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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” 

66 річниця Великої Перемоги

Уже стало доброю і давньою традицією у ПАТ 
«Хмельницькобленерго» у переддень величного 
свята Перемоги запрошувати на урочистості своїх 
колишніх працівників - учасників бойових дій у 
Великій Вітчизняній війні. На жаль, літа і бойові рани 
даються взнаки – рідшають ряди ветеранів. Нині 
їх вісімнадцять. На святкування змогли прибути 
лише чотири – М.І. Гарієвський, П.І. Журба, Г.О. 
Коваль, О.Ф. Прокопчук. Їх сердечно вітали нинішні 
працівники Товариства. Генеральний директор 
О.Л. Шпак, лихоліття війни якої не обминули і його 
родину, щиро подякував ветеранам за їх життєвий 
подвиг, вручив кожному Почесну грамоту та 
подарунковий набір. Такі ж грамоти та подарунки 
передано й тим, хто не зміг прийти на урочистості. 

На зборах поіменно згадали й тих ветеранів, 
які відійшли у вічність, віддали їм данину пам'яті 
хвилиною мовчання.

З Днем Перемоги фронтовиків, увесь 
колектив ПАТ «Хмельницькобленерго» тепло 
привітав Голова обласної ветеранської організації 
В.І. Купратий. Учасники художньої самодіяльності 
дали святковий концерт. 

Павло Хорошенюк,  
керівник прес-служби ПАТ “Хмельницькобленерго”

Колектив ПАТ «Хмельницькобленерго» з болем 
у серці відгукнувся на трагедію, що відбувалась 
цими днями в Японії внаслідок сильного землетрусу 
та цунамі. Багато тисяч людей там залишилися без 
крову, тисячі загинули і пропали без вісті. 

Працівники Компанії ніколи не залишаються 
осторонь від чужої біди, завжди співчувають і 

намагаються допомогти тим, хто цього крайнє 
потребує. Для постраждалих в Японії колектив 
Компанії вирішив перерахувати частину своєї 
заробітної плати, щоб таким чином підтримати 
японських друзів, полегшити їх нелегку долю. 

За інформацією Генерального директора 
ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександра Шпака 

Товариству «Червоний хрест України» для 
постраждалих в Японії відправлено більше 100 тис. 
грн. зібраних працівниками коштів. В свою чергу 
Національний комітет товариства «Червоний хрест 
України» своїм листом висловив подяку колективу 
ПАТ «Хмельницькобленерго» за співпрацю і 
допомогу щодо збору коштів для надання допомоги 
постраждалим, а також відмітив, що в обленерго 
працюють люди не байдужі до долі інших, які 
завжди приходять на допомогу потерпілим. 

Олександр Шпак також зазначив, що Компанія 
готова зустріти японських дітей, постраждалих від 
наслідків стихійного лиха, і створити їм найкращі 
умови для відновлення здоров'я у лікувально-
оздоровчому комплексі санаторії-профілакторії 
«Яблуневий сад». 

Лариса Полоневич,  
прес-служба ПАТ “Хмельницькобленерго”

Допомога постраждалим від землетрусу в Японії
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Делегація представників фінських енергокомпаній відвідала  
з робочим візитом ПАТ «Хмельницькобленерго»

Ліквідація наслідків 
несприятливих погодних умов

Суботник з благоустрою -  
“День довкілля”

Спільна нарада з питань 
охорони праці

В рамках обміну досвідом та налагодження плідного 
співробітництва на запрошення Генерального директора 
Олександра Шпака з 17 по 20 березня 2011 року відбувся візит-
відповідь фінських фахівців в галузі електроенергетики до ПАТ 
“Хмельницькобленерго”. 

Делегація у складі виконавчого віце-президента проектів 
передачі провідної фінської компанії Empower, що працює в 
багатьох країнах Європи, Кіма Тахконіємі, старшого віце-президента 
проектів передачі компанії Empower Пертті Ніємінена, старшого 
експерта проектів передачі компанії Empower Йоуні Валкама та 
регіонального комерційного директора компанії Alstom Йоні 
Лепісто відвідала “Хмельницькобленерго” з метою продовження 

співпраці, яка розпочалась у кінці 2010 року з відвідання Фінляндії 
спеціалістами обленерго. 

