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Все найкраще та найпрекрасніше у нашому 
житті: духовна щедрість, доброта і  ніжність, 
невтомна турбота  і терпіння, розум  та  ді-
ловитість  уособлюються  з жінкою — бере-
гинею людського роду та сімейного вогнища. 
Чудове весняне свято 8 Березня, Міжнарод-
ний День прав жінок і миру, як  завжди, при-
носить радість, тепло, пробудження природи, 
але останні роки  ми святкуємо його з при-
смаком смутку на душі і в серці. 

Сьогодні, у непрості  часи  боротьби  за  за-
хист суверенітету, територіальної цілісності 
та незалежності нашої країни, жінки — справ-
жні патріоти Батьківщини 

з відважним серцем — власними руками 
виборюють перемогу й щасливе майбутнє 
України. В зоні АТО воює більше тисячі  жі-
нок, серед них — розвідниці, снайпери, куле-
метниці, які нарівні з чоловіками виконують 
бойові завдання, а також польові хірурги, 
психологи, санітарки, кухарі та інші, які  вла-
штовують побут воїнам. Волонтери, серед 
яких більшість жінок, допомагають біженцям 
та потерпілим із зони АТО, ведуть громад-
ську і соціальну діяльність задля збереження 
миру. Свій посильний внесок зробили і пра-
цівниці «Хмельницькобленерго», особливо 
представниці  централізованої бухгалтерії, які 
виготовили та передали на передову велику 
кількість сухих борщових наборів, маскуваль-
них сіток, одягу.  Ніхто з жінок не залишається  
осторонь тих подій, які розгорнулись на Схо-
ді, відчуває пекучий біль за загиблими у цій 
війні, та живе з великою надією на перемогу, 
яка незабаром прийде.

Під час Революції Гідності жінки не просто 
виявились дієвими, але й стали вирішальною 
силою в досягненні перемоги заради розбу-
дови нової України, адже саме жінки викону-
вали забезпечення всіх життєво необхідних 
функцій, підтримували креативний простір 
Майдану.  

В енергетичній галузі, яка потребує само-
відданості і глибоких технічних знань, та, зо-
крема, в компанії «Хмельницькобленерго» 
працює багато жінок — більше 20%, які де-
монструють високу професійність, щоденною 
працею примножують здобутки Компанії, на-
рівні з чоловіками забезпечують тепло і світ-
ло в кожній оселі. 

Свято Міжнародного жіночого дня — 8 
Березня має свої  історичні корені. Започат-
коване воно як пролетарське феміністьске 
свято: Міжнародний день жінок-робітниць. 
Виникнення  Міжнародного жіночого дня 
пов’язують із демонстрацією, яку провели 8 
березня 1857 року у Нью-Йорку робітниці-
текстильниці з вимогами  рівної з чоловіками 
зарплати, поліпшення умов праці, 10-годин-
ного робочого дня. 

У 1908 році тисячі жінок вийшли на вулиці 
Нью-Йорку з нагоди відзначення  «Жіночого 
дня» 1857 року. Жінки знову стали вимагати 
виборчого голосу, виступили проти жахли-
вих умов праці і особливо — проти праці ді-
тей. Поліція одержала наказ розігнати демон-
страцію, у хід були пущені шланги з брудною 

крижаною водою.   
З ініціативи Соціалістичної партії Америки 

у наступному 1909 році Жіночий день знов 
був відмічений маршами і страйками жінок. 
У 1910 році соціалісти і феміністки провели 
Жіночий День вже по всій країні. Пізніше в 
цьому ж році делегатки поїхали зі США до Ко-
пенгагена на Другу Міжнародну Конференцію 
жінок-соціалістів. Надихнена діями «амери-
канських соціалістичних сестер», Клара Цет-
кін запропонувала поставити на конференції 
питання про те, щоб жінки у всьому світі ви-
брали певний день, коли  привертатимуть 
суспільну увагу до своїх вимог. Конференція, 
в якій взяли участь більше 100 жінок з 17 кра-
їн, гаряче підтримали цю пропозицію поімен-
ним голосуванням, результатом якого було 
виникнення Міжнародного дня солідарності 
жінок в боротьбі за економічне, соціальне і 
політичне рівноправ’я. 

У Європі  вперше Міжнародний Жіночий 
День був проведений 19 березня 1911 року в 
Німеччині, Австрії, Данії і деяких інших євро-
пейських країнах. Ця дата була вибрана жін-
ками Німеччини через те, що цього дня у 1848 
році король Прусії перед загрозою озброє-
ного повстання дав обіцянку провести ре-
форми, включаючи невиконане введення ви-
борчого права для жінок.  І лише з 1914 року 
це свято стали відзначати  8 березня. Міжна-
родний  жіночий  день  відзначають жінки з 
усіх континентів, і незважаючи на те, що вони 
розділені національними кордонами або ет-
нічними, мовними, культурними, економічни-
ми та політичними відмінностями,  їх об’єднує 
боротьба за рівність, справедливість, мир і 
розвиток.      

Нове ХХІ століття відкрило ще більше мож-
ливостей «слабкій» половині людства  достой-
но  проявити себе в різноманітних сферах 
діяльності. Напевно, не існує поняття: «забо-
ронено для жінок». Природжена посидючість, 
кмітливість і завзятість, жіноча мудрість, умін-
ня орієнтуватись  в  інформаційному просторі 
допомагають їм  досягати  гарних результатів. 

Згідно з Цілями Тисячоліття  ООН  Україна  
має забезпечити  представництво  жінок  у 
законодавчому органі на рівні не менше 15% 
від складу депутатського корпусу. Верховна 
Рада 8-го скликання має найбільше жінок-на-
родних депутатів за всю історію незалежної 
України, але це становить лише 11,1% загаль-
ного складу. До світової практики ще далеко: 
в середньому в парламентах світу 22% жінок, 
а в Європі цей показник сягає 25%.

«Беручи до уваги європейський вибір 
України, активну громадську позицію в часи 
найскладніших випробувань, а також непере-
вершений патріотизм та стійкість жінок, є всі 
підстави для того, щоб їх представництво у 
парламенті було достатнім і впливовим. Важ-
ливо підтримувати жінок, які беруть участь у 
виборчому процесі”, —  з таким закликом ви-
ступили провідні профспілкові організації. 

Сучасній  жінці притаманні  свої  характерні 
риси, в неї  більше можливостей для самови-
раження, вона грає набагато важливішу роль 

у суспільстві, ніж у  давнину. Залишаючись  
водночас  доброю  і ласкавою, мужньою й ра-
нимою,  сильною  і ніжною, вона на своїх тен-
дітних плечах несе основний вантаж турбот 
про домівку, про дітей, сімейний  затишок, а  
також  обов’язки  на роботі,  нерідко й громад-
ське навантаження.

У компанії «Хмельницькобленерго» кіль-
кість працюючих жінок невпинно збільшу-
ється: якщо у 2014 році  їх було 785, у 2015 
— 807, то у 2016 - 817 жінок, а це майже  чет-
верта частина загальної кількості персоналу, 
з них  половина — спеціалісти з повною ви-
щою освітою, є також два кандидати та доктор 
наук. В Товаристві  багато талановитих, про-
фесійних і, разом з тим  ніжних, добрих жінок, 
котрі своїм прикладом щодня показують, що 
можна бути  чарівними і мати сильний харак-
тер та чуйне серце. Вони з успіхом, проявля-
ючи неабиякі здібності, виконують завдання 
на важливих ділянках енергетики — на таких 
посадах як електромонтери, контролери, на-
чальники дільниць, економісти, бухгалтери, 
інженери. 

Жінки щодня нарівні з чоловіками вирі-
шують найскладніші виробничі та соціальні 
питання. Їхня кипуча енергія, натхнення та 
оптимізм  спрямовані  на ефективний еконо-
мічний розвиток Товариства. Багато жінок до-
стойно представляють Товариство  на  керів-
них  посадах, завоювавши  високий авторитет 
у колективі та бездоганну ділову репутацію, 
є фахівцями своєї справи, впроваджуючи  
новітні  технології, нормативи  якості, про-
цесний менеджмент та інше, за що відзначені 
високими нагородами та  занесені на Дошку 
Пошани ПАТ «Хмельницькобленерго».   

У Товаристві створено  всі умови, щоб 
кожна жінка  почувала себе щасливою,  за-
хищеною, впевненою у своєму майбутньому  
завдяки  постійній турботі,  допомозі та під-
тримці, за що велика подяка  адміністрації  та  
профспілковій організації ПАТ «Хмельниць-
кобленерго». І в тому, що  Товариство  є од-
нією з кращих енергокомпаній в Україні, має  
високий рейтинг  та її досягнення відомі на 
міжнародному просторі, неабияка доля пра-
цівниць.      

