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Від імені колективу Товариства та від се
бе особисто щиро вітаю вас із Міжнародним 
жіночим днем — святом весни, оновлення та 
краси!

Ми вдячні за вашу працю та розуміння, під
тримку та наполегливість. Ваша відповідаль
ність та цілеспрямованість, професійність 
та вправність є запорукою розвитку Това
риства та суспільства в цілому. Ви гармоній
но поєднуєте професійні здібності та звер
шення із життєвою мудрістю, материнською 
любов’ю, тендітністю та ніжністю!

Щиро бажаю вам щастя, здоров’я, повної 
реалізації як в особистому так і в професій
ному житті. Миру, злагоди та добробуту ва
шим родинам! Нехай ваше життя буде спов
нене гармонією, взаєморозумінням, наснагою, 
вірою у краще майбутнє та впевненістю у 
своїх силах!

З найкращими побажаннями,
Олег КОЗАЧУК,

в.о. генерального директора
ПАТ «Хмельницькобленерго»

Дорогі жінки!ЗА ПРАЦЮ Й ШАНА

НАКАЗУЮ:
1. НАГОРОДИТИ ПОЧЕСНИМИ ГРАМОТАМИ 

ТОВАРИСТВА:
БУРЛАК Тетяну Вікторівну — контроле

ра енергонагляду Деражнянського РЕМ ПАТ 
«Хмельницькобленерго»;

ВЕЗДЕНЕЦЬКУ Аллу Анатоліївну — на
чальника сектору — провідного бухгалтера 
централізованої бухгалтерії ПАТ «Хмельницьк
обленерго»;

ВОЙТОВИЧ Надію Іванівну — головного 
бухгалтера Шепетівського РЕМ ПАТ «Хмель
ницькобленерго»;

ВОЙТОВИЧ Ольгу Петрівну — контро
лера енергонагляду Віньковецького РЕМ ПАТ 
«Хмельницькобленерго»;

ДАРУН Любу Ігорівну — головного бухгал
тера ПАТ «Хмельницькобленерго»;

КЛІБАНЧУК Людмилу Григорівну — пер
шого заступника головного бухгалтера ПАТ 
«Хмельницькобленерго»;

КОЗЕЛЬСЬКУ Галину Миколаївну — голов
ного бухгалтера Волочиського РЕМ ПАТ «Хмель
ницькобленерго»;

КОРОЛЬ Тетяну Валентинівну — голов
ного бухгалтера Хмельницького МРЕМ ПАТ 
«Хмельницькобленерго»;

ЛАЗОРЯК Наталію Ігорівну — інженера 1 
ка тегорії сектору по роботі з ринком електро
енергії відділу розподілу, роботи з ринком 
елект роенергії Дирекції комерційної ПАТ 
«Хмельницькобленерго»;

ПАРТАСЮК Надію Володимирівну — за
ступника директора з реалізації електроенергії 
Красилівського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленер
го»;

ЯРЕМЕНКО Ольгу Василівну — провідного 
інженера спецчастини ПАТ «Хмельницькобл
енерго».

2. НАГОРОДИТИ ГРАМОТАМИ ТОВАРИСТВА:
БАЛЬЗАН Анну Олегівну — діловода Де

партаменту ВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
БАКУН Ніну Федорівну — прибиральника 

виробничих приміщень Старосинявського ЦЦР 
Дирекції з питань забезпечення бізнесу ПАТ 
«Хмельницькобленерго»;

БАРИЛО Тетяну Володимирівну — елек
тромонтера з експлуатації розподільних мереж 
Чемеровецького РЕМ ПАТ «Хмельницькобл
енерго»;

ІЩЕНКО Галину Миколаївну — інженера з 
підготовки кадрів 1 категорії навчальнокурсо
вого комбінату Дирекції з управлінння персо
налом та юридичних питань ПАТ «Хмельницьк
обленерго»;

КОФАНОВУ Світлану Анатоліївну — інже
нера 2 категорії служби перспективного розвит
ку та видачі технічних умов Дирекції технічної 
ПАТ «Хмельницькобленерго»;

КУДРЯШОВУ Олену Леонідівну — інжене
ра 2 категорії служби розподільчих мереж Де
партаменту РМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;

ЛАКЕЙ Людмилу Василівну — інженера по 
договорах і режимах Дунаєвецького РЕМ ПАТ 
«Хмельницькобленерго»;

ОНІЩУК Світлану Миколаївну — керівника 
групи по роботі з побутовими споживачами Бі
логірського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;

СІЛІДУЄВУ Надію Анатоліївну — інжене
ра 1 категорії відділу капітального будівництва 
Дирекції з питань забезпечення бізнесу ПАТ 
«Хмельницькобленерго»;

ТУМЕНОК Людмилу Казимирівну — оброб
лювача інформаційного матеріалу пресслуж
би Дирекції з інформаційних технологій ПАТ 
«Хмельницькобленерго»;

ФРАНТІЙЧУК Олену Павлівну — інженера 
служби реалізації електроенергії Кам’янець — 
Подільського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;

ЦИБУЛЮ Галину Миколаївну — контро
лера енергонагляду (стола довідок) Теофіполь
ського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;

ЦИМБАЛЮК Ірину Володимирівну — юрис
консульта Хмельницького РЕМ ПАТ «Хмельницьк
обленерго»;

ЮХИМОВИЧ Наталію Іванівну — інженера 
служби реалізації електроенергії Старокостян
тинівського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго».

3. ОГОЛОСИТИ ПОДЯКУ ТОВАРИСТВА:
БУДНІЦЬКІЙ Надії Іванівні — контроле

ру енергонагляду Ярмолинецького РЕМ ПАТ 
«Хмельницькобленерго»;

ВАСИЛЬЄВІЙ Ользі Володимирівні — 
контролеру енергонагляду (стола довідок) Сла
вутського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;

ДОВГАЛЮК Євгенії Юріївні — черговому 
інформаційнодовідкової служби Контактцент
ру Дирекції з інформаційних технологій ПАТ 
«Хмельницькобленерго»;

ЗЮБРІВСЬКІЙ Лесі Михайлівні — касиру 
Городоцького РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;

КОРЧУН Тетяні Борисівні — інженеру служ
би підстанцій Департаменту ВЕМ ПАТ «Хмель
ницькобленерго»;

КОСТЕЦЬКІЙ Альоні Іванівні — касиру 
Кам’янецьПодільського МРЕМ ПАТ «Хмель
ницькобленерго»;

МАЛЕЦЬКІЙ Елі Миколаївні — інженеру 3 
категорії відділу цивільного захисту Департамен
ту цивільного захисту, пожежної безпеки та еко
логії ПАТ «Хмельницькобленерго»;

ОСТАПЧУК Олені Олександрівні — юрис
консульту Ізяславського РЕМ ПАТ «Хмель ницьк
обленерго»;

САМОЙЛЮК Ганні Макарівні — штукатуру 
дільниці господарського обслуговування Де
партаменту ВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;

САПІТАШ Аллі Станіславівні — контроле
ру енергонагляду (стола довідок) Летичівського 
РЕМ ПАТ «Хмельницькобл енерго»;

СТАВНИЧІЙ Людмилі Дмитрівні — контро
леру енергонагляду (по роботі з юридични
ми споживачами) Старосинявського РЕМ ПАТ 
«Хмельницькобленерго»;

ФОРИНЧУК Євгенії Анатоліївні — контро
леру енергонагляду (стола довідок) Новоушиць
кого РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;

ЦІМАРНІЙ Лесі Володимирівні — юрискон
сульту 3 категорії юридичнодоговірного відділу 
Дирекції з управління персоналом та юридичних 
питань ПАТ «Хмельницькобленерго»;

ЦИМБАЛЮК Ірині Станіславівні — контро
леру енергонагляду Полонського РЕМ ПАТ 
«Хмельницькобленерго».

