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Вітаємо з Днем енергетика!
Шановні колеги!
Сердечно вітаю із професійним святом, Днем енергетика, 

всіх, хто обрав своїм життєвим покликанням важку, проте дуже 
благородну й почесну справу!

Минув ще один рік, який знову засвідчив здатність нашої 
галузі працювати стабільно та надійно. Завдяки вашому 
ентузіазму, енергії та ініціативі, вмінню долати труднощі 
забезпечується сьогодні робота енергетичного комплексу 
держави. Те, що енергетика є однією з найважливіших галузей 
народного господарства накладає на кожного її представника 
високу відповідальність. 

Глибока вдячність вам за ваш професіоналізм та самовіданну 
працю. Вірю, що всі поставлені перед галуззю завдання під силу 
нашим колективам, що разом ми здатні впоратися із ними та 
подолати усі виклики сьогодення. 

Бажаю вам плідних результатів від діяльності, підтримки й 
розуміння від рідних та друзів, вдячності від людей. Адже немає 
людини, яка б не користувалася плодами праці енергетика. 
Нехай електричний струм та тепло, які ви даруєте споживачам, 
працюють на розвиток української економіки та зміцнюють 
позиції держави на європейському енергоринку.

Зичу вам подальших успіхів у виконанні високої суспільної 
місії, ефективних рішень, надійної роботи енергетичних 
підприємств, підвищення престижу галузі та країни. Нехай 
робота приносить вам радість і задоволення, відчуття гордості 
за приналежність до славної сім’ї енергетиків, а професійні вдачі 
йдуть поряд з особистим щастям та добробутом.

З найкращими побажаннями,
Володимир Зіневич,

Президент НАК «Енергетична компанія України»

Шановні колеги!
Від імені колегії і апарату Міністерства палива та енергетики, 

та від себе особисто щиро вітаю всіх з професійним святом – Днем 
енергетика!

Перш за все, я хотів би висловити вдячність нашим ветеранам 
енергетикам. З нагоди свята Дня енергетика ми зичимо Вам 
міцного здоров’я та невичерпної енергії. Високі результати вашої 
роботи надихають сучасні та майбутні покоління енергетиків 
досягати таких же значних професійних успіхів, та допомагають 
продовжувати розбудову, розвиток, та піднесення галузі. Уклін 
вам і шана, дорогі ветерани енергетики!

Велика європейська держава – Україна просто зобов’язана 
утвердитись на гідному місці серед провідних країн світу. У мене 
є впевненість, що нам з вами, шановні колеги, вдасться довести 
до логічного завершення, та гідно реалізувати всі перспективні 
напрямки нашої діяльності. Запорукою успіху є ваша згуртованість 
та відданість, почуття справжнього колективізму, впевненість у 
досягненні поставлених цілей та завдань. 

Цього святкового дня хочу ще раз подякувати вам за високу 
громадянську свідомість, що є підмурком та запорукою добробуту 
вільної держави. Бажаю вам витримки і наснаги в роботі, міцного 
здоров’я рідним та близьким, а у ваших оселях нехай панують 
мир і тепло родинних взаємин!

Зі святом вас, шановні енергетики, та з наступаючим новим 
роком!

Юрій Продан,
Міністр палива та енергетики України

Шановні енергетики, дорогі подоляни!
Від імені колективу ВАТ ЕК “Хмельницькобленеро” 

щиросердечно вітаю вас з професійним святом – Днем 
енергетика! 

Енергетика – одна з найважливіших галузей народно-
господарського комплексу, яка забезпечує сталу роботу 
підприємств, установ, організацій, є рушієм прогресивних 
втілень в життя суспільства та основою добробуту громадян 
країни. 

Першочерговим завданням енергетиків є задоволення 
потреб споживачів, забезпечення їх надійною та якісною 
електричною енергією, надання високого рівня послуг та 
комфортного обслуговування, дотримання енергобезпеки та 
енергозбереження.

Трудовий колектив зустрічає своє професійне свято з новими 
здобутками та перемогами, Компанія визнана однією з кращих в 
Україні, в чому значна заслуга споживачів електричної енергії, 
яким ми висловлюємо щиру вдячність за підтримку, високу 
громадянську свідомість, патріотизм та взаєморозуміння. 

Бажаю всім енергетикам та споживачам електроенергії, 
ветеранам галузі, колегам-енергетикам міцного здоров’я, 
щасливої долі, добробуту, світла й тепла, миру та злагоди у ваших 
оселях. Нехай професійна майстерність, плідна праця і творчі 
задуми додають вам нових успіхів та процвітання!

З найкращими побажаннями, 
Олександр Шпак,

Генеральний директор ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”

Шановні працівники енергетичної галузі області!
Від імені депутатського корпусу обласної ради та себе особисто щиро вітаю вас із професійним 

святом – Днем енергетика! Ваша сумлінна праця та високий професіоналізм є гарантією надійної роботи 
енергетичного комплексу нашої області. забезпечення повсякденних життєвих потреб подолян.

Введення в експлуатацію нових енергетичних потужностей, впровадження енергозберігаючих та 
екологічно безпечних енергосистем переконливо свідчать про високий потенціал енергетичної галузі 
Подільського краю. Сподіваюсь, що ваші зусилля у цьому напрямку знайдуть розуміння та підтримку 
територіальної громади області. Адже сьогодні неможливо уявити економіку нашого краю без роботи 
Хмельницької АЕС, ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”, сотень інших структур енергетики.

Саме завдяки вам, енергетикам, працює промисловість, функціонує транспорт, є світло і тепло у 
домівках. Ми вдячні енергетикам за сумлінну наполегливу працю, зміцнення енергетичної могутності нашої 
держави. Щиросердечно бажаю вам, шановні енергетики, міцного здоров’я, творчого натхнення, щастя, 
невичерпної життєвої наснаги та нових трудових здобутків в ім’я процвітання Поділля, всієї України.

Нехай удача злетів супроводжує вас усюди, додаючи нових сил творити добро!
З повагою,

Іван Гладуняк,
голова обласної ради

Шановні працівники і ветерани енергетики!
Від імені обласної державної адміністрації прийміть щирі та сердечні вітання з нагоди вашого 

професійного свята – Дня енергетика. Це свято – яскраве свідчення пошани і поваги у нашій державі до 
працівників галузі. Завдяки вашій невтомній праці, професіоналізму, відповідальності та дисципліні оселі 
громадян, виробнича сфера та об’єкти соціально-культурного призначення постійно забезпечуються 
електроенергією. Саме ви, енергетики – працівники ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”, Хмельницької 
атомної станції, Хмельницьких магістральних електромереж, ЗАТ “Електро”, забезпечуєте стабільну 
роботу підприємств та організацій усіх сфер діяльності. Зроблено вагомий внесок у розв’язання проблем 
енергозабезпечення та енергозбереження області, підвищуються якісні показники роботи енергетиків. 
Сьогодні ваші зусилля направлені на подальший розвиток енергетики, реалізацію Енергетичної стратегії 
України на період до 2030 року. За все це вам, шановні енергетики, щира вдячність і шана.

Впевнені, що галузь і надалі буде прикладом стабілізуючого фактору економіки, а енергетики гідно 
виконуватимуть свій професійний обов’язок. Бажаємо вам і вашим рідним міцного здоров’я, щастя і 
добробуту, миру і злагоди, а також успіхів у вашій важливій і почесній праці.

З повагою,
Іван Гавчук,

голова обласної державної адміністрації
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Конференція на тему впровадження передових 
технологій виготовлення засобів та автоматизованих 
систем обліку електроенергії

Хроніка паливно- 
енергетичного комплексу

З 19 по 21 листопада 2008 
року у Сервісному центрі ВАТ ЕК 
“Хмельницькобленерго” проходила 
конференція за участю керівників та 
фахівців енергопостачальних компаній 
України і Росії, НЕК “Укренерго”, 
НКРЕ та виробників засобів обліку 
електроенергії на тему “Презентація 
передових технологій виготовлення 
засобів та автоматизованих систем 
обліку електроенергії, оцінка ефек- 
тивності їх працездатності та конку-
рентоспроможності”.

