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Ми схиляємося у доземному поклоні перед незабутнім 
подвигом ветеранів, які пронесли через лихоліття війни 
любов до Батьківщини і бажання бачити її заможною та 
квітучою. Ми у вічному боргу перед ними за ті страшні 
випробування, які вони пережили, за обірване війною 
життя, велика подяка їм за незрівняні приклади хоробрості, 
сили духу, самопожертви. Обов'язок нинішніх поколінь — 
бути гідними продовжувачами справи переможців.

Вічна слава героям, світла їм пам'ять та доземний 
уклін!

Дорогі ветерани Великої Вітчизняної війни! 
Шановні подоляни!
Від трудового колективу ВАТ ЕК “Хмельницькобл-

енерго” та від себе особисто сердечно вітаю Вас з 
найвеличнішим святом нашого народу — 65-річчям 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні, символом героїчного 
минулого країни, єдності і братерства народів, стійкості, 
мужності і самовідданості визволителів в ім'я свободи та 
незалежності рідної землі. 

Бажаю Вам, дорогі ветерани, міцного здоров'я, 
оптимізму, активного довголіття, багато радості в житті! 

Нехай зігрівають Ваші оселі та душі родинний затишок, 
світло й тепло, добрі відносини, даруючи Вам достаток та 
благополуччя! 

Зі святом Великої Перемоги Вас, шановні ветерани 
Великої Вітчизняної війни!

З повагою,
Олександр Шпак,

генеральний директор ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” 

Вітаємо з 65 річницею 
Великої Перемоги!

Вшановуємо загиблих і живих,
Тих, хто загинув, захищаючи Вітчизну,
Імена навіки запам’ятаємо їх,
Життя вони своє за нас віддали.
З кожним роком все коротше ряд
Очевидців тих боїв кривавих,
Нехай же вибухи більше не гримлять,
Чи не турбують застарілі рани.
Ваш героїчний подвиг не забути,
Нехай роки тікають невблаганно,
Але бузку оксамитова кисть
В вашу честь цвіте неопалима!

Ми знову прийдемо до вічного вогню,
Рокам ніколи пам’яті не стерти
Про тих, хто пережив страшну війну,
І тих, хто залишивсь в обіймах смерті.
Ми знову прийдемо до вічного вогню…
Із нами прийдуть і онуки й діти,
Щоб ветеранам до землі вклонитись,
Щоб вшанувати їхню сивину.
Нехай Господь дарує їм літа,
Тепло і затишок, щасливі дні безхмарні.
Нехай щороку зелень молода
Встеляє килимом стежки у завтра.

“Майскими короткими ночами, отгремев 
окончились бои...”

Так закінчилась Велика Вітчизняна війна 
або Друга Світова війна. Найжорстокіша, 
найкровопролітниша, найспустошливіша, яку 
знало на той час людство. Вона забрала з собою 
десятки мільйонів людських життів, залишивши 
по собі мільйони інвалідів, вдів, сиріт, руїни, 
згарища, попелища. 

Довгоочікуваний, вистраджаний День 
Перемоги став дійсно святом всенародним, 
великим, світлим, радісним і разом з тим 
оповитий великим смутком, омитий гіркими 
невтішними материнськими, вдовиними і 
сирітськими сльозами. 

Скільки ще матерів і вдів плекали надію: а 
може там щось наплутали в тих похоронках, адже 
було й таке. І ось-ось з'явиться на порозі дорогий 

синочок чи коханий чоловік, нехай ранений, 
нехай слабенький, аби живий. Мати пригорне 
свою кровинку до грудей, зігріє, виходить 
його. А вдова ладна виконувати всю роботу і за 
себе, і за нього, аби він тільки був поруч, давав 
пораду, а діточки могли пригорнутися до його 
плеча, а він би своїми раненими руками гладив 
би їх по голівках, передаючи їм таке бажане, 
таке необхідне цілюще, ні з чим незрівняне 
батьківське тепло. Але так і не дочекавшись 
того дива, з нездійсненими мріями і надіями, 
посивілі, постарілі вони відходили в інші світи 
шукати там своїх синів, своїх чоловіків. 

Переглядаючи післявоєнні фотодокументи, 
пов'язані із становленням енергетики області, 
напрошується запитання: “Чому навіть директор 
колишнього “Сільенерго” у військовій формі?” Та 
дуже просто, адже це колишні фронтовики, вони 
тільки познімали погони, в тій же військовій 
формі, з тією ж несамовитою затятістю, з якою 
громили ненависного ворога, взялися за 
відбудову народного господарства.

Я і тепер бачу їх перед собою. Це 
Градський Георгій Андрійович, Коломієць 
Василь Кирилович, Кратенко Іван Іванович, 
Голованевський Олександр Михайлович, 
Собко Григорій Георгійович, Клім'ятенко Іван 
Тимофійович, Сибірський Михайло Іванович і 
багато, багато інших. 

