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Вітаємо з 8 Березня, наші любі!

Загальні збори акціонерів ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” - 2008
Для підготовки та проведення загальних зборів акціонерів було створено оргкомітет, а 

для підготовки змін і доповнень до Статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів 
– комісію на чолі з Генеральним директором ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” Олександром 
Шпаком.

Чергові загальні збори акціонерів є важливою подією в житті акціонерного товариства, 
на розгляд акціонерів виносяться актуальні питання, від вирішення яких залежить подальший 
напрямок розвитку Товариства та ефективність його діяльності. 

Результати роботи 2007 року ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” підтверджують позитивну 
динаміку розвитку Компанії, про що свідчать результати фінансово-господарської діяльності: 
підвищення прибутковості, рентабельності, продуктивності праці, дотримання нормативного 
балансу електроенергії. Покращились показники експлуатації електромереж, реалізації 
електроенергії та рівень розрахунків з Оптовим ринком електроенергії (ОРЕ) за куповану 
електроенергію, які становлять більш, ніж 100%.

Компанiя постійно прагне до вдосконалення корпоративного управлiння в iнтересах 
акцiонерiв, проведення дивiдендної полiтики, пiдвищення курсової вартостi акцiй, прозорості 
розкриття інформацiї про стан своєї дiяльностi.

За рішенням загальних зборів акціонерів щодо спрямування 15% чистого прибутку на 
дивіденди, у 2007 році виплачено дивідендів в сумі 1,401 млн. грн., у тому числі на державні 
корпоративні права – 793,07 тис. грн. 

Основні напрямки діяльності на 2008 рік перебачають підвищення надійності 
енергопостачання та якості електричної енергії, зменшення операційних витрат, в т.ч. 
зменшення технологічних витрат електроенергії (ТВЕ) порівняно з нормативом, забезпечення 
100% оплати споживачів за використану електроенергію, забезпечення повних розрахунків 
та реструктуризація кредиторської заборгованості перед ДП “Енергоринок”, залучення 
інвестицій та довгострокових кредитів для виконання “Програми розвитку електромереж 
Компанії”, впровадження інтегрованої системи управління якістю на основі стандартів ISO-
9001, ISO-14001 та OHSAS 18001.

Л. Полоневич,  
заступник начальника корпоративного управління

Дорогі подолянки, працівниці Компанії!
Від імені колективу ВАТ енергопостачальної компанії 

“Хмельницькобленерго” прийміть щирі і сердечні вітання 
з весняним святом 8 Березня, святом вшанування жінки, 
поклоніння перед її чарівністю та неповторною красою!

Міжнародний День прав жінок і миру – це свято весни, 
оновлення життя, віри, надії, любові, глибокої шани та 
безмежної вдячності жінці, якій відведена найвища місія на 
землі – продовження людського роду в ім’я розвитку циві-

лізації. В Україні споконвічно прославляється культ матері 
– символу добра і злагоди, мудрості та милосердя.

Любі жінки! Ви є берегинями домашнього тепла, родин-
ного вогнища, ми дякуємо Вам за доброту, за світло і тепло, 
за невтомну турботу та терпіння. Ваша душевна щедрість, 
небайдужість до проблем та реалій сучасності, трудова 
та громадська активність багато в чому визначають зміст 
і спрямування нашого життя. Ваша воля, енергія, таланти 
– це потужний рушій та прискорювач соціального прогресу, 

Дорогі жінки!
Прийміть найщиріші привітання зі 

святом 8 Березня від усього коллективу 
Міністерства палива та енергетики 
України та від мене особисто!

Бажаю вам щастя, міцного здоров’я, 
здійснення всіх мрій та бажань. Нехай 
довкола вас панують любов і гармонія, 
у оселях завжди панують мир, злагода і 
добробут.

Впевнений, що цей весняний 
день принесе вам радість, нові надії і 
сподівання!

З повагою,
Юрій Продан,

Міністр палива та  
енергетики України

У відповідності зі ст. 43 Закону України «Про господарські товариства» та п. 8.2.1. Статуту 
Компанії за пропозицією акціонера НАК “Енергетична компанія України”, який володіє 
пакетом акцій у розмірі 70,01% статутного фонду Компанії, ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” 
було оголошено про скликання чергових загальних зборів акціонерів 18 березня 2008 р. та 
повідомлено персонально акціонерів Компанії в установлені законодавством терміни.

Порядок денний зборів визначений згідно листів НАК “Енергетична компанія України” від 
25.01.2008 р. № 328-07/2, 11.02.2008 р. № 646-07/2 та від 15.02.2008 р. № 736-07/02: 

1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів 
ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” та затвердження регламенту роботи загальних 
зборів акціонерів. 

2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ ЕК 
“Хмельницькобленерго” за 2007 рік та визначення основних напрямків діяльності на 
2008 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2007 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2007 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності за 2007 рік. 
6. Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2007 році та 

затвердження нормативів розподілу прибутку на 2008 рік.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів 

Товариства.
9. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Відкликання та обрання Голови та членів Виконавчого органу. 

Збори акціонерів намічено провести у Сервісному центрі Компанії за адресою: м. 
Хмельницький, вул. Свободи, 57/2, початок роботи – об 11.00, реєстрація учасників з 8.30 до 
10.45.

Шановні жінки!
Щиро вітаю усіх вас із чудовим святом весни – 

Міжнародним жіночим днем 8 Березня!
Цього особливого дня маю чудову нагоду висловити 

вам найтепліші вітання та найщиріші слова поваги 
й вдячності за натхненну працю, творчий підхід, 
ініціативність та компетентність.

Залишаючись берегинями сімейного вогнища, 
ви несете в собі дивовижну здатність гармонійно 
поєднувати домашні клопоти й роботу, зберігаючи при 
цьому свою жіночість та неповторність.

Щиро зичу вам щасливої жіночої долі, добробуту, 
душевного комфорту.

Нехай у вашому серці живе радість, а найдорожчі 
та найрідніші люди завжди будуть поруч і дарують вам 
свою увагу, тепло й турботу не лише в день 8 Березня, а 
щодня, щохвилини.

Міцного вам здоров’я, неперевершеності, гармонії 
та сонячного настрою!