Підготовку цього актуального 
форуму, який викликав великий 
інтерес у енергетиків та виробників 
як України, так і країн ближнього 
зарубіжжя, здійснювали фахівці НАК 
“Енергетична компанія України” та ВАТ 
ЕК “Хмельницькобленерго”. З віталь-
ним словом до учасників звернулись 
Генеральний директор “Хмельницьк-
обленерго” Олександр Шпак, заступник 
голови облдержадміністрації Віктор 
Коліщак та Президент НАК “Енерге-
тична компанія України” Володимир 
Зіневич, який головував у перший день 
конференції. 

Місце проведення конференції 
було обрано не випадково, саме 

енергопостачальна компанія “Хмель-
ницькобленерго” прийняла за 
основу своєї діяльності стратегію 
максимального задоволення потреб 
споживачів, є одним з лідерів впро- 
вадження та удосконалення автомати-
зованих систем обліку та розрахунків 
за спожиту електроенергію, відома 
своїми напрацюваннями у застосуван-
ні сучасних приладів обліку, розробці 
програмних комплексів. Результатом її 
діяльності є високі показники економії 
від зниження технологічних витрат, 
рівня розрахунків за електроенергію, 
підвищення надійності та якості 
енергопостачання.

Президент НАК Володимир Зіне-
вич відмітив, що цей форум має за 
мету визначити єдину політику щодо 
стандартів обліку електроенергії, 
враховуючи пропозиції та зауваження 
учасників. В умовах світової фінансо-
вої кризи передбачається зменшення 
об’ємів споживання електроенергії 
промисловими підприємствами, що 
необхідно враховувати при розробці 
програм розвитку на наступний рік, та 
відповідно визначитись з пріоритета-
ми. В першу чергу це впровадження 
антикризових програм, реальна оцін- 

ка ситуації і коригування дій щодо 
зменшення капітальних витрат, 
збереження трудових колективів 
і концентрація зусиль на технічній 
політиці, особливо вдосконаленні 
систем обліку електроенергії. 

НАК “Енергетична компанія 
України” було презентовано проект 
Організаційно-технічних вимог до по-
будови автоматизованих систем обліку 
електроенергії, який виніс на загальне 
обговорення начальник відділу 
Управління дистриб’юції Олександр 
Кисильов. В проекті представлено 
розділи оцінки ситуації, аналізу 
кон’юнктури ринку, ключових питань 
обліку та розрахунків, забезпечення 
повної та своєчасної інформації, 
намічення цілей та отримання 
результатів. Україні потрібна система 
комерційного обліку електроенергії, 
яка би відповідала вимогам державних 
стандартів, умовам відкритості та 
оптимізації параметрів співвідношен-
ня “ціна–якість”. 

Заступник директора з марке-
тингу ВАТ ЕК “Прикарпаттяобленерго” 
В. Кравчук поділився досвідом щодо 

стану енергозбутової роботи в своїй 
компанії, застосування програмного 
технічного комплексу “SMART” 
для обслуговування споживання 
побутового сектору. В компанії 
відбувається поступова заміна 
лічильників на електронні високого 
класу точності. Запроваджені заходи 
привели до позитивних результатів, 
а саме до значного зниження 
технологічних витрат електроенергії, 
зокрема, в багатоповерхових будівлях 
рівень втрат не більше 2,5%, а 
також скорочення обслуговуючого 
персоналу. 

держвласності: до першого входять 
підприємства, державні пакети акцій яких 
підлягають продажу вже у 2009 році, до 
другого – підприємства, які підлягають 
наступного року підготовці до продажу.

Найбільш значними підприємствами, 
які планується приватизувати у 2009, 
є: “Укртелеком” (67,79%), “Одеський 
припортовий завод” (99,57%), “Турбоатом” 
(75,22%), “Дніпроенерго” (60%), “Західенер-
го” (60%), “Донбасенерго” (60%), “Центр-
енерго” (60%), “Полтаваобленерго” (25% 
+ 1 акція), “Львівобленерго” (26,98%), 
“Одесаобленерго” (25,01%), “Сумиобл-
енерго” (25%), “Чернігівобленерго” (25%), 
“Прикарпаттяобленерго” (25,02%). У дру-
гому переліку всього 142 підприємства.

Як повідомляло агентство, прем’єр-
міністр Юлія Тимошенко вважає, що 
розблокування процесу приватизації 
сприятиме мінімізації наслідків фінансової 
кризи.

* * * *
НКРЕ не планує підвищувати ціни 

на електроенергію для всіх категорій 
споживача до квітня 2009 року.Про це на 
прес-конференції повідомив голова комісії 
Валерій Кальченко. Ухвалення рішення про 
перегляд цін на електроенергію з 1 квітня 
буде прийматися в 2009 році й, швидше за 
все, в березні. Ця позиція комісії пов’язана з 
відповідним рішенням Кабінету Міністрів, а 
також указом Президента Віктора Ющенка.

Як повідомляло агентство, 25 жовтня 
НКРЕ постановою № 1239 підвищила 
роздрібні ціни на природний газ для 
населення з 1 грудня на 35% до 48,36–196,86 
копійки за куб. м (залежно від категорій за 
рівнем споживання газу за рік).

У свою чергу, Кабмін постановою № 
938 від 25 жовтня скасував обов’язкове 
узгодження із профспілками змін цін на газ 
для населення до липня 2009.

Міністерство палива й енергетики 
констатує необхідність вкладення 14,926 
млрд. грн. у розвиток підприємств паливно-
енергетичного комплексу й реалізацію 
інвестиційних проектів в енергетиці в 2009 
році.

Про це в ході наради з питань 
розвитку ПЕК у Кабінеті Міністрів повідомив 
міністр палива й енергетики Юрій Продан.

З них в 2009 у спеціальному фонді 
державного бюджету необхідно передба-
чити 3,5 млрд. грн.; 5,389 млрд. грн. мають 
становити власні кошти підприємств ПЕК; 
842,8 млн. доларів – кошти міжнародних 
фінансових організацій; 1,017 млрд. 
грн. – кредити комерційних банків; 70 
млн. доларів – залучені кошти в рамках 
Кіотскього протоколу.

Загалом міністерство оцінює необ-
хідний обсяг коштів для реалізації існуючих 
і перспективних інвестиційних проектів в 
енергетиці на рівні 69,064 млрд. грн.

Як повідомляло агентство, Кабінет 
Міністрів має намір визначити пріоритетні 
інфраструктурні проекти в ПЕК.

Україна має намір залучити близько 
1,5 млрд. доларів кредитних коштів у 
Світового банку для інвестування в проекти 
в паливно-енергетичному комплексі до 
кінця 2011 року.

* * * *
Кабінет Міністрів планує 2009 

року приватизувати 228 підприємств і 
підготувати до продажу 142 підприємства. 
Про це сказано в розпорядженні уряду № 
1517 від 3 грудня. Цим документом Кабмін 
затвердив два переліки приватизації 

Форум проходив у діловій 
обстановці, зі своїми пропозиціями 
та досвідом роботи в питаннях обліку 
електроенергії виступили пред- 
ставники НЕК “Укренерго”, НКРЕ, 
більшості енергопостачальних компа-
ній України, фірм-виробників засобів 
обліку електроенергії. 

Інтерес викликав виступ пред-
ставника однієї з лідируючих компаній 
Росії “Білгороденерго” Сергія Черни-
ченко, який надав інформацію про 
рівень автоматизованих систем обліку 
електроенергії енергопостачальних 
компаній Росії, що стоять попереду 
українських компаній в цих питаннях. 

Під час форуму провідні фірми-
виробники такі, як ТМ “Телетек” (м. 
Одесса), ТОВ “Инкотекс” (Росія), концерн 
“Енергомера” (м. Сімферополь), АДД 
“Енергія” (м. Київ), компанія «НіК» (м. 
Київ), завод «Комунар» (м. Харків), ТОВ 
«Електротехнічна компанія ЕКНІС-
Україна» демонстрували продук-
цію сучасних засобів та систем 
автоматизації обліку електроенергії. 