Ночами вони ще довго ходили в атаку, гнали 
під три чорти фашистських фріців, просипались 
в холодному поту і не відразу могли відрізнити, 
де сон, а де дійсність. А стряхнувши оті кошмарні 
сни, брались до роботи: розбирали завали, 
підіймали з руїн міста і села, будували заводи, 
фабрики, відбудовували колгоспи, вирощували 
хліб, ростили дітей. Але уже в перші повоєнні 
роки в ряди ветеранів непрошеним гостем 
навідувалась “кістлява”. Вона немов прискіплива 
комісія, вишукувала, винишпорувала слабкіших, 
ранених, контужених і забирала їх з собою. З 
кожним роком вона вела себе все нахабніше. 

А в останні роки ряди ветеранів занадто 
поріділи. Вони, немов журавлі, один за одним 

відлітають у вічний вирій, виконавши свій 
священий обов’язок на святій землі, спочатку 
на воєнних, а потім на трудових фронтах. 
Наш обов’язок пам'ятати про них не тільки 
в День Перемоги. Їхній ратний і трудовий 
подвиг повинен стати основою патріотичного 
виховання сучасної молоді. Ми не маємо права 
забувати матерів і вдів, сини і чоловіки яких 
поклали на вівтар Перемоги своє життя. А вони 
на своїх хрупких жіночих плечах тримали тил, 
а в повоєнні роки від зорі до зорі трудилися до 
десятого поту на рівні з чоловіками. 

Як на мій погляд, їхні імена повинні 
бути закарбовані в книгах пам'яті хоча б на 
місцевому рівні. А воїнам, які ішли довгими, 
важкими, кривавими фронтовими дорогами й 
ціною своєї крові, свого каліцтва, свого життя в 
боях з жорстоким коварним фашизмом здобули 
Перемогу – вічна, світла немеркнуча пам'ять і 
слава. 

Ганна Крицька,
учасник Великої Вітчизняної війни, 

ветеран праці ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”

Вічна пам’ять
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м. Хмельницький                                     19.04.2010 р. 

Про відзначення Дня Перемоги

Все далі відходить в історію Друга світова 
війна. Але не підвладна часові пам'ять про людей, 
події, факти, з яких складалася її хронологія – від 
грандіозних битв, що втілювали стратегічні заду-
ми полководців, до героїчного пориву, з яким під-
німався з окопів рядовий солдат.

Сьогодні, як і завжди, Ви з нами, дорогі й ша-
новні трудівники війни – живі, полеглі у боях і ті, 
хто пішов від нас уже в повоєнний час.

Наш народ не забуде тих, хто поліг під час 
оборони та визволення його землі. Ми не робимо 
між ними різниці на тій основі, синами яких на-
родів вони були. Усі вони були захисниками Бать-
ківщини. І такими залишаться для нас, для прий-
дешніх поколінь.

Вічна і світла їм пам'ять та доземний уклін!
Сьогодні знову звучить над землею слово, в 

якому сфокусувалися найбільші надії і сподівання 
наших людей, яке 65 років тому громом пронес-
лося над переможеним рейхстагом. Воно дода-
вало сил, віри й незламності в засніжених полях 
Підмосков'я, вогненному горнилі Сталінграда і 
Курської дуги, при форсуванні Дніпра, у парти-
занських боях та рейдах.

Це слово – Перемога. Як і тоді, в незабутнь-
ому травні 45-го, у ньому з року в рік зливаються 
воєдино і радість звільнення від смертельної не-
безпеки, і гіркота та скорбота від непоправних 
втрат, і непереборна надія на краще.

Учасникам війни – нашим батькам і матерям 
– нинішнє молоде покоління зобов'язане своїм 
життям, майбутнім наших дітей і онуків. Ветера-
ни війни – гордість нашого народу, найславетні-
ша частина нашого суспільства – вписали багато 
яскравих бойових і трудових сторінок в історію 
країни і в роки воєнних лихоліть, і в непростий 
мирний час. Ветерани війни внесли вагомий осо-
бистий внесок у відбудову галузі енергетики об-
ласті в повоєнні роки, в становлення та розвиток 
нашої Компанії.

З святом Вас, дорогі ветерани Великої Віт-
чизняної! В цей урочистий день зичу Вам міцного 
здоров'я, довгих літ життя, добра і достатку, миру і 
злагоди Вам і Вашим родинам! Нехай наша турбо-
та і повага зігрівають Ваші душі і серця. 

З нагоди 65-ї річниці Перемоги у Великій Віт-
чизняній війні, враховуючи важливість збережен-
ня пам'яті про захисників Вітчизни, вшановуючи 
подвиг ветеранів бойових дій, та з метою поси-
лення соціального захисту учасників бойових дій 
у Великій Вітчизняній війні, які вийшли на пенсію 
з відокремлених підрозділів Компанії, реалізації 
заходів комплексної соціальної політики в енерге-
тичній галузі Хмельницької області,–

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити Почесними грамотами і надати 
матеріальну допомогу учасникам бойових дій Ве-
ликої Вітчизняної війни – пенсіонерам Компанії.