В.о. генерального директора
О.І. КОЗАЧУК

ВИТЯГ З НАКАЗУ
ПРО ЗАОХОЧЕННЯ З НАГОДИ

МІЖНАРОДНОГО ЖІНОЧОГО ДНЯ
З першим подихом весни до нас приходить свято — Міжнародний жіночий день, свято наших матерів, 

дружин, сестер, подруг, бабусь і доньок.
 Це свято увійшло в наше життя першими квітами, щирими посмішками і справжніми чоловічими вчин

ками, бо жінка — це віра, надія, любов, дбайлива берегиня родинного вогнища, вона наполегливо й натхнен
но працює в усіх галузях народного господарства нашої держави. Своєю потужною енергією, силою і відпові
дальністю живить наше буття яскравими 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 актив
ність, доброта, мудрість і любов роблять наше суспільство благороднішим, світлішим, людянішим. 

Четверту частину працівників ПАТ «Хмельницькобленерго» складають жінки, які своєю працею та 
май с терністю вносять вагомий внесок у роботу Товариства, розвиток енергетики всієї області, зміц
нення економічної стабільності нашої держави.

Дотримуючись одвічних традицій українського народу, вклоняючись Вашій працелюбності та високому 
професіоналізму, щиро вітаю Вас з Міжнародним жіночим днем, зичу Вам особисто та Вашим родинам успі
хів, нових здобутків у праці, жіночого щастя, сімейного благополуччя, бажаю здоров’я та добробуту, повсяк
денної уваги та любові, здійснення всіх ваших мрій!

Відзначаючи вагомі особисті досягнення працівників у виконанні службових обов’язків і виробничих за
вдань, високу трудову і виконавчу дисципліну, особистий внесок у розвиток енергетичної галузі області та 
з нагоди відзначення Міжнародного дня прав жінок і миру, —

ВІТАЄМО!

При прийнятті висновків за результатами діагностуван
ня електрообладнання 35 кВ, 110 кВ, величезна доля при
падає на фізикохімічний аналіз трансформаторної оливи.

Тому у цей святковий, весняний день хочеться розпові
сти про Людмилу Едуардівну Бекас — лаборанта хімічного 
аналізу служби діагностики Департаменту ВЕМ. 

Працює Людмила в Компанії з 1992 року, на цій посаді 
— з 2012. Зарекомендувала вона себе, як висококваліфіко
ваний спеціаліст, працелюбну, вимогливу до себе людину. 
Використовує в роботі новітні методи, передові технології, 
застосовуючи сучасні прилади та обладнання.

Завжди готова використати своє вміння та сили задля 
отримання чітких та достовірних результатів. При кризо
вих, аварійних ситуаціях вийти у вихідний день, прийти 
раніше або залишитися після роботи — не проблема. 

Заслужено користується авторитетом серед колег і в 
керівництва ДВЕМ.

То ж з нагоди свята весни, хочемо привітати Людмилу 
Едуардівну та всіх жінок Компанії, від усієї душі побажати 
вам щастя, здоров’я, творчих успіхів, краси та гармонії, 
здійснення мрій, злагоди та добробуту у ваших родинах.

Нехай вам завжди усміхається доля, кожен день буде 
сповнений радістю та вірою у майбутнє. 

Начальник СДЕО ДВЕМ
ПАТ «Хмельницькобленерго»

Олександр ЗАЙЦЕВ

СДЕО ДВЕМ

Білогірський РЕМ

Щиро вітаємо вас
зі святом весни та краси!

Будьте завжди бажані, веселі та кра
сиві. Нехай любов, розуміння та щастя 
стануть вашими вірними супутниками, 
а в оселях завжди пануватиме злагода 
й добробут.

Нехай кожен рік з вами буде відчуття 
весни світлої і прекрасної, а у родинах 
нехай панує любов і злагода. Хай цей 
день увійде у вашу оселю з ніжним і про
зорим ароматом перших квітів, з чистим 
подихом весняного повітря, з першими 
теплими сонячними променями.

Щастя вам, здоров’я, добра, енергії 
та краси!

Чоловічий колектив
Білогірського РЕМ

Шановні чарівні наші жінки!

Ізяславський РЕМКрасилівський РЕМ

Милі, найкрасивіші та найчарівніші!
Весь чоловічий колектив Красилівського РЕМ 

вітає Вас з весняним святом — 8 березня. 
Бажаємо вам міцного здоров’я, нев’янучої молодості 

на багато весен, кохання і гармонії! Щоб у ваших ніжних 
душах завжди цвіла весна, у ваших родинах були лад, теп
ло і затишок.

Нехай прекрасні почуття зігрівають ваші серця і дару
ють окрилення для нових успіхів у сфері, якій ви присвя
тили свої знання і таланти. Залишайтеся завжди такими ж 
неповторними, трепетними та загадковими.

І нехай ваші улюблені і близькі чоловіки піклуються 
про вас цілий рік, а не тільки в цей день. Ми від усієї ду
ші приєднуємося до всіх побажань і поздоровлень, які ви 
вже отримали і ще отримаєте.

ГАРНОГО ВАМ НАСТРОЮ І ВЕСЕЛОЇ ХВИЛІ!

Шановні жінки
Ізяславського РЕМ!!!

Від щирого серця хочеться 
привітати всіх наших красунь та 
розумниць!

Прий міть найщиріші вітан
ня й побажання в перше весня
не жіноче свято — 8 березня! 
Бажаємо океан сонячних теплих 
днів у вашому житті, море весня
них квітів, радості, добробуту й 
щастя у ваших сім’ях.

З повагою чоловічий склад 
Ізяславського РЕМ



Віньковецький РЕМ

Полонський РЕМ
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ВІТАЄМО!

Теофіпольський РЕМ

8 Березня — це свято, схоже із загадко
вою жіночою душею, сповненою таємни
чості, очікування чогось нового і прекрасно
го. Воно приносить тепло перших променів 
весняного сонця, символізуючи життєдайне 
оновлення природи, вінцем якої є людство, 
а жінки були й залишаться його кращою по
ловиною. Не виключенням є і колектив Тео
фіпольського РЕМ. Без наших дорогих дівчат, 
не було б стільки світла, любові і тепла. Во
ни наповнюють будні яскравими фарбами, 
спонукають до шляхетних вчинків і добрих 
справ. Їх енергія, відповідальність, активна 
життєва позиція несуть у світ злагоду, добро 
та любов. 

Працюючи з цими жінками плічопліч, ми 
всім колективом можемо з упевненістю сказа
ти, що немає на світі більш впевнених і в той 
же час більш щирих та добрих жінок, як наші: 
інженер по договорах та режимах — Куц Люд
мила, яка також очолює і профспілку нашого 
колективу, економіст — Гуль Світлана, керів
ники груп по роботі з споживачами — Нау
менко Надія та Мельник Інна. Це — відмінні 
фахівці, яким по плечу нездійсненні завдан
ня. Це — чудові співрозмовники та прекрасні 
друзі, так як можуть підтримати в скрутну хви
лину. Бажаємо вам жіночого щастя! Щоб весна 
подарувала вам ще більше краси, молодості, 
здоров`я, чудового настрою, душевної гармо
нії, захоплення у чоловіків, багато кохання та 
вільного часу для себе і сім`ї. 

Бухгалтерія — це доля! Кипить кожен день 
робота: потрібно все розрахувати, звести, все 
точно перевірити, і закон дотримати. Наші 
жінки — бухгалтера Роговська Ірина та Кіпи
біда Ольга як сапери не мають права на по
милку, адже вона загрожує багатьма фінансо
вими неприємностями. Бути бухгалтером не 
просто, адже не кожен здатний стати зразком 
точності, прикладом вимогливості, еталоном 
терпіння, особливо це важко у нашому чоло
вічому колективі. Зичимо вам, щоб витрати не 
перевищували доходи, а життя було не в кре
дит, а в радість. 