Жінкам-ветеранам, які внесли значний 
вклад у розвиток енергетики Подільського  
краю  та своїм  відношенням  до  роботи  слу-
жать прикладом для молоді,  в Товаристві  та-
кож  приділяється велика  увага. Не можна  не 
згадати таких ветеранів як  Ганна Семенівна 
Крицька, Надія Порфирівна Коломієць та інші. 
Ганна Семенівна, інженер виробничо-техніч-
ної служби, брала активну участь у створенні 
енергетики області у післявоєнні роки, за ви-
датні заслуги в енергетичній галузі їй  при-
своєно  високе  звання  Почесний  енергетик 
України, вона нагороджена  орденом «Знак 
Пошани» та  багатьма грамотами  і  подяка-
ми. На  її долю випали жахливі  роки  війни, 
страшні  часи  перебування  у  фашистських   
концтаборах. 

(Закінчення — на стор. 3)

8 БЕРЕЗНЯ — СВЯТО ВЕСНИ, ОНОВЛЕННЯ ТА КРАСИ
У КОМПАНІЇ — 

НОВИЙ КЕРІВНИК
За рішенням Наглядової ради  Товариства   

від 03 березня 2016 р. обрано Козачука Олега 
Івановича виконуючим  обов’язки генераль-
ного директора  ПАТ «Хмельницькобленер-
го».  Олександр Леонідович Шпак, який пра-
цював на цій посаді  з 1998 році, за власним 
бажанням  вийшов на пенсію.

Представляючи Олега Козачука колекти-
ву, перший заступник голови Хмельницької 
обласної державної адміністрації Василь Ва-
сильович Процюк висловив впевненість, що 
глибокі галузеві знання, управлінський хист 
та досвід дозволять йому досягти чималих 
успіхів на новій посаді.

Олександр Шпак, передаючи естафету кер-
манича енергопостачальної компанії у на-
дійні руки, зазначив, що попередні досягнен-
ня Компанії, що  вивели її на рівень кращих 
енергокомпаній України, будуть збережені та 
примножені.  

Олег  Козачук — випускник Вінницького 
державного технічного університету (2002) 
за кваліфікацією «Інженер-електрик». У 2002-
2006 роках працював у Летичівському РЕМ 
на посадах: інспектора, начальника дільниці, 
заступника начальника з маркетингу та енер-
гозбуту, а також  начальником відділу управ-
ління якістю Компанії. Після цього обіймав 
керівні посади, пов’язані з аналізом бізнес-
процесів та систем управління, у провідних 
київських енергокомпаніях. А з 2010 до 2015 
року був генеральним директором ТОВ «ЕТР-
СПЕКТР» (м. Київ),  президентом Асоціації з 
енергоефективності та енергозбереження, 
головою Громадської ради при Державному 
агенстві з енергоефективності та енергозбе-
реження, і досі залишається членом Громад-
ської ради. 

Прес-служба 
ПАТ «Хмельницькобленерго».

Дорогі  жінки!
Від колективу енергопостачальної компанії «Хмель-

ницькобленерго» та від мене особисто прийміть най-
щиріші вітання з 8 березня, Міжнародним  днем прав 
жінок і миру — святом  весни, оновлення  і краси! 

Все найсвітліше та найпрекрасніше, що є у нашому 
житті, пов’язане із жінкою — берегинею роду людсько-
го. Жіночі материнська щедрість, доброта і  ніжність, 
невтомна турбота і терпіння, розум та активна життєва 
позиція сприяють збереженню миру, злагоди та стабіль-
ності у суспільстві. 

Від усієї душі бажаємо Вам миру, щастя, здоров’я, 
творчих успіхів, нев’янучої молодості, краси, гармонії, 
впевненості у своїх силах, здійснення найзаповітніших 
мрій, світла, тепла і добробуту у Ваших родинах.

Нехай Вам завжди усміхається доля, кожен день буде 
сповнений  радістю, любов’ю, оптимізмом та вірою у 
краще майбутнє.

З  найкращими  побажаннями,
Олександр ШПАК, 

       генеральний директор  
ПАТ «Хмельницькобленерго»

(1998 — 2016 р.р.).
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Добре слово

Весна вступає в свої права, 
і наші чоловічі серця дедалі 
більше сповнюються найпре-
красніших почуттів до чарівної 
половини людства. Тим паче, 
що надворі — 8 Березня, свято 
жінки і весни.   

Нам, чоловікам Городоць-
кого РЕМ, хочеться висловити 
вдячність за те, що ми працю-
ємо з прекрасними жінками, 
за їхні щирі серця і прив’язні 
усмішки, за відповідальне ви-
конання своїх обов’язків та на-
дійну підтримку.

Дорогі наші колеги-жінки! 
Від щирого серця вітаємо Вас зі 
святом, зичимо Вам вічної молодості та краси, 
благополуччя, добробуту в родинах, миру і 
добра!

Нехай Вас ніколи не оминає турбота чоло-
віків, а прекрасні почуття дарують натхнення 

для нових творчих успіхів і жит-
тєвих перемог. Залишайтеся та-
кими ж неповторними, трепет-
ними та загадковими.

З повагою, 
чоловічий колектив 

Городоцького РЕМ.
На фото зліва направо: 

бухгалтер РЕМ Гусак Ірина, бух-
галтер енергозбуту Божкевич 
Катерина, контролер стола 
довідок Снятинська Наталя, 
прибиральниця Піскун Надія, 
керівник розрахункової групи 
Слободян Ірина, інженер з екс-
плуатації та ремонту Сас Ірина, 
касир Зюбрівська Леся, провід-

ний інженер Гаджук Марина, інженер з ре-
жимів та договорів Жанжан Олена, головний 
бухгалтер Варшавська Ольга, комірник Воро-
бель Світлана, контролери стола довідок Чер-
нецька Ніна та Сороката Людмила.

Шановні жінки!
Прийміть щирі вітання з прекрасним жіночим 

святом весни!
Нехай лагідна посмішка весняного сонця да-

рує Вам міцне здоров’я, красу та чарівність, ро-
динне тепло та затишок. Нехай Ваша доброта, 
ніжність, жіночність завжди сповнюють серця 
радістю і любов’ю, будуть запорукою миру та 
злагоди, здійснення кращих мрій та сподівань, а 
Ваша невтомна праця в енергетичній галузі йде 
на користь справі, дає наснагу для здійснення всіх Ваших задумів.

Щасливої Вам жіночої долі, надійного чоловічого крила, квітів — ніжних і духмяних!

Чоловіки 
Чемеровецького РЕМ.

Любі наші жінки, дорогі колеги (головний 
бухгалтер Роговська І.Б., технік із договорів та 
режимів Куц Л.М., юрисконсульт Ковальчук О.В., 
бухгалтери Кіпибіда О.І. та Кленін І.М., економіст 
Гуль С.А., інженери ПМіЗ Мельник І.А., Мартинюк 
Н.В., контролери Шалай Н.М., Репецька Л.В., Ци-
буля Г.М., Коржан Л.А., Мех Т.В., прибиральниця 
Сіверська В.Т.)! Весь чоловічий колектив  Теофі-
польського РЕМ щиро вітає Вас з міжнародним 
днем жінок! 

Віки і тисячоліття світової історії осяяні жіно-
чою мудрістю та ніжністю, чарівністю та красою. 
І тільки завдяки життєвій силі, насназі та дов-
готерпінню жінки з віку у вік продовжується 
рід людський на землі. Матір, сестра, кохана 
— жіночий першопочаток супроводжує нас до 
останнього подиху. І якщо краса порятує світ, 

то це буде Ваша краса. 
Адже саме Ви перетво-
рюєте його на чарівну 
перлину, яку ми кладе-
мо і довічно кластиме-
мо до ваших ніг. 

Любі наші колеги-
жінки, дозвольте приві-
тати Вас із цим чудовим 
днем та мовити слова 
глибокої вдячності, 
адже на Вашій мудрос-
ті, силі та терпінні три-
мається світ. У буднях 
сьогодення ми часто 
не помічаємо, скільки 
прекрасних, розумних, 
добросовісних, само-
відданих жінок працює 
серед нас.

Ви не забуваєте ді-
литися своїм теплом, 
підтримуючи добрим 
словом, надихаючи 
на подвиги, творчість, 

працю. Заради Вас, в ім’я Вашого щастя і любові 
відбуваються і великі діяння, і повсякденні спра-
ви.

Спасибі Вам за те, що Ви є, і за те, що своєю 
красою вносите гармонію в наш чоловічий ко-
лектив. Вітаємо Вас з цим весняним святом та ба-
жаємо всім цікавої і плідної роботи, а вдома хай 
вас чекають радісні обличчя ваших чоловіків і 
море квітів. Зичимо  любові і радості в житті, 365 
щасливих днів в році і вічної молодості в душі. 

Зі святом, рідні, кохані, шановні, прекрасні! 
Нехай весна живе у Вашому серці щодня, за 
будь-якої погоди та будь-якого настрою. А на-
стрій — нехай Вам забезпечують ті, хто поряд, 
хто любить Вас і кого любите Ви.

Чоловічий колектив 
Теофіпольського РЕМ.