Підсумки конференції оголосив 
перший віце-президент НАК “Енерге-
тична компанія України” Сергій Сердюк. 
Було відмічено позитивні зміни в 
політиці обліку електричної енергії 
та ряд недоліків, що визначаються 
різноманітністю програмного забезпе-
чення та технічних засобів, відсутністю 
критеріїв щодо складу автоматизованих 
систем обліку та ефективності їх 
впровадження, проблемами сумісності 
протоколів передачі та обміну 
даними та недотримання принципу 
достовірності даних обліку. 

Конференцією прийнято рішен-
ня, що впровадження сучасних 
автоматизованих систем обліку 
електроенергії вважати особливо 
важливим завданням для всіх учасників 
цього процесу, стосунки між якими 
рекомендовано визначати відповідним 
Меморандумом, а також пріоритетні 
напрямки, зокрема, розробки 
єдиних критеріїв технічних вимог до 
засобів обліку, завершення розробки 
нормативних документів тощо. 

Прес-служба 
ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”

Загалом же хочу сказати, що стан справ на будь-якому 
підприємстві дуже багато в чому залежить від керівника. І 
в цьому відношенні вважаю, що “Хмельницькобленерго” 
дуже пощастило. Бо ідеї Олександра Леонідовича Шпака 
значно випереджають свій час. У нас такого керівника ще 
не було. Хоча й були у нас розумні керівники, що Желєзняк 
Василь Степанович, що Дитюк Олександр Сергійович. 
Але такої широти думки, як у Олександра Шпака, ніхто не 
мав. До прикладу, тільки тепер заговорили про те, щоб 
використовувати для опалення електроенергію замість 
газу. А Шпак це вже давно робить. 

Чи ще одне: свого часу вважалося, що дотримуватися 
нормативів технологічних витрат електроенергії, про-
сто неможливо. Траплялося, що в окремих районах 
електричних мереж ці втрати доходило до 70 відсотків! 
А нині всі РЕМи не лише вкладаються у нормативи, але й 
скоротили їх рівень нижче нормативного. І багато інших 
змін в “Хмельницькобленерго” відбулися саме завдяки його 
ідеям і його зусиллям. 

Знову ж таки, нині соцкультпобут для всіх керівників 
став тягарем, а завдяки старанням Олександра Леонідовича 
санаторій-профілакторій «Яблуневий сад» не лише зберігся, 
але й розвивається. Чи до прикладу добре відомий (і 
не лише хмельничанам) хор, що багато років існує в 
“Хмельницькобленерго” і який він активно підтримує? 
Де ще на підприємствах є подібні колективи? Тому ми, 
ветерани-енергетики, збираючись на зустрічі, маємо про що 
поговорити. Не лише згадуємо про минуле, коли працювали 
в енергетиці, але обговорюємо й теперішні справи у 
“Хмельницькобленерго”. А вони не можуть не радувати.

Святослав Камінський, 
ветеран енергетики, колишній начальник 

диспетчерської служби “Хмельницькобленерго”

Справи в  
Компанії 
не можуть 
не радувати

Вже не перший рік перебуваю, як кажуть, на 
заслуженому відпочинку. Але й досі підтримую тісні зв’язки 
зі своїми колишніми колегами і з нинішніми працівниками 
“Хмельницькобленерго”. Досить часто буваю у районах 
електричних мереж. На щастя, мене там пам’ятають і не 
забувають. 

Звичайно, енергетика не стоїть на місці, але й досі по 
можливості намагаюсь порадою допомогти молодшим 
колегам, використовуючи свій багатющий досвід роботи 
і в енергетиці загалом, і в диспетчерській службі зокрема. 
Адже у її формуванні довелося брати участь особисто у 1972 
році, коли створювалась диспетчерська служба сільських 
електричних мереж. На місцях тоді вже існували її зачатки. 
Але тодішній начальник сільських електричних мереж 
Петро Іванович Родзяк добре розумів, що без централізації 
диспетчерської служби створити повноцінне енергетичне 
підприємство неможливо. Інакше таке підприємство 
просто не зможе існувати. З того часу минуло вже чимало 
років, відбулося багато різноманітних реорганізацій у 
структурі енергетики України, але, так би мовити, стержень 
диспетчерський, тоді створений, зберігся повністю й 
донині. 

Фото М. ШАФІНСЬКОГО
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Відзначення професійного свята – Дня Енергетика
Наказ № 950 (витяг)

м. Хмельницький                                        15.12.2008 р.

22 грудня 2008 року працівники енергетичної 
галузі України відзначають своє професійне свято 
– День енергетика.

Енергетика – одна з найважливіших та 
найпотужніших галузей господарського комп-
лексу, яка забезпечує сталу роботу підприємств, 
установ, організацій, інших галузей народного 
господарства, створює затишок на робочих 
місцях та оселях громадян. Енергетика 
України пройшла шлях розвитку від дизельних 
електростанцій, малих ГЕС і енергопотягів до 
створення потужних теплових електростанцій, 
каскаду гідроелектростанцій та надсучасних 
атомних електричних станцій у складі об’єднаної 
енергетичної системи України. 

Нашим першочерговим завданням є 
підвищення економічної ефективності галузі, 
створення потужного і маневреного енерге-
тичного комплексу, забезпечення безперебійного 
постачання електроенергією споживачів, 
створенню умов для всебічного розвитку 
усіх галузей виробничої та соціальної сфери 
Хмельниччини. 

Стратегія Компанії базується на задоволенні 
потреб споживача в електроенергії, як головного 
інвестора галузі. «Споживач – найвища цінність 
Компанії». Основні стратегічні завдання Компанії 
це – підтримання надійності електропостачання, 
підвищення якості електричної енергії, збіль-
шення обсягів споживання, забезпечення 100% 
розрахунків споживачів, зменшення техноло-
гічних витрат електроенергії, забезпечення 100% 
розрахунків з ДП “Енергоринок”, удосконалення 
системи управління, що базується на засадах 
процесного менеджменту.

Дирекція Компанії прагне до повного і 
ефективного використання наявних людських, 
матеріальних та фінансових ресурсів. 

В Компанії велика увага приділяється 
розвитку соціально-побутової сфери, поліпшенню 
соціальних умов працюючих та їх сімей.

Вагомий внесок у розвиток народно-
господарського комплексу своїх регіонів 
вносять трудові колективи: Деражнянського РЕМ 
(начальник Антощишин М.П.), Хмельницького РЕМ 
(начальник Нечипорук М.Д.), Чемеровецького 
РЕМ (начальник Молчанов А.К.), Ярмолинецького 
РЕМ (начальник Слободян Р.О.), Славутського РЕМ 
(начальник Дебопре Д.В.)

Значних успіхів у виконанні своїх виробничих 
завдань досягли служби Департаменту високо-
вольтних електромереж (директор Слободян 
О.В.), служба метрології (начальник Терлецький 
В.П.), відділ розподілу балансів та роботи з ринком 
електроенергії (начальник Слободян О.А.), відділ 
економічних розрахунків та тарифної політики 
(начальник Єрємєєв С.В.), відділ інформаційно-
комунікаційних систем (начальник Ліньков Ю.М.), 
колектив санаторію-профілакторію (головний 
лікар Сьоміна І.М.), Деражнянська міська 
виробнича дільниця (начальник Зверхівська С.П.), 
Чорноострівська виробнича дільниця (начальник 
Братков В.П.), Чемеровецька дільниця № 3 
(начальник Берладін С.М.).

Дирекція Компанії висловлює впевненість 
в тому, що трудовий колектив ВАТ ЕК “Хмель-
ницькобленерго” використовуючи професійний 
потенціал висококваліфікованих спеціалістів, 
забезпечить надійне енергопостачання спожи-
вачів, високоефективну та економну роботу 
відокремлених підрозділів і Компанії в цілому.