Усі наші трудові будні обплетені тонко
щами права. Як не заплутатися в ньому з го
ловою, як відстояти те, що належить за зако
ном, і не потрапити в неприємності з ним? 
Усе це знає наш висококваліфікований юрис
консульт красномовна і освічена, розумна і 
чесна — Ковальчук Ольга. Дорога наша ко
лего, нехай в твоїй роботі панує порядок і 
ко ректність, а в особистому житті — завжди 
частка веселощів, азарту і море благополуччя! 
Нехай всі мрії збуваються!

Сьогодні важко назвати хоч одну сферу ді
яльності, де б не працювали жінки, неможливо 
уявити собі жодну професію без чарівних по
смішок, дбайливих рук і небайдужих жіночих 
сердець. Жінки, які присвятили себе енергети
ці — стійкі характером, мужні і віддані обраній 
професії. Жіночий колектив нашого РЕМ відо
мий своєю життєдайною енергією, талантом, 
особливою вродою, яка поєднується з гнучким 
розумом, цілеспрямованістю та діловитістю. А 
це є запорукою вирішення будьяких існую
чих проблем сьогодення. Наші контролери 
Репецька Людмила, Шалай Наталя, Цибуля Га
лина, Коржан Лариса, Мех Тетяна, технік Кле
нін Ірина та прибиральниця Сіверська Віра не 
тільки сумлінно виконують свої обов’язки, але 
й як справжні чарівниці, відновлюють душевну 
рівновагу, налаштовують на позитив, вселяють 
впевненість у собі, дарують сили і позитивні 
емоції іншим людям. Нехай, незважаючи ні на 
що, ваша енергія ніколи не вичерпується, а 
внутрішній світ завжди буде гармонійним.

Шановні жінки Товариства! Для нас, чолові
ків, ви уособлюєте вроду й чарівність, вносите 
в наші будні енергію світла, добра, любові, що 
творить дива в серцях і вчинках представни
ків сильної статі. Ви наповнюєте будні яскра
вими фарбами, спонукаєте до шляхетних 
вчинків і добрих справ. Нехай вас ніколи не 
оминає турбота чоловіків, а прекрасні почуття 
дарують натхнення для нових творчих успіхів і 
життєвих перемог.

Чоловічий колектив
Теофіпольського РЕМ

Від сьогоднішньої роботи енергетиків за
лежить безперебійне енергопостачання про
мислових підприємств, шкіл, лікарень, дер
жавних установ, тепло і затишок в кожному 
будинку. Поряд з чоловіками, істотний внесок 
у розвиток енергетичної галузі Віньковеччини 
вносять жінки. Щоденну професійну і відпові
дальну роботу жінокенергетиків складно пе
реоцінити. Значним є спектр посад, що пред
ставляє жіночу працю в енергопостачальній 
компанії. Деякі з них суто чоловічі, однак жін
ки — енергетики не зрікаються свого основ
ного покликання бути матір‘ю, берегинею сім‘ї 
та країни.

В усі часи жінки займають особливе місце 
в суспільстві, вони славляться своєю вродою, 
привабливістю, чарівністю, ніжністю. Сучасна 
жінка має свої характерні риси, грає набагато 
важливішу роль у суспільстві, ніж в давнину. 
Нове століття відкрило можливість тендітним 
особам достойно задіяти себе в усіх сферах 
життєдіяльності. На даний момент не існує, 
напевно, такого поняття, як «заборонено для 

жінок». Природжена посидючість, кмітливість 
і завзятість, жіноча мудрість, вміння орієнту
ватись в інформаційному просторі допома
гають слабкій половині людства досягти гар
ного результату. Саме такі риси притаманні 
одній із наших жінокколег — інженеру з ор
ганізації експлуатації і ремонту розподільчих 
мереж Дячук Тетяні Юріївні, яка працює в 
Віньковецькому РЕМ з 11.08.2011 року. Щодня 
нарівні з чоловіками вона вирішує найсклад
ніші виробничі та соціальні питання. Її кипуча 
енергія, натхнення та оптимізм спрямовані 
на ефективний економічний розвиток Това
риства. Вона з успіхом виконує завдання на 
важливих ділянках енергетики, користується 
високим авторитетом у колективі та бездо
ганною діловою репутацією, впроваджуючи 
новітні технології. Є у нашої Тетянки і хобі, во
на дуже любить вирощувати квіти. Ось як го
ворить вона про своїх улюбленців: «Навколо 
тебе дивовижний світ — країна мрій і казок, в 
якій головна роль надана квітці. Робота — це 
моє життя. Квіти — це моє захоплення, моє хо
бі. Не можу бути осторонь цієї краси — вона 
надихає мене на творчість, дає сили йти впе
ред, не зважати на брак часу, а деколи допо
магає забути про хвороби та негаразди. Нама
гаюсь створити такий куточок щастя та натх
нення у своєму кабінеті».

Усі наші жінки милі, щирі, доброзичливі, з 
ними із задоволенням працюємо і відпочиває
мо. Хочемо напередодні жіночого свята щи
ро привітати наших колег, побажати їм щастя, 
здоров’я, завжди весняного настрою, творчих 
успіхів, нев’янучої молодості, краси, впевнено
сті у своїх силах, здійснення найзаповітніших 
мрій, світла, тепла і добробуту у домівках. 

Нехай вам завжди усміхається доля, кожен 
день дарує вам відчуття радості, любові, гар
монії, оптимізму та віри у майбутнє.

Чоловічий колектив
Віньковецького РЕМ

Деражнянський РЕМ

Жінка — це чарівне, ніж-
не створіння. Природа наді
лила жінку особливою силою. 
Ця сила незрима, тонка та 
лагідна, але водночас вели
ка і стихійна. Жінка є уособ
ленням всього прекрасного, 
що ми зараз маємо. Вона на
дихає чоловіка на прекрасні, 
шляхетні та мужні вчинки.

Діяльність нашого підроз
ділу неможливо уявити без 
жінок. Поряд з чоловіками 
в Полонському РЕМ працює 
16 чарівних жінок, і всі вони 
професійно та відповідально 
виконують свої обов’язки та 
поставленні завдання.

Напередодні свята хочеть

ся розповісти про одну з на
ших колег, яка уже 29 років 
працює в Полонському РЕМ. 
Це наша бухгалтер Мартинчик 

Галина Кузьмівна. Вона добре 
знає свою справу, вміло веде 
документацію, є підтримкою 
та помічницею для головного 
бухгалтера. Галина Кузьмівна 
спокійна й врівноважена, до
брозичлива та добра, відпові
дальна та сумлінна.

Це жінка в якій поєднанні 
всі чудові якості. У неї гарне 
почуття гармонії у всьому. 
Вона — справжня господи
ня, гарна мама та дружина. 
Ця жінка рідко скаржиться на 
негаразди і завжди є підтрим
кою для колег. Це справді ве
лика жінка. 

Чоловічий колектив
Полонського РЕМ

Летичівський РЕМ

Жінка в колективі Летичівського РЕМ — це 
наша гордість та краса, адже їх у нас небагато, 
от і цінуємо ми їх по особливому, по справж
ньому.

Стараємось створити їм комфортні умови 
праці, дбайливо турбуємося за них і допома
гаємо їм, а в свою чергу вони виконують по
ставлені завдання і обов’язки на високому 
рівні, так до прикладу, інженер ІІ категорії 
Меджибізького сервісного пункту Кисіль Те
тяна Михайлівна, яка своєю наполегливою 
працею, вмінням працювати з споживачами 
піднімає рейтингові показники своєї дільниці. 
Завдяки їй в сервісному пункті панує затишок 
та спокій.

Наш бухгалтер, Булгакова Оксана Олегівна, 
знає свою справу, вміло використовує здобуті 
знання та навики. Вона спокійна й урівноваже

на, з своїми завданнями справляється вчасно.
Завжди уважні та професійні у роботі з по

бутовими споживачами наші любі контролери 
стола довідок — Котляр Ліна Леонідівна та Са
піташ Алла Станіславівна — їм припадає най
більша частка роботи та ввічливого спілкуван
ня з населенням, за це споживачі вдячні їм.