2. Керівникам відокремлених підрозділів до-
вести даний наказ до працівників Компанії та ор-
ганізувати персонал на участь в урочистих захо-
дах, присвячених 65-й річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні.

Зі святом Перемоги Вас шановні ветерани і 
учасники Великої Вітчизняної війни, усі працівни-
ки та пенсіонери ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”!

Здоров'я, добра і щастя Вам і Вашим роди-
нам!

Генеральний директор                О. Л. Шпак

Учасники бойових дій у Великій Вітчизняній 
війні, бувші працівники ВАТ ЕК “Хмельницькобле-
нерго”:

1. Беднаровський Лев Лук'янович, працю-
вав електромонтером Хмельницького міського 
РЕМ з 1948 р. по 1983 р.

2. Гарієвський Микола Ісидорович, працю-
вав стрільцем ВОХР з 1982 р.по 2001 р. Нагороди: 
орден «Вітчизняної війни» ІІ ст, Орден «Б. Хмельни-
цького», 8 медалей.

3. Дідик Степан Олексійович, працював 
електромонтером Меджибізького ЦЦР з 1956 по 

1986 р. Нагороди: орден «Вітчизняної війни», ме-
даль «За відвагу», медаль «За звільнення Варша-
ви», медаль «За взяття Берліну», медаль «За пере-
могу над Німеччиною».

4. Жоган Петро Карпович, працював елек-
тромонтером ОВБ Славутського РЕМ. Нагороди: 
Почесна грамота Мінпаливенерго України. 

5. Журба Пилип Іванович, працював майс-
тром служби підстанцій, начальником служби 
підстанцій Департаменту ВЕМ з 1957 по 1990 р. На-
городи військові: 2 ордена «Вітчизняної війни» І, ІІ 
ст. 2 ордена «Червоної Зірки», медаль «За відвагу», 
2 медалі «За бойові заслуги». Нагороди трудові: 
медаль «За трудову доблесть», Почесна Грамо-
та Президії Верховної Ради України, Заслужений 
енергетик СНД.

6. Захарчук Іван Федорович, працював 
електромонтером Ізяславського РЕМ. Нагороди: 
2 ордени «Вітчизняної війни» – 1, 2 ст., медаль «За 
відвагу».

7. Клім'ятенко Іван Тимофійович, працю-
вав директором Меджибізької ГЕС, начальником 
Дунаєвецького РЕМ з 1945 по 1974 р. Нагороди: ор-
ден «Червоної Зірки», орден «За мужність», орден 
«Вітчизняної війни», медаль «За бойові заслуги», 
медаль «За оборону Кавказу», медаль «За взяття 
Будапешту», медаль «За визволення Бєлграда».

8. Коваль Григорій Омелянович, працював 
водієм СМіТ Департаменту ВЕМ з 1984 по 1991 р. 
Нагороди військові: медаль «Захиснику Вітчизни», 
медаль «50 років перемоги у ВВВ». Нагороди тру-
дові: медаль «За трудову доблесть».

9. Коновалов Іван Матвійович, працював 
стрільцем ВОХР Департаменту ВЕМ з 1984 по 1985 
р., проживає у м. Севастополі.

10. Корнілюк Георгій Іванович, працював 
електромонтером Ізяславського РЕМ. Нагороди: 
медаль «За відвагу».

11. Костюк Антон Павлович, працював 
директором Загребельської ГЕС, майстром Біло-
гірського РЕМ з 1957 по 1982 р. Нагороди військові: 
даних немає. Нагороди трудові: Почесна грамота 
Хмельницької ОДА.

12. Крицька Ганна Семенівна, працювала 
інженером ВТВ Хмельницьких північних елект-
ромереж з 1951 по 1979 р. Нагороди: орден «Знак 

Пошани», Заслужений енергетик СНД, Почесний 
енергетик України, Почесна Грамота Компанії. 

13. Лохвіцький Генріх Іванович, працював 
начальником Віньковецького РЕМ з 1965 по 2001 р. 
Нагороди: Почесний енергетик України.

14. Мішин Володимир Андрійович, працю-
вав диспетчером Хмельницького міського РЕМ з 
1947 по 1990 р. Нагороди військові: орден «Вітчиз-
няної війни» ІІ ст., медаль «За перемогу». Нагороди 
трудові: Почесний енергетик України.

15. Світловський Олексій Онисимович, 
працював інженером служби розподільчих ме-
реж Департаменту ВЕМ з 1957 по 1996 р. Нагороди 
військові: орден «За мужність» ІІІ ст., 2 медалі «За 
бойові заслуги».

16. Скотецький Михайло Радіонович, 
працював електромонтером служби підстанцій 
Департаменту ВЕМ з 1958 по 1990 р. Нагороди 
військові: 2 медалі «За бойові заслуги». Нагороди 
трудові: медаль «За трудову доблесть», Почесний 
енергетик України.