Вітаю ветеранів енергетики, пенсіонерів та 
працівників Компанії, трудівників енергетичної 
галузі Хмельниччини з професійним святом 
– Днем енергетика! В цей день хочу віддати 
шану та подякувати Вам за наполегливу працю, 
витримку, відданість спільній справі і високий 
професіоналізм.

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

Підбиваючи підсумки роботи енергопоста-
чальної Компанії у 2008 році, відзначаючи 
вагомі особисті досягнення працівників у 
виконанні службових обов’язків і виробничих 
завдань, високу трудову і виконавчу дисципліну, 
особистий внесок у розвиток енергетичної галузі 
та з нагоди відзначення професійного свята – Дня 
енергетика,

НАКАЗУЮ:

1. Відзначити працівників Компанії, нагоро-
джених нагрудним знаком “Почесний енергетик 
України”: 

- Молчанова Анатолія Костянтиновича – 
начальника Чемеровецького РЕМ;

2. Відзначити працівників Компанії, нагоро-
джених нагрудним знаком “Відмінник енергетики 
України”:

- Жовніра Петра Васильовича – електро-
монтера з експлуатації розподільчих мереж Ду-
наєвецького РЕМ;

- Нечипорука Миколу Дмитровича – началь-
ника Хмельницького РЕМ.

3. Відзначити працівників Компанії, занесених 
на обласну Дошку Пошани «Кращі люди 
Хмельниччини»:

- Антощишина Миколу Петровича – началь-
ника Деражнянського РЕМ.

4. Відзначити працівників Компанії, нагоро-
джених грамотами Міністерства палива та 
енергетики України:

- Дебопре Дмитра Вікторовича – начальника 
Славутського РЕМ;

- Почупріна Василя Вікторовича – диспетчера 
Хмельницького МРЕМ.

5. Відзначити працівників Компанії, нагоро-
джених Почесними Грамотами Хмельницької 
обласної державної адміністрації: 

- Антоняка Петра Михайловича – керівника 
оперативно-диспетчерської групи Новоушиць-
кого РЕМ;

- Гончарука Михайла Павловича – електро-
монтера з експлуатації розподільчих мереж 
Деражнянського РЕМ;

- Сахновського Валерія Васильовича – началь-
ника дільниці підрозділу маркетингу та збуту 
електроенергії Чемеровецького РЕМ;

- Чубатько Бориса Івановича – майстра служби 
високовольтних ліній Департаменту ВЕМ;

- Вержбіцького Леона Тадеушовича – 
електромонтера оперативно-виїзної бригади 
Хмельницького МРЕМ.

6. Відзначити працівників Компанії, нагоро-
джених Грамотами Хмельницької обласної Ради:

- Журавля Анатолія Васильовича – начальника 
служби охорони праці Компанії;

- Ступіна Валерія Павловича – головного 
інженера Летичівського РЕМ;

- Мазура Віталія Петровича – електромонтера 
з експлуатації розподільчих мереж Ізяславського 
РЕМ;

- Чорного Василя Григоровича – водія Горо-
доцького РЕМ;

- Самчука Юрія Кузьмича – майстра служби 
підстанцій Департаменту ВЕМ;

7. Відзначити працівників Компанії, яким 
оголошено подяки Хмельницької обласної 
державної адміністрації:

- Жидан Світлану Володимирівну – начальника 
сектору відділу оперативної інформації та 
звітності Дирекції з маркетингу та енергозбуту;

- Бурлика Олега Володимировича – електро-
монтера з експлуатації розподільчих мереж 
Городоцького РЕМ;

- Колодія Петра Володимировича – електро-
монтера з випробувань та вимірювань служби 
діагностики електротехнічного обладнання Де-
партаменту ВЕМ;

- Кушніра Володимира Леонідовича – диспет-
чера Городоцького РЕМ;

- Лінькова Юрія Михайловича – начальника 
відділу інформаційно-комунікаційних систем 
Дирекції з розвитку управління та інформаційних 
технологій.

8. Відзначити працівників Компанії, яким 
оголошено подяки Хмельницької обласної Ради:

- Зозулю Івана Євгеновича – начальника 
юридично-договірного відділу Компанії;

- Зведенюка Бориса Андрійовича – елек-
тромонтера оперативно-виїзної бригади Шепе-
тівського РЕМ;

- Чорного Бориса Володимировича – началь-
ника Кам’янець-Подільського МРЕМ;

- Микитюка Богдана Ярославовича – електро-
монтера з експлуатації розподільчих мереж 
Кам’янець-Подільського МРЕМ;

- Лавренчука Віктора Івановича – машиніста 
автогідропідіймача Красилівського РЕМ.

9. Занести на Дошку Пошани Компанії:
- Кравця Бориса Васильовича – першого 

заступника генерального директора – директора 

з маркетингу та енергозбуту;
- Слободяна Руслана Олександровича – 

начальника Ярмолинецького РЕМ;
- Левчука Василя Петровича – майстра 

виробничої дільниці Славутського РЕМ;
- Куца Петра Анатолійовича – головного 

інженера Теофіпольського РЕМ;
- Вишневського Антона Вікторовича – елек-

тромонтера з експлуатації електролічильників 
Шепетівського РЕМ;

- Станіславова Михайла Івановича – інженера 
1 категорії релейного захисту і автоматики 
служби релейного захисту, автоматики і КВП 
Департаменту ВЕМ;

- Стешина Миколу Михайловича – електро-
монтера з ремонту кабельних ліній служби засобів 
диспетчерського і технологічного керування 
Департаменту ВЕМ;

- Полоневич Ларису Михайлівну – заступника 
начальника відділу корпоративного управління; 

- Муху Олександра Гнатовича – директора 
Департаменту розподільчих мереж;

- Чепелюка Миколу Васильовича – старшого 
майстра виробничої дільниці Кам’янець-Поділь-
ського РЕМ;

- Сьоміну Ірину Миколаївну – головного ліка-
ря СП ЛОК «Яблуневий сад»;

- Михайлицю Івана Петровича – начальника 
Новоушицького РЕМ;

- Поліщука Михайла Андрійовича – началь-
ника Дунаєвецького РЕМ;

- Лисака Василя Івановича – інженера-
інспектора 1 категорії відділу енергоінспекції 
Дирекції з маркетингу та енергозбуту;

- Гопалова Миколу Миколайовича – інженера 
1 категорії служби автоматизації розподільчих 
мереж Департаменту РМ;

- Єрємєєва Сергія Володимировича - на-
чальника відділу економічних розрахунків та 
тарифної політики.

10. Нагородити Почесними Грамотами 
Компанії:

- Фурмана Леоніда Федоровича – начальника 
Старокостянтинівського РЕМ;

- Лазоряк Наталію Ігорівну – інженера 1 кате-
горії відділу розподілу балансів та роботи з ринком 
електроенергії Дирекції з маркетингу та збуту 
електроенергії ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”;

- Терлецького Всеволода Петровича 
– начальника служби метрології ВАТ ЕК “Хмель-
ницькобленерго”;

- Костіва Миколу Андрійовича – машиніста 
автокрана служби механізації і транспорту 
Департаменту ВЕМ ВАТ ЕК “Хмельницьк-
обленерго”;

- Островського Олександра Йосиповича 
– начальника групи знижувальних підстанцій 
служби підстанцій Департаменту ВЕМ ВАТ ЕК 
“Хмельницькобленерго”;

- Бойка Миколу Івановича – електромонтера 
з ремонту та монтажу кабельних ліній служби 
автоматизації розподільчих мереж Департаменту 
РМ ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”.