З повагою,
Володимир Зіневич,

Президент НАК “Енергетична компанія України”

розширення духовних обріїв нації, а ніжні жіночі серця 
та краса є джерелами натхнення для найкращих творінь 
мистецтва. 

Нехай завжди Ваші серця будуть наповнені радістю, 
гармонією та злагодою, бажаємо Вам жіночого щастя і 
здоров’я, родинного затишку і достатку, нев’янучої молодості 
і краси, безмежного кохання та віри у майбутнє.

Олександр Шпак, 
Генеральний директор ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”
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Основні підсумки діяльності ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” за 2007 рік

Хроніка паливно- 
енергетичного комплексу

Напередодні загальних зборів акціонерів 
ми маємо можливість проаналізувати результати 
роботи Компанії за минулий рік, а також намітити 
напрямки її подальшої діяльності. Завершено 
2007 рік. Він видався складним і напруженим, але 
в той же час результативним.

В Компанії здійснено структурну перебудову, 
спрямовану на впровадження системи управління 
якості та досягнення цілей, застосування 
ефективних методів продажу електроенергії та 
знайдено вірний напрямок розвитку, поступового 
переходу до європейського рівня обслуговування 
споживачів. Крім Сервісного центру обслуго-
вування споживачів у м. Хмельницькому 
створена мережа сервісних центрів та пунктів 
у всіх районах, зокрема, у 2007 році введено в 
експлуатацію Меджибізький сервісний пункт та 
Сервісний центр обслуговування споживачів 
електроенергії Нетішинської комплексної дільниці 
з наданням повного комплексу з постачання 
електроенергії. Цим Компанія наближається до 
споживача, створює позитивне інформаційно-
правове середовище між енергопостачальною 
компанією та її споживачами. Результати цієї 
роботи очевидні: в 2007 році загальна дебіторська 
заборгованість споживачів за спожиту електричну 
енергію зменшилася на 9 млн. 922 тис. грн, 
темпи росту оплати за спожиту електроенергію 
випереджають темпи росту обсягів її споживання 
та складають відповідно 123,8% і 104,8%, а рівень 
оплати населенням сягає майже 100%. 

Реалізація організаційних та технічних 
заходів дозволила повністю взяти під контроль 
понаднормативні втрати електроенергії: за 
рахунок зниження фактичних витрат в порівнянні 
з нормативними, у 2007 році зекономлено 16 
млн. 727 тис. кВтг електроенергії, що дорівнює 
умовному збільшенню товарної продукції на суму 
4086 тис. грн.

Чистий дохід від реалізації продукції у 2007 
році збільшився на 25,5% в порівнянні з 2006 
роком, при цьому сума чистого прибутку склала 
8224 тис. грн., що на 672 тис. грн більше рівня 
минулого року. 

Активи Компанії за звітний період зросли 
на 19,6 млн. грн., або на 4,5%. Основною 
причиною їх зростання є збільшення виробничих 

запасів, залишкової вартості основних засобів 
та нематеріальних активів і збільшення 
незавершеного будівництва. Кредиторська 
заборгованість заборгованість за куповану 
електроенергію перед ДП “Енергоринок” 
зменшилась на 7,8 млн. грн. Щодо прибутковості 
акцій, то вона виросла на 0,5 коп/1 акцію в 2007 
році в порівнянні з 2006 роком.

Середньооблікова чисельність персоналу  
ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” складає 
3620 штатних працівників, тобто за 2007 рік 
середньооблікова чисельність зменшилась на 38 
осіб при зростанні середньомісячної зарплати 
1 працівника на 271,3 грн., яка в 2007 році 
склала 1325,2 грн. Станом на 1 січня 2008 року 
заборгованість по заробітній платі відсутня.

В поточному році значно зменшився термін 
погашення дебіторської заборгованості: з 
71,439 днів в 2006 році до 47,05 днів в 2007 році. 
Щодо показників рентабельності, то в 2007 
році спостерігається покращення показника 
рентабельності продукції на 1,45% та збільшення 
показника рентабельності власного капіталу на 
0,41%.

Програма перспективного розвитку Компанії 
до 2012 року передбачає використання в роботі 
сучасних технічних досягнень та залучення 
інвестицій і довгострокових кредитів. За 2007 рік 
повністю виконано Інвестпрограму, у розвиток 

мереж вкладено більше 38 млн. грн. – це роботи з 
електроопалення смт. Стара Ушиця, реконструкція 
електромереж м. Нетішин, реконструкція ПЛ 35 
кВ Антоніни–Чернелівка, ВРУ-110 кВ ПС 110/10 кВ 
“Центральна”, ВРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ “Нетішин” 
тощо.

Запорукою успішного ведення бізнесу 
в сучасних умовах для енергопостачльної 
компанії ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” стало 
втілення в життя стратегії розвитку, яка полягає в 
ефективному здійсненні основних та інших видів 
діяльності. 

Активна маркетингова політика, що 
передбачає диверсифікацію бізнесу, освоєння 
нових сегментів ринку, дає можливість 
надавати різноманітні послуги споживачам та 
отримувати додаткові прибутки. У 2007 році 
Компанія здійснює виконання загальнообласної 
програми відновлення зовнішнього освітлення 
населених пунктів області та переведення на 
електроопалення житла та об’єктів бюджетної 
сфери в негазифікованих районах області. Це дає 

Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк вказує на 
успішну співпрацю України і Європейського Союзу в 
енергетиці.

Таку думка спікер висловив на зустрічі з 
єврокомісаром з питань енергетики Андрісом 
Пібалгсом. На зустрічі сторони обговорили 
зокрема виконання Меморандуму щодо поставок 
електроенергії. Єврокомісар зазначив, що Україна є 
надійним транзитним партнером Європи і ї ї значний 
потенціал як експортера електроенергії. Яценюк, у 
свою чергу, назвав експорт електроенергії ключовим 
елементом співпраці України і ЄС.

“Для цього потрібно багато часу. Але дійти до 
високих стандартів (Європейського) Союзу й стати 
повноправним членом цієї організації – дуже важливий 
елемент для українського енергетичного сектора”, 
– сказав він.

Спікер також зазначив, що одним з аспектів 
української енергетичної політики повинно стати 
залучення інвестицій. При цьому Яценюк підкреслив, що 
всі іноземні інвестиції повинні мати однаковий рівень 
доступу до українського ринку за умови державного 
контролю. На його думку, робота на енергетичному 
ринку повинна вестися систематично.