17. Сорока Володимир Єфремович, працю-
вав електромонтером Летичівського РЕМ. Нагоро-
ди військові: медаль «За відвагу», медаль «За пе-
ремогу у ВВВ». Нагороди трудові: Почесна грамота 
Компанії.

18. Панасюк Олександр Іванович, працю-
вав майстром, електромонтером Славутського 
РЕМ, проживає у м. Києві.

19. Петровський Микола Станіславович, 
працював стрільцем ВОХР Департаменту ВЕМ з 
1979 по 1993 р. Нагороди військові: орден «Чер-
воної Зірки», орден «Вітчизняної війни» І ст., орден 
«За мужність», медаль «За бойові заслуги». Наго-
роди трудові: медалі.

20. Прокопчук Олександр Федорович, пра-
цював електромонтером Ярмолинецького РЕМ з 
1967 по 1984 р. Нагороди військові: орден «Вітчиз-
няної війни» І ст., медаль «За перемогу». Нагороди 
трудові: медаль «Ветеран праці».

21. Чирка Броніслав Петрович, працював 
столяром Чемеровецького РЕМ з 1980 по 1986 р.

22. Шевчук Василь Опанасович, працював 
контролером Новоушицького РЕМ з 1965 по 1987 
р. Нагороди військові: медаль «За відвагу», медаль 
«За перемогу в ВВВ», медаль «Захиснику Вітчиз-
ни».

Журба Пилип Іванович, шанована і знана 
серед енергетиків людина. Пилип Іванович у 
19-річному віці був призваний на далекому Уралі 
до лав Радянської Армії. В березні 1942 року 
пройшов первинну військову підготовку в 30-му 
навчальному полку у Забайкаллі. 

Після закінчення полкової школи у 1942 році 
був відправлений на фронт під Великі Луки у складі 
215 окремого танкового полку механіком-водієм 
танка. Вперше прийняв участь у бойових діях проти 
фашистських військ у вересні 1942 року. І далі 
його бойовий шлях проходив у складі 23 танкової 
бригади. Механіком-водієм уславленого танку 
Т-34 пройшов фронтовими шляхами, приймав 
участь у звільненні Смоленщини, Білорусі, Польщі, 
Східної Німеччини. Свій бойовий шлях закінчив 
у 1945 році під Кенігсбергом у Східній Прусії. 
Війну пройшов від рядового до старшини. Пилип 
Іванович має вищу солдатську відзнаку – медаль 
“За відвагу”, нагороджений двома орденами 
“Червоної Зірки”, орденом “Вітчизняної війни ІІ 
ступеню”, двома медалями “За бойові заслуги”, 
багатьма ювілейними нагородами. 

З грудня 1957 року Пилип Іванович працю- 
вав у Хмельницьких електромережах, де 
пройшов шлях від електрослюсаря контрольно-
вимірювальних приладів до начальника служби 
підстанцій. Разом з іншими ветеранами енергетики 
його руками, вмінням в післявоєнний час в 

Крицька Ганна Семенівна, Заслужений 
енергетик СНД, Почесний енергетик України 
на своїх тендітних жіночих плечах перенесла 
неймовірні випробування у передвоєнні роки 
голодомору та лихоліття воєнного періоду, 
зазнавши жахів нацистських концтаборів Равенс-
брюк і Бухенвальд. Але ще стійкішою вона 
виходила з усіх випробовувань і сьогодні, мудра і 
розумна жінка як завжди оптимістично дивиться 
в майбутнє, вболіває як за життя колективу рідної 

компанії “Хмельницькобленерго”, так і за долю 
України.

В енергетиці Ганна Семенівна розпочала 
свою діяльність у 1951 році як молодий спеціаліст 
за направленням Міністерства енергетики після 
закінчення Київського гідромеліоративного 
інституту спершу у Хмельницькому обласному 
підприємстві сільських електричних мереж 
інженером-гідробудівельником у період 
становлення та розвитку електрифікації і 
стрімкого будівництва гідроелектростанцій 
області, пізніше у Хмельницьких північних 
електромережах працювала інженером з питань 
будівництва та експлуатації ліній електропередач 
та підстанцій. Активно займалась громадською 
діяльністю, очоливши профспілкову організацію 
підприємства. За період роботи зарекомендувала 
себе висококваліфікованим фахівцем, чесною, 
порядною, дисциплінованою, відданої справі 
людиною, за багаторічну, сумлінну працю, вагомий 
особистий внесок у розвиток електроенергетики 
країни Крицька Г. С. була нагороджена орденом 
“Знак Пошани” та багатьма іншими відзнаками. 
Після виходу на пенсію ще довгий час працювала 
в обласній Раді борців антифашистського опору, 
на громадських засадах надавала малозахищеним 
верствам населення обласного центру допомогу у 
Фонді взаємопорозуміння і примирення. 

Проскурові були запущені перші енергопоїзди, 
побудовані в Хмельницькій області лінії 
електропередач, трансформаторні підстанції.

