного 
столу, а хто — на футбольне поле. І навіть доволі 
відчутний осінній дощ не став на заваді футболь-
ним командам, а навпаки — додав їм спортивно-
го азарту.

За результатами змагань першість у стрільбі 
здобув диспетчер Білогірського РЕМ Станіслав 
Юрчук. Друге місце з цього виду спорту виборов 
методист з фізичної культури і спорту (команда 
апарату управління Компанії) Олег Шмельов, а 
третє — інженер із ДВЕМ Микола Молодецький. 
У більярді трійка переможців виглядає так: пер-
ше місце — начальник дільниці Хмельницького 
МРЕМ Леонід Фурман, друге — диспетчер Новоу-
шицького РЕМ Ігор Куций, третє — в.о. головного 
інженера Волочиського РЕМ Володимир Собко. А 
в міні-футболі найсильнішою виявилася команда 
Старокостянтинівського РЕМ, друге і третє місця 
посіли Волочиський РЕМ і ДВЕМ відповідно.  

Р. БАЛЕМА.
Фото автора.

Завершення року — це час, коли можна 
підбити підсумки проведеній роботі, про-
аналізувати результати впроваджених захо-
дів, та головне — це пора для окреслення 
нових орієнтирів і платформа для старту 
революційних ідей. 

Доба змін, в котру нам пощастило (а 
можливо, не пощастило) жити, примусила 
нашу кров рухатися швидше, серце битись 
частіше, а розум реагувати гостро та креа-
тивно. 2015 рік, що минає, перевірив нас 
на міцність та зрілість. Колектив Кам’янець-
Подільського РЕМ вдало склав ще один іс-
пит і підтвердив своє місце в когорті най-
кращих. Ми докорінно змінили традиційний 
підхід до виконання робіт в розподільчих 
мережах 10-0,4 кВ та переглянули бачення 
діяльності підрозділу маркетингу та збуту 
електроенергії. В основу роботи було по-
ставлено детальний збір інформації, аналіз 
та внесення корегувальних дій для отри-
мання позитивного результату. Дотримання 
такого алгоритму в кожному процесі дає 
відчутний результат та економію коштів. 

Щодо здобутків та досягнень в 2015 році, 
варто відзначити ремонт будівельної час-
тини адмінбудинку Староушицької дільни-
ці РЕМ та реконструкцію приміщення для 
укриття  персоналу на випадок надзвичай-
них ситуацій стихійного та воєнного ха-
рактеру. Велику вдячність за допомогу та 
підтримку в цьому питанні хочу висловити 
керівництву ПАТ «Хмельницькобленерго» 

та службі цивільного захисту Товариства. 
Протягом 2015 року підрозділами 

Кам’янець-Подільського РЕМ виконано в 
повному об’ємі капітальні ремонти ПЛ-10 
кВ — 70,5 км, ПЛ-0,4 кВ — 63,8 км, ТП-10/0,4 
кВ — 71шт. Змонтовано дві додаткові роз-
вантажувальні трансформаторні підстанції 
в с. Смотрич та с. Довжок з обладнання, від-
ремонтованого на базі РЕМ. Службою тран-
спорту РЕМ відновлено проведення плано-
вих ТО-1 та ТО-2, що дозволило попереди-
ти ремонти, зекономити значну кількість 
коштів та підготувати всю автотранспортну 
техніку до роботи в осінньо-зимовий період 
2015-2016 років.

В 2015 році Кам’янець-Подільський РЕМ 
заявив про свою активну громадську пози-
цію: це і допомога воїнам АТО, в тому числі, й 
нашому працівнику, який несе службу в До-
нецькій області, так і підтримка державної 
програми на об’єднання селищних громад. 
Тісна співпраця РЕМ з головами селищних 
громад та мешканцями сіл дозволила забез-
печити стабільність функціонування інфра-
структури Кам’янець-Подільського району.

Зазираючи у недалеке майбутнє 2016 
року, відчуваю впевненість в працівниках 
колективу Кам’янець-Подільського РЕМ, 
вірю в їхню та готовність до виконання за-
вдань, які будуть поставлені перед районом 
електричних мереж.