Робота нашого колективу Віньковецького ра-
йону електричних мереж має свою специфіку. Об-
слуговування ліній електропередачі — це справа 
чоловічих рук, розуму і вміння. Тому недаремно в 
нас працює 56 мужчин. Але, на щастя, поряд з нами 
трудяться і наші милі колеги — жінки. Їх налічується 
в нашій дружній сім’ї 15.  І кожна з них по-своєму 
особлива. 

Наш головний бухгалтер — Людмила Антонівна 
Бучуляк. Свою роботу знає досконало, має автори-
тет і повагу в колективі. Завжди комунікабельна і 
щира з людьми, відповідальна в роботі.

Не менш відповідальною ділянкою виробництва 
є служба енергозбуту. Саме над виконанням по-
ставлених завдань із юридичними особами пра-
цюють Ганна Францівна Ткачук, Наталя Леонідівна 
Хоптяна та Надія Василівна Пелехата. А побутових 
споживачів обслуговують Антоніна Іванівна Ткачук, 
Галина Сергіївна Атаманюк, які вже не один десяток 
літ трудяться в РЕМі. Разом із ними працює Галина 
Володимирівна Протас. Ці жінки — професіонали 
своєї справи, завжди знаходять спільну мову зі спо-
живачами. І у своїй діяльності керуються принци-
пом: «Найвища цінність компанії — споживач».

Добре справляється зі своїми обов’язками щодо 
нормування робочого часу кожного працівника, 
підвищення економічній ефективності виробничих 
процесів економіст Лариса Анатоліївна Мушинська.

Немала ноша лягає на плечі діловода Ольги Пе-
трівни Войтович. Вся  виробнича документація  у 

РЕМі ведеться з дотриманням вимог і  своєчасно.
Відповідальна в роботі, завжди ретельно веде 

касові операції касир Наталя Миколаївна Грицак. 
Завжди коректно обслуговує абонентів.

Юридичний напрямок роботи вміло, професійно 
здійснює юрисконсульт Ганна Миколаївна Омелья-
ненко.

Вміло налагоджує комп’ютерні системи та вико-
нує ряд інших операцій інженер з програмного за-
безпечення Оксана Олексіївна Мельник.

Здійснює цілий ряд операцій з контролю за спо-
живанням електричної енергії контролер – енерго-
нагляду Лариса Василівна Ситник.

Вже понад 5 років, як влилась в колектив інже-
нер лабораторії Тетяна Юріївна Дячук. Хоча молода, 
але перспективна, старанна й обізнана в будь-яких 
напрямках виробництва. Здається, що Тетяні  все 
під силу.

Створює нам затишок і чистоту на робочих міс-
цях технічний працівник Лариса Павлівна Коро-
віцька.

Усі наші жінки милі, щирі, доброзичливі, з ними 
легко, із задоволенням працюємо і відпочиваємо. А 
вдома вони — турботливі дружини, мами чи бабусі.

Хочеться напередодні жіночого свята щиро при-
вітати наших колег, побажати щастя, здоров’я, за-
вжди весняного настрою і гарних успіхів у праці.

Чоловіча команда 
Віньковецького РЕМ.

ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ РЕМ ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ РЕМ 

ГОРОДОЦЬКИЙ РЕМ 
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«Про заохочення з нагоди Міжнародного жіночого дня»

Із святом весни, краси і любові!
Хай щастя і радість несе кожна мить,
Всього у житті хай буде доволі,
На кожному кроці завжди хай щастить!

8 Березня — найулюбленіше жіноче свято. Саме в цей 
день всі представниці кращої половини людства розцвіта-
ють, наче весняні квіти, а чоловіки проявляють їм стільки 
уваги, скільки вони достойні отримувати щоденно. Це свя-

то краси, ніжності та душевної мудрості.
Ось і наш чоловічий колектив Хмельницького РЕМ 

хоче привітати своїх жінок-колег. Ви такі різні — добрі, 
мужні, ранимі, привітні, мудрі… І без Вас неможливо 
уявити нашого колективу, кожна з Вас робить його 
кращим. 

Щиро вітаємо Вас із чудовим весняним святом 8 
Березня. Бажаємо Вам кожен новий день зустрічати 
з посмішкою, з передчуттям радості, із впевненістю і 
спокоєм. Нехай у Вашому домі та в нашому колективі 
завжди панують взаєморозуміння та злагода. Нехай 
завжди Вас супроводжує  успіх та хороший настрій. Ба-
жаємо Вам достатку, щоб Ваше серце зігрівали любов 
рідних і повага та шана колег по праці.

Хай будуть святковими Ваші будні і завжди квітне 
сад у душі!

З повагою і любов’ю —
Чоловічий колектив Хмельницького РЕМ.

Добре слово

З першим подихом весни до нас приходить 
свято — Міжнародний жіночий день, свято на-
ших матерів, дружин, сестер, подруг, бабусь і 
доньок.

Це свято увійшло в наше життя першими 
квітами, щирими посмішками і справжніми 
чоловічими вчинками, бо жінка — це віра, на-
дія, любов, дбайлива берегиня родинного вог-
нища, вона наполегливо й натхненно працює 
в усіх галузях народного господарства нашої 
держави. Своєю потужною енергією, силою і 
відповідальністю живить наше буття яскрави-
ми барвами.

І саме жіноча, небайдужа й відповідальна 
життєва позиція, як і буденна домашня праця, 
є справжньою запорукою наших звершень, 
миру і стабільності, духовного відродження. 
Ваша соціальна і політична активність, добро-
та, мудрість і любов роблять наше суспільство 
благороднішим, світлішим, людянішим. 

Четверту частину працівників ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» складають жінки, які своєю 
працею та майстерністю роблять вагомий 
внесок у діяльність Товариства, розвиток 
енергетики всієї області, зміцнення економіч-
ної стабільності нашої держави.

Дотримуючись одвічних традицій україн-
ського народу, вклоняючись Вашій праце-
любності та високому професіоналізму, щиро 
вітаю Вас з Міжнародним жіночим днем, зичу 
Вам особисто та Вашим родинам успіхів, нових 
здобутків у праці, жіночого щастя, сімейного 
благополуччя, бажаю здоров’я та добробуту, 
повсякденної уваги та любові, здійснення всіх 
ваших мрій!

За сумлінну працю, особистий внесок у роз-
виток галузі енергетики області та з нагоди 
відзначення Міжнародного дня прав жінок і 
миру —

НАКАЗУЮ:
1. Преміювати працівників Товариства, яких 

нагороджено Почесними Грамотами Хмель-
ницької обласної державної адміністрації:

Бойко Ольгу Степанівну — головного бух-
галтера Білогірського РЕМ.

2. Преміювати працівників Товариства, яких 
нагороджено Грамотами Хмельницької облас-
ної Ради:

Харченко Ольгу Ігорівну — начальника 
сектору відділу оперативної інформації і звіт-
ності Дирекції з маркетингу та енергозбуту 
ПАТ «Хмельницькобленерго».

3. Преміювати працівників Товариства, яким 
оголошено Подяки Хмельницької обласної 
державної адміністрації:

Савчук Ольгу Миколаївну — завідувача 
господарством дільниці господарського об-
слуговування Департаменту ВЕМ ПАТ «Хмель-
ницькобленерго».

4. Преміювати працівників Товариства, яким 
оголошено Подяки Хмельницької обласної 
Ради:

Федулову Олену Анатоліївну — провід-
ного інженера відділу управління персоналом 
Дирекції з управління персоналом і соціаль-
них питань ПАТ «Хмельницькобленерго».

5. Нагородити Почесними Грамотами Това-
риства та преміювати:

Бекас Людмилу Едуардівну — лаборанта 
служби діагностики електротехнічного облад-

нання Департаменту ВЕМ ПАТ «Хмельницько-
бленерго»;

Іщенко Галину Миколаївну — секретаря 
керівника ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Сівак Марію Степанівну — головного бух-
галтера Красилівського РЕМ;

Семенюк Ларису Василівну — маляра 
дільниці господарського обслуговування Де-
партаменту ВЕМ  ПАТ  «Хмельницькобленер-
го»;

Шепінську Галину Петрівну — секретаря 
керівника ПАТ «Хмельницькобленерго».