“Потрібно навести порядок з ресурсами України, 

Вшанування пам’яті великого Кобзаря

починаючи із ціноутворення на внутрішньому ринку й 
закінчуючи організацією внутрішнього ринку в частині 
дистрибуції за внутрішніми мережами тих або інших 
ресурсів”, – сказав він.

Яценюк також проінформував, що єврокомісар 
погодився взяти участь у конференції з питань 
енергетичної безпеки, яка пройде в травні в Україні.

Як повідомляло агентство, Україна і Європейський 
Союз хочуть інтенсифікувати співпрацю в енергетичній 
сфері.

* * * * 
Президент Віктор Ющенко доручив Кабінету 

Міністрів до 1 жовтня 2008 року розробити й внести 
на розгляд Верховної Ради проект загальнодержавної 
програми ефективного використання паливно-
енергетичних ресурсів (енергоефективності).

Про це сказано в указі №174/2008 від 28 лютого 
2008 року. Відповідно до указу, проект повинен бути 
розроблений з урахуванням відповідних європейських 
норм і правил.

Крім того, Президент доручив Кабміну до 15 
березня 2008 року розробити й внести на розгляд 
Ради законопроект про забезпечення ефективного 
використання паливно-енергетичних ресурсів.

Зокрема, цей законопроект повинен передбачати 
визначення енергоефективності, механізми 
держрегулювання й стимулювання енергоефективності, 
завдання й повноваження спецуповноваженого 
центрального органу виконавчої влади з питань 
реалізації держполітики енергоефективності, а також 

інших органів виконавчої влади й органів місцевого 
самоврядування.

Крім того, своїм указом Ющенко доручив Кабміну 
переглянути завдання й функції Національного 
агентства з ефективного використання енергоресурсів 
(НАЕР), а також розглянути питання про його 
спецстатус.

Президент доручив уряду в 2008 році впровадити 
систему показників енергоефективності та їх 
моніторингу, впровадження стандартів для визначення 
мінімальних показників енергоефективності 
технологічного обладнання, транспортних засобів, 
будматеріалів і конструкцій.

Як повідомляло агентство, у грудні 2007 року НАЕР 
домовилося з Європейською комісією про розробку 
“Спільної стратегії впровадження енергоефективних 
проектів на 2008-2009 роки”.

* * * *
Кабінет Міністрів України затвердив пріоритетним 

напрямком роботи Міністерства палива й енергетики 
в 2008 році впровадження ринкового механізму 
визначення ціни на транспортування енергоносіїв. Про 
це сказано в розпорядженні Кабміну № 366-р від 22 
лютого 2008 р.

Крім того, пріоритетами діяльності 
затверджено залучення недержавних інвестицій 
у розвиток теплової енергетики, продовження 
строку експлуатації діючих і будівництво нових 
енергоблоків атомних електростанцій, створення 
елементів ядерно-паливного циклу, інтеграцію 

Об’єднаної енергосистеми України в транс-європейські 
електромережі й енергетичний ринок, розвиток газо- і 
нафтотранспортної системи, удосконалення регулюючої 
функції держави з реформування оптового ринку 
електроенергії.

* * * * 
Заступник Міністра палива та енергетики України 

Сергій Павлуша і представники Європейської комісії 
28 лютого обговорили питання майбутніх переговорів 
щодо членства України в енергетичному співтоваристві.

Сторони обговорили нинішні плани щодо 
інтеграції об’єднаної енергосистеми України із транс-
європейськими енергомережами. Крім того, сторони 
також обговорили плани України щодо внесення змін до 
її законодавчого поля з метою лібералізації внутрішніх 
ринків електроенергії й газу.

Раніше Україна і Євросоюз заявляли про намір 
інтенсифікувати співробітництво в енергетичній сфері.

Державне підприємство зовнішньоекономічної 
діяльності “Укрінтеренерго” (монопольний експортер 
електроенергії) тепер експортує електроенергію в 
Молдову, Словаччину, Угорщину, Румунію.

Бурштинська ТЕС і частина західної енергосистеми 
України з липня 2002 року працюють у паралельному 
режимі з об’єднаною енергосистемою країн Європи 
UCTE.

Україна має намір залучити 2,5 млрд. євро для 
проведення модернізації й реконструкції до 2013 
року нафто- і газотранспортної системи. Україна є 
найбільшим транзитером російського газу в Європу.

людям комфорт, а енергетикам – збільшення обсягів 
продаж та оптимізацію графіків навантаження 
атомних та теплових електростанцій. 

Менеджмент Компанії спромігся об’єднати 
колектив, підняти рівень корпоративного 
духу і корпоративної культури, зорієнтувати 
на основні цілі: забезпечення надійності та 
якості електропостачання, нормативного 
балансу електроенергії, повних та своєчасних 
розрахунків, прибутковості, високої інвестиційної 
привабливості. 

У 2008 році перед колективом Компанії 
стоять важливі завдання, насамперед – не тільки 
закріплення досягнутого, але й вирішення 
нових завдань: підвищення соціальної 
функції електроенергетики, збільшення 
обсягів відновлення зовнішнього освітлення 
населених пунктів області та переведення на 
електроопалення житла та об’єктів бюджетної 
сфери та інші.

Сергій Єрємєєв
начальник ВЕР та ТП

Основні фінансово-економічні показники

ПОКАЗНИКИ Од. вим.
Фактичне виконання Відхилення 

(+,-)
Темп 

росту, %2006 р. 2007 р.