Георгій ГРУБІ,
директор Кам’янець-Подільського РЕМ.

З чим йдемо у Рік Новий?

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РЕМ: 
У КОГОРТІ НАЙКРАЩИХ

ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ 
Про відзначення 20-річчя створення ПАТ «Хмельницькобленерго»

ДО ДНЯ ЕНЕРГЕТИКА — СПАРТАКІАДА 
НА ПЕРШІСТЬ ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»  

Це — у нас   
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СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СЕРТИФІКОВАНІ
ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

Запобігти, врятувати, допомогтиВернісаж 

Міжнародні зв’язки

Основною небезпекою, що виникає при неправильному ви-
користанні електропобутового приладу або його несправнос-
ті, є пожежа. Із загального числа пожеж від електропобутових 
приладів приблизно 40% походить від електропрасок, така ж 
кількість від електричних камінів, рефлекторів, радіаторів і 
саморобних обігрівальних пристроїв, 10% від електроплиток, 
4% від електричних чайників, кавоварок та інших подібних їм 
приладів. 

Найбільш поширеною причиною пожеж викликаних елек-
тропобутовими приладами є перегрів навколишніх предме-
тів і матеріалів, розташованих поблизу електронагрівальних 
приладів. Пожежна небезпека більшості електронагрівальних 
приладів полягає у нагріванні їх нижньої частини і бічних по-
верхонь до температур, достатніх для запалення деревини, 
текстилю та інших горючих матеріалів. 

Побутові електронагрівальні прилади необхідно встанов-
лювати на негорючі  підставки достатньої товщини. Ними мо-
жуть бути мармурова плита, плита з цементу, цеглини і т. п., які 
в жодному разі не слід приховувати плівкою, папером, а також 
іншими горючими покриттями. 

Встановлювати електричну плитку й інші електронагрі-
вальні прилади слід не ближче 0,5 м від будь-яких горючих 
предметів домашнього ужитку. Не можна застосовувати різні 
саморобні електричні обігрівальні пристрої, так звані «козли». 
Основна вимога правил пожежної безпеки при користуванні 
різними електричними нагрівальними і обігрівальними печа-
ми, рефлекторами і камінами полягає в забороні використан-
ня їх з метою сушіння одягу, білизни і т. п. 

Під постійним контролем повинна бути справність різних 
електрифікованих верстатів і переносного електрифіковано-
го інструменту. Електродвигуни верстатів захищають метале-
вими кожухами від попадання на них стружки, тирси та інших 
відходів деревини. Електролампи для освітлення в цих місцях 
захищаються скляними ковпаками нормованого ступеня за-
хисту. Переносний електрифікований інструмент не можна 
залишати включеним в електромережу при перервах у роботі 
або перенесенні його в інше місце. Забороняється натягати і 
перегинати кабелі, допускати перетинання їх з іншими елек-
тропроводами, різними металевими трубопроводами, попа-
дання на них вологи. 

Також до пожеж призводять короткі замикання, які вини-
кають в результаті неправильного з’єднання в електричному 
колі, дії природних факторів (в тому числі погоди, старіння 
матеріалів, корозії) або порушення ізоляції частин обладнан-
ня, що проводять струм, і зовнішніх механічних пошкоджень 
в електричних дротах, монтажних дротах, обмотках двигунів 
і апаратів.

Певну пожежну небезпеку становлять нещільні контакти, 
наприклад, в місцях приєднання проводів до приладів або 
при скрутці їх між собою. Нещільні контакти окислюються і 
створюють великий опір. Вони надмірно нагріваються і нерід-
ко викликають запалення ізоляції проводів, тому з’єднання, 
відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів мають 
здійснюватися за допомогою опресування, зварювання, паян-
ня або затискачів.