6. Нагородити працівників Грамотами Това-
риства та преміювати:

Артемчук Аллу Петрівну — в.о. провід-
ного інженера ПМіЗ Старокостянтинівського 
РЕМ;

Балашову Наталію Валентинівну — 
контролера енергонагляду Ізяславського 
РЕМ;

Войталюк Тетяну Миколаївну — контр-
олера енергонагляду Ярмолинецького РЕМ;

Гедзун Валентину Василівну — головного 
бухгалтера Старосинявського РЕМ;

Гостєву Анну Олегівну — друкарку групи 
діловодства Департаменту ВЕМ ПАТ «Хмель-
ницькобленерго»;

Дарун Любов Ігорівну — начальника сек-
тору заробітної плати централізованої бухгал-
терії Фінансової дирекції ПАТ «Хмельницько-
бленерго»;

Ільницьку Лілію Афанасіївну — молодшу 
медичну сестру СП «Яблуневий сад» Дирекції 
з управління персоналом і соціальних питань 
ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Кленін Ірину Анатоліївну — бухгалтера 
ПМіЗ Теофіпольського РЕМ;

Кравчук Катерину Дмитрівну — в.о. ди-
ректора навчально-курсового комбінату Ди-
рекції з управління персоналом і соціальних 
питань ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Кудряшову Олену Леонідівну — інженера 
2 категорії служби розподільчих мереж Де-
партаменту РМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Кулініч Марію Дмитрівну — прибираль-
ницю Хмельницького РЕМ;

Мандрик Людмилу Омелянівну — приби-
ральницю службових приміщень ЛОК «Яблу-
невий сад» ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Молчанову Людмилу Олександрівну — 
бухгалтера 3 категорії централізованої бухгал-
терії ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Москалюк Валентину Феодосіївну — в.о. 
завідувача канцелярією ПАТ «Хмельницько-
бленерго»;

Навроцьку Олену Стратонівну — голов-
ного бухгалтера Старосинявського ЦЦР ПАТ 
«Хмельницькобленерго»;

Назарчук Лілію Володимирівну — бухгал-
тера Кам’янець-Подільського РЕМ;

Окарську Сніжану Вікторівну — секрета-
ря Дирекції з маркетингу та енергозбуту ПАТ 
«Хмельницькобленерго»;

Параїл-Козютинську Ларису Володими-
рівну — провідного юрисконсульта виробни-
чо-технічного відділу ПАТ «Хмельницькобле-
нерго»;

Сас Ірину Вікторівну — інженера з орга-
нізації експлуатації та ремонту розподільчих 
мереж Городоцького РЕМ;

Семенюк Катерину Володимирівну — 

бухгалтера ПМіЗ Славутського РЕМ;
Сікорську Людмилу Антонівну — контр-

олера енергонагляду Волочиського;
Стиньо Тетяну Василівну — комірника Де-

ражнянського РЕМ;
Торопенко Ларису Дмитрівну — сторожа 

Меджибізького ЦЦР Департаменту РМ ПАТ 
«Хмельницькобленерго»;

Шафінську Ольгу Миколаївну — про-
відного інженера служби охорони праці ПАТ 
«Хмельницькобленерго».

7. Оголосити Подяку Товариства з премію-
ванням:

Балюк Наталії Володимирівні — контр-
олеру енергонагляду Полонського РЕМ;

Богутській Тамарі Іванівні — прибираль-
ниці виробничих приміщень Дунаєвецького 
РЕМ;

Булгаковій Оксані Олегівні — бухгалтеру 
Летичівського РЕМ;

Гайдайчук Лесі Сергіївні — діловоду 
Хмельницького міського РЕМ;

Гнап Наталії Михайлівні — електромон-
теру цеху ремонту приладів обліку Дирекції з 
маркетингу та енергозбуту ПАТ  «Хмельниць-
кобленерго»;

Дмитрецькій Світлані Анатоліївні  — 
бухгалтеру Кам’янець-Подільського міського 
РЕМ;

Дячук Тетяні Юріївні — інженеру лабора-
торії Віньковецького РЕМ;

Климчук Валентині Василівні — приби-
ральниці виробничих приміщень Нетішин-
ської комплексної дільниці Славутського РЕМ;

Кошелевській Ванді Альфредівні — ко-
мірнику Шепетівського РЕМ;

Літніцькій Мар’яні Василівні — інженеру 
3 категорії відділу капітального будівництва 
Дирекції з матеріально-технічного постачання 
та капітального будівництва ПАТ «Хмельниць-
кобленерго»;

Мороз Олександрі Володимирівні — ін-
женеру 2 категорії відділу енергоаудиту та 
обліку електричної енергії  ПАТ  «Хмельниць-
кобленерго»;

Рекрутняк Наталії Олександрівні — каси-
ру Новоушицького РЕМ;

Семчишиній Олені Василівні — діловоду 
Чемеровецького РЕМ;

Туменок Людмилі Казимірівні — обро-
блювачу науково-технічної інформації відділу 
науково-технічної інформації Дирекції з мар-
кетингу та енергозбуту ПАТ «Хмельницько-
бленерго»;

Якубовській Ірині Анатоліївні — інженеру 
1 категорії Кол-центру ПАТ «Хмельницькобле-
нерго».

Шановні працівниці та пенсіонерки ПАТ 
«Хмельницькобленерго», низький уклін Вам 
та щира вдячність за працю, за жіночу му-
дрість та материнську любов, за самовідда-
ність і розуміння, за Вашу ніжність та чуйність.

Нехай Ваш дім повниться любов’ю і радістю. 
Хай у Вас завжди весніє на душі!

Генеральний директор О.Л. Шпак.  
Окрім того, всіх жінок, котрі працюють 

у Товаристві, відповідно до цього наказу, 
також премійовано. А непрацюючим жін-
кам-пенсіонерам, які вийшли на пенсію з 
підрозділів Товариства, виплачено одно-
разову матеріальну допомогу.      

(Закінчення. Початок — на стор. 1)

Але, незважаючи на все це,  вона  залиша-
ється  мудрою,  активною, чуйною  жінкою, 
охоче приймає гостей, ділиться  своїми спо-
гадами  та  досвідом.  Надія  Порфирівна   на-
городжена  орденом «Знак Пошани» за са-
мовіддану, сумлінну, багаторічну працю  на  
посаді  слюсаря з ремонту  електроприладів. 

За досягнення  в енергетичній галузі та  
значний внесок у її  розвиток  жінки-ветера-
ни  удостоєні  високих  державних  нагород: 

Знаком «Почесний енергетик України» — 
Шкробот Олена Петрівна, Бевз Галина Іва-
нівна, Морозова Марія Василівна, Проценюк 
Лідія Миколаївна;        

Знаком «Відмінник енергетики України» — 
Поліщук Неоніла Іванівна,   Калинюк Надія 
Федорівна, Куровська Ганна Андріївна, Ремі-
шевська Надія Степанівна, Сачалко Людмила 
Матвіївна, Розумна Валентина Олександрів-
на,  Григор’єва Людмила Володимирівна.

І таких гідних  жінок-ветеранів  в  Компа-
нії чимало, всі вони — гордість колективу. 
Це  Власюк  Галина  Петрівна — працювала  
диспетчером,  начальником  міського  енер-
гозбуту,  Рабійчук  Ганна  Полікарпівна та 
Малахова Клавдія Миколаївна — слюсарі  
з  ремонту  електроприладів, Дитюк Тамара 
Михайлівна, Ярова Олена Сергіївна та Ченаш 
Галина Войцехівна  —  інженери  енергозбу-
ту,  Сорокіна Раїса Петрівна  — економіст, на-
чальник планового відділу Південних елек-
тромереж,  Антонюк Олена Броніславівна 
— заступник головного бухгалтера Компанії, 
Браславець Ганна Михайлівна — інженер-ін-
спектор відділу управління персоналом, Ма-
дич Тамара Федорівна та Василевська Тетяна 
Миколаївна — інженери проектно-конструк-
торського відділу, Чернюк Оксана Степанівна 
— інженер відділу інформаційних техноло-
гій, Марцонь Ірина Афраїсівна — бухгалтер  
централізованої бухгалтерії  та багато інших  
жінок-ветеранів праці.  Честь  їм  і  хвала! 

У Товаристві спостерігається  динаміка 
поповнення  персоналу молодими фахівця-
ми, серед  яких енергійні  працьовиті  дівча-
та  знаходять  своє  місце роботи,  для  них  
створено  всі  умови  щодо  професійного  
становлення та подальшого росту, а також 
заохочення у втіленні та реалізації нових ці-
кавих ідей.

Ветерани передають свій досвід та знання 
молоді, зокрема, у навчально-курсовому 
комбінаті, де вони викладають основні дис-
ципліни та виховують у молодого покоління 
відчуття гордості за звання енергетика.  

Жінки «Хмельницькобленерго» насправді 
відчувають себе щасливими та потрібними 
завдяки  позитивній атмосфері в колективі, 
дружелюбним відносинам та оптимістично-
му настрою. А тепло і ласка сердець жінок — 
матері, дружини, доньки, — їх ніжні усмішки 
долають усі прикрощі нашого буття, дарують 
натхнення для нових творчих успіхів та жит-
тєвих перемог.   

Зі святом Вас, дорогі жінки, доброго 
здоров’я, щастя, привітної долі, нев’янучої 
краси і любові, тепла і світла, миру і злагоди! 

Лариса ПОЛОНЕВИЧ.   

8 БЕРЕЗНЯ — 
СВЯТО ВЕСНИ, 

ОНОВЛЕННЯ ТА КРАСИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РЕМ 
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ХТО ПЕРШІСТЬ ВЕДЕ, 
ХТО — ПОЗАДУ БРЕДЕ 
Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за січень 2015 року

Віктор МАКСИМЕцЬ,
начальник відділу оперативної інформації та звітності.