Виручка від реалізації продукції (з ПДВ) тис. грн 443 266 556 351 113 085 125,51

Чистий прибуток тис. грн 7 552 8 224 672 108,9

Активи тис. грн 435 329 454 910 19 581 104,5

Дебіторська заборгованість – всього (з ПДВ) тис. грн 65 356 55 826 - 9 530 85,42

Кредиторська заборгованість (з ПДВ) тис. грн 142 487 146 589 4 102 102,88

в т.ч. за електроенергію з ОРЕ (з ПДВ) тис. грн 110 289 102 512 - 7 777 92,95

Середньомісячна зарплата 1 штатного працівника грн 1 053,9 1 325,2 271,3 125,74

Середньооблікова чисельність штатних працівників осіб 3 658 3 620 - 38 98,96

Номінал акцій грн 0,25 0,25 0 100

Кількість акцій шт 134 551 360 134 551 360 0 100

Прибутковість акцій коп./шт 5,61 6,11 0,5 108,91

вважається основоположником 
сучасної української мови. Геній 
українського народу – поет, художник 
і письменник Тарас Шевченко 
народився 9 березня 1814 року в селі 
Моринці Звенигородського повіту на 
Черкащині. У 1838 році, коли Тараса 
викупили з кріпацтва, він поступив 
в Академію художеств, де навчався 
сім років. Цікавився такими науками 

як ботаніка, математика, геологія, 
мінералогія, географія, астрономія, 
археологія, анатомія і фізіологія. 
Його тричі нагороджували срібними 
медалями за чудові картини, а за 
гравюри Шевченкові присвоїли 
звання академіка. Тарас вмів грати на 
скрипці, торбані і бандурі, дуже гарно 
танцював і співав – мав прекрасний 
милозвучний тенор. А вже своїми 
віршами, які почав писати у 22 роки, 
Кобзар зробив для України стільки, що 
його ніколи не забудуть. Господь дав 
Шевченкові велике серце, яке Тарас 
наповнив великою любов’ю до рідної 
України.

Літературна спадщина Шевченка 
обіймає велику збірку поетичних 
творів (“Кобзар”), драму “Назар 
Стодоля”, героїчно-романтичну поему 
“Гайдамаки”, цикл поезій “Три літа” 
(центральним твором якого є “Сон”), 
поему “Кавказ”, послання “І мертвим і 
живим…”, поезії “Чигирине, Чигирине”, 
“Великий льох”, “Стоїть в селі Суботові” 
та ін., в яких гостро виступив 
проти соціально-національного 
гноблення українського народу, 
а такожі 2 уривки з інших п’єс, 9 
повістей, щоденник й автобіографію, 
написані російською мовою, записки 
історично-археологічного характеру 
(“Археологічні нотатки”) та понад 250 
листів. 

Тарас Шевченко є одним з 
найвидатніших майстрів українського 
образотворчого мистецтва. Він 

працював у галузях станкового 
живопису, графіки, монументально-
декоративного розпису та скульптури, 
досконало володів технікою акварелі, 
олії, офорту, малюнка олівцем і 
пером. Він є автором понад тисячі 
мистецьких творів (втрачено 
бiльше 160). З мистецької спадщини 
Шевченка збереглося 835 творів 
живопису і графіки, що дійшли до нас 
в оригіналах і частково у гравюрах та 
копіях. Її доповнюють дані про понад 
270 втрачених і досі не знайдених 
мистецьких творів. 

Ім’я Тараса Шевченка відоме 
в усьому світі: у багатьох країнах 
йому встановлені пам’ятники, його 
твори перекладені майже на всі мови 
світу, його ім’ям в Україні названі 
навчальні заклади, театри, площі, 
вулиці, міста. Національна опера 
України, Київський національний 
університет, центральний бульвар 
міста Києва носять ім’я видатного 
сина українського народу – Тараса 
Шевченка. Поет мріяв про ті часи, 
коли його країна буде незалежною 
суверенною державою, коли в Україні 
шануватимуться мова, культура 
та історія народу, а люди будуть 
щасливими: 

І мене в сім’ї великій,
В сім’ї вольній, новій
Не забудьте пом’янути 
Незлим тихим словом.

З нагоди 194-річниці від дня 
народження Тараса Шевченка пред-
ставники ВАТ ЕК “Хмельницькобл-
енерго” 9 березня разом із громадсь-
кістю міста Хмельницького прийшли 
до пам’ятника великого Кобзаря, щоб 
вшанувати його пам’ять, покласти живі 
квіти до його підніжжя. 

Тарас Шевченко належить до 
найвидатніших особистостей України, 
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Наказом ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” від 29.02.2008 р. № 221 
“Про відзначення Міжнародного Дня прав жінок і миру – 8 Березня” 
Генеральний директор Олександр Шпак привітав усіх жінок Компанії 
зі святом та відзначив кращих – за сумлінну працю та особистий 
внесок у розвиток галузі енергетики області. 

“Є щось мудре і справедливе в тому, що разом із першим 
подихом весни до нас приходить свято 8 Березня Міжнародний 
День прав жінок і миру, свято наших матерів, сестер, дружин, подруг, 
бабусь і доньок. 

Воно увійшло у наше життя першими квітами, щирими 
посмішками і справжніми чоловічими вчинками. Бо жінка – це віра, 
надія, любов, дбайлива берегиня родинного вогнища, але вона ж 
наполегливо і натхненно працює в усіх галузях господарства нашої 
держави, своєю потужною енергією, силою і відповідальністю 
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 нашої країни. Ваша соціальна і політична 
активність, доброта, мудрість і любов роблять наше суспільство 
благороднішим, світлішим, людянішим. Серед працівників ВАТ ЕК 
“Хмельницькобленерго” четверту частину складають жінки, які 
своєю працею та майстерністю вносять вагомий внесок в роботу 
підприємства, розвиток енергетики всієї області, зміцнення 
економічної стабільності нашої держави.

Шановні трудівниці, матері, дружини, сестри, доньки!
Дотримуючись одвічних традицій українського народу, 

вклоняючись Вашій працелюбності та високому професіоналізму, 
щиро вітаю Вас з Міжнародним Днем прав жінок і миру – 8 Березня 
і 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! Нехай доля до вас буде щедрою.