Фінський досвід є надзвичайно корисним та цікавим для 
досягнення цілей товариства “Хмельницькобленерго”, яке 
проводить курс на зниження технологічних витрат електроенергії 
(ТВЕ), підвищення енергоефективності та якості електропостачання 
до рівня кращих енергокомпаній Європи і світу. Саме досвід 
фінських енергетиків сьогодні є орієнтиром для енергокомпаній 
в питаннях зниження втрат електроенергії. Фактичний рівень ТВЕ 
в енергосистемі Фінляндії становить нижче 5%, що є найкращим 
показником в світі. 

Прийом фінської делегації здійснювали Генеральний директор 
Олександр Шпак, перший заступник генерального директора 
Борис Кравець, головний інженер Анатолій Степанюк, директор 
департаменту розподільчих мереж Олександр Муха, начальник 
Ярмолинецького РЕМ Руслан Слободян та інші спеціалісти 
обленерго. В ході візиту гостей ознайомили з досягненнями та 
прагненнями хмельницьких енергетиків в області передачі та 
постачання електроенергії, обслуговування споживачів, а також 
об’єктами електроенергетики області. Під час зустрічі відбулась 
презентація роботи Сервісного центру обслуговування споживачів 
у м. Хмельницькому, реконструкції електромереж у м. Нетішин, 
оптоволоконної лінії зв’язку та відеоконференцзв’язку тощо, а також 
за погодженням з НЕК “Укренерго” та НАЕК “Енергоатом” делегація 
відвідала підстанцію 330/110/10 кВ “Хмельницька” та Хмельницьку 
АЕС. 

В рамках культурної програми в Сервісному центрі, де 
традиційно проходять виставки митців, гостям презентували 
виставку молодої художниці Тетяни Бадєєвої, оригінальні твори якої 
виконані в стилі декоративного живопису на склі, в Хмельницькій 
обласній філармонії гості залучились до високого мистецтва 
органної музики та класичного вокалу.

Робоча зустріч завершилась підготовкою Протоколу про наміри 
щодо співробітництва в галузі електроенергетики, впровадження 
пілотного проекту на базі фінських передових технологій в одному 
з відокремлених підрозділів “Хмельницькобленерго” з метою 
досягнення зменшення тривалості перерв в електропостачанні 
та підвищення його надійності, регулювання напруги, компенсації 
реактивної потужності та фільтрації вищих гармонік в 
електромережах, зниження технологічних витрат електроенергії 
тощо. Крім того, перед фінськими фахівцями поставлено питання 
можливості вдосконалення захисту електромереж від обледеніння, 
що є також актуальним для наших країн. 

За висловленнями фінських представників вони 
залишились приємно вражені побаченим та станом справ в 
“Хмельницькобленерго”, відмітили готовність хмельницьких 
енергетиків до співпраці за визначеними напрямками, продовження 
ділового співробітництва та напрацювання конкретних пропозицій 
в найближчі часи. Такий досвід співпраці може стати цікавим 
та корисним не лише для окремого регіону, але й в цілому для 
енергокомпаній України. 

О 10-ій годині ранку, 09 квітня 2011 року, внаслідок несприят-
ливих погодних умов, через шквальний вітер силою до 25 м/с та опадів 
у вигляді дощу та мокрого снігу, падіння дерев та інших предметів 
спрацювали автоматичні системи захисту ліній електропередач, що 
привело до вимкнення 209 трансформаторних підстанцій області. 
Зазнали пошкоджень об’єкти електромереж 0,4-10 кВ, зокрема, мали 
місце пориви проводів, падіння опор на електромережах напругою 
10 та 0,4 кВ. Через негоду будо знеструмлено 78 населених пунктів та 
об’єктів життєвого забезпечення усіх районів Хмельницької області. 
Найбільше відключень було у Дунаєвецькому та Волочиському 
районах. 