Цивільний захист 

Назва РЕМ Енергозбутова 
діяльність Охорона праці Загальний рейтинг

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

Як повідомив головний інженер 
Кам’янець-Подільського РЕМ Сергій Ку-
зема, нещодавно на базі Цибулівської ГЕС 
Кам’янець-Подільського району відбулося 
спеціальне спільне тренування з цивіль-
ного захисту під керівництвом міського 
голови Михайла Сімашкевича із залучен-
ням працівників Кам’янець-Подільського 
РЕМ, сил ДСНСУ в 
Хмельницькій об-
ласті, військових та 
медперсоналу. 

Тренування про-
ходило в два етапи. 
Тема першого — 
пропуск паводку та 
льодоходу на ділян-
ці річки. А під час 
другого етапу було 
відпрацьовано ева-
куацію людей із за-
топлених внаслідок 
повені територій.

Після проведення 
тренування керів-

ництво відзначило чіткість і злагодженість 
дії всіх залучених при виникненні над-
звичайної ситуації сил, висловило впев-
неність у спеціалістах, на яких покладено 
відповідальність за ліквідацію наслідків 
стихійного лиха. 

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго»

ДО ПРИМХ «ВИСОКОЇ ВОДИ» ГОТОВІ! 

Нещодавно за ініціативи 
голів профкомів Кам’янець-
Подільського РЕМ А. 
Семенюка та Кам’янець-
Подільського МРЕМ В. Хво-
ростовського в Кам’янець-
Подільському будинку 
культури «Розмай» було 
проведено семінар на тему 
«Надання першої медичної 
допомоги при отриманні 
травм побутового і вироб-
ничого характеру, у т.ч. ура-
женні електричним струмом та пораненнях в ході 
військових дій». 

Навчання провів завід-
увач відділенням Хмель-
ницького обласного центру 
медичної допомоги Олек-
сандр Іваніцький — досвід-
чений фахівець у цій сфе-
рі. В ході семінару велику 
увагу було приділено від-
працюванню практичних 
прийомів надання першої 
медичної допомоги. 

Борис КУЗЕМА,
головний інженер 

Кам’янець-Подільського РЕМ.

ЩОБ ВЧАСНО ТА УМІЛО ДОПОМОГТИ

У День пам’яті воїнів-інтернаціоналістів у 
Хмельницькому відбулося покладання кор-
зин та квітів до пам’ятника подолянам, по-
леглим в Афганістані та в інших локальних 
війнах. 

Данину шани воїнам-інтернаціоналістам від-
дали й представники ПАТ «Хмельницькобленер-
го». Разом із головою обласної ради Михайлом 
Загородним, першим заступник голови облас-
ної державної адміністрації Василем Процюком, 
міським головою Олександром Симчишиним, 
керівниками обласних установ та організацій, 

представниками громадськості 
вони хвилиною мовчання вияви-
ли пам’ять про тих, хто загинув 
воюючи в чужих країнах.

До речі, у ПАТ «Хмельниць-
кобленерго» працює нині 14 
учасників афганських подій та 
16 учасників локальних воєнних 
конфліктів на території інших 
держав. Відповідно до наказу ге-
нерального директора Компанії, 
усіх їх  матеріально заохочено.

Прес-служба 
ПАТ «Хмельницькобленерго».

Фото М. ШАФІНСЬКОГО.

ПРО НИХ ПАМ’ЯТАЮТЬ, ЇХ ПІДТРИМУЮТЬ…

У Сервісному центрі ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» відбувся дводенний 
семінар для представників з якості всіх 
структурних та відокремлених підроз-
ділів Компанії. З вступним словом на 
ньому виступив заступник генерально-
го директора — директор з розвитку 
управління та інформаційних технологій 
Руслан Слободян.

За програмою семінару фахівці відді-
лу управління якістю прочитали лекції 
на теми «Практичне використання ви-
мог СУЯ в Товаристві», «Основні завдан-
ня та функції представника з якості в 
підрозділі», «Основні нововведення в 
ISO 9001:2015. Визначення ризиків і можливостей 
в процесах ПАТ «Хмельницькобленерго», відповіли 
на запитання представників з якості. 

 Начальник відділу управління якістю Валерій 
Герасимчук переконаний у великій практичній ко-

рисності подібних навчань, адже вони покликані 
вдосконалювати функціонування в Компанії сис-
теми управління якістю та суттєво підвищувати ре-
зультативність роботи представників з якості. 

Прес-служба 
ПАТ «Хмельницькобленерго».

НАВЧАЛИСЯ ПРЕДСТАВНИКИ З ЯКОСТІ

Колектив Хмельницького міського РЕМ щиро вдячний генеральному директору ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» Шпаку О.Л. (1998 — 2016 р.р.) за допомогу в організації активного відпочин-
ку на гірськолижному курорті «Буковель» та здійсненні екскурсії до с. Зарваниця, яке відоме 
чудотворною іконою і цілющим джерелом, біля якого, за переказами, з’являлася Божа Матір. 
Ця поїздка додала нам творчого натхнення та зарядила позитивною енергією, яка буде вико-
ристана в роботі з максимальною віддачею.

ДЯКУЄМО ЗА ЗМІСТОВНИЙ ВІДПОЧИНОК!
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Запобігти, врятувати, допомогти

Аналіз виникнення та розвитку надзви-
чайних подій природного та техногенного 
характеру, що мали місце на території на-
шої держави та області, яскраво свідчать 
про необхідність проведення комплексу 
превентивних заходів  щодо зниження ри-
зику їх виникнення. Проведенням комп-
лексу запобіжних організаційних та інже-
нерно-технічних заходів, їх ефективною 
реалізацією можливо значно зменшити 
вірогідність виникнення надзвичайних 
ситуацій та зменшити вартість заходів з 
їх ліквідації, підвищити рівень готовності 
персоналу та виробництва до реагування 
на надзвичайні ситуації. Науковими роз-
рахунками та існуючим досвідом доведе-
но, що кошти, які направляються на запо-
бігання надзвичайним ситуаціям, значно 
менші від тих, які необхідні на ліквідацію 
її наслідків.

Найбільша кількість надзвичайних си-
туацій викликана явищами, що мають 
руйнівну силу (сильний вітер, включаючи 
шквали та смерчі, ожеледь та налипання 
мокрого снігу).

Розвиток гідрометеорологічних про-
цесів завжди потребує постійного моні-
торингу та їх прогнозування для опера-
тивного здійснення комплексних превен-
тивних заходів, здатних зменшити ризик 
та наслідки від природних надзвичайних 
подій. Енергетики Хмельниччини пови-
нні бути постійно готовими до погодних 
аномалій та явищ, пов’язаних з ними. Ке-
рівництвом ПАТ «Хмельницькобленерго» 
приділяється належна увага  щодо вико-
нання у повному обсязі основних заходів 
цивільного захисту територіальної підсис-
теми єдиної державної системи цивільно-
го захисту. 

ПАТ «Хмельницькобленерго» впродовж 
2015 року здійснювало ряд заходів щодо ви-
конання законодавства України, розпоряд-
чих документів Міненерговугілля України та 
Хмельницької облдержадміністрації у сфері 
цивільного захисту.

Так,  розроблені плани цивільного захисту 
на мирний час, плани дій органів управління 
і сил ЦЗ із запобігання і ліквідації надзвичай-
них ситуацій, посадові інструкції щодо дій 
при виникненні надзвичайних ситуацій для 
Товариства та відокремлених підрозділів. В 
управлінні Товариства та відокремлених під-
розділах створені штаби з ліквідації надзви-
чайних ситуацій техногенного та природного 
характеру з метою запобігання, оперативно-
го реагування та для розв’язання проблем, 
пов’язаних з надзвичайними ситуаціями тех-
ногенного та природного характеру, що вини-
кли або можуть виникнути на енергооб’єктах 
області. Відпрацьовані календарні плани дій з 
ліквідації наслідків аварій, катастроф та сти-
хійного лиха.

У всіх підрозділах Товариства розроблені 
та затверджені схеми оповіщення керівного 
складу та персоналу при загрозі та при ви-
никненні надзвичайних ситуацій природного 
та техногенного характеру у службовий та не-
службовий час. Проведено практичне їх від-
працювання.

Оповіщення та управління заходами ци-
вільного захисту з ліквідації наслідків надзви-
чайних ситуацій здійснюється з диспетчер-
ських пунктів відокремлених підрозділів.

Для своєчасного інформування працівників 
у разі виникнення надзвичайних ситуацій іс-
нує відповідна система оповіщення, яка скла-
дається із: телефонного міжміського зв’язку 
за орендованими каналами Мінзв’язку, те-
лефонного відомчого зв’язку, телефонного 
ВЧ-зв’язку, електронного зв’язку, мобільного 

зв’язку, встановлених  гучномовців в місцях 
масового скупчення персоналу, радіотран-
сляційних точок для приймання програм 
державного радіомовлення. Крім того, ПАТ 
«Хмельницькобленерго» вжито заходів щодо 
додаткового встановлення та поновлення у 
всіх відокремлених підрозділах Товариства 
об’єктових систем оповіщення. Додатко-
во проведено закупівлю і встановлення 25 
комплектів систем оповіщення на загальну 
суму 208800,00  грн.   Опрацьовується питан-
ня щодо використання наявних технічних 
систем для здійснення автоматичного опові-
щення персоналу шляхом використання бага-
токанальних систем оповіщення по телефону.