З нагоди відзначення Міжнародного Дня прав жінок і миру – 8 
Березня, 

1.1. Нагородити грамотами та преміювати:
- Бурлак Тетяну Вікторівну, контролера енергонагляду 

Деражнянського РЕМ;
- Вовнянко Антоніну Іванівну, друкарку Городоцького РЕМ;
- Войцехівську Валентину Йосипівну, інженера підрозділу 

маркетингу та збуту електроенергії Кам’янець-Подільського 
міського РЕМ;

- Журавель Майю Іванівну, інженера з організації експлуатації 
та ремонту розподільчих мереж Хмельницького РЕМ;

- Кочергіну Ларису Олександрівну, інженера 2 категорії 
відділу енергоінспекції Дирекції з маркетингу та енергозбуту;

- Лірник Ольгу Петрівну, контролера енергонагляду 
Новоушицького РЕМ;

- Осову Людмилу Вікторівну, економіста відділу економічних 
розрахунків та тарифної политики;

- Полєтаєву Ірину Вікторівну, керівника сектору відділу 
розподілу балансів та роботи з ринком електроенергії Дирекції з 
маркетингу та енергозбуту;

- Римар Ніну Мар’янівну, комірника відділу матеріально-
технічного постачання Дирекції з матеріально-технічного поста-
чання та капітального будівництва;

Відзначення Міжнародного Дня прав жінок і миру

В енергетиці Ганна Семенівна розпочала свою діяльність у 1951 році як 
молодий спеціаліст за направленням Міністерства енергетики після закінчення 
Київського гідромеліоративного інституту. За багаторічну, сумлінну працю, 
вагомий особистий внесок у розвиток електроенергетики країни Крицька Г.С. 
нагороджена орденом “Знак Пошани”, отримала звання Почесного енергетика 
України, Заслуженого енергетика СНД. 

Кажуть, що жінки належать до слабкої статі. Неправда це. Посудіть самі. Жінки 
нарівні з чоловіками працюють повний робочий день. Та не встигне жінка вийти за 
поріг своєї основної роботи, як у неї починається друга зміна. На повну потужність 
вона включає свій розумовий центр і вирішує безліч проблем. По-перше, в який 
магазин піти, щоб при теперішних цінах, які ростуть як гриби після дощу, закупити 
все необхідне і не вийти за межі сімейного бюджету. А далі, з загруженими валізами 
вона поспішає в дитячі ясла, або садочок, а чи в школу в групу продовженого дня, 
щоб забрати своє чадо. Дома, переодягаючись, обов’язково загляне у дзеркало, 
окине себе приспікливим поглядом, щоб боронь Боже не втратити своєї чарівності. 
А потім прямує на кухню. Там варить, смажить, випікає тістечка, наводить кругом 
порядок, при потребі включає пральну машину. Опісля, коли всіх накормить, 
вкладає малечу спати, ще й казочку почитає. У старшеньких перевірить уроки, 
огляне їхнє взуття, особливо, якщо є у сім’ї майбутні “футболісти”, а також одяг – а 
чи хоч на місці там гудзики. 

Ранком повідправляє всіх на свої “робочі місця”, сама також поспішає на 
роботу, але причепурена, прихорошена, немов і не було в неї вечірньо-нічної 
зміни. 

Чомусь так повелось, що жінка дуже часто ще й активний громадський діяч. 
І скрізь вона встигає. А Богом іменно жінці відведена одна з найблагородніших, 
найвідповідальніших місій на Землі – продовження роду людського. Дев’ять 
місяців вона виношує дитятко під своїм серцем. Народжує його у тяжких муках. З 

материнським молоком передає йому свою любов, ніжніть і доброту. Під її пильним 
оком дитятко своїми крихітними ніжечками робить перші кроки по святій Землі. 
Заради дитини мати готова на любі жертви. Та і ми дорослі і в похилому віці, коли 
нам важко, в першу чергу звертаємось за допомогою, як до самої надійної інстанції, 
– до Бога і до Матері, навіть тоді коли наші матері давно уже сплять вічним сном. 
Бо материнська любов невичерпна і невмируща. Бог нагородив жінку і силою, і 
волею, і мужністю, і ніжністю, і любов’ю. І все це жінка передає своїм дітям, своїй 
родині і всім, хто її оточує.

А як проявили себе жінки у Великій Вітчизняній війні! Вони були і на передовій, 
і в партизанах, і під кулями виносили ранених і виходжували їх у госпіталях. Та і тил 
в основному тримався на їхніх плечах. 

Жінки досить успішно зарекомендували себе і як державні діячі. 
Ось такі вони жінки – слабка стать.
А тепер я звертаюся до Вас, мої дорогі красуні, мої дорогі чарівниці. Пам’ятайте, 

що некрасивих жінок немає. Кожній з Вас Бог подарував свою красу, свою вроду, 
свою принаду. Комусь дісталися очі, як бездонні озера, що далеко не кожен чоловік 
відважиться підступитися до них без рятівного круга, щоб боронь Боже не піти в ту 
безодню. Іншій – крилаті врозліт брови, що як поведе ними, то не в одного чоловіка 
пробіжить холодок по спині. А ще комусь дістався неабиякий розум. Навіть одним 
словом жінка може скосити як траву кількох чоловіків. А когось Бог нагородив 
гордістю. І нехай чоловіки ламають голови: як підійти до неї, як приборкати цю 
гординю. 

Тож користуйтеся жінки Божим даром, але, будь ласка, не зводьте чоловіків з 
розуму, пожалійте їх. Надіюсь, вони в боргу перед Вами не залишаться. 

А я вітаю всіх Вас зі святом 8 Березня – святом весни, краси і надії! 
Бажаю Вам здоров’я, щастя, родинного благополуччя, миру і добра. І нехай 

Ваша молодість і врода будуть непідвладні рокам. А Бог нехай пошле Вам велику 
мудрість бути надійними берегинями Вашого сімейного вогнища, щоб воно ніколи 
не згасало, щоб воно як надійний маяк освітлювало дорогу до Вашої сімейної гавані, 
куди будуть спішить Ваші діти, онуки і правнуки, щоб в черговий раз отримати 
запас ніжності, бодрості, тепла і енергії. 

З глибокою шаною до Вас, 
Ганна Крицька, 

ветеран “Хмельницькобленерго”

Про вас і для вас, дорогі жінки!

- Сівак Марію Степанівну, головного бухгалтера Красилів-
ського РЕМ;

- Ченаш Галину Войцехівну, інженера 2 категорії відділу 
організації збуту Дирекції з маркетингу та енергозбуту;

- Шейко Галину Валентинівну, контролера енергонагляду 
Чемеровецького РЕМ;

- Яремчук Тетяну Володимирівну, вихователя дитячого садка 
№ 55 ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”.