З своїми завданнями та обов’язками до
бросовісно справляється наш касир Тинян
ська Тетяна Євгенівна. Вона наполегливий та 
відповідальний працівник, усі касові справи 
у неї організовані та оформлені як годиться.

Щоденну кропітку працю виконує наша 
єдина жінкалінійний контролер енергона
гляду Васильцова Майя Степанівна. Вже три
валий час вона працює у нашому колективі, 
має великий досвід роботи, вона є гарним 
взірцем для молодих колег.

Не менш важливу справу роблять і наші 
сторожа Герасимчук Тетяна Олександрівна та 
Кошельник Ніна Іванівна, вони добре дбають 
та охороняють майно Летичівського РЕМ у 
темну пору доби.

За чистотою та затишком приміщень дба
ють наші прибиральниці Васильєва Лідія Фео
досіївна та Шиндеровська Лариса Іванівна.

Бажаємо вам міцного здоров’я, справж
нього жіночого щастя, добра та любові. Нехай 
у вашому домі панують спокій та добробут, а 
ваші серця та оселі будуть зігріті теплом та по
вагою колег, рідних та близьких.

З повагою, чоловічий колектив
Летичівського РЕМ

ДОРОГІ ЖІНКИ! 
Вітаємо вас з цим весняним святом! Спасибі вам за те, що ви є, і за те, що своєю красою 
вносите гармонію в наш чоловічий колектив. Бажаємо вам всім цікавої і плідної роботи, 

а вдома нехай вас чекають радісні обличчя ваших чоловіків і дітей. Бажаємо любові і 
радості в житті та 365 щасливих днів в році!

Контактцентр — є одним із небагатьох підрозділів у ПАТ «Хмельницькобленерго», що красу
ється великим та щирим колективом жінок, красунь, дзвінкоголосних розумниць.

Дорогі колеги — матері, сестри, дружини, кохані!
Прийміть найщиріші вітання зі святом весни, ніжності і кохання!

Сьогодні важко назвати хоч одну 
сферу діяльності, де б не працювали 
жінки, адже неможливо уявити со
бі професію без чарівних посмішок, 
дбайливих рук і небайдужих жіночих 
сердець. Ваші дзвінкі голоси та лагід
ні очі змінюють наше буття на краще, 
наповнюють життя новим змістом. 

Доземний уклін вам за сумлінну 
працю, розуміння, сердечність, ми
лосердя, якими сповнені ваші ніжні 
душі! Хай множиться щастям ваше 
життя, кохайте і будьте коханими! 

Здоров’я вам, родинного затишку, 
добробуту, гарного настрою на довгі 
літа!

Начальник Контакт-центру
І.ГЛАБЧАСТИЙ

Контакт-центр
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ВІТАЄМО!

Прихід весни асоціюється найчастіше не з кален
дарним її початком, а з прекрасним Жіночим днем. 
Це данина поваги матері, дружині, подрузі, колезі за 
комфорт та надійний тил, за затишок домашнього 
вогнища та дружню підтримку на роботі, за подарова
ні яскраві фарби у нашому не завжди радісному бутті.

Жінка виступає берегинею роду, миру, злагоди і 
гармонії на рідній землі. Ми усвідомлюємо, що без 
вашої підтримки, розуміння, ініціативності та твор
чої думки неможливі добрі переміни в нашому сус
пільному житті. Своєю плідною працею та силою 
духу ви звеличуєте батьківський край, примножуєте 
його успіхи і досягнення. Саме тому ми покладаємо 
великі сподівання на ваш значний внесок у створен
ня благодатної атмосфери творення, в якій маємо всі 
працювати.

Чоловічий колектив Славутського РЕМ вітає всіх 
жінок, зі святом 8 Березня. Дякуємо їм за сумлінну 
працю, відповідальність і професіоналізм. Бажаємо 
міцного здоров'я, щастя і благополуччя, впевненості 
в завтрашньому дні і радості в повсякденному житті.

ЗІ СВЯТОМ ВЕСНИ, ДОРОГІ ЖІНКИ!

8 березня — день особливий, 
Привід для ніжних компліментів, 
Для нових суконь, прикрас, 
З зачісками експериментів.
Привід для казкових тюльпанів, 
Пролісків під пізнім снігом, 
Привід ближче стати до рідних 
І побажати добра колегам.
Вдалих відпусток і премій, 
Побільше ініціатив. 
Нехай цвіте завжди і пахне, 
Наш дружний жіночий колектив!
В цей день святковий 

Ми бажаємо вам 
Всміхатись так, щоб сонце
  радісно всміхалось, 
Щоб квіти голови схиляли, 
Щоб усі вічливо вітались, 
Щоб на роботі вам співали солов’ї, 
Щоб мир і злагода були в сім’ї!
Хай пролісок перший дарує
          вам ніжність, 
А сонце весняне дарує тепло, 
У березні вітер несе хай надію 
І щастя, і радість,
  і тільки добро!

У цей день особливо хотілося б розповісти 
про Недоборську Валентину Мар’янівну — жін
ку енергетика з великої літери. В енергетику 
Валентина Мар’янівна прийшла в 1989 році, на 
посаду діловода, з 2008 року Валентина Мар’я
нівна обіймає посаду інженера з організації 
експлуатації та ремонту електромереж. Усі ко
леги та споживачів відгукуються про Валентину 
Мар’янівну, як про людину з великим серцем та 
щирою душею, хорошого товариша та порадни
ка, як в житі так і в роботі. Валентина Мар’янівна, 
прийміть нашу щиру подяку, адже значною мі
рою завдяки Вашій відповідальності, розуму та 
терпінню здійснюється розвиток електричних 
мереж району. 

Шановні жінки
Чемеровецького району

електричних мереж! 
Прийміть наші щирі вітання з цим прекрас

ним жіночим святом весни! Нехай лагідна по
смішка весняного сонця дарує вам міцне здо
ров’я, красу та чарівність, родинне тепло та 

затишок. Нехай ваша доброта, ніжність, жіноч
ність завжди сповнюють серця радістю і лю
бов’ю, будуть запорукою миру та злагоди, здійс
нення кращих мрій та сподівань, а ваша праця в 
енергетиці, йде на користь справі, дає наснагу 
для здобуття високих рейтингових місць.

З повагою,
чоловіки Чемеровецького РЕМ

Особливо хочемо відзначити основоположників жіночого колективу Войцехов
ську Валентину Йосипівну — інженера по договорах, Шубіну Валентину Іванівну — 
контролера по роботі з юридичними споживачами, Сулиму Марію Павлівну — інже
нера виробничотехнічного відділу, Сергієву Світлану Олексіївну — керівника розра
хункової групи з юридичними споживачами, що десятки років вкладають свої сили в 
історію Кам’янецьПодільського МРЕМ.

Привітання від Кам’янець-Подільського міського РЕМ

Усіх жінок зі святом 8 березня

Віки і тисячоліття світової історії осяяні жі
ночою мудрістю та ніжністю, чарівністю та кра
сою. І тільки завдяки жіночій життєвій силі, нас
назі та довготерпінню з віку у вік продовжуєть
ся рід людський на землі.

Жінка! Така ж вічна і незбагненна, як зоряне 
оточення нашої планети. Скільки б ми не вдивля
лись у зоряне небо, завжди відкриваємо в ньому 
непомічену раніше зірочку. Так і жінка — скільки 
б ми не спілкувалися, завжди відкриваємо для се
бе в кожній із них усе нові й нові відчуття. І якщо 
краса порятує світ, то це буде жіноча краса. Адже 
вона перетворює його на чарівну перлину.

Енергетика — галузь, де здебільшого пра
цюють чоловіки. Цитуючи англійського пись
менника Джозефа Конрада «Бути жінкою дуже 
важко вже тому, що в основному доводиться 
мати справу з чоловіками» розумієш як важко 
працювати жінкаменергетикам.

Цього року у вихорі подій та погоди можли
во не всі помітили приходу весни, але справ
жня весна вирує в дирекції фінансовій. Спо
стерігаючи за роботою жінок дирекції, всіх су

проводжує впевненість у завтрашньому дні та 
переконання що наше життя буде таким, яким 
вони бачать його у своїх мріях!