Багато приділяв уваги роботі з молоддю, 
залишив добрі спогади про себе і у службі 
підстанцій, і у колективі електромереж. З квітня 
1990 року Пилип Іванович Журба на заслуженій 
пенсії.

За сумлінну працю в енергетиці отримав 
звання Заслужений енергетик СНД.

Відзначення Дня Перемоги



Бойовий шлях Миколи Гарієвського
Учасник бойових дій Великої Вітчизняної 

війни Гарієвський Микола Ісідорович, 
нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ 
ступеню, орденом Богдана Хмельницького 
та багатьма медалями. В Компанії 
“Хмельницькобленерго”працював стрільцем 
підрозділу охорони.

З перших днів війни, курсант Тбіліського 
артилерійського училища Микола Гарієв-
ський потрапив у саме пекло війни у районі 
м. Самбір Львівської області у складі 352 
артилерійського полку, 173 стрілецької дивізії 
Київського особового військового округу 26 
армії, прикриваючи державний кордон разом 
з прикордонниками. 22 червня 1941 року 
о 4 годині ранку Миколу Гарієвського і його 
однополчан збудили звуки розривів бомб, 
це фашистські літаки бомбили найближчий 
аеродром та обстрілювали розташування 
полку. Миколі Ісидоровичу, призначеному 
командиром вогневого взводу 2-ої гаубичної 
батареї, гармати якої тоді встановлювали на 
кінній тязі, прийшлося відбивати із бійцями 
батареї нескінчені атаки переважаючих 
сил противника, не маючи ані хвилини на 
відпочинок і сон та пересуваючись надалі 
разом із Південно-Західним фронтом на схід 
бойовими суворими шляхами. 

В неімовірно складних умовах воїни 
вели нерівні бої з ворогом, втрачаючи своїх 
однополчан та побратимів. Пізніше стало 
відомо, що їх блокували 22 повносформовані 

німецькі дивізії, і тут, як всюди на фронтах 
Великої Вітчизняної війни, проявився 
високий патріотизм радянських військ, 
завдяки героїзму та самопожертві воїнів були 
зупинені німецькі дивізії, які мали наступати 
на Київ. 

В той страшний період багато 
бійців загинуло у боях, частина змогла 
організовуватись в партизанські загони і 
продовжувала воювати за незалежність і 
свободу рідної землі, багато воїнів потрапили 
у полон, серед яких і Микола Гарієвський. Ці 
історичні події жорстокої кровопролитної 
війни висвітлено у книжці “Зелена брама” 
письменника і поета Євгенія Долматовського, 
який безпосередньо був учасником цих 
подій, при виході з оточення теж потрапив 
у полон, але при евакуації зумів втекти з 
полону і наздогнати свої війська.

У полоні Миколі Ісидоровичу прийшлось 
перенести муки фашистських концтаборів, 
знущання катів над військовополоненими, 
працювати на тяжких фізичних роботах. У 
квітні місяці 1945 року він був звільнений, 
йому було підтверджено військове звання 
лейтенанта, а в грудні 1945 року був 
демобілізований з рядів Радянської армії і 
почав трудитися на мирному фронті. 

В газеті “Енергія” № 145-146 за 2009 рік 
було розміщено статтю “Незабутня зустріч 
завдяки газеті “Енергія”, в якій розповідалось 
про те, як завдяки газеті та щирого відношення 

до ветеранів та їх долей генерального 
директора компанії “Хмельницькобленерго” 
Олександра Шпака Миколу Ісидоровича 
знайшов онук командира 352-го 
артилерійського полку, майора Максима 
Івановича Анненко, Валерій Володимирович 
Пелюх, як відбулась доленосна зустріч в 
обленерго у м. Хмельницькому, яка стала 
знаменною подією. 

Валерій Володимирович вже багато 
років розшукує сліди героїчного минулого 
діда, невідомих фактів війни, збирає по 
крупинці дані з біографіі Максима Івановича, 
який воював в Іспанії, за бойові заслуги та 
проявлену мужність був нагороджений 
орденами Бойового Червоного Прапору та 
Червоної Зірки, а у кінці 1941 року вважався 
без вісті зниклим. Микола Ісидорович, маючи 
відмінну пам'ять, згадав безліч деталей і 
подробиць, як вони воювали пліч-о-пліч, 
скільки було вистраждано ними на воєних 
шляхах.

І напередодні відзначення 65-ої річниці 
Перемоги Великої Вітчизняної війни Валерій 
Володимирович привітав колектив ВАТ 
ЕК “Хмельницькобленерго”, генерального 
директора Олександра Шпака з Днем 
Великої Перемоги і передав іменну ювілейну 
нагороду Росії з нагоди цього свята Миколі 
Ісидоровичу Гарієвському з найкращим 
побажаннями здоров'я, благополуччя та 
довгих років життя. 

Лариса Полоневич
Прес-служба ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”

3№ 5-6 (155-156)
травень 2010 року

ПАРАД ПЕРЕМОГИ 

Вдягає бузок свій вінчальний наряд.
Виграють Перемоги оркестри,
Поспішаємо ми на святковий парад,
Від південного Криму до Бресту.