11. Нагородити Грамотами Компанії:
- Олійника Віктора Володимировича – водія 

Дунаєвецького РЕМ;
- Гринишину Надію Михайлівну – керівника 

сектору обліку основних засобів центральної 
бухгалтерії фінансової дирекції;

- Макарова Олександра Олександровича 
– начальника служби охорони;

- Слободяна Анатолія Петровича – началь-
ника дільниці підрозділу маркетингу та збуту 

електроенергії Кам’янець-Подільського МРЕМ;
- Залуцького Анатолія Івановича – диспетчера 

Віньковецького РЕМ;
- Грохольського Віктора Анатолійовича 

– майстра виробничої дільниці Кам’янець-
Подільського РЕМ;

- Семенюка Віктора Віталійовича – керівника 
оперативно-диспетчерської групи Красилівсь-
кого РЕМ;

- Танського Володимра Юрійовича – голов-
ного інженера Полонського РЕМ;

- Терлецьку Марію Василівну – контролера 
енергонагляду Старокостянтинівського РЕМ;

- Петравчука Леоніда Петровича – інже-
нера-інспектора інспекції енергонагляду під-
розділу маркетингу та збуту електроенергії 
Хмельницького МРЕМ;

- Пиндика Олександра Івановича – майстра 
виробничої дільниці Хмельницького РЕМ;

- Соловей Василя Васильовича – електро-
монтера з експлуатації розподільчих мереж 
Чемеровецького РЕМ;

- Жука Миколу Петровича – начальника га-
ража служби механізації і транспорту Дирекції з 
МТП та капітального будівництва;

- Серветника Олександра Петровича – водія 
служби механізації і транспорту Департаменту 
ВЕМ;

- Капелюха Сергія Олександровича – інже-
нера 2 категорії відділу інформаційних технологій 
Дирекції з розвитку управління та інформаційних 
технологій;

- Кацовича Миколу Миколайовича – елек-
тромонтера з ремонту та обслуговування елек-
троустаткування Меджибізького ЦЦР ВАТ ЕК 
“Хмельницькобленерго”;

- Костюріна В’ячеслава Георгійовича – началь-
ника штабу цивільної оборони ВАТ ЕК “Хмель-
ницькобленерго”.

Щиро зичу всім працівникам Компанії, 
пенсіонерам, трудівникам енергетичної галузі 
області, вашим сім’ям, рідним і близьким доброго 
здоров’я, благополуччя, достатку, тепла і затишку 
в кожній оселі! 

Генеральний директор
ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго»     О.Л. Шпак

Указом Президента України від 26.11.2008 р. № 1086/2008 за вагомий 
особистий внесок у розвиток ринкової інфраструктури та підприємництва в 
Україні, активну участь у реалізації проектів в економічній та гуманітарній сферах, 
багаторічну виробничу і громадську діяльність Генерального директора ВАТ ЕК 
“Хмельницькобленерго” Шпака Олександра Леонідовича нагороджено орденом 
“За заслуги” ІІІ ступеня. 

Це висока оцінка досягнень трудового колективу Компанії та її керівника, 
Заслуженого енергетика України, Заслуженого енергетика СНД Олександра 
Леонідовича Шпака, який завдяки діловим якостям професіонала, ефективної 
стратегії топ-менеджера спромігся перетворити збиткове підприємство у 
потужну енергокомпанію із позитивною динамікою розвитку, яка надійно 
забезпечує електроенергією споживачів регіону. На енергетичному ринку 
Компанія впевнено посідає одну із лідируючих позицій, має високий рейтинг 
серед підприємств України.

ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” постійно працює над підвищенням якості робіт 
та послуг, першою серед енергокомпаній України впровадила та сертифікувала 
систему процесного менеджменту стосовно основних видів діяльності – передачі 
та постачання електричної енергії на відповідність міжнародним та державним 
стандартам ДСТУ ISO-9001-2001.

У Компанії приділяється велика увага роботі з персоналом, забезпеченню 
працівників та членів їх сімей соціальними гарантіями у тісній співпраці з 
профспілками і громадськими огранізаціями.

Прес-служба ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”

Вітаємо з високою державною нагородою Генерального директора  
ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” Шпака Олександра Леонідовича!

Шановні енергетики!
В день нашого професійного свята, в 

переддень Нового року, Різдва Христового 
об’єднаний профком ВАТ ЕК “Хмельницьк-
обленерго” вітає усіх працівників енергетичної 
галузі з Днем енергетика, Новим роком і Різдвом 
Христовим!

Бажає вам, шановні працівники районів 
електричних мереж, служб та відділів Департа-
мента високовольтних електромереж, апарату 
управління, соціальної сфери, дирекцій здо-
ров’я, безхмарного неба, миру й добробуту, 
успіхів у вашій нелегкій справі.

Завдяки вашій невтомній напруженій праці, 
незважаючи на значні труднощі, енергетика 
нашої країни існує і виконує свою важливу роль, 
забезпечуючи функціонування всіх галузей 
економіки України. 

Валерій Ковальчук,
Голова об’єднаної організації профспілки

ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”
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Нещодавно в нашому Деражнянському 
РЕМ сталась приємна подія: за загальним 
рейтингом серед підрозділів Компанії за 10 
місяців 2008 р. наш РЕМ зайняв І-е місце. Цим 
завдячуємо нашому керівництву, а також 
працівникам, які зробили свій внесок у цю не 
зовсім легку працю. Генеральний директор ВАТ 
ЕК “Хмельницькобленерго” Шпак О.Л. відзначив 
нашу роботу безкоштовною подорожжю до 
Почаївської лаври у новому, надзвичайно 
комфортному автобусі з усіма зручностями та 
харчуванням.

Чимало з нас вперше побачили святиню 
у супроводі гіда-екскурсовода. Наша поїздка 
була спрямована на пізнання істини, правди, 
сприйняття добра, віри, любові. Ми змогли 
побачити історичні, архітектурні та оздоровчі 
принади Почаївської лаври, Святодухівського 
скиту, Божої гори та купалень Святої Анни. 

Почаївська лавра – православний чоловічий 
монастир у м. Почаїв, що на Тернопільщині.

Це місце паломництва православних 
християн: тут знаходяться Чудотворна ікона 
Матері Божої Почаївської, в Лаврі покояться 
мощі преподобного Іова Почаївського, якого 
шанує весь православний світ; окрім цього біля 
джерела цілющої води збереглась стопа Божої 
матері, яка з’явилася над Почаєвим в 1340 році, 
врятувавши монастир і місто від татар і турків. 
Нині джерело і стопа Божої матері знаходяться 
в центрі головної споруди архітектурного 
ансамблю Лаври – Успенського собору.

Наш колектив відвідав церкви, які 
знаходяться у комплексі Лаври, поклонившись 
мощам святих, а також Троїцький собор, який 
був збудований московським архітектором і 
дуже відрізняється від усього архітектурного 
комплексу. Такі поїздки сприяють духовному 
оздоровленню людей.

Учасники подорожі були задоволені 
корисно проведеним для душі часом і мають 
надію, що такі поїздки будуть численнішими і 
частішими. За це ми щиро вдячні керівництву 
ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”. 

Від колективу РЕМ, 
Микола Антощишин,

начальник Деражнянського РЕМ 

Екскурсія в Почаївську лавру працівників Деражнянського РЕМ

29 листопада 2008 року, в предостанній  
день осені колектив Деражнянського РЕМ 
мав чудову нагоду побувати з екскурсією 
у найсвятішому місці Західної України 
– Почаївській лаврі. Цією поїздкою будо 
відзначено колектив РЕМ за високі показники 
в роботі. 

Ми були приємно здивовані та вражені з 
перших хвилин поїздки, коли довелося сідати 
у новенький комфортабельний автобус, де нас 
зустрічали охайно одягнені та ввічливі водії. 
Хоча Почаїв знаходиться від Деражні на відстані 
біля 300 км, дорога не стомила, а навпаки була 
дуже цікавою. Компетентна та дуже обізнана у 
питаннях історії та релігії екскурсовод відкрила 
багато нового або давно забутого старого. Її 
розповіді стали підготовкою для сприйняття 
духовного, адже наша поїздка планувалася як 

поїздка духовного збагачення та долучення 
до православної святині. Мали можливість 
в автобусі ми подивитися і фільм про чудеса 
зцілення та історію виникнення Лаври. 