Глибоко символічно, що міжнародний жі
ночий день відзначається саме цієї березне
вої пори, коли оживає природа, тягнуться до 
сонця перші квіти — провісники весни. У ці дні 
наші серця, наші помисли сповнені особливою 
любов’ю і щирістю до вас, дорогі наші.

Бухгалтерія — це мистецтво, професія, що 
вимагає таланту і терпіння, особливий дар ба
чити за цифрами складний світ економіки у її 
взаємозв’язках і гармонії. Бухгалтерія це — 
Люба Дарун, Людмила Клібанчук, Лідія Бабій, 
Алла Везденецька, Алла Гаврилюк, Вікторія 
Герасимчук, Валентина Литвин, Наталія Новак, 
Марія Пекарська, Лариса Крентовська, Тетяна 
Бондар, Надія Гринишина, Оксана Душкевич, 

Тетяна Капітула, Світлана Лазоренко, Людмила 
Молчанова, Ірина Олійник, Ірина Почупрін, Ва
лентина Ящук, Тетяна Савчук.

Економіка і фінанси — не просто наука, а, ско
ріше, синтез мистецтва, науки і практики. Плану
вання, нормування та фінансування це Світлана 
Вітязь, Оксана Благаренко, Людмила Осова, Ла
риса Бондарчук, Оксана Медвідь, Наталія Кухар, 
Людмила Іванова, Алла Біла, Юлія Кузь.

Славні берегині любові, ніжності, родинно
го вогнища, працьовиті, мудрі. Сповнені енер
гією та оптимізмом, кохані та рідні, дорогі і ша
новні колеги, в знак палкого кохання, ніжних 
почуттів, глибокої поваги, симпатії, прихильно
сті, доброзичливості, незрадливої дружби ми 
готові підкоряти вершини, щодня, щохвилини 
невпинно рости. Ми розуміємо які ви прекрас
ні, неймовірні, чудові.

Про кожну з вас хочеться сказати словами 
української лікарки, викладачки, письменниці 
та барда Лесі Романчук:

Услід обертаються чоловіки, 
І що там дощу краплинки, 
Як сяють, як сяють, неначе зірки, 
Очі щасливої жінки. 
Їх зразу у натовпі віднайдеш – 
Вони із середини світяться, 
Яскравіше сонця сяють без меж, 
Яскравіш повного місяця. 
Святковим стає наш буденний час, 
І небо стає прозорим, 
Та як же їх мало живе поміж нас, 
Жінок із очима-зорями!

Нехай це свято — 8 Березня, подарує вам 
прекрасний настрій, виконання всіх сокровен
них бажань! Нехай він стане стартом для нових 
починань, які принесуть тільки радість і пози
тивні емоції! Щирих вам компліментів і добрих 
слів завжди!

ЗI CВЯТОМ ВЕСНИ!
Начальник ВЕР та ТП ОНИЩУК В.О.

Колеги, які закохують в себе!
Фінансова дирекція

В той час, коли перші, посправжньому теплі, со
нячні промені зігрівають наші серця, а пташиний 
спів пробуджує в наших душах бажання створюва
ти і бачити, до нас приходить перше тепле і ласкаве 
свято року — Міжнародний жіночий день.

Сьогодні питання про рівноправ’я жінок у су
спільстві займає одне з перших місць в багатьох 
країнах нашого сучасного світу. Боротьба за право 
голосу, напруженість робочого часу, питання про 
пільги та компенсації під час виконання робіт, в 
умовах сьогодення наразі залишається відкритим. 
Проте, на теперішній момент, 8 Березня для грома
дян України асоціюється, в першу чергу, зі святом 
весни і любові, пробудження життя, ніжності, ласки 
та краси.

Природа жінки — загадкова і вражаюча. Ніж
ність та тендітність жінки поєднується з її твердіс
тю та непохитністю духу. Саме це поєднання і є 
тією рушійною силою, що робить з турботливої і 
люблячої матері незалежну і вольову «бізнесле
ді», і навпаки.

Справа в тій самій гармонії. Внутрішній гармонії. 
Адже, внутрішня гармонія жінки — це наповненість 
життєвою силою та любов’ю, глибоке прийняття се

бе і внутрішнє відчуття щастя, яке не залежить від 
зовнішніх факторів та обставин.

Жіночій колектив Хмельницького міського РЕМ 
повністю підтверджує і підсилює все вищевказане. 
В той час, коли чоловіки наполегливо трудяться за
ради благополуччя родини, наші жінки невтомно 
працюють і створюють для чоловіків належні умови 
для їх праці, і в першу чергу дарують їм свою увагу. 
Адже, для чоловіків, котрі працюють на підприєм
стві, жіноча увага — це величезний стимул для про
будження та підтримки в них впевненості в своїх 
силах та прийнятті рішень.

Адміністрація та профспілковий комітет Хмель
ницького міського РЕМ щиро бажає вам, дорогі 
наші жінки, любові, краси, здоров’я вашим рідним 
і близьким, впевненості у завтрашньому дні, внут
рішньої гармонії. Будьте для нас тими самими со
нячними променями в наших серцях та пташиним 
співом у наших душах!

ЗІ СВЯТОМ!

Іван БЄЛАЙ
заступник директора з загальних питань

Хмельницького міського РЕМ
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Хвилюючим було визна
чення переможців конкурсу 
«Моя родина — енергетики», 
організованого ПАТ «Хмель
ницькобленерго». Адже усі 
представлені роботи дітей 
унікальні та зворушливі, зов
сім дитячі малюнки та герої 
поруч із уже чітко усвідом
леними поняттями безпеки 
праці в енергетиці.

Такий захід проведено 
в Товаристві вперше та не 
востаннє. Формування у 
дітей позитивного сприй
няття електроенергетич

ної галузі, популяризація 
аспектів безпечної праці є 
важливою задачею розвит
ку галузі та суспільства в 
цілому. Отже, подібні кон
курси ПАТ «Хмельницьк
обленерго» буде проводити 
систематично.

Вітаємо переможців 
конкурсу «Моя родина — 
енергетики» ПАТ «Хмель-
ницькобленерго»:

І місце:
Перун Анастасія, 7 років
Принада Марія, 11 років

ІІ місце:
Собко Дарія, 7 років
Ткачук Максим, 11 років

ІІІ місце:
Гринюк Софія, 8 років
Ткачук Богдан, 12 років

Приємно наголосити, що 
уже і відбулось святкове вру
чення подарунків перемож
цям та учасникам конкурсу.

Щирі вітання та слова вдяч
ності юним митцям промови
ли директор з управління пер
соналом та юридичних питань 
Андрій Пилипенко, в.о. дирек
тора департаменту з охорони 
праці Анатолій Міщук.

Із радісним гаміром учас
ники прямували по домівках, 
адже кожен отримав свою 
винагороду: переможці — 
грамоти та цінні подарунки, 
а решта учасників — подяки 
та набори для творчості.

Роботи всіх учасників пе
редані у Державну службу 
України з питань праці для 
подальшої участі у VII Все
українському конкурсі дитя
чого малюнку «Охорона пра
ці очима дітей 2018».

БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ ТА РОДИНИ!

Підсумок конкурсу
«МОЯ РОДИНА — ЕНЕРГЕТИКИ»

ВІТАЄМО!

Хоч за вікном ще лютує справжня зима, але наближа
ється тепле, хороше свято 8 Березня. Напередодні свята 
хочемо подякувати прекрасній половині нашого колек
тиву за їх нелегку роботу енергетиків. Разом з чоловіками 
в Шепетівському РЕМ цю почесну місію виконує чотир
надцять трудівниць. Ось, на посаді інженера з експлуа
тації розподільчих мереж Тетяна Коваль трудиться три 
роки, але за цей невеликий проміжок часу справедливо 
заслужила повагу в колективі.