З метою належної підготовки ПАТ «Хмель-
ницькобленерго»  до роботи (дій) в осінньо-
зимовий період 2015/2016 рр., забезпечення 
споживачів області якісною електричною 
енергією в необхідних обсягах, запобігання 
технологічним порушенням в роботі електро-
мереж, оперативного усунення наслідків можли-
вих надзвичайних ситуацій в Товаристві прове-
дена робота щодо виконання: «Плану заходів 
щодо сталого функціонування підприємств па-
ливно-енергетичного комплексу Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості в умо-
вах виникнення надзвичайних ситуацій осін-
ньо-зимового періоду 2015/2016 років»; наказів 
по Товариству від 09.04.2015 року №297/1 «Про  
підготовку Товариства до роботи в осінньо-зимо-
вий період 2015/2016 років», яким затвердже-
но основні заходи по підготовці енергогос-
подарства ПАТ «Хмельницькобленерго» до 
роботи в ОЗП 2015/2016 рр. та від 12.05.2015 
року №361 «Про затвердження заходів стало-
го функціонування  ПАТ «Хмельницькобле-
нерго»  в умовах надзвичайних ситуацій осін-
ньо-зимового періоду 2015/2016 років».

Так, в Товаристві:
— здійснено підготовку спеціальної інже-

нерної  та снігоочисної техніки, дизель-гене-
раторів, обладнання і інвентаря до дій в умо-
вах сильних морозів, снігопадів, налипання 
снігу, снігових заметів, хуртовин та ожеледиці;

— забезпечено працездатність пічного 
обладнання для обігріву аварійно-відновлю-
вальних бригад;

— заготовлено в необхідній кількості про-
тиожеледні  матеріали, запас пальних та мас-
тильних матеріалів;

— забезпечено персонал зимовим спецо-
дягом і засобами захисту;

— проведено ремонтні і профілактичні ро-
боти об’єктів електропостачання у відповід-
ності до затверджених планів.

Виконано комплекс організаційно-технічних 
заходів, спрямованих на зміцнення протипо-
жежного стану об’єктів Товариства. Прове-
дені позапланові перевірки стану пожежної 
безпеки всіх будівель та приміщень, із скла-
данням актів, із залученням до цього членів 
пожежно-технічних комісій, відповідальних 
за протипожежний стан. Вжито заходів щодо 
усунення порушень вимог чинних норматив-
них актів з питань пожежної безпеки, де вони 
мали місце. Проведені  позачергові  засідання 
пожежно-технічних комісій, на яких розгля-
далися питання підготовки підпорядкованих 
об’єктів до роботи у осінньо-зимовий період, 
із складанням протоколів засідання. Об’єкти 
Товариства укомплектовані необхідною кіль-
кістю первинних засобів пожежогасіння від-
повідно до встановлених норм (придбано 332 
шт. вогнегасників). Проведені позапланові 
інструктажі з працівниками, які зайняті на ро-
ботах з підвищеною пожежною небезпекою.

В ПАТ «Хмельницькобленерго» технічна ін-
вентаризація захисних споруд цивільного за-
хисту  завершена в 2011 році.  В Товаристві на 
обліку знаходяться 1 сховище та 8 ПРУ. Схови-

ще №84078, розташоване в м. Хмельницькому, 
не відповідає нормам ДБН В 2.2.5-97 «Захисні 
споруди ЦО» і згідно з висновками державно-
кооперативного проектно-вишукувального 
інституту «Хмельницькагропроект» та Хмель-
ницького філіалу інституту «НДІпроектрекон-
струкція» та акту Хмельницького БТІ не може 
бути використане в якості захисної споруди 
ЦЗ.  Нині матеріали щодо списання захисної 
споруди знаходяться у ДСНС України.

В Товаристві захисні споруди (ПРУ) готові 
для використання за призначенням. Персо-
нал РЕМ, де відсутні ПРУ, укривається в під-
вальних приміщеннях адмінбудівель РЕМ. За-
хисні споруди цивільного захисту Товариства 
в мирний час використовуються під госпо-
дарчі потреби на 85% від загальної площі. 

За замовленням ПАТ «Хмельницькобле-
нерго» приватним акціонерним товариством 
«Проектно-вишукувальний науково-дослід-
ний конструкторсько-технологічний інститут 
«Укрзахіденергопроект» здійснено розробку 
проектно-кошторисної документації по робо-
чим проектах «Будівництво (реконструкція) 
захисної споруди цивільного захисту Ізяс-
лавського РЕМ», «Будівництво захисної спо-
руди цивільного захисту Білогірського РЕМ» 
та «Будівництво захисної споруди цивільного 
захисту Хмельницького МРЕМ». Відповідно 
до проектно-кошторисної документації роз-
почато роботи щодо реконструкції захисної 
споруди цивільного захисту Ізяславського 
РЕМ.

Для проведення ремонтних робіт захисних 
споруд (укриттів), забезпечення їх необхід-
ним майном та виготовлення проектно-ко-
шторисної документації у 2015 році було ви-
користано коштів в сумі 904 тис. грн..

Товариством здійснюються відповідні захо-
ди щодо забезпечення персоналу засобами 
індивідуального захисту. Так, у 2015 році То-
вариством було придбано 430 шт. протигазів 
ГП-7 (в т.ч. дитячих 30 шт.), костюмів хімічно-
біологічного захисту Л-1 – 29 шт., респіраторів 
У-2К – 600 шт. 

У відповідності до «Класифікатора надзви-
чайних ситуацій» ДК-019-2010, надзвичайних 
ситуацій з причин масового пошкодження 
електричних мереж та відключень на терито-
рії області не допущено.

Для виконання аварійно-відновлювальних 
робіт залучаються: аварійно-ремонтні брига-
ди — 135/883 чол., оперативно-виїзні брига-
ди — 121/242 чол.. Всі бригади укомплекто-
вані особовим складом, технікою, майном та 
обладнанням.

В Товаристві розроблені та затверджені 
Нормативні обсяги аварійного запасу мате-
ріалів та устаткування для відновлення елек-
тромереж напругою 0,4-110 кВ. Аварійний за-
пас Товариства складає 100%.

У відповідності до вимог постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 9 січня 2014 року №11 
«Про затвердження Положення про єдину 
державну систему цивільного захисту» та на-
казу Міненерговугілля України від 29.06.2004 
року №362 «Про створення постійно діючої 
комісії Міненерговугілля України в енерге-
тичному комплексі із запобігання виникнен-
ню НС та ліквідації їх наслідків» в Товаристві 
призначена і функціонує комісія з питань над-
звичайних ситуацій.  Згідно  з Планом роботи 
комісії з питань надзвичайних ситуацій Това-
риства у поточному році комісією було про-
ведено 8 засідань, за результатами яких були 
оформленні відповідні протокольні рішення.

Підготовка керівного складу цивільного  за-
хисту Товариства та її органів управління про-
водиться на штабних об’єктових тренуван-
нях, комплексних об’єктових тренуваннях, 
в навчально-методичному центрі ЦЗ та БЖД 

Хмельницької області. 
З метою підвищення готовності органів та 

сил цивільного захисту Товариства до дій в 
умовах надзвичайних ситуацій природного 
та техногенного походження за минувший 
період 2015 року було проведено 27 спеці-
альних об’єктових тренувань з питань цивіль-
ного захисту, прийнято участь в проведені 6 
командно-штабних навчаннях та 8 штабних 
тренувань  з цивільного захисту.

На базі навчально-методичного центру ЦЗ 
та БЖД Хмельницької області було проведено 
навчання та перевірку знань у сфері цивіль-
ного захисту керівного складу відокремлених 
підрозділів Товариства в кількості 26 чоловік.  

Також упродовж поточного року на базі 
навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД 
Хмельницької області проведено навчання 
та перевірку знань з питань пожежної без-
пеки керівників та спеціалістів Товариства, 
обов’язки яких пов’язані із організацією та за-
безпеченням пожежної безпеки в підрозділах 
Товариства. До навчання залучалось 214 чол.

В Товаристві організовано навчання пер-
соналу правильним діям в умовах надзви-
чайних ситуацій, відповідно до наказу «Про 
підготовку персоналу ПАТ «Хмельницько-
бленерго» у сфері цивільного захисту в 2015 
році». Навчання працівників Товариства, які 
не входять до складу формувань цивільного 
захисту, проводилось в обсязі 12 годин, а пра-
цівників, які входять до складу формувань, — 
в обсязі 15 годин.

Відповідно до вимог Постанови КМУ від 
26.06.2014р. №444 та затверджених «Орга-
нізаційно-методичних вказівок з підготовки 
працюючого населення до дій у надзвичай-
них ситуаціях» від 19.09.2013 року всі від-
окремлені підрозділи обладнано сучасними 
інформаційно-довідковими куточками з пи-
тань цивільного захисту.  