У Почаєві монах-екскурсовод надав мож-
ливість побачити та відвідати православні 
храми і поклонитися чудотворним іконам. Далі 
наш маршрут проліг до озера Святої Анни, а 
потім до мальовничого та багатого на легенди 
міста Кременець. Ця поїздка була досить 
змістовною та корисною як для нас працівників, 
так і для наших дітей. 

Ми залишилися дуже задоволеними цією 
поїздкою і сподіваємося, що і в наступному 
році наша праця буде оцінена належним 
чином, і керівництво знову надасть нам 
можливість побувати у гарних історичних 
місцях, на які багата наша Україна. Щиро вдячні 
організаторам цієї пізнавальної екскурсійної 
подорожі. 

Колектив відділу маркетингу і збуту 
електроенергії Деражнянського РЕМ

Я хочу подякувати генеральному дирек- 
тору ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” Шпаку 
Олександру Леонідовичу за наданий Деражнян-
ському РЕМ автобус для поїздки до Почаївської 
лаври, так, як сам би я туди не поїхав. Завдяки 
цій поїздці ми відвідали чудесні святі місця 
Почаївської лаври, скит Серафима Саровського 
та озеро Святої Анни. Ця поїздка запам’ятається 
на все життя.

Варченко О.М.,
інженер з охорони праці 

У суботу прийшлося вставати дуже рано, 
але я піднявся в передчутті чогось цікавого, що 
чекало мене попереду. І я не помилився. Цікаве 
почалося з тієї миті, як до гурту людей під’їхало 
сріблясте диво – величезний новенький 
автобус Mercedes-Benz.

Дуже цікаво розповідала жінка-
екскурсовод про те святе місце, куди ми їхали. В 
самій Лаврі мене вразила велич православних 
храмів і ті чудеса, про які розповідав монах, 
який супроводжував нас по цій святині. Мені 
сподобалося все – і позолочені купола церков, 
і ікони, і озеро Святої Анни... 

Мама купила мені срібний хрестик з 
ланцюжком, який я буду носити як оберіг і 
пам’ять про екскурсію. А я придбала проскурки, 
святу воду і ікони святих, чиї імена ношу я, мій 
братик Максим, мати і батько.

Мені здається, що така поїздка не може 
залишити байдужим нікого, і я довго буду її 
пам’ятати і знати, що зовсім недалеко є такі 
святі місця. Дякую тим, хто організував таку 
чудову екскурсію.

Назар, 12 років, м. Деражня
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Колектив Департаменту високовольтних 
електричних мереж ВАТ ЕК “Хмельницькобл-
енерго” зустрічає цьогорічне професійне свято 
з відчуттям виконаного обов’язку, стабілізації 
досягнутого рівня якості у роботі, гордості 
кожного працівника за приналежність до славної 
кагорити енергетиків України.

За рахунок запровадження організаційно-
технічних заходів у мережах 110-35 кВ у листопаді 
2008 року витрати електроенергії на її передачу 
склали 1050900 кВтг, що на 500 тис. кВтг менше, 
ніж у листопаді 2007 року. В цілому за 11 місяців 
економія складає 7,4 млн. кВтг.

Робота у напрямку зменшення технологічних 
витрат та витрат комерційних буде продовжена і у 
наступних періодах. Для цього є у нас можливості 
як технічні, так і організаційні.

Як організаційні хочеться відмітити такі 
заходи, як складання щоденного балансу 
надходження та відпуску електричної енергії по 
кожній трансформаторній підстанції 110/35/10 
кВ з постійним черговим персоналом та 
контроль якості складання пофідерних балансів 
надходження і відпуску електричної енергії в 
РЕМах, а також вживання своєчасних заходів з 
реагування на виявлені відхилення.

Більший ефект така робота може дати у 
спільній діяльності служб Департаменту ВЕМ та 
служб Компанії – метрології, енергонагляду та 
обліку, маркетингу та збуту і РЕМ. Залучивши 
такі важелі, реально досягнути зниження 
технологічних витрат по Компанії за рік на 1 пункт 
або на 20 млн. кВтг в абсолютній величині.

Науково-виробничою лабораторією Депар- 
таменту ВЕМ цього року виготовлено та 

Підвищення надійності електропостачання у ВЕМ
атестовано пересувну повірочну лабораторію 
по повірці вимірювальних трансформаторів 
струму та напруги без демонтажу їх. Своєчасна 
повірка та заміна дефектних вимірювальних 
трансформаторів дасть змогу налагодити 
відповідність фактичним значенням надходження 
та відпуску електричної енергії в мережах 
Компанії.

Продовжуючи тему повірочних лабораторій, 
хочу відзначити, що в поточному році нашим 
виробництвом виготовлено і реалізовано 
обладнання для лабораторій: центрів стан-
дартизації і метрології Закарпаття, Полтави, 
Житомира, колег із Білорусі “Вітебськобленерго”, 
“Брестенерго”. Готується друга лабораторія для 
“Хмельницькобленерго”.

Наші лабораторії не мають аналогів серед 
подібних в СНД. Вони відрізняються сучасним 
обладнанням, високим ступенем автоматизації, 
надійністю, точністю вимірів безпекою та зручністю 
в роботі. Науковий супровід виготовлення 
лабораторій веде професор, доктор технічних 
наук Назаров Володимир Васильович.

В поточному році виконано великий обсяг 
робіт з освоєння коштів, направлених на модер-
нізацію та реконструкцію підстанцій і ліній 110-35 
кВ відповідно до Інвестиційної програми 2008 
року.

В першу чергу – це реконструкція підстанції 
110/35/10 кВ “Південна”, яка була введена в 
експлуатацію ще в 1963 році і давно потребувала 
кардинального удосконалення. У цьому році 
виконана реконструкція ВРУ-110 кВ підстанції 
з монтажем сучасних трьох елегазових 
вимикачів 110 кВ, блоків розмикача 110 кВ, блоків 

трансформаторів струму та напруги, виконано 
монтаж релейного захисту на мікропроцесорних 
пристроях “Діамант”, змонтовано ОПУ та кімнати 
чергового і виробничого персоналу.

Виконувалась також реконструкція з вико-
ристанням сучасних типів обладнання підстанцій 
“Озерна”, “Машзавод”, “Нетішин” – всього по цьому 
напрямку освоєно понад 9,3 млн. грн.

Особливо треба відмітити виконання такої 
важливої роботи з впровадження Інвестиційного 
проекту як заміна грозозахисного тросу на ПЛ-
110 кВ “Хмельницька-330-Ярмолинці” з вико-
ристанням суперсучасного оптоволокна. Поки-
що – це частина транзиту. В подальшому буде 
повністю організовано зв’язок між двома ПС-330 
“Хмельницька” та “Кам’янець-Подільський” з 
одночасним відновленням грозотросу. Перед 
виконанням робіт з монтажу ВОЛЗ виконується 
капітальний ремонт лінії 110 кВ.

Цього року проведено реконструкцію ПЛ-
110 кВ “Кам’янець-Подільський-Боришківці» 3 
км та побудовано 1 км ПЛ-110 кВ “Кам’янець-
Подільський-330-ЗЛМК”, що дало змогу вже цього 
року зняти проблему – неодноразові відклю-
чення споживачів. Проведено заміну 31 опори на 
ПЛ-35 кВ “Деражня-Боришківці”.

Реконструкція ПС 110/10 кВ “Озерна” з 
монтажем 2-х секцій 10 кВ додатково зніме 
в певній мірі напругу з електропостачанням 
споживачів. Однак, для вирішення проблеми в 
цілому планується будівництво ПС “Озерна-2”, 
“Прибузька”, “Лезнево”. Для ПС 110/10 кВ “Лез-
нево” та ПЛ-110 кВ уже виготовлено проект та 
включено 300 тис. грн. до Інвестиційної програми 
-2009 р. на початок будівництва.