Таня продовжує родинну справу. Батько Стремецький 
Іван Мічеславович після закінчення служби в збройних 
силах України майже двадцять років працював начальни
ком дільниці енергозбуту. У великій дружній сім’ї вихову
валось четверо сестер. За порадою батька Таня вступила 
до Вінницького національного університету за спеціаль
ністю «Енергетичний менеджмент», після закінчення якого 
прийшла на роботу в Шепетівський РЕМ. Але одна справа 
навчання з мріями та фантазіями і зовсім інша — відпові
дальна робота в чоловічому колективі. Не один десяток 
кілометрів повітряних ліній переміряла Тетяна своїми кро
ками перед тим, як стати справжнім інженером.

Не відстає від Тетяни і молодша сестра Наталія, яка піс
ля закінчення того ж навчального закладу трудиться на 
посаді інженера в сервісному центрі нашого Товариства. 

Колектив Шепетівського РЕМ вітає всіх трудівниць 
ПАТ «Хмельницькобленерго» з прекрасним весняним 
святом. Хочемо побажати вам побільше усмішок, мир
ного безхмарного неба, добробуту і звичайно ж кохання.

Чоловічий колектив Шепетівського РЕМ

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відбулась плідна зустріч фахівців ПАТ 
«Хмельницькобленерго» із представниками 
Корейської електроенергетичної корпорації 
(KEPCO). 

KEPCO — є найбільшим виробником та ди
стриб’ютором електроенергії в Південній Ко
реї та відповідно володіє значним досвідом у 
побудові SMART GRID.

Головне питання зустрічі — це технічні 
аспекти побудови «розумних» мереж, визна
чення необхідних складових та їх функцій. 
Корейські фахівці продемонстрували спеціа
лізоване програмне забезпечення, що забез
печує накопичення та обробку даних засобів 
обліку, схеми взаємодії між різними модуля
ми системи та складовими мережі. У вигляді 
жвавого обговорення розглянуто актуальні 

питання щодо практичної реалізації «розум
ної» мережі в Україні, ефективність таких ме
реж у інших країнах.

Справили враження на представників ПАТ 
«Хмельницькобленерго» технологічність за
собів обліку та широкий діапазон даних, що 
концентруються в межах системи управління 
даними.

Обидві сторони висловили сподівання 
щодо подальшої співпраці, адже побудова 
«розумних» мереж забезпечує поліпшення 
якості послуг, що надаються споживачам, 
зниження втрат електроенергії, оптимізацію 
процесів взаємодії із споживачами в цілому.

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго»

Побудова SMART GRID —
обговорення технічних аспектів

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
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Результати діяльності за 2017 рік
Рівень 

розрахунків з 
ДП «Енергоринок» 

за куповану 
електричну енергію –

100,00 %

Рівень 
розрахунків 
споживачів 

за електричну 
енергію –

98,9 %

Виконання 
плану 

капітальних 
ремонтів –
100,01 %

Виконання 
Інвестиційної 

програми 
в фізичних 
обсягах –
100,00 %

Чистий прибуток
43,631

млн грн

Результати діяльності за 2017 рік

ВІДВЕРТО З ПЕРШИХ УСТ
Відкрито, прозоро та 

доброзичливо — саме так можна 
охарактеризувати 

прес-конференцію в.о. 
генерального директора 

ПАТ «Хмельницькобленерго» 
Олега Козачука, яка відбулася 

нещодавно у Сервісному центрі 
компанії. Примітно, що окрім 

журналістів всеукраїнських та 
місцевих мас-медіа, серед гостей 

були й численні представники 
громадських організацій.

О. Козачук ознайомив учасників 
конференції з результатами 

роботи Товариства за 2017 
рік, озвучив техніко-економічні 

показники, яких досягла компанія.

Розпочав із позитивної статистики: Хмель
ницька область третій рік поспіль нарощує 
споживання електроенергії, що є показни
ком певних економічних зрушень. Якщо у 
2015 році Хмельниччина спожила 2 084, 834 
мільйона кіловатгодин електроенергії, то у 
2016му — 2 155, 867, а в 2017му — 2 176, 
267 мільйона кіловатгодин електроенергії. 
Це — «хоч і невеликий, але плюс і позитивна 
динаміка як для компанії «Хмельницькобл
енерго», так і для області загалом».

«Розрахунки нашої компанії з енергорин
ком склали сто відсотків, тобто — за все те, що 
купили, ми розрахувалися, — поінформував 
очільник ПАТ «Хмельницькобленерго». —  Та
ких підприємств, які не мають жодної гривні 
боргу перед ДП «Енергоринок», в Україні на
береться десять, серед них — і ми. У нас немає 
навіть реструктуризованої заборгованості!..» 

Інвестиційна програма теж виконана на 
100 відсотків, сума профінансованих заходів 
склала 109,57 млн. гривень. А завдяки про
веденню тендерів Prozorro навіть було досяг
нуто економії — на 5,11 млн. гривень. Відпо
відно, ці кошти дозволять додатково інвесту
вати в оновлення і розвиток мереж та покра
щення якості обслуговування споживачів.

Успішно проведені минулого року і капі
тальні ремонти обладнання. Цей показник 
виконаний на 100,01 відсотка, що дозволило 
освоїти 59 мільйонів 200 тисяч гривень. 

Один із найважливіших показників діяльно
сті компанії — рівень розрахунків споживачів 
за використану електроенергію — склав за ми
нулий рік 98,9 відсотка. Недовиконання його 
зумовлене нерозрахунком держави з «Хмель
ницькобленерго» за пільгами та субсидіями.

Як зазначив О. Козачук,  виконання в пов
ному обсязі інвестиційної програми та плану 
капітальних ремонтів електромереж минуло
річ забезпечило зниження технологічних ви
трат електроенергії на 1,66 відсотка порівня
но з нормативним, а відповідно — підвищен
ня надійності електропостачання.

Ще один показник, цікавий з точки зору 
акціонерів та держави: компанія отримала 43 
млн. 631 тисячу чистого прибутку. Відповідно 
виплатить на державну частку 22,91 мільйона 
гривень, що є найбільшим значенням випла
чених дивідендів за всю історію компанії.

 Отже, результати діяльності ПАТ «Хмель
ницькобленерго» свідчать про правильно 
обраний напрямок розвитку Товариства, 
компетентний менеджмент та дієвість управ
лінських рішень. Але не тільки про досягнен
ня була мова на пресконференції. Щиру за
цікавленість в аудиторії викликала розповідь 
керівника про анбандлінг енергопостачаль
ної компанії в рамках реалізації вимог Зако
ну України «Про ринок електричної енергії», 

про ризики та можливості впровадження 
стимулюючого тарифоутворення.

Власне, тарифи на електроенергію ви
явилися чи не найболючішим питанням, яке 
викликало гостру дискусію на пресконфе
ренції. І хоча Олег Козачук повідомив, що у 
найближчий час зростання вартості елект
роенергії для побутових споживачів не пе
редбачається, а до їх встановлення «Хмель
ницькобленерго» не має ніякого відношен
ня, представники громадських організацій 
зауважили: тарифи вже сягнули такого рівня, 
що більшість споживачів уже й так ледь зво
дить кінці з кінцями. Таку ситуацію очільник 
ПАТ «Хмельницькобленерго» назвав «енерге
тичною бідністю». Він бачить лише два шля
хи для радикальної зміни ситуації на ринку 
електроенергії: перший — створення конку
рентного середовища серед постачальників 
електроенергії, другий — уведення стимулю
ючого тарифоутворення. І ці процеси в Украї
ні є давно назрілими та необхідними.

Олег Козачук на прохання журналістів де
талізував прийдешню реструктуризацію ПАТ 
«Хмельницькобл енерго» з утворенням на її ос
нові  двох компаній — енергорозподільчої та 
компанії з постачання електроенергії. «Нова 
модель у повноцінному значенні відповідно до 
закону має запрацювати до 1 липня 2019 року, 
— зазначив він. — Тут буде дуже багато робо
ти… Старатимемося максимально інформува
ти вас про ці процеси і пояснювати як діяти».