1.2. Оголосити подяку та преміювати:
- Власюк Наталію Семенівну, електромонтера Нетішинської 

комплексної дільниці Славутського РЕМ;
- Гарнюк Світлану Анатоліївну, інженера з програмного 

забезпечення комп’ютерів Ізяславського РЕМ;
- Дідух Ірину Миколаївну, керівника групи підрозділу 

маркетингу та збуту електроенергії Старосинявського РЕМ;
- Довганську Галину Володимирівну, муляра Кам’янець-

Подільського РЕМ;
- Кленін Ірину Анатоліївну, контролера енергонагляду 

Теофіпольського РЕМ;
- Кудряшову Олену Леонідівну, секретаря Дирекції з 

маркетингу та збуту електроенергії;
- Лисенко Тетяну Володимирівну, бухгалтера підрозділу 

маркетингу та збуту електроенергії Хмельницького міського РЕМ;
- Мацькову Аллу Миколаївну, електромонтера Хмельниць-

кого міського РЕМ;
- Марчук Олену Іванівну, комірника Летичівського РЕМ;
- Нікончук Людмилу Олександрівну, головного бухгалтера 

Полонського РЕМ;
- Оскалюк Галину Іванівну, касира Ярмолинецького РЕМ;
- Оніщук Світлану Миколаївну, керівника групи підрозділу 

маркетингу та збуту електроенергії Білогірського РЕМ;
- Петрусик Оксану Ярославівну, інженера відділу оперативної 

інформації та звітності Дирекції з маркетингу та енергозбуту;
- Слімак Євгену Миколаївну, молодшу сестру ЛОК “Яблуне-

вий сад”;
- Сергієву Світлану Олексіївну, керівника розрахункової 

групи Кам’янець-Подільського міського РЕМ;
- Терлецьку Марію Василівну, контролера енергонагляду 

Старокостянтинівського РЕМ;
- Чубатюк Ольгу Іванівну, контролера енергонагляду 

Волочиського РЕМ;
- Янішену Світлану Вікторівну, електромонтера з ремонту 

устаткування цеху з ремонту приладів обліку ВАТ ЕК “Хмельницьк-
обленерго”.

2. Преміювати жінок, працюючих в Компанії, згідно списку, що 
додається.

3. Виплатити одноразову матеріальну допомогу непрацюючим 
жінкам-пенсіонерам, які вийшли на пенсію з підрозділів Компанії, 
згідно списку, що додається”.

 
З нагоди Міжнародного Дня прав жінок і миру – 8 березня 

за Наказом Міністерства палива та енергетики України було 
нагороджено:

Знаком “Почесний енергетик України”:
- Морозову Марію Василівну, інженера з організації 

експлуатації та ремонту розподільчих мереж Дунаєвецького РЕМ
Знаком “Відмінник енергетики України”:
- Кльоц Тетяну Миколаївну, електромонтера з випробувань 

та вимірювань Городоцького РЕМ;
- Розумну Валентину Олександрівну, провідного інженера 

виробничо-технічного відділу ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”.

Грамотами Міністерства палива та енергетики України:
- Дісу Тетяну Зотівну, чергового електромонтера з 

обслуговування підстанції “Маків” 110/10 кВ служби підстанцій 
Департаменту ВЕМ;

- Клібанчук Людмилу Григорівну, першого заступника 
головного бухгалтера ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”;

- Мирончук Наталію Трохимівну, техніка підрозділу 
маркетингу та збуту електроенергії Славутського РЕМ;

- Островську Валентину Василівну, техніка підрозділу 
маркетингу та збуту електроенергії Шепетівського РЕМ;

- Сворінь Ірину Миколаївну, інженера-інспектора відділу 
управління персоналом.

Почесними грамотами Хмельницької обласної держадмі-
ністрації:

- Мананнікову Ольгу Анатоліївну, чергового електромонтера 
з обслуговування підстанції служби підстанцій Департаменту ВЕМ;

- Полоневич Ларису Михайлівну, заступника начальника 
відділу цінних паперів і акціонування ВАТ ЕК “Хмельницьк-
обленерго”;

- Чабан Марію Іванівну, інженера проектно-кошторисного 
відділу Департаменту РМ.

Грамотами Хмельницької обласної Ради:
- Атаманюк Галину Сергіївну, контролера енергонагляду 

Віньковецького РЕМ;
- Коцупей Ніну Сергіївну, маляра 5 розряду Старосинявського 

цеху централізованого ремонту;
- Масловську Ольгу Михайлівну, головного бухгалтера 

Старокостянтинівського РЕМ;
- Миколюк Антоніну Іванівну, інженера служби діагностики 

електротехнічного обладнання Департаменту ВЕМ;
- Шепінську Галину Петрівну, секретаря керівника ВАТ ЕК 

“Хмельницькобленерго”.
Оголошено Подяки Хмельницької обласної держадмі-

ністрації:
- Брижак Любов Володимирівну, контролера енергонагляду 

Кам’янець-Подільського РЕМ;
- Зозулю Майю Федорівну, телефоністку відділу інформаційно-

комунікаційних систем.
Прес-служба 

ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”

Зустріч 

В старому місті, що Данило 
Попід горою заснував,
Де я навчавсь, а поміж ділом
Ходив, бувало й женихавсь. 

І сталося, так вже тому 40
Коли до техніки привчавсь
Пішли на танці веселитись,
Дівчат на гарних роздивитись,
Щоб кожний добру справу мав.

Скінчилась справа та у ЗАГСі,
Куди Амур нас запросив 
Не хто-небудь – артист народний
Оте посвідчення вручив.

З посвідченням і при дружині 
В село до неї поспішав 
І мову їх завчив до нині,
Якої зроду не вивчав. 

А звідти шлях лежав в Проскурів,
Де заводських немало справ
І тут без всяких перекурів
Трудитись для народу став.

Трудились гарно я й моя дружина,
По п’ятирічках йшла хода,
Ростили разом дочку й сина
За що нам слава і хвала.

Отак пройшли роки в турботах
Заботи й радощі сплелись
І величавих Дід та Баба 
Імен почесних дождались.

Благославляю я ті танці 
І вечір, що зустрілись ми
Дай Боже всім, щоб як у мене
У вас були такі жінки!