Всі електронагрівальні прилади, настільні лампи, холодиль-
ники, пилососи та інші струмоприймачі повинні вмикатися в 
мережу тільки через справні штепсельні з’єднання заводсько-
го виготовлення, кожен прилад повинен мати свою сполучну 
вилку. Категорично забороняється використовувати вилку 
одного нагрівального приладу для з’єднання скручуванням 
із з’єднувальним проводом іншого приладу. Зовнішні ознаки 
несправності проводки і електричних приладів, специфічний 
запах підгоряння гуми (або пластмаси), іскріння лічильника і 
щитка, перегрів штепсельних розеток, вимикачів, миготіння 
електроламп повинні насторожувати. При будь-якому сумніві 
в справності проводки або приладів, а також електричної ар-
матури необхідно їх перевірити. 

Надійним захистом електромережі від перевантаження і 
короткого замикання є плавкі запобіжники. Запобіжником на-
зивають комутаційний апарат, призначений для вимикання 
кола, яке він захищає, шляхом руйнування спеціально перед-
бачених для цього струмоведучих частин під дією струму, що 
перевищує певне значення протягом визначеного часу. 

Застосовувати замість стандартних запобіжників саморобні 
вставки з товстого дроту або скрутки дроту небезпечно, тому 
що у випадку перевантаження або короткого замикання та-
кий «запобіжник» не спрацьовує, і це може стати прямою при-
чиною виникнення пожежі. 

Пам’ятайте! Тільки суворе дотримання правил пожежної 
безпеки дозволить надійно захистити Вас від пожежі.

Служба з питань цивільного захисту
ПАТ «Хмельницькобленерго».

Майже два десятки робіт відомого художника-аквареліста 
Олександра Франка доступні для споглядання в експозицій-
ній частині Сервісного центру ПАТ «Хмельницькобленерго». З 
відкриттям цієї виставки митця привітали його творчі учителі 
та побратими, представники енергопостачальної Компанії, 

численні відвідувачі Сервісного центру.  
Олександр Франко, уродженець Хмельниччини, у 1982 році 

закінчив Вижницьке училище прикладного мистецтва  (Черні-
вецька область) за фахом «Художня обробка металу», а в 1991-
му — факультет оформлення та ілюстрації книги Української 
академії друкарства (м. Львів). Як аквареліст, постійно бере 
участь у міжнародних виставках та пленерах. Активно вистав-
ляється в Польщі. Картини О. Франка  перебувають у музеях і 
приватних колекціях в Україні та за її межами. Він — лауреат 
міської премії ім. Б. Хмельницького в галузі образотворчого 
мистецтва (2005), член Спілки художників Польщі.

Роботам Олександра Франка, виконаним у вельми складній 
техніці «по мокрому», притаманні витончена образність, ори-
гінальність. Досконало володіючи всіма прийомами писання 
аквареллю, художник наче оспівує, возвеличує у зображува-
них об’єктах — чи то квіти, чи моря і гори, а чи зразки архітек-
тури — життя, сповнене світла і краси. Недарма ж народний 
художник України, на жаль, нині покійний Микола Мазур ве-
личав Олександра Франка «поетом акварелі».

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора. 

Нещодавно в Сеулі (Південна Ко-
рея) відбувся 20-й Міжнародний 
енергетичний форум SIEF-2015. У 
ньому взяв участь і автор цих рядків. 
Корейською стороною було організо-
вано двосторонні зустрічі з компані-
ями DAEWOO Int., Hyuosung, ENTEC, 
LSIS, Yousung та ін., надано можли-
вість відвідати стенди компаній-учас-
ників форуму.

Цього року найширше були представ-
лені технології накопичення електро-
енергії (ESS). В Кореї зараз відбувається 
бурхливий їх розвиток одразу в кількох 
сегментах: для резервування живлення; 
для альтернативних джерел енергії; для 
електромобілів; для оптимізації витрат 
на електропостачання.

У найбільш масовому сегмен-
ті лідерами галузі є компанії LG 
(разом з підрозділами LG Chem 
та LS), Hyuosung, Kokam. Такі на-
копичувачі електроенергії засто-
совують, зокрема, для підстанцій. 
Поширеним є метод застосуван-
ня ESS в якості джерел безпере-
бійного живлення UPS. Одночас-
но з цим вирішується проблема 
забезпечення якості напруги. Па-
раметри якості необхідного рів-
ня задаються системою керування ESS.