Миттєво з перших повідомлень про відключення та 
пошкодження внаслідок погодних умов активізував роботу штаб 
з надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру 
ПАТ “Хмельницькобленерго” на чолі з Генеральним директором 
Олександром Шпаком. Згідно регламенту було негайно організовано 
роботи з ліквідації наслідків, задіяні сили служб цивільної оборони, 
надійності, розподільчих мереж, районів електричних мереж, 
аварійно-відновлювальних та оперативно-виїзних бригад Компанії, 
організовано чергування членів штабу з надзвичайних ситуацій. 
В Компанії відпрацьовано заходи на випадок аварійних ситуацій 
в електромережах, в будь-який час доби персонал готовий до 
усунення пошкоджень, для цього завжди є необхідний запас 
матеріалів, транспортні засоби та спецмеханізми. 

Для ліквідації наслідків стихійного лиха оперативно працювали 
104 бригади енергетиків “Хмельницькобленерго” у складі 429 
чоловік, 130 одиниць техніки. Завдяки злагодженим та оперативним 
діям ремонтних бригад енергетиків, яким довелося працювали в 
складних умовах сильного вітру та опадів, споживачі області майже 
не відчули дискомфорту, пов’язаного зі стихією. Вже на 18-ту годину 
09 квітня силами енергетиків було відновлено електропостачання 
всіх населених пунктів та об’єктів життєзабезпечення, що 
були знеструмлені. Протягом проведення робіт з ліквідації 
наслідків Компанія постійно надавала інформацію через ЗМІ про 
попередження населення щодо аварійних ситуацій, відключення на 
електромережах, обережного поводження при обривах проводів, 
а також про тимчасові незручності, спричинені несприятливими 
погодними умовами. 

В суботу, 16 квітня 2011 року, колектив ПАТ “Хмель-
ницькобленерго” взяв активну участь у заходах Всеукраїнської акції 
“День довкілля”, який проводився на виконання розпоряджень 
Кабінету Міністрів України, Міністра енергетики та вугільної 
промисловості Ю.Бойка та НАК “Енергетична компанія України”, з 
метою забезпечення належного санітарного стану та впорядкування 
прилеглих територій. 

Працівники усіх підрозділів Компанії близько 2 тис. чоловік 
на чолі з Генеральним директором Олександром Шпаком вийшли 
на суботник – День благоустрою і з ентузіазмом трудились на 
своїх ділянках роботи, упорядковували закріплені та прилеглі до 
виробничих баз території. Було прибрано та проведено санітарну 
очистку площ загального користування, обрізку дерев, побілку 
бордюрів і дерев, фарбування парканів і обладнання, облаштовано 
клумби, розчищено і ліквідовано несанкціоновані сміттєзвалища 
в лісосмугах та інше. Роботи з благоустрою проводились і на 
підстанціях районів електричних мереж.

“День довкілля” був сприятливим для посадки дерев, учасниками 
суботника було висаджено сотні молодих дерев та кущів. Найбільше 
зусиль у впорядкуванні прилеглої території приклали працівники 
Департаменту високовольтних електромереж, в якому взяли участь 
567 чол.

Група працівників підрозділів апарату управління виїхала для 
виконання робіт з благоустрою в Лікувально-оздоровчий комплекс 
санаторій-профілакторій “Яблуневий сад”, вони плідно попрацювали 
в молодому яблуневому саду, обкопуючи та вспушуючи землю 
навколо дерев, наводячи лад на прилеглій території. Скоро тут 
розпочнеться дитячий оздоровчий сезон, і такі роботи вже є 
підготовкою до відкриття дитячого закладу “Джерельце”. 

Кожний отримав чудовий настрій і задоволення від результатів 
своєї праці на суботнику. Місячник санітарної очистки та благоустрою 
в Компанії проводився з березня до кінця квітня поточного року, в 
рамках якого виконано значні роботи працівниками підрозділів, 
що підтверджує високу естетику праці, культуру поведінки та 
екологічної свідомості колективу. 