Окреслені перспективи ПАТ «Хмельницьк
обленерго» пов’язані із процесами реформу
вання в енергетиці, зокрема, переходом до 
роботи в умовах нової моделі Енергоринку, 
подальшою оптимізацією бізнеспроцесів 
компанії та розвитком її електромереж. У кін
цевому ж результаті, запевнив, О. Козачук, 
виграє споживач. 

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго»

Електромонтер 
Хмельницького МРЕМ — 

серед найкращих
за професією

На базі Хмельницького ВПУ №25 відбувся кон
курс професійної майстерності «Кращий за профе
сією» серед електромонтерів промислових підпри
ємств області. Цей захід проходив у рамках Тижня 
популяризації робітничих професій серед випус
кників загальноосвітніх навчальних закладів та за
кладів професійнотехнічної освіти, ініційованого 
департаментом економічного розвитку, промисло
вості та інфраструктури спільно з департаментом 
освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації.

За звання найкращого у своїй професії змагали
ся представники  восьми  підприємств — Хмель
ницький МРЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго», ТОВ 
«Сіріус Екстружен» (м. Хмельницький), ТОВ «Мо
дульУкраїна» (м. Кам’янецьПодільський), ВП Во
лочиський машинобудівний завод ПАТ «Мотор 
Січ», ПАТ «Укрелектроапарат» (м. Хмельницький), 

ПАТ «Красилівський машинобудівний завод»; ПрАТ 
«Кам’янецьПодільськавтоагрегат», ПАТ «Завод 
«ТЕМП» (м. Хмельницький). Змагання відбувалися 
у кілька етапів. Спочатку кожен монтер відповідно 
до отриманого завдання креслив  графічну схему 
електричного ланцюга, потім збирав її на спеціаль
ному стенді. Знання та вміння конкурсантів оціню
вало кваліфіковане журі.

Від ПАТ «Хмельницькобленерго» участь у кон
курсі взяв електромонтер Хмельницького місько
го РЕМ Юрій Ващук. Продемонструвавши високий 
рівень професійної майстерності, він посів третю 
призову сходинку.

За заслуги перед 
Українським

народом

Директора Деражнянського району електро
мереж ПАТ «Хмельницькобленерго» Антощишина 
Миколу Петровича удостоєно Грамоти Верховної 
Ради України «За заслуги перед Українським наро
дом». Передаючи колезі цю високу відзнаку укра
їнського парламенту, в.о. генерального директора 
ПАТ «Хмельницькобленерго» Олег Козачук поба
жав йому подальших трудових успіхів та досягнень 
на благо Товариства та вітчизняної енергетики за
галом.

Задля поширення 
сучасних електронних 

сервісів…
З ініціативи Дирекції інформаційних технологій 

ПАТ «Хмельницькобленерго» відбулося навчання 
керівників сервісних центрів, провідних інженерів, 
контролерів та інших працівників напрямку енер
гозбуту відокремлених структурних підрозділів 
компанії. Тема — інформаційноконсультаційна ді
яльність задля поширення зручних сучасних елек
тронних сервісів ПАТ «Хмельницькобленерго» — 
«Особистого кабінету споживача», мобільних до
датків до нього, а також нової послуги «SMSпоказ».

В процесі навчання енергетики отримали від 
керівника Контактцентру компанії Івана Глабчас
того чимало корисних знань, які поліпшать їхню 
комунікацію зі споживачами та сервісну діяльність 
у районах електромереж ПАТ «Хмельницькобле
нерго» загалом.

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго»

Динаміка обсягів нарахування податків
до бюджетів всіх рівнів

206 909 210 516

289 343

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2015 2016 2017

тис грн

Динаміка обсягів нарахування податків
до бюджетів всіх рівнів



СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ СЕРТИФІКОВАНА
ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

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

Адреса редакції: вул. Храновського, 11а, м. Хмельницький, 29018
Редакційна колегія: Слободян Р.О., Клід М.М., Онищук В.О., 

Кузема С.Б., Полоневич Л.М., Балема Р.М.
Дизайн і комп’ютерна верстка — Переп’ятенко М.О. 

Прес-служба ПАТ «Хмельницькобленерго»
Тел. 787813, 0503766922 • press@oe.ic.km.ua
Друк: ПП «Гаммаікс», пр. Миру, 63, м. Хмельницький
Друк офсетний. Обсяг 2 друк. арк.
Наклад 1000 прим. Замовлення № ___________________

ОБЕРЕЖНО НА ЛЬОДУ

НАШІ НОВИНИ

МОВОЮ ЦИФР

ХТО ПЕРШІСТЬ ВЕДЕ, 
ХТО — ПОЗАДУ БРЕДЕ 
Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за 2 місяці 2018 року

Служба організації збуту
Дирекції комерційної

Назва РЕМ Енергозбутова 
діяльність

Охорона 
праці

Надходження 
коштів від інших 
видів діяльності

Загальний 
рейтинг

ВІНЬКОВЕЦЬКИЙ 13 20 2 8

ГОРОДОЦЬКИЙ 11 1 10 10

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ 12 1 22 17

ДУНАЄВЕЦЬКИЙ 20 20 18 20

КАМ.ПОДІЛЬСЬК. МІСЬКИЙ 1 18 11 2
КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ 19 12 13 18

НОВОУШИЦЬКИЙ 7 20 8 12

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ 14 1 6 11

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 17 1 17 16

ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ 5 12 9 4
ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ 6 1 3 1
БІЛОГІРСЬКИЙ 22 12 1 22

ВОЛОЧИСЬКИЙ 15 18 7 14

ІЗЯСЛАВСЬКИЙ 8 1 15 6

КРАСИЛІВСЬКИЙ 9 12 21 15

ЛЕТИЧІВСЬКИЙ 16 1 5 13

ПОЛОНСЬКИЙ 4 1 13 3
СЛАВУТСЬКИЙ 3 12 15 5

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ 18 1 19 19

СТАРОСИНЯВСЬКИЙ 21 1 4 21

ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ 2 12 20 9

ШЕПЕТІВСЬКИЙ 9 1 11 7

Взимку все більше людей піддаються спокусі 
перевірити на міцність кригу на найближчій во
доймі. Проте, багато хто забуває, що необереж
на поведінка загрожує життю та здоров’ю.

Зауважте, що структура, міцність і товща льо
ду змінюються на протязі пізньої осені, зими і 
ранньої весни. Навесні лід, під дією сонця і талої 
води, стає пористим та слабким, не дивлячись 
на те, що він зберігає достатню товщу.

Навіть взимку є небезпека провалитися 
під лід, оскільки:

• лід може бути не міцним біля стоку води;
• лід є тонким або крихким поблизу кущів, 

очерету, під товстим прошарком снігу, у 
місцях, де водорості вмерзли в лід;

• тонкий лід і там, де б’ють джерела, де 
швидкий плин або струмок впадає у річку;

• особливо обережно слід спускатися з бе
рега: лід може не щільно з’єднуватися із 
сушею, можливі тріщини, під льодом може 
бути повітря.

В силу зміни погодних умов (відлиги, різкої 
зміни напрямку вітру) може статись відрив кри
ги. В такому випадку не можна панікувати. Для 
збереження рівноваги необхідно присісти, не 
наближатися до краю криги і кликати на допо
могу. Ні в якому разі не можна перестрибувати з 
однієї криги на іншу.

 Та якщо, все ж таки, ваша цікавість та необач
ність узяла гору над здоровим глуздом і ви опи
нилися на льоду, то пересуватися потрібно по 
уже протоптаним стежкам або слідам на льоду. 
Якщо їх немає, маршрут свого руху необхідно 
продумати заздалегідь. Переконайтеся у без
печності переходу. Подивіться, чи немає підоз
рілих місць на кризі. Під час руху на льоду бажа
но мати палицю, щоб перевіряти міцність льоду. 
Якщо після першого удару палицею на ньому 
з’являється вода або він пробивається, негайно 
повертайтеся на те місце, звідки прийшли. При
чому перші кроки потрібно робити, не відрива
ючи ступні від льоду. Ні в якому разі не переві
ряйте міцність льоду ударом ноги.