Григорій Галайбіда,  
інженер служби автоматизації 

розподільчих мереж  
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Збутові підрозділи, з3 допомогою0 наполег-ливої3 напруженої3 праці3 всього3 колективу Компанії, успішно виконали основні показники енергозбутової3діяльності3за 2007 рік.Рівень3 розрахунків3 з3 ДП3 “Енергоринок” за куповану електроенергію склав3 102,19%, споживачів3 з3 Компанією0 –3 101,82%.3 Усі райони електромереж і3 ВАТ3 ЕК3 “Хмельницькобленерго” в3 цілому вложилися в доведені нормативи технологічних витрат електроенергії (ТВЕ). Більше того, продовжується тенденція щодо зниження ТВЕ на транспортування мережами обленерго. У порівнянні з3 минулим роком фактичні витрати знизилися на 0,31% або на 6 млн. 595 тис. кВтг, що дорівнює піврічному споживанню такого РЕМ як Старосинявський. ТВЕ в цілому по Компанії склали 16,27% від всієї електроенергії, яка надійшла в мережі обленерго, при нормативі 17,03%. Понад норматив зекономлено 16 млн. 726 тис. кВтг електроенергії, від продажу якої споживачам Компанія додатково отримала 4 млн. 933 тис. грн.

В електричні мережі області ввійшло 2 млрд. 

435 млн. 128 тис. кВтг, з них 315 млн. 354 тис. кВтг (13,0 %) продано споживачам іншими ліцензіатами, 12 млн. 498 тис. кВтг (0,5%) використано на потреби енергосистеми, 111 млн. 755 тис. кВтг (4,6%) витрачено на передачу високовольтними мережами і 249 млн. 405 тис. кВтг (10,2%) – мережами РЕМ, а 1 млрд. 746 млн. 116 тис. кВтг (71,7%) відпущено споживачам обленерго.

У порівнянні з відповідним періодом 

минулого року використання електроенергії споживачами області збільшилося на 91 млн. 669 тис. кВтг, або на 4,31%, що дорівнює річному споживанню району електромереж, такого як Шепетівський РЕМ. Наростили споживання у порівнянні з відповідним періодом попереднього року: промисловість – на 57 млн. 338 тис. кВтг (9,4%), непромисловість – на 26 млн. 605 тис. кВтг (20,68%), бюджетні організації – на 10 млн. 661 тис. 

Підсумки енергозбутової діяльності ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” за 2007 рік

кВт.год (8,52%), населення – на 24 млн. 499 тис. 

кВтг (4,59%). В той же час, зменшили споживання: 

сільське господарство – на 7 млн. 903 тис. кВтг 

(11,15%), житлокомунгосп – на 14 млн. 890 тис. 

кВтг (8,2%). В результаті незвично теплих перших 

місяців року, використання електроенергії 

населенням області за перших 4 місяці зменшилося 

в порівнянні з таким же періодом попереднього 

року на 11 млн. 931 тис. кВтг, що дорівнює 

місячному надходженню в мережі Віньківецького, 

Деражнянського, Летичівського, Ярмолинецького 

і Чемеровецького районів електромереж разом 

узятих. Однак, починаючи з травня, споживання 

цієї категорії стабільно нарощувалося і, за 

підсумками року, населення області використало 

електроенергії більше, ніж у минулому році на 

величину річного споживання всіх користувачів 

електроенергії Ярмолинецького району. І все ж, 

поки що, основний приріст споживання отримано 

за рахунок Кам’янець-Подільського цементного 

заводу, який використав електроенергії на 30 

млн. кВтг більше, ніж за 2006 рік, та приватного 

підприємництва (магазини, кафе і т.п.) – понад 25 

млн. кВтг більше, ніж торік.

Загальна дебіторська заборгованість 

споживачів по Компанії за 2007 рік зменшилася на 

9 млн. 922 тис. грн. Станом на 01.01.2008 року борг 

складає 50 млн. 733 тис. грн. Більше половини 

цих боргів мають споживачі чотирьох районів 

електромереж, а саме: Хмельницького МРЕМ – 15 

млн. 426 тис. грн., Славутського РЕМ – 5 млн. 183 

тис. грн., Кам’янець-Подільського РЕМ – 4 млн. 167 

тис. грн., Шепетівського РЕМ – 4 млн. 121 тис. грн.

Необхідно відмітити ефективну роботу в 

подоланні проблеми понаднормативних витрат 

наступних районів електромереж: Деражнянський 

РЕМ, який знизив показник ТВЕ, в порівнянні з 

минулим роком, на 2,06%, Білогірський РЕМ – на 

1,95%, Старокостянтинівський РЕМ – на 1,73%. На 

жаль, 8 районів електромереж хоча і виконали 

21 лютого 2008 р. на базі лікувально-
оздоровчого комплексу “Яблуневий сад”, 
який дозволяє проводити змагання з різних 
видів спорту, відбулась Спартакіада ВАТ 
ЕК “Хмельницькобленерго” - 2008 з нагоди 
відзначення Дня захисника Вітчизни. 

Понад 70 найсильніших спортсменів 
– працівників з 17 підрозділів ВАТ ЕК 
“Хмельницькобленерго”, які представили 
колективи районів електромереж, Департаменту 
ВЕМ, Дирекції Компанії і одного із самих 
найменших колективів ЛОК СП “Яблуневий сад”, 
зібралися, щоб змагатися за найвищі нагороди і 
визначення кращого колективу та спортсмена для 
подальшої участі в змаганнях вищого рангу. 

Спортивні пристрасті вирували на водних 
доріжках плавального басейну, за шашковими 
дошками і у стрільбі з пневматичної гвинтівки. 
Радує те, що більш активно приймають участь 
у змаганнях члени сімей працівників Компанії, 
підростає спортивна молодь. 

Назва РЕМ

Рейтинг за показники
Всього 
балів МісцеПонаднормат. 