Нові горизонти якості – ISO 9001:2008

акредитовано “ПРИРОСТ”) у Міжнародному Акредитаційному Форумі (IAF). Міжнародний Акредитаційний 
Форум (МАФ) – це всесвітня асоціація Органів з акредитації, девіз якого: “Один сертифікат – всесвітнє 
визнання”. Ціллю МАФ є встановлення взаємної домовленості про визнання виданих сертифікатів так 
званої Багатосторонньої Угоди про Взаємне Визнання між органами з акредитації – членами Угоди. 
Угода сприяє вільній світовій торгівлі, усуваючи технічні бар’єри для торгівлі. Таким чином, сертифікат 
відповідності системи управління, отриманий в Україні, визнається в усьому світі. 

Сертифікована система якості ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” – це ще один крок до європейського 
і міжнародного її визнання!

Валерій Герасимчук, 
начальник відділу управління якістю

У 2005 році ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” впроваджено систему управління якістю відповідно 
міжнародному стандарту ISO 9001:2001. За цей час було описано та оптимізовано бізнес-процеси 
в Дирекції з маркетингу та енергозбуту, Фінансовій дирекції та Дирекції з МТП та капітального 
будівництва. Під час наглядових зовнішніх аудитів, які проходили раз на рік, Компанія демонструвала 
покращення роботи, вчасно фіксувались та усувались невідповідності в роботі і розроблялись заходи по 
впровадженню пропозицій про покращення. З метою застосування передового напрямку менеджменту 
– “Управління по цілям” в Компанії розроблено “Дерево цілей”, яке дозволяє виміряти і аналізувати 
участь кожного структурного підрозділу в досягненні цілей Компанії. Також було прийнято стратегічне 
рішення і розроблено план дій для переходу до автоматизованої системи управління підприємством на 
базі SAP ERP. 

В грудні 2008 року ISO (міжнародна організація по стандартизації) та IAF (Міжнародний 
акредитаційний форум) досягли угоди відносно переходу до акредитованої сертифікації на відповідність 
стандарту ISO 9001:2008, останньої версії широко розповсюдженого у всьому світі стандарту систем 
менеджменту якості. Більш досконалий стандарт ISO 9001:2008 призначений замінити версію стандарту 
2000 року, який був впроваджений в організації виробничої і суспільної сфер діяльності у 170-ти країнах 
світу. 

З метою подальшого удосконалення системи управління якістю у ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” 
Генеральний директор Шпак Олександр Леонідович прийняв рішення про сертифікування системи якості 
на відповідність вимогам нового міжнародного стандарту ISO 9001:2008. З цією метою було підписано 
угоду з відомим вітчизняним органом сертифікації міжгалузевого центру якості “ПРИРОСТ”, який в 
свою чергу має статус “член DQS-Grup”. Це дає йому можливість проводити сертифікаційний аудит на 
відповідність вимогам ISO 9001, ISO 140001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 17001, SA 8000 та ін. з подальшою 
видачею сертифікатів DQS (Німеччина) та в системі IQNet (міжнародна мережа сертифікації). 

Метою сертифікації системи управління якістю ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” є приведення її до 
вимог європейського рівня. На протязі останніх тижнів проводиться робота по узгодженню документації 
з вимогами нового стандарту, а також навчання представників з якості та ознайомлення персоналу 
компанії з новим стандартом. Також відбулось ряд зустрічей з фахівцями ОС МЦЯ “ПРИРОСТ” з метою 
підготовки до проведення сертифікаційного аудиту, який здійснюється аудиторами європейського 
рівня, акредитованими відомим німецьким Органом по сертифікації DQS. 

Міжнародне визнання сертифікатів ОС МЦЯ “ПРИРОСТ” гарантується членством DQS (яким 

На 2009 рік планується завершення рекон-
струкції ПС 110/35/10 кВ “Південна”, відновлення 
роботи ПС 110/10 кВ “Кристал” – всього намічено 
освоїти коштів в сумі 15,5 млн. грн.

Поряд з реконструкцією та модернізацією 
обладнання в поточному році працівниками 
Департаменту за 11 місяців виконано капремонт 
176,59 км ПЛ-35 кВ, 150 км ПЛ-110 кВ. Замінено 
31 в/в опору та 5 км проводу, 4358 ізоляторів, 
встановлено 640 протиптахових загороджувачів, 
виконано розчищення траси ПЛ-35-110 кВ майже 
100 га (35 км).

Всього витрати на ремонт ПЛ склали майже 
1,5 млн. грн.

Виконано великий обсяг робіт з підготовки 
підстанцій до ОЗП: комплекно відремонтовано 
18 підстанцій (дев’ять 35 кВ та дев’ять 110 кВ), 
47 трансформаторів 10 кВ, 233 вимикачів 10 
кВ, 63 вимикача 35 кВ, 18 вимикачів 110 кВ, 193 
роз’єдувача 10 кВ, 146 роз’єднувачів 35кВ.

Витрати на ремонт обладнання становили 
біля 4 млн. грн. Виконано ремонт ЗРП (закритих 
розподільчих пунктів) ПС 110-35/10 кВ в кількості 
5 шт. на суму 250 тис. грн.

Проводяться роботи з покращення побуто-
вих умов працюючих, забезпечення їх засобами та 
матеріалами, захисними засобами і спецодягом.

Належним чином організовано підвищення 
кваліфікації та індивідуальна підготовка працю-
ючих.

Хочу побажати всім енергетикам та їх сім’ям 
нових здобутків та успіхів! 

Олександр Слободян,
директор Департаменту ВЕМ
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До свого професійного свята Дня енергетика 
збутові підрозділи Компанії підійшли з добрими 
результатами. За 11 місяців споживачам області 
продано електроенергії на суму 678 млн. 487 
тис. грн., ними оплачено 678 млн. 633 тис. грн., 
що склало 100,02%. Рівень оплати купленої в 
Енергоринку електроенергії склав 105,83%, 
завдяки чому борг перед Енергоринком зменшено 
на 24 млн. 87 тис. грн.

Усі райони електромереж і ВАТ ЕК 
“Хмельницькобленерго” в цілому вложилися 
в доведені нормативи технологічних витрат 
електроенергії. Більше того, продовжується 
тенденція щодо зниження ТВЕ на транспортуван-
ня мережами обленерго. У порівнянні з минулим 
роком фактичні витрати знизилися на 0,48%. 
ТВЕ в цілому по Компанії склали 15,63% від всієї 
електроенергії, яка надійшла в мережі обленерго, 
при нормативі 16,96%. Понад норматив зеко-
номлено 28 млн. 815 тис. кВтг електроенергії, від 
продажу якої споживачам Компанія додатково 
отримала 10 млн. 820 тис. грн.

За 11 місяців цього року споживачі області 
використали на 157 млн. 537 тис. кВтг, або 9,55% 
електроенергії більше, ніж за цей же період торік. 
Ця величина дорівнює річному споживанню 
Летичівського, Деражнянського, Віньковецького, 
Старосинявського, Білогірського, Ярмолинець-
кого і Теофіпольського районів разом узятих. 
Наростили споживання у порівнянні з відповідним 
періодом попереднього року: промисловість – на 
70 млн. 854 тис. кВтг (11,83%), непромисловість – на 
32 млн. 797 тис. кВтг (23,67%), бюджетні організації 
– на 11 млн. 870 тис. кВтг (10,27%), населення – на 61 
млн. 426 тис. кВтг (12,34%). В той же час, зменшили 
споживання: сільське господарство – на 1 млн. 17 
тис. кВтг (1,78%), житлокомунгосп – на 19 млн. 459 
тис. кВтг (12,79%).