 Якщо ж ви опинилися у «крижаній пастці» та 

провалилися під лід, широко розкиньте руки по 
краям льодового пролому та намагайтеся не за
нуритися під воду з головою. Дійте рішуче та не 
панікуйте! Не робіть різких рухів, вибирайтеся 
на лід, наповзаючи на нього грудьми і по черзі 
витягайте на поверхню ноги.

 Вибравшись із «льодового полону», намагай
тесь повзком рухатись в той бік, звідки прийшли, 
оскільки там міцність льоду уже перевірена. Не
зважаючи на те, що у вас з’явиться бажання по
бігти і таким чином зігрітися, не втрачайте пиль
ності та спокійно рухайтесь аж до самого берега. 
На березі намагайтеся зігрітися, рухайтесь аж по
ки не дістанетесь безпечного теплого місця.

Не забувайте, що відправлятися на водойми 
поодинці небезпечно. Намагайтеся завжди по
відомляти своїх знайомих про ваше місцезна
ходження.

Якщо ж на ваших очах провалилася під лід 
людина, негайно гукніть їй, що поспішаєте на 
допомогу. Все вирішує час: льодяна вода дуже 
швидко викликає переохолодження організму.

Але у жодному випадку не можна підбігати 
до тієї людини, яка провалилась у воду. До неї 
потрібно наближатися повзком, використовую
чи для зміцнення продовгуваті предмети, штов
хаючи їх перед собою. У нагоді стануть: пасок, 
шарф, будьяка дошка або палка, санчата, тощо. 

Зауважте, що до самого краю пролому під
повзати не можна, бо у воді опинитеся удвох. 

Наблизившись на максимально можливу від
стань (не менше 34 метрів), киньте людині мо
тузку, шарф, палку, аби він ухопився. Подавши 
підручний засіб рятування, потрібно витягнути 
страждальця на лід та повзком вибратись із не
безпечної зони. Потім постраждалого необхід
но сховати від вітру, зняти мокрий одяг, розтер
ти тіло (але ні в якому разі не снігом), по можли
вості, вдягнути сухі речі, доставити потерпілого 
в тепле місце та напоїти гарячим чаєм.

Бережіть та цінуйте себе!
Не варто ризикувати своїм здоров’ям

заради цікавості!

ЯК СТАНЕ ЛІД —
НЕ ВКОРОЧУЙ СОБІ ВІК!

Деякі небезпеки наче дозрівають до сезону, у 
кожної з них — свій термін. Особливу небезпеку 
наприкінці зими складають льодохід та повінь

Льодохід — це рух крижин і крижаних по
лів на річках під дією течії чи вітру. Розрізняють 
весняний й осінній льодохід. При весняному 
льодо ході рухаються крижини, що утворилися в 
результаті руйнування крижаного покриву.

Навесні, під час льодоходу, на річках і водо
ймах з’являється велика кількість крижин, які при
ваблюють не тільки дітей, а й дорослих. Подібні 
забави нерідко закінчуються трагічно, оскільки 
крижини часто перевертаються, розламуються, 
зіштовхують між собою або потрапляють у вир.

ПОВІНЬ — природне лихо, що виникає, коли 
вода виходить за межі звичайних для неї бере
гів і затоплює значні ділянки суходолу.

Дії у випадку загрози виникнення повені:
• сирени та переривчасті гудки підприємств 

та транспортних засобів — це сигнал «Ува
га всім». Негайно ввімкніть радіоприймач 
або телевізор. Уважно слухайте інформа
цію про надзвичайну ситуацію та інструк
ції про порядок дій, не користуйтеся без 
потреби телефоном, щоб він був вільним 
для зв’язку з вами.

• підготуйте документи, одяг, найбільш не
обхідні речі, запас продуктів харчування 
на декілька днів, медикаменти. Складіть 
усе у валізу. Документи зберігайте у водо
непроникному пакеті.

• від’єднайте всі прилади від електромере
жі, вимкніть газ.

• перенесіть більш цінні речі та продукти 
харчування на верхні поверхи або підні
міть на верхні полиці.

• переженіть худобу, яка є у вашому госпо
дарстві, на підвищену місцевість.

Дії в зоні раптового затоплення під час 
повені:

• зберігайте спокій, уникайте паніки.
• швидко зберіть необхідні документи, цін

ності, ліки, продукти та інші необхідні речі.
• надайте допомогу дітям, інвалідам та лю

дям похилого віку. Вони підлягають ева
куації в першу чергу.

• по можливості негайно залишіть зону за
топлення.

• перед виходом з будинку вимкніть елек
трику та газ. Зачиніть вікна та двері, якщо 
є час — закрийте вікна та двері першого 
поверху дошками (щитами).

• підніміться на верхні поверхи. Якщо буди
нок одноповерховий — займіть горішні 
приміщення.

• до прибуття допомоги залишайтеся на 
верхніх поверхах, дахах, деревах чи інших 
підвищеннях, сигналізуйте рятівникам, 
щоб вони мали змогу швидко вас знайти.

• перевірте чи немає поблизу постражда
лих, надайте їм, по можливості, допомогу.

• потрапивши у воду, зніміть з себе важкий 
одяг і взуття, відшукайте поблизу предме
ти, якими можна скористатися до одер
жання допомоги.

• не переповнюйте рятувальні засоби (кате
ри, човни, плоти тощо).

Дії після повені:
• переконайтесь, що ваше житло внаслідок 

повені не отримало ніяких ушкоджень та 
не загрожує заваленням, відсутні провали
ни в будинку і навколо нього, чи не розбите 
скло і немає небезпечних уламків та сміття.

• не користуйтесь електромережею до пов
ного осушення будинку.

• обов’язково кип’ятіть питну воду, особли
во з джерел водопостачання, які були під
топлені.

• просушіть будинок, проведіть ретельне 
очищення та дезінфекцію забрудненого 
посуду і домашніх речей та прилеглої до 
будинку території.

• електроприладами можна користуватися 
тільки після їх ретельного просушування.

• заборонено вживати продукти, які були 
підтоплені водою під час повені. Позбав
теся від них та від консервації, що була за
топлена водою і отримала ушкодження.

• все майно, що було затопленим, підлягає 
дезінфекції.

• дізнайтеся в місцевих органах державної 
влади та місцевого самоврядування адре
си організацій, що відповідають за надан
ня допомоги потерпілому населенню.

Служба з питань цивільного захисту
ПАТ «Хмельницькобленерго»

НЕБЕЗПЕКА НАПРИКІНЦІ ЗИМИ —
льодохід та повінь!

З першого лютого цього року дирекція 
з інформаційних технологій потішила спо
живачів новою розробкою, а саме сервісом 
«SMS-показ». 

Новий сервіс забезпечує простий та ефек
тивний спосіб подання показів лічильників 
для споживачів електроенергії. Адже необ
хідно всього лише відправити SMS на номер 
067  850 50 62, вказавши при цьому код 
електронного платежу та покази лічиль-
ника через пробіл.

Зі слів розробників, Сергія Стахова та Віта
лія Климчука, цей сервіс орієнтований на тих 
споживачів, які не мають доступу до мережі Ін
тернет та відповідно не можуть скористатись 

«Особистим кабінетом побутового споживача».
Приємним є те, що споживачі одразу ж 

відреагували на введення сервісу і уже в пер
ший тиждень роботи сервісу ними було від
правлено майже дві тисячі SMS. 

Підтримку сервісу здійснює контакт -
-центр Товариства і якщо споживач вка
зав неточні покази, або ж неправильний код 
електронного платежу, фахівці контактцен
тру перетелефонують йому для перевірки 
даних.

Отож, очікуємо нових комфортних та ці-
кавих розробок від фахівців дирекції з ІТ.

Прес-служба ПАТ 
«Хмельницькобленерго»

«SMS-ПОКАЗ» —
новий сервіс від ПАТ «Хмельницькобленерго»
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE
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