витрати

Реалізація 
електроенергії 

юр. споживачам

Реалізація 
електроенергії в 

побуті

Додаткові 
показники

Білогірський 9 16 16 21 10,66 19
Віньковецький 8 10 6 11 11,91 8
Волочиський 1 10 20 6 11,68 10
Городоцький 17 10 21 13 10,68 18
Деражнянський 2 3 18 5 12,11 7
Дунаєвецький 6 6 8 3 12,17 5
Ізяславський 4 9 13 11 11,66 11
К.-Подільський 19 21 12 15 10,28 21
К.-Подільський (м) 18 17 1 17 12,30 1
Красилівський 20 13 14 17 10,75 17
Летичівський 5 15 11 1 12,25 3
Новоушицький 11 8 2 10 12,26 2
Полонський 21 2 17 4 11,48 12
Славутський 3 22 3 8 11,44 14
Старокостянтинівський 12 20 15 8 10,88 16
Старосинявський 10 13 22 16 10,64 20
Теофіпільський 14 7 9 20 10,90 15
Хмельницький 13 4 3 7 12,21 4
Хмельницький (м) 22 19 9 22 10,25 22
Чемеровецький 7 1 19 14 12,13 6
Шепетівський 16 5 5 19 11,46 13
Ярмолинецький 14 17 7 2 11,84 9

Серед чоловіків з плавання перше місце 
виборов Павло Смаглій (Департамент ВЕМ), друге 
місце – Володимир Гуменюк (Дирекція Компанії), 
третє місце – Дмитро Крулик (ЛОК СП «Яблуневий 
сад»), а серед жінок перше місце – Євгенія Іванова 
(Дирекція Компанії), друге – Оксана Чайковська 
(Департамент ВЕМ), третє – Ольга Мазітова (ЛОК 
СП “Яблуневий сад”).

Перше, друге і третє місця з стрільби 
відповідно поділили Володимир Афанасьєв 
з Волочиського РЕМ, Сергій Долгий з ЛОК СП 
“Яблуневий сад” і Станіслав Юрчук з Білогірського 
РЕМ. 

У напруженій тиші відбувались змагання 
шашистів: “золота медаль” – Василь Іванов 
(Дунаєвецький РЕМ), “срібло” – Василь Посітко 
(Кам’янець-Подільський РЕМ) і “бронза” – Андрій 
Гуцал (Городоцький РЕМ). 

В командній першості серед відокремлених 
підрозділів Компанії: перше місце зайняв 
Департамент ВЕМ, друге – Дирекція Компанії, 
третє – ЛОК СП “Яблуневий сад”. 

Свято спорту було проведено на високому 
професійному рівні також завдяки досвідченим 
суддям: плавання – суддя Республіканської 
категорії, майстер спорту Михайло Козубай 
і майстер спорту Олена Єрьоміна, шашки 
– суддя Республіканської категорії Володимир 
Герасименюк.

Голова оргкомітету з проведення 
Спартакіади – заступник генерального директора 
– директор з управління персоналом і соціальних 
питань Олексій Вашеняк і голова Об’єднаного 
профспілкового комітету – заступник голови 
оргкомітету Валерій Ковальчук привітали всіх 
присутніх з Днем захисника Вітчизни і в урочистій 

Спартакіада ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” - 2008

норматив ТВЕ, але збільшили показник фактичних 
витрат у порівнянні з попереднім роком. 

За комплексом ключових показників 
енергозбутової діяльності за 2007 рік перше 
місце в рейтингу зайняв колектив Кам’янець-
Подільського МРЕМ, друге – Новоушицького РЕМ, 

третє – Летичівського РЕМ. Найгірше спрацювали 
енергозбутові підрозділи Хмельницького МРЕМ 
(22 місце), Кам’янець-Подільського РЕМ (21 місце) і 
Старосинявського РЕМ (20 місце). 

В. Максимець, 
начальник відділу оперативної інформації 

Онучці за океан 
Чим провинилась Україна 

перед Богом? 
Завіщо і в які віки?
Чому народженим на Україні
лягає доля у світи?

Так сталося, твоя дорога
Також лягла за океан,

Та віримо прийде година –
Повернешся на рідний лан.

І збудуться слова Пророка,
Що дождемося ми 

Вашінгтона  
З новим і праведним законом
Й служіть він вірно буде нам. 

Та так вже є. Тобі 
шістнадцять. 

Проблем в житті немало є. 
І зрозуміти їхню важність 
Нехай Всевишній додає. 

Найперше треба відрізнити 
Й ті кроки взяти за взірець,
Коли дорогу починаєш,

Щоб ясним був її кінець.

Батьки в цій справі 
допоможуть,

Підкажуть правильніший 
крок,

І допомогу і пораду
Завжди від серця подадуть.

Навчання – вірний шлях до 
світла!

Курс Гарварду пройти став 
за мету!

І за його науку світлу
Медаль отримай золоту!

А ми бажаєм тобі щастя,
Здоров’я, радості,  

всіх благ земних! 
І хай приходять увісні,
Ті півні, що лишились  на 

стіні, 
Мальовані тобою в Україні!

* * *
Лавчина

Заказала баба діду 
Лавчину на дачі,
В нагороду обіцяла
Краватку від “Версаче”. 

Знав дідок її химери
І складну натуру –
Тож і вирішив податись
Аж в архітектуру.

Щоби лавка вийшла  
гарна,

Хоч мала це форма, 
Все ж на теє є наука
Й відповідна норма.
 
Все те знає архітектор,
Його вчили тому,
Був у діда свій навчений
Та поїхав з дому.

Опинивсь за океаном 
У чужій країні, 
Їм палаци проектує,
А не в Україні.

Заблудивсь дід  
безталанний 

В тій архітектурі,
Закопав стовпці глибоко –
Вийшло як в натурі.

Фарбував все на зелено –
Як трава весною, 
Щоби баба відчувала
Себе молодою.

Як скінчив дід всю роботу,
Сів сам на лавчині,
І подумав добре було б
Тут зібратись  

всій родині...

Григорій Галайбіда,  
інженер служби автоматизації 

розподільчих мереж  

обстановці нагородили переможців і призерів 
медалями та грамотами. Нагороди дістались і 
самому наймолодшому учаснику змагань 6-ти 
річному Іллі Чайковському (плавання) і аксакалу 
Аркадію Ханкіну (шашки). 

Заключне слово було надано голові обкому 
профспілки енергетиків Людмилі Вільчинській, 
яка підкреслила високий рівень змагань, широке 
залучення працівників Компанії до занять 
фізичною культурою і спортом та побажала 
подальших успіхів і міцного здоров’я. 

Незабаром у м. Хмельницькому відбудеться 
галузева Спартакіада працівників енергетики 
та електротехнічної промисловості, переможці 
приймуть участь у Спартакіаді трудящих області 
для формування збірної команди, яка прийме 
участь у V-ій літній Спартакіаді працівників 
енергетики та електротехнічної промисловості 
України.

Володимир Герасименюк,  
інструктор-методист по фізкультурі і спорту