План основних заходів підготовки цивіль-
ного захисту ПАТ «Хмельницькобленерго» 
на 2015 рік виконано. Як результат того — 5 
лютого 2016 року під час підбиття підсумків 
роботи Хмельницькою облдержадміністра-
цією та ДСНС України  з реалізації державної 
політики у сфері цивільного захисту в облас-
ті за 2015 рік ПАТ «Хмельницькобленерго» 
визнано однією із кращих служб цивільного 
захисту області (спеціалізованою службою 
енергетики). Відповідно правами голови  об-
лдержадміністрації було заохочено працівни-
ків Товариства, які брали участь в організації 
та проведенні заходів цивільного захисту 
(Степанюк А.Г., Мельник В.В.). 

17 лютого 2016 року під час здачі звіту з 
питань цивільного захисту за 2015 рік у Міне-
нерговугілля України, керівниками відомства 
звіт визнано таким, що виконаний на високо-
му професійному рівні і може служити зраз-
ком для підприємств паливно-енергетичного 
комплексу Міненерговугілля України. 

Також, за результатами 2015 року ПАТ 
«Хмельницькобленерго» відзначене за успіш-
ну природоохоронну діяльність.  В реалізації 
проекту «Екологія, довкілля та природоко-
ристування в Україні» ПАТ «Хмельницько-
бленерго» є лауреатом програми в номінації 
«Краще екологічно відповідальне підприєм-
ство України».

За всіма напрямками обласна служба енер-
гетики цивільного захисту готова до вико-
нання завдань за призначенням у разі виник-
нення надзвичайних ситуацій природного та 
техногенного характеру.

Анатолій МАНІЛЬЧУК,
начальник служби 

з питань цивільного захисту —
 помічник генерального директора 

ПАТ «Хмельницькобленерго».

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 
У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

ПАТ «Хмельницькобленерго» та його структурними 
підрозділами у 2015 році 
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СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СЕРТИФІКОВАНІ
ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

Вернісаж Події, дати, постаті

Сучасному, особливо молодому, читачеві 
майже, а то й зовсім не відомі ім’я і творчість 
Степана Рудницького (1877-1937) — профе-
сора, доктора наук, академіка, вченого євро-
пейського і світового масштабу, дійсного чле-
на Наукового Товариства ім. Т. Шевченка та 
багатьох наукових спілок Європи. Він загинув 
будучи в’язнем ГУЛАГу у 1937 р. на Соловках, 
а його наукові праці лягли на довгі десятиліт-
тя у «спецхрани» або були знищені. Вони ста-
ли бібліографічною рідкістю.

Степан Рудницький був сучасником Івана 
Франка та Михайла Грушевського. Вважав 
себе учнем видатного українського вченого, 
політика та громадського діяча М. Грушев-
ського. Від свого учителя С. Рудницький пе-
рейняв віру в справедливість і благородність 
мети, яку ставила перед собою уярмлена 
українська нація.

Як людина і вчений С. Рудницький форму-
вався, виріс і творив на стику і перехресті 
багатьох європейський культур — польської, 
австрійської, німецької, чеської.

Своєю діяльністю і науковою творчістю С. 
Рудницький яскраво уособлював єдність двох 
віток українського народу — західної і схід-
ної. Праця у Львові і Харкові, Києві і Кам’янці-
Подільському, вивчення Подністров’я і 
Подніпров’я, Карпат і Причорноморської ни-
зовини, Волині, Поділля і Донбасу, одним сло-
вом, всієї соборної України в її етнічних меж-
ах, — все це свідчення того, що незважаючи 
на державно-політичні імперські кордони, 
які зухвало краяли тіло України, кращі її сини 
мислили свою Вітчизну цільною і неподіль-
ною у всій її географічній, історико-етногра-
фічній та духовно-культурній розмаїтості.

Наукові і науково-популярні праці С. Руд-
ницького — це вагомий вклад вченого у 
становлення національної самосвідомості 
українського народу, в підвалини української 
державності в той складний час, коли перед 
ним однозначно стояло питання: «бути чи не 
бути?». За своїм значенням у царині україноз-
навства вони співмірні з науковим внеском 
академіка М. Грушевського.

С. Рудницький прийняв естафету від М. Гру-
шевського, щоб пронести її через все своє 
життя. Гнані з рідної землі і оббрехані на ній, 
вони і загинули приблизно в один час. М. Гру-
шевський помер за нез’ясованих обставин у 
1934 році, С. Рудницький (тепер ми точно це 
знаємо) був розстріляний 3 листопада 1937 
року на Соловках, не доживши рівно місяць 
до свого шістдесятиріччя.

Як же сьогодні, коли минуло сімдесят ві-
сім років від смерті вченого, оцінювати його 
наукові праці? Деякі з них відзначили своє 
сторіччя. Чи є академік С. Рудницький нашим 
сучасником?

У вихідні дні (на Різдвяні свята 2016 р.) я 
перечитував книгу праць вченого «Чому ми 
хочемо самостійної України?», яка була за-
пропонована читачеві видавництвом «Світ» 
(м. Львів) ще у 1994 році.

Книга містить п’ять ґрунтовних досліджень: 
«Чому ми хочемо самостійної України?», 
«Українська справа зі становища політичної 
географії», «Огляд національної території 
України», «До основ українського націоналіз-
му» і «Галичина та Соборна Україна».

В розділі «Що таке Україна?» праці «Чому ми 
хочемо самостійної України?» С. Рудницький 
пише: «Україна — се земля, де живуть україн-
ці. Вона є всюди там, де гомонить наша рідна 
українська мова й пісня, всюди там, де люди 
ховають давній український звичай, всюди 
там, де люди пам’ятають про спільну долю й 
недолю, всюди там, де люди хочуть свобідно-
го, українського життя».

«… Від віків всякі чужинці пасуться його по-
том і кров’ю, його хлібом, худобою, його лісом 
і пасікою, його вуглем і залізом. А український 
нарід останню, прикипілу сорочку для них з 
плеча здіймає, останню ложку страви їм від-
дає, сам з голоду й холоду примирає або йде в 
далеку чужину шукати долі: в Канаду, Брази-
лію, Сибір, Туркестан».

«… Се вже такий закон природи: усі мусять 
боротись увесь свій вік за істнування своє 
— не чуже. Ми, українці, найпаче із-за нашої 

незгідливости не могли ніколи успішно боро-
тися проти чуженецьких впливів. Тому-то в 
боротьбі за істнування побідили нас чужинці 
й сіли нам на шию».

В статті «Де злагода, там і перемога! 22 січ-
ня — День Соборності України» (Я. Петрусик, 
газета «ЕНЕРГІЯ», №1 (224), січень 2016 року) 
було звернуто увагу на те, що в українській 
науці кінця ХІХ — початку ХХ століття україн-
ські етнічні землі ототожнювалися з україн-
ською національною територією, і всі вони, 
на думку національної еліти, мали стати 
територією майбутньої української держави. 
Зокрема, С. Рудницький ототожнював терито-
ріальний зміст назви «Україна» і терміну «про-
стір України» зі значенням термінів «україн-
ська національна територія», «суцільна тери-
торія українського народу».

В часи національно-визвольної боротьби 
ми не надавали належної ваги етнографічним 
межам суцільної території українського наро-
ду, не боронили кожну її частину. Недарма ка-
жуть, що «історія — найкращий вчитель, але в 
неї погані учні».

У таких умовах спільнота або мобілізується 
і знаходить новий мodus vivendi — спосіб жит-
тя і діяльності та на його основі здобуває пе-
ревагу над іншими спільнотами або зазнає іс-
торичної поразки і зникає з історичного поля, 
розчиняючись серед інших спільнот і стаючи 
генофондом чи робочою силою («тяглом у по-
їздах їх бистроїздних» — Іван Франко, «Народе 
мій, замучений, розбитий», 1905 р.) для розбу-
дови їхніх держав. Таким тяглом і генофондом 
не раз протягом історії ставали українці для 
Московщини і Росії.

На сході України триває російсько-україн-
ська війна.

Росія у 2014 році анексувала територію Ав-
тономної Республіки Крим та зайняла частину 
Донецької та Луганської областей. Російські 
окупаційні війська прагнуть знищити нашу 
незалежність та свободу.

Проте кремлівські стратеги прорахувалися 
щодо відповіді України, Вашингтона, а також 
Європейського Союзу. Міжнародне співтова-
риство засудило анексію Криму, не визнало 
Крим територією РФ, а «референдум» легітим-
ним. Анексія Криму є суттєвим порушенням 
Гельсінського міжнародного Договору про 
мир і безпеку в Європі (Фінляндія, Гельсінкі, 
1975, липень-серпень). Цей факт підтвердили 
всі держави світу. Тому ЄС та США запровади-
ли санкції проти РФ за загарбання території 
України та військову агресію на сході України.

Ситуація, в яку потрапила українська спіль-
нота сьогодні, багатьма своїми рисами нага-
дує саме такий доленосний виклик. Найбільш 
сфокусовано він проявляється у проблемі 
територіальних втрат (навіть тимчасових), що 
виникли внаслідок тимчасової внутрішньої 
слабкості держави, недоформованості нації, 
особливо політичної та недооцінки зовнішніх 
загроз.