Але, на жаль, наслідки економічної кризи 
почали відчуватися і в енергетиці. У жовтні темпи 
приросту споживання різко впали, а в листопаді, 

Інформація про енергозбутову діяльность ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” за 11 місяців 2008 року
вперше у цьому році, споживання електроенергії 
в цілому по області навіть зменшилося у 
порівнянні з листопадом минулого року. Якщо за 
10 попередніх місяців середньомісячний приріст 
споживання був у межах 10%, то в листопаді 
споживання зменшилося на 1,29%. Знизили 
споживання усі галузі, окрім непромисловості 
та населення. Найбільше зменшення відбулося 
у промисловості, тут використано на шість 
з половиною мільйонів кВтг, або майже на 
11%, менше ніж у листопаді минулого року. 
Вперше за багато місяців промисловість в 
структурі споживання області з першого місця 
перемістилася на друге, а її місце зайняв побут, 
доля якого склала 35,1% ( промисловість - 31,0%). 
Така зміна у структурі споживання впливає на 
технологічні витрати електроенергії при передачі 
її електромережами, адже зменшили споживання 
саме безвтратні або маловтратні споживачі, а 
втратні, які отримують енергію по мережах 0,4 
кВ, продовжують нарощувати споживання, і тому 
їх доля різко збільшується. Саме з цієї причини 
кількість РЕМ, у яких фактичні ТВЕ збільшилися 
по відношенню до відповідного періоду минулого 
року, виросло з шести, за підсумками 10-ти 
місяців, до дев’яти.

На жаль, не всі галузі господарювання в 
повному обсязі розрахувалися за використану 
електроенергію: 290 тис. грн. недоплатили 
підприємства житлокомунгоспу, 327 – організації 
державного бюджету, 129 тис. грн. – організації 
місцевого бюджету і 213 тис. грн. – промисловість. 
Найбільші наші боржники у поточному році це 
– Шепетівське підприємство водопровідно-
каналізаційного господарства (недоплачено 
з початку року 252 тис. грн.), ВАТ “Полонський 
гірничий комбінат” (105 тис. грн.), Красилівський 
агрегатний завод (92 тис. грн.). 

Станом на 01.12.2008 року борг за активну 
енергію складає 42 млн. 253 тис. грн. Більше 
половини цього боргу мають споживачі 

У ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” 
на протязі року було проведено 
три етапи Спартакіади серед 
працівників Компанії та членів їх 
сімей: 1 етап – приурочений до Дня 
захисника Вітчизни; 2 етап – галузева 
Спартакіада; 3 етап (заключний) – до 
Дня Енергетика.

В трьох етапах було задіяно 11 
видів спорту: плавання (чол./жін.), 
настільний теніс, шахи, шашки, біль- 
ярд, стрільба з пневматичної гвин-
тівки, гирі, перетягування канату, 
волейбол, міні-футбол, армреслінг, 
в яких прийняло участь майже 400 
працівників Компанії та членів їх сімей. 
Така масовість є показником активізації 
спорту в Компанії, дає надії на успішні 
виступи та отримання призових 
місць в міжгалузевих Спартакіадах і 
Спартакіадах працівників енергетики 
та електротехнічної промисловості 
України.

У напруженій боротьбі пройшов 
третій етап Спартакіади, приурочений 

Назва РЕМ

Рейтинг за показники
Всього 
балів МісцеПонаднормат. 

витрати

Реалізація 
електроенергії 

юр. споживачам

Реалізація 
електроенергії в 

побуті

Додаткові 
показники

Білогірський 7 17 8 21 10,64 15
Віньковецький 16 15 20 13 10,10 19
Волочиський 5 9 4 8 12,06 6
Городоцький 11 18 2 3 12,02 7
ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ 2 18 7 5 12,51 1
Дунаєвецький 14 8 13 7 11,30 11
Ізяславський 6 14 19 14 10,66 14
Кам.-Подільський 22 1 22 2 10,84 13
Кам.-Подільський (м) 21 5 3 19 10,58 16
Красилівський 20 20 15 15 9,71 20
Летичівський 10 7 18 4 11,08 12
Новоушицький 8 13 5 10 11,53 8
Полонський 9 22 21 22 8,40 22
Славутський 1 9 14 12 12,08 5
Старокостянтинівський 12 15 16 19 10,22 18
Старосинявський 14 11 6 5 11,52 9
Теофіпільський 19 6 9 16 10,53 17
Хмельницький 3 3 10 10 12,45 2
Хмельницький (м) 18 12 1 17 11,33 10
Чемеровецький 4 2 11 9 12,39 3
Шепетівський 17 21 12 17 9,68 21
Ярмолинецький 13 4 16 1 12,17 4

до Дня Енергетика, який відбувся 12 
грудня цього року в ЛОК СП “Яблуневий 
сад”.

Призерами змагань з шахів стали 
В. Іванов, водій Дунаєвецького РЕМ – 1 
місце, В. Онищук, економіст Дирекції 
– 2 місце та О. Якубовський, електро-
монтер Кам’янець-Подільського МРЕМ 
– 3 місце.

Третій етап Спартакіади 
до Дня енергетика

чотирьох РЕМ: Хмельницького МРЕМ – 9 млн. 
633 тис. грн., Славутського РЕМ – 5 млн. 47 тис. 
грн., Шепетівського РЕМ – 4 млн. 158 тис. грн., 
Кам’янець-Подільського РЕМ – 4 млн. 96 тис. грн.

І все ж, незважаючи на складнощі, які 
появилися в остані місяці року, більшість 
колективів районів електричних мереж успішно з 
ними справляються.

За комплексом ключових показників 

енергозбутової діяльності за 11 місяців 2008 
року перше місце в рейтингу зайняв колектив 
Деражнянського РЕМ, друге – Хмельницького 
РЕМ, третє – Чемеровецького РЕМ. Найгірше 
спрацювали енергозбутові підрозділи Полонсь-
кого РЕМ (22 місце), Шепетівського РЕМ (21 місце) і 
Красилівського РЕМ (20 місце). 

Віктор Максимець, 
начальник відділу оперативної інформації

Перше місце серед чоловіків 
з плавання виборов П. Смаглій з 
Департаменту ВЕМ, друге – Я. Мороз 
з Дирекції, а третє – Д. Даньков з 
Кам’янець-Подільського РЕМ. Серед 
жінок перше місце зайняла Коваль К. 
від Дирекції, друге – Чайковська О. з 
Департаменту ВЕМ, а третє поділили 
Кравчук С. з ЛОК СП “Яблуневий сад” і 
Драчук Л. з Летичівського РЕМ.

Першість з настільного тенісу 
вже традиційно виграв А. Ровинець 
– Летичівський РЕМ, друге місце зайняв 
Р. Фомов – Хмельницький МРЕМ, а третє 
– В. Ковальчук з Віньковецького РЕМ .

Перше, друге і третє місця з 
більярду між собою поділили відпо-
відно С. Долгий, з ЛОК СП “Яблуневий 
сад”, А. Борщевський з Білогірського 
РЕМ і Л. Фурман з Хмельницького 
МРЕМ.

Підсумки Спартакіади підводи-
лись в урочистій обстановці, від 
імені генерального директора Шпака 
О.Л. учасників привітав заступник 
генерального директора - директор з 
управління персоналом і соціальних 
питань Вашеняк О.І. і разом з головою 
об’єднаного профкому ВАТ ЕК “Хмель-
ницькобленерго” Ковальчуком В.В. і 
головою обкому профспілок Вільчин-
ською Л.В. вручив призерам нагороди: 
грамоти, медалі та квіти.

Треба відмітити, що вперше в 
цьому спортивному марафоні під 
назвою Спартакіада, в командній 
першості серед відокремлених 
підрозділів Компанії у запеклій 

боротьбі за 3 місце посіла команда 
Старокостянтинівського РЕМ (голова 
профкому О. Залевський, начальник  
Л.Ф. Фурман) – 202 очки, 4 місце 
– команда Дунаєвецького РЕМ (голова 
профкому В.М. Собчук, начальник 
М.А. Поліщук) – 201 очко, 2 місце 
– Летичівський РЕМ (голова профкому 
П.Г. Василишин, начальник А.С. Гром) 
– 248 очків , а почесне перше місце 

зайняла команда Дирекції (голова 
профкому Макаров О.О.) – 284 очки.

Нагороди командам-призерам 
будуть вручені під час урочистого 
святкування професійного свята 
– Дня Енергетика. Успіхів Вам та нових 
спортивних перемог!

Володимир Герасименюк,  
iнструктор-методист по фізкультурі 

і спорту