Взагалі, масове застосування накопи-
чувачів енергії в Кореї спричинило змі-
ни в концепції забезпечення надійного 
електропостачання споживачів. Тепер 
немає необхідності будувати подвій-
не живлення лініями електропередач, 
нема потреби встановлювати 
резервні ДЕС. Встановлення ESS 
дозволяє забезпечити необхід-
ну надійність навіть при наявній 
одній лінії живлення і відсутності 
ДЕС. На виставці взагалі не було 
жодного виробника ДЕС.

Застосування ESS в альтер-
нативній енергетиці дозволило 
вирішити проблему флуктуації 
потужності, особливо для вітро-
вих електростанцій. Також воно 
стало також невід’ємною частиною кон-
цепції Smart Grid.

Тепер в Кореї не акцентується увага 
на концепції Smart Grid. Це вже вийшло 
за рамки пілотних проектів і є поши-
реною звичною технологією. Тому на 
виставці не виокремлювали технології 
Smart Grid, але їх присутність відчувала-
ся майже на кожному стенді. Зате поміт-
ною стала тенденція «укорінення» Smart 
Grid до найглибших рівнів споживання 
електроенергії, аж до розеток в кварти-

рах. Наприклад, технологія Smart 
Plug передбачає встановлення 
на розетках в помешканні спеці-
альних перехідників. Вони забез-
печують повне керування енер-
госпоживанням в помешканні 
(чи офісі), з дистанційним контр-
олем параметрів якості (включно 

з аналізом гармонік), повним взяттям під 
контроль можливого непродуктивного 
використання електроенергії, навіть в 
режимі очікування (прилад відключає 
струмоприймачі в режимі очікування, а 
сам споживає 0,3 Вт), детальний аналіз 
використання електроенергії. 

Тобто, тепер автоматизація електро-
мереж, систем обліку електроенергії 
і т.п. стала нормою, а технології Smart 
Grid мігрують ближче до споживача, як 
от Smart Home чи Smart Office. Компа-

нія KEPCO тепер актив-
но пропагує концепцію 
Smart Office на прикла-
ді своїх офісів. Один із 
таких офісів було про-
демонстровано учасни-
кам форуму. Потужність 
енергоспоживання у 
нього близько 100 кВт. 
Але система оптимізує 
енергоспоживання, по-
вністю контролюючи всі 
струмоприймачі, а також 
перерозподіляючи над-
ходження від різних дже-
рел енергії. На даху офісу 
встановлено сонячні па-
нелі потужністю 20 кВт, 

невеликий вітряк потужністю 1,2 кВт, а 
також накопичувач електроенергії по-
тужністю 100 кВт, постійно підключений 
в мережу. Із накопичувача навіть при на-
явному зовнішньому живленні частково 
використовується електроенергія. Сис-
тема розподіляє надходження енергії в 
офіс одночасно з усіх джерел, оптимізує 
по мінімуму витрат.

Інший напрямок розвитку Smart Grid: 
в Кореї проводиться заміна релейно-
го захисту на підстанціях на спеціальні 
напівпровідникові панелі. Наприклад, 
стояла шафа із електромагнітними реле. 
То ці реле тепер замінюють навіть не 
на термінали захисту, а на спеціальний 
блок, на якому нема ні кнопок, ні табло. 
Він повністю керований дистанційно. 
Корейські виробники запевняють, що 
так навіть дешевше і надійніше.  

Одразу декілька корейських компа-
ній виявили інтерес до роботи в Україні. 
Досягнуто домовленостей про продо-
вження контактів між ПАТ «Хмельниць-
кобленерго» і корейськими енергоком-
паніями та виробниками обладнання. 

Руслан СЛОБОДЯН,
заступник генерального директора —

директор з розвитку управління
та інформаційних технологій.

Фото автора.
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ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ 
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