20 квітня 2011 з нагоди Всесвітнього дня охорони праці, який 
відзначається 28 квітня, відбулась спільна нарада керівників, фахівців 
ПАТ “Хмельницькобленерго” та управління Держгірпромнагляду 
по Хмельницькій області. У діловій, конструктивній обстановці 
проаналізовано стан охорони праці у підрозділах енергетиків. 

Як зазначив генеральний директор ПАТ “Хмельницькобленерго” 
О.Л. Шпак, охорона праці є сьогодні пріоритетним напрямком 
діяльності Товариства. Розробляється відповідна програма, 
визначено конкретні заходи, жорсткішим стає контроль аби 
унеможливити жодного випадку травматизму на виробництві і 
особливо зі втратою життя. 

Начальник управління Держгірпромнагляду по Хмельницькій 
області О.П. Нестерук наголосив на необхідності посилення 
персональної відповідальності керівників підрозділів, інженерів з 
охорони праці за створення безпечних умов праці. 

Учасники наради висловилися за зміцнення партнерської 
співпраці між енергетиками та спеціалістами управління.
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Відзначення 25-річниці 
Чорнобильської катастрофи

Вшанування пам’яті
Тараса Шевченка

Кадрові призначення 
у ПАТ “Хмельницькобленерго”

Профілактичні заходи пожежної безпеки

Засідання Правління обласного 
Фонду соціального страхування

26 квітня працівники ПАТ “Хмельницькобленерго” разом з 
громадськістю області відзначили 25-ту річницю Чорнобильської 
трагедії. Представники Товариства на чолі з першим заступником 
генерального директора Б.В. Кравцем поклали до підніжжя 
пам’ятника пожежникам-ліквідаторам корзину квітів, а в каплиці, 
що поруч запалили смволічні свічки пам’яті. Відтак взяли участь 
у відкритті пам’ятника чорнобильцям-ліквідаторам в обласному 
центрі. 

У цей же день генеральний директор ПАТ “Хмельницькобленерго” 
О.Л. Шпак взяв участь у зустрічі ветеранів енергетики України 
- ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Присутніх від імені 
Хмельницьких енергетиків вітали народна артистка України Марія 
Ясіновська, ансамбль “Альфреско”. 

Пошанували в обленерго і учасників ліквідації та постраждалих 
внаслідок аварії на ЧАЕС, які прцюють у Товаристві. А їх понад 40 
чоловік. Кожному вручено матеріальну допомогу. 

20 травня делегація ПАТ «Хмельницькобленерго» разом 
із громадськістю міста Хмельницького взяла участь у заходах 
з нагоди 150-ї річниці від дня перепоховання Тараса Шевченка 
за його заповітом на Чернечій горі біля Канева. Представники 
Товариства поклали живі квіти та корзину з живими квітами до 
підніжжя пам’ятника Великому Кобзарю у сквері ім. Шевченка. На 
урочистому зібранні звучали музичні твори на його вірші у виконанні 
муніципального хору та оркестру.

Тараса Шевченка шанують у всьому світі, визнаючи його 
великий історичний внесок у літературну та мистецьку спадщину. 
Геній українського народу – поет, художник і письменник Тарас 
Шевченко належить до найвидатніших особистостей України, 
вважається основоположником сучасної української мови, піднісши 
українську літературну мову до найрозвиненіших мов світу. 

Творчість Тараса Шевченка знаходить визнання та відгук і у 
серцях працівників Товариства, про що свідчать вшанування усіх 
визначних дат та подій, пов’язаних з його особистістю, відвідування 
концертних програм, літературних читань, присвячених Кобзарю, 
та постійне звернення до його творів, які органічно вписуються в 
сучасне життя. 

Заступником директора з маркетингу Дирекції з маркетингу та 
енергозбуту призначено Руслана Олександровича Слободяна.