Стяг Перемоги у мужніх руках,—
Славу ратну не діти нікуди,
Подвиг Ваш буде жити в віках, 
Ми ніколи його не забудем.

Окрашують небо салютів вогні,
І вітання теплом зігрівають,
З весни до весни не побліднуть вони,
Бо величніших в світі немає.

Хай світлими будуть печалі в цей день, 
Обеліски купаються в квітах,
У полоні вітань, у полоні пісень, 
Ветерани давайте радіти!

Анатолій Пасічник,
смт. Нова Ушиця

Петровський Микола Станіславович, працював стрільцем 
ВОХР Департаменту ВЕМ з 1979 по 1993 р. Нагороди: орден «Черво-
ної Зірки», орден «Вітчизняної війни» І ступеню, орден «За мужність», 
медаль «За бойові заслуги».
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Хроніка паливно-енергетичного комплексу

До уваги акціонерів ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”

Фонд державного майна ініціює 
скасування заборони на приватизацію 
стратегічних підприємств паливно-
енергетичного комплексу. Про це сказав 
голова ФДМУ Олександр Рябченко. З його 
слів, фонд вніс на розгляд Кабінету Міністрів 
проект указу Президента про скасування 
такої заборони. Голова ФДМУ зазначив, що 
проект указу про скасування заборони на 
приватизацію розроблено за дорученням 
Прем’єр-міністра Миколи Азарова.

“Ми говоримо про те, щоб скасувати 
указ Президента, яким заборонено 
приватизацію в паливно-енергетичній 
галузі в принципі”, — сказав Рябченко.

Він зазначив, що в першу чергу 
ФДМУ цікавить скасування заборони на 
приватизацію об’єктів теплової генерації. 
Крім цього, він зазначив, що поки що 
не йдеться про які-небудь конкретні 
об’єкти. Зі слів Рябченка, у разі скасування 
заборони на приватизацію ФДМУ разом 
з Міністерством палива й енергетики 
будуть розробляти для уряду пропозиції 
з приватизації конкретних підприємств. 
Він спрогнозував, що у разі позитивного 
вирішення питання ці об’єкти теплової 
генерації можуть бути виставлені на продаж 
не раніше ніж через 6 місяців.

Рябченко також повідомив, що поки 
що скасування заборони на приватизацію 
підприємств ПЕК не узгоджувалося із 
Адміністрацією Президента. Водночас він 
нагадав, що під час візиту в США Президент 
Віктор Янукович заявив про готовність 

відновити таку приватизацію.
Після розгляду проекту указу про 

поновлення приватизації на засіданні 
Кабміну в середу Рябченко повідомив, що 
Кабмін відклав розгляд цього питання на 
наступний тиждень (26-30 квітня).

Як повідомляло агентство, 6 березня 
2008 року Віктор Ющенко, що був тоді 
Президентом, заборонив Кабінету Міністрів 
проводити приватизацію стратегічно 
важливих для економіки й безпеки країни 
підприємств до затвердження державної 
програми приватизації, якщо наслідком 
цього буде монополізація відповідного 
ринку товарів.

* * * *
Міністр палива й енергетики Юрій 

Бойко має намір відвідати Брюссель 
(Бельгія) для зустрічей із владою на початку 
травня. Про це сказав журналістам міністр 
закордонних справ Костянтин Грищенко. 
З його слів, Бойко має намір обговорити із 
владою Європейського Союзу всі питання 
співробітництва в сферах, за які відповідає 
його профільне міністерство.

Крім того, зі слів європейського 
комісара з розширення ЄС і політики 
сусідства Штефана Фюле, Євросоюз готовий 
продовжити співробітництво з Україною для 
модернізації ї ї газотранспортної системи. 
Як повідомляло агентство, Європейський 
Союз готовий надати Україні допомогу в 
проведенні економічних реформ, зокрема 
реформ у газовій галузі.

 * * * *
 Енергогенеруюча компанія 

“Донбасенерго” має намір залучити 
кредит в 200 млн. гривень. Про це сказано 
в повідомленні “Донбасенерго”, яким 
компанія оголосила про проведення 
відповідного тендера з відбору банку. 
Компанія має намір залучити кредитні 
кошти строком на 1 рік. “Донбасенерго” 
приймає пропозиції учасників до 12:00 7 
травня. На цей день заплановане розкриття 
пропозицій.

Як повідомляло агентство, 2009 рік 
“Донбасенерго” закінчила зі збитками 
33,623 млн. гривень, збільшивши чистий 
дохід на 16,98% або на 374,691 млн. гривень 
порівняно з 2008 до 2 581,556 млн. гривень. 
85,77% акцій “Донбасенерго” належать 
державі й передані в статутний фонд НАК 
“Енергетична компанія України”.