Територія будь-якої держави є однією з 
основних ознак її повноцінного функціону-
вання, довготривалого існування і розбудови 
усіх інших структур – розвитку суспільства, 
національного комплексу, формування полі-
тичної нації.

Академік С. Рудницький вважав, що го-
ловною ознакою держави є її територія. 
Втрата державою частини населення (епіде-
мії, війни) не має таких катастрофічних наслід-
ків, як втрата території. Без частини території, 
визнаної міжнародними угодами, держава 
стає своєрідною калікою. Населення можна 
відновити шляхом демографічної політики, а 
територію, відторгнуту від держави, нічим не 
замінити.

Цілісність території держави закріплена в 
її Конституції і визнана міжнародними угода-
ми, особливо це визнання важливе зі сторони 
держав-сусідів. Звичайно, можливі прикла-
ди і спірних територій. Але спірні території 
є питаннями міжнародних правових норм і 
роз’язуються мирними, а не воєнними засо-
бами.

Перший та другий Майдани засвідчили, що 
в громадян України, які не завжди належать 
до корінного етносу й нерідко спілкують-

ся різними мовами, з’явилося реальне, а не 
притаманне штампам совєтської пропаганди 
«чуття єдиної родини». Хоч деякі політики 
й експерти зловмисно, а часом і щиро гово-
рять про розділеність України, очікуваного 
Москвою розколу нашої держави в умовах 
агресії Росії не відбулося. Україна продемон-
струвала усьому світові свою суб’єктність (не 
байдужість до майбутнього країни). За корот-
кий період ми відновили свій військовий по-
тенціал та стали бастіоном Європи в боротьбі 
з одвічним ворогом. Особливо це розумі-
ють прикордонні з Росією держави: Польща 
(спільні кордони держави Білорусі та Росії 
наближені до Польщі), країни Балтії (Литва, 
Латвія, Естонія), Грузія, як не дивно, Білорусь, 
а також Казахстан, … Фінляндія, …Японія.

Уряди Італії та Голландії цього не розумі-
ють, або розуміють це напівсвідомо — «ми 
поки що (ще) далеко від Росії». «Нейтральна» 
позиція Казахстану щодо анексії Криму стала 
наочним прикладом залежності Астани від 
Москви. Проте ситуація вже змінилася. Дуже 
дивною є поведінка керівної еліти Чехії та 
Угорщини. Невже політична еліта цих держав 
забула події 1968 та 1956 років?

Історичний досвід показує, що сусіди Росії 
зникають з політичної карти, якщо опиняють-
ся на її шляху «до теплих морів» або там, де їй 
закортіло «прорубати вікно в Європу». Лідери 
ЄС та США вкотре продемонстрували свої по-
зиції підтримки України на Міжнародній кон-
ференції з питань безпеки (Німеччина, Мюн-
хен, 2016, лютий).

Я мав нагоду поспілкуватися з упорядни-
ком книги С. Рудницького «Чому ми хочемо 
самостійної України?» та автором передмови 
професором Львівського національного уні-
верситету ім. І. Франка Олегом Шаблієм та по-
ставив йому питання: «Чи не пора перевидати 
книгу?». 

«Так, — сказав професор. — Адже в книзі 
академік С. Рудницький класично обґрунту-
вав геополітичне бачення зародження і ста-
новлення самостійної суверенної Української 
держави. Наукові думки і позиції вченого 
дають багату поживу для нашого сучасника, 
для правильної орієнтації в складних, часто 
суперечливих процесах українського держа-
вотворення».

Потім я згадав, що на одній із титульних 
сторінок атласу «Атлас історії української дер-
жавності. Українські землі від найдавніших 
часів до сьогодення» (м. Львів, НВФ «Карти і 
Атласи», 2013) є авторський підпис професо-
ра Олега Шаблія «Вивчайте свою історію, осо-
бливо своєї державності. Вона повчальна».

Сьогоднішня російсько-українська війна в 
історії нашого народу є не першою. Українці 
боролися за свою державність з Московським 
царством та Росією в часи Івана Виговського 
(1658-1659 р.р.) та Юрія Хмельницького (1660-
1663 р.р.), Петра Дорошенка (1665-1676) та 
Івана Мазепи (1708-1709 р.р. під час Північної 
війни), а також під час насильницького зни-
щення московськими військами Запорозької 
Січі (1775 р.).

Совєтсько-українська війна 1917-1921 ро-
ків, на превеликий жаль, через внутрішні чва-
ри закінчилася ліквідацією УНР. А боротьба 
ОУН-УПА проти совєтської влади (1942-1956 
р.р.) була стратегічною перемогою над мос-
ковсько-большевицькою імперією — СССР, 
яка розвалилася у 1991 р.

Історія має бути повчальною.
Свої території необхідно захищати і повер-

тати. Захищати і повертати тому, що це спра-
ведливо. Захищати і повертати тому, що ми 
горда і гідна нація. Захищати і повертати тому, 
що це пам’ять про жертви, які були покладені 
на вівтар боротьби за визволення української 
нації. Захищати і повертати, щоб мати для 
себе й для усього світу остаточну відповідь на 
питання про істинні причини конфлікту. Щоб 
бути ПЕРЕМОЖЦЕМ.

Ми хочемо самостійну суверенну державу! 
Ми будемо захищати нашу Україну! Ми збуду-
ємо європейську країну! 

Ярослав ПЕТРУСИК.

ЧОМУ МИ ХОЧЕМО САМОСТІЙНОЇ УКРАЇНИ?

ЗЕМНИЙ УКЛІН ВАМ — 
ЗА ПІДТРИМКУ!

З щирою вдячністю звертаємося до всіх праців-
ників ПАТ «Хмельницькобленерго», котрі допомо-
гли в лікуванні отриманих травм нашого сина, чо-
ловіка, брата — головного інженера Віньковець-
кого РЕМ Цуцмана Володимира Владиславовича.

Земний уклін Вам усім за підтримку, співчуття 
і конкретну допомогу, що дала можливість сво-
єчасно й успішно зробити необхідні операції та 
провести необхідне лікування.

Завдячуємо генеральному директору ПАТ 
«Хмельницькобленерго» Шпаку О.Л., першому за-
ступнику генерального директора Козачуку О.І., 
головному інженеру Степанюку А.Г., директору 
Віньковецького РЕМ Мушинському М.М. за чуйне 
ставлення, турботу та фінансову допомогу. Завдя-
чуємо працівникам усіх підрозділів Компанії за 
надіслані у нелегкі теперішні часи кошти.

Завдячуємо усім Вам і за нелегку Вашу працю 
— працю, що несе світло та тепло у кожну оселю.

З повагою — 
цуцман Марія Петрівна,

цуцман Ярослав Владиславович,
Мурєєва Тетяна Анатолівна,

цуцман Вікторія Анатолівна,
цуцман Володимир Владиславович.

ЖИВОПИСНА «ФРАНКІАНА» 
У СЕРВІСНОМУ цЕНТРІ 

В експозиційній частині Сервісного центру ПАТ 
«Хмельницькобленерго» відкрилася виставка ро-
біт молодого хмельницького художника Святос-
лава Франка. Таким чином він прийняв своєрідну 
виставкову естафету від свого батька Олександра 
Франка — відомого художника-аквареліста, полот-
на котрого ще донедавна тішили око відвідувачів 
цього закладу. 

Святослав Франко — випускник Косівського 
державного інституту прикладного та декоратив-
ного  мистецтва (2005).У 2007-2013 роках навчався 
на кафедрі реставрації станкового і монументаль-
ного живопису Національної академії образотвор-
чого мистецтва та архітектури у Києві. 

Активно займається олійним живописом, графі-
кою, вітражем та    реставрацією творів станкового 
живопису. Його роботи неодноразово експонува-
лися не лише в Україні, але й у Польщі та Угорщині. 
А перша персональна виставка живопису та гра-
фіки С. Франка відбулася минулого року у Хмель-
ницькому музеї ім. М. Реріха.

Серія робіт, виставлених у Сервісному центрі ПАТ 
«Хмельницькобленерго», глибоко філософська. 
Картини зображують начебто цілком реальні фор-
ми з елементами сюрреалізму, проте це — лише 
на перший погляд: змістовна частина творів при-
ховує їхній глибоко абстрактний характер. Нічний 
пейзаж, човен, дерева — усе це алегорії невидимих 
процесів усередині людини, що не піддаються по-
вному аналізу. З цим творчим успіхом Святослава 
Франка прийшли привітали представники ПАТ 
«Хмельницькобленерго», а завідувач музею елек-
троенергетики Компанії Микола Шафінський від 
імені керівництва та всіх енергетиків краю вручив 
йому букет троянд. Добре слово молодому митцеві 
мовили й його колеги по творчому цеху — худож-
ники Іван Юрков та Оксана Мазур.

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.

Подяка

Інформаційно-масове видання “Енергія”. Реєстраційне св. № 335, серія ХЦ. 
Засновник ПАТ “Хмельницькобленерго”. Газета виходить щомісячно.
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