* * * *
Депутат Верховної Ради від 

фракції Блоку “Наша Україна–Народна 
Самооборона”, заступник голови партії 
“Єдиний центр” Віктор Тополов наголошує 
на необхідності диверсифікованості джерел 
поставок енергоносіїв для зниження 
енергозалежності України.

“Україна напрацювала велику базу 
проектів поставок енергоносіїв з інших 
країн. Реалізація хоча б одного з них 
створює більш сприятливі умови для 
переговорів”, — сказав Тополов.

Крім того, на його думку, для 
рішення проблеми енергозалежності 
необхідно зменшити використання 
традиційних енергоресурсів і замінити 
їх альтернативними видами палива, 
впровадити енергоменеджмент й 

енергоаудит для оптимізації споживання 
енергоресурсів і збільшити видобування 
власних корисних копалин.

“В Україні нерозвідані вуглеводневі 
ресурси становлять приблизно 25 млрд. 
тонн умовного палива. Це серйозний 
аргумент для нарощування власного 
видобування енергоресурсів”, — 
підкреслив депутат.

Також Тополов вважає за необхідне 
скоротити енергоємність виробництва. 
“Про яку енергоефективність можна 
говорити, якщо витрати енергоресурсів 
на виробництво сталі аміаку, цементу, 
скла в Україні в 1,5-2,5 рази перевищують 
показники країн ЄС”, — зазначив він.

Депутат підкреслив, що зниження 
ціни на газ не вирішує можливих майбутніх 
проблем, пов’язаних з поставками 
енергоносіїв й якщо влада не зробить 
відповідні висновки й не почне вживати дії, 
спрямовані на зниження енергозалежності 
країни, то в майбутньому Україні доведеться 
знову йти на поступки в переговорах з 
постачальниками ресурсів.

Як повідомляло агентство, Україна й 
Росія домовилися продовжити перебування 
Чорноморського флоту Росії в Україні до 
2042, а також про зниження ціни на газ 
приблизно на 30% до 2020 року.

 * * * *
 Національна комісія регулювання 

електроенергетики підвищила прогнозну 
оптову ринкову ціну на електроенергію 
в травні порівняно із квітнем на 4,3%, 
або на 19,55 грн/МВт-година до 474,19 
грн/МВтг (47,419 коп. /кВтг без ПДВ). Про 
це Українським Новинам повідомив 
представник НКРЕ. З його слів, прогнозна 

оптова ціна на наступний місяць закріплена 
постановою НКРЕ №401 від 22 квітня.

Як повідомляло агентство, НКРЕ 
зберегла прогнозну оптову ринкову ціну на 
електроенергію у квітні на рівні березня — 
454,64 грн/МВтг (45,464 коп/кВтг без ПДВ).

Комісія встановлює оптову ціну 
щомісяця залежно від прогнозованої 
структури виробництва електроенергії 
атомними, тепловими та гідроелектро-
станціями.

 
* * * *
Національна комісія регулювання 

електроенергетики передбачила в тарифі 
на електроенергію енергогенеруючій 
компанії “Дніпроенерго” (Запоріжжя) 
234 млн. гривень на реконструкцію 9 
енергоблоку Придніпровської теплової 
електростанції (Дніпропетровськ).

Ця інвестиційна складова частина 
тарифу розрахована на період із травня 
2010 року по грудень 2014 року включно.
За даними НКРЕ, загалом вартість 
реконструкції енергоблоку оцінюється 293 
млн. гривень (без ПДВ).

Як повідомляло агентство, січень-
березень “Дніпроенерго” закінчила зі 
збитками 12,968 млн. гривень. 2009 рік 
“Дніпроенерго” закінчила зі збитками 
236,049 млн. гривень, скоротивши чистий 
дохід на 9,96%, або на 465,609 млн. гривень 
порівняно з 2008, до 4210,71 млн. гривень.

“Дніпроенерго” об’єднує Запорізьку, 
Криворізьку й Придніпровську ТЕС 
сумарною встановленою електричною 
потужністю 8,185 Гвт. 41,65% “Дніпроенерго” 
належать кіпрській DTEK Holdings Limited, 
що входить до SCM.  

XIV Міжнародна виставка “Елком Україна 2010”

Позачергові загальні збори акціонерів ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго»  відбуду-
ться 3 червня 2010 року oб 11 годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 57/2.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про обрання Лічильної комісії, Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів ВАТ ЕК 

«Хмельницькобленерго» тa затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
2. Про відміну рішення, прийнятого на Загальних зборах акціонерів ВАТ ЕК 

«Хмельницькобленерго» 18 березня 2010 року, з питання порядку денного «Розподіл прибутку 
(покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2009 році та затвердження нормативів 
розподілу прибутку на 2010 рік».

3. Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2009 році та затвердження 
нормативів розподілу прибутку на 2010 рік. Визначення строку, порядку та форми виплати 
частки прибутку (дивідендів).

4. Внесення змін до статуту ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго» щодо форми існування акцій 
Товариства.

5. Про зміну форми існування іменних акцій ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго» з докумен-
тарної на бездокументарну та про дематеріалізацію випуску акцій Товариства (переведення 
випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування).

6. Визначення способу повідомлення власників акцій Товариства щодо прийняття 
рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства.

7. Визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що 
дематеріалізується, та затвердження умов договору з ним на обслуговування емісії цінних 
паперів Товариства.

8. Визначення зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах 
власникам акцій випуску, що дематеріалізується, та затвердження умов договору з ним на 
відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі 
власників іменних цінних паперів Товариства.

9. Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів 
Товариства та припинення дії (розірвання) договору з реєстратором Товариства на ведення 
рееєтру власників іменних цінних паперів Товариства.

10. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про відкликання та обрання Керівника та членів Виконавчого органу Товариства. 

Реєстрація учасників з 8.30 до 10.45. 
При собі мати: паспорт або інший документ, що засвідчує особу; довіреність на право 

участі у зборах (дня представників акціонерів). 
Довідки за телефонами: (0382) 67-07-69, 78-78-45; факс: (0382) 67-07-60, 67-06-67.

Дирекція ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго»

З 13 по 16 квітня 2010 року у виставковому 
центрі “КиївЕкспоПлаза” проходила головна в 
Україні виставка енергетики, електротехніки та 
енергоефективності — ХIV міжнародна виставка 
“Елком Україна 2010”, в якій традиційно прийняла 
участь компанія “Хмельницькобленерго”. Останні 
досягнення та розробки у галузі енергетики, 
електротехніки, енергоефективності експонували 
вітчизняні виробники та закордонні компанії, 
національні павільйони представили Німеччина, 
Польща, Туреччина. 

Цього року 333 компанії (на 10% більше, ніж у 
2009 році) з 16 країн світу — України, Австрії, Біло-
русі, Італії, Китаю, Литви, Македонії, Нідерландів, 
Німеччини, Польщі, Росії, Тайваню, Туреччини, 
Угорщини, Франції та Чехії демонстрували 
новітні технології та інноваційні рішення у галузі 
електротехніки, систем енергозабезпечення та 
електроживлення, енергозбереження, кабельно-
провідникової продукції, світлотехніки, промис-

лової автоматизації, обладнання для оснащення 
промислових і комунальних підприємств — 
загалом 574 торговельні марки. Площа стендів 
складала близько 6000 кв. м.

Країною-партнером “Елком Україна 2010” 
виступає Турецька Республіка, що сприятиме акти-
візації торговельно-економічних відносин між 
Туреччиною та Україною в галузі електротехніки 
та енергоефективності. Співорганізатор акції — 
виставкова компанія «Тюркель». Останній рік вніс 
корективи у стан вітчизняного електротехнічного 
ринку: з’явились нові обличчя, компанії, напрямки 
діяльності. Відображаючи ринкові тенденції, 
“Елком Україна 2010” презентує 94 нові компанії, 
які вперше беруть участь у виставці. При цьому 
36% новачків складають іноземні учасники, що 
свідчить про зростання інтересу до української 
галузі енергетики та електротехніки.

Серед учасників подій — світові лідери та 
провідні українські компанії, серед яких: ABB, 
Areva, «Epcos Електроніка», «Ампер», «АсКо-
УкрЕМ», «Бест Пауер Україна», «Високовольтний 
союз – Україна», «Восточний Експрес», «ДАК-
ЕНЕРГЕТИКА», «Є-НЕКСТ Україна», «Екомак», 
«Енергомера», «Епос», «ЕТІ Україна», Запорізький 
завод високовольтної апаратури, «ІЕК Україна», 
«Італ-Техно», «Камоцци», «Копос Електро», 
«Круелта Україна», «КСК-Автоматизація», «Лапп 
Україна», «МАДЕК», «Моеллер Електрик», «ОБО 
Беттерманн Україна», «Ріттал», «Санлайт Україна», 
«СВ Альтера», «Сівакс», «Системи реального 
часу – Україна», «Софіт-Люкс», «Таврида Електрик 
Україна», «Теко Інтерфейс», «Техприлад», «Фенікс 
Контакт», «Хмельницькобленерго» та інші. 

ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго” — одна 
з небагатьох розподільних компаній, що має 
науково-виробничу базу і, крім традіційних для 
обленерго видів діяльності, випускає під своєю 
маркою мобільні та стаціонарні лабораторії для 
повірки вимірювальних трансформаторів струму 
та напруги, інше обладнання та вимірювальні 
засоби.

Виставка “Елком Україна 2010”, як центр 
зосередження новітніх технологій та інноваційних 
проектів, робить вагомий внесок у розвиток та 

впровадження енергозберігаючих технологій 
на промислових підприємствах України. На 
сьогодні спеціалізовані виставки є місцем зустрічі 
індустріальної еліти країни, місцем особистого 
спілкування керівників підприємств та провідних 
інженерів, місцем обміну знаннями і досвідом, 
чому якнайкраще сприяє ділова програма 
виставок.

Олександр Мержук,
начальник електролабораторії 

ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”