Слободян Р.О., 1974 року народження, закінчив Вінницький 
національний технічний університет та Тернопільський національний 
економічний університет. Пройшов стажування в провідних 
енергопостачальних фірмах Німеччини. Трудовий шлях розпочав 
майстром виробничої дільниці Ярмолинецького РЕМ. Останнє місце 
роботи – начальник Ярмолинецького РЕМ. 

Виконуючим обов’язки начальника Ярмолинецького РЕМ 
призначено Сергія Аркадійовича Гуцала.

Гуцал С.А., 1978 року народження, закінчив Вінницький 
національний технічний університет та факультет перепідготовки 
при цьому ж університеті за спеціальністю “Облік та аудит”. 
Пройшов трудовий стаж від електромонтера до головного інженера 
Ярмолинецького РЕМ. 

Прес-служба
ПАТ “Хмельницькобленерго”

На базі Лікувально-оздоровчого комплексу санаторію-
профілакторію “Яблуневий сад” ПАТ “Хмельницькобленерго” 17 
травня відбулося виїзне засідання Правління Хмельницького 
обласного Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності за участю Голови Федерації профспілок Хмельницької 
області Геннадія Харьковського, заступника голови Хмельницької 
облдержадміністрації Вадима Гаврішко, директора Виконавчої 
дирекції Хмельницького обласного фонду соціального страхування 
з тимчасової втрати працездатності Сергія Кіндзерського.

Одне з основних питань, яке розглядалось, було про 
оздоровлення дітей у нинішньому році. Тож вибір місця проведення 
засідання був не випадковим. Саме в “Яблуневому саду” на літо 
відкривається дитячий табір “Джерельце”. На сьогодні це один з 
найкращих оздоровчих закладів не тільки області, але й України. 
Члени Правління Фонду мали змогу в цьому переконатися особисто. 
Генеральний директор ПАТ “Хмельницькобленерго” О.Л. Шпак 
ознайомив їх з умовами, які створені для відпочинку й оздоровлення 
дітей, з перпективами подальшого розвитку “Джерельце”. У цьому 
році табір працюватиме чотири зміни і прийме понад 700 дітей. 

Члени Правління Фонду дали високу оцінку готовності табору 
до літнього сезону, створеним тут умовам для повноцінного 
змістовного відпочинку та оздоровлення дітей і одностайно 
висловились за подальшу співпрацю. Загалом на оздоровлення 
дітей Фонд передбачає використати 3 млн. 188 тис. гривень., що на 
272 тисячі гривень більше ніж торік.

Від Федерації профспілок України вручено нагороди 
Генеральному директору ПАТ “Хмельницькобленерго” Олександру 
Шпаку та голові профспілки Товариства Валерію Ковальчуку за 
вагомий внесок в розбудові дитячого оздоровлення у номінації 
“Батьківська турбота” Всеукраїнського огляду профспілкових 
і трудових колективів на кращу організацію оздоровлення та 
відпочинку дітей, крім того Генеральному директору Олександру 
Шпаку - Почесну Грамоту у номінації “Дитинство на долонях” за 
особистий внесок і активне сприяння в організації оздоровчої 
компанії. 

Згідно з затвердженим наказом Міністерства 
Надзвичайних Ситуацій України № 368 від 29.09.03 
року на базі навчального пункту Навчально-
методичного центру цивільного захисту та 
безпеки життедіяльності Хмельницької області 
проводилось навчання для групи керівників та 
спеціалістів ПАТ “Хмельницькобленерго” з питань 
пожежної бепеки. На семінарі обговорювалась 
тема “Пожежна безпека для посадових осіб 
підприємства, організації, установи.”

“Це чи не найважливіше завдання”, — каже 

капітан, старший викладач методист служби 
цивільного захисту Лисюк Віталіна Олександрівна. 
“Бо ж відомі прикрі випадки, коли на об’єктах 
енергетичного комплексу ставалися аварійні 
ситуації з пожежами. Таке полум’я, зрозуміло, 
нищить прилеглі будівлі, а також завдає великих 
матеріальних збитків. Аби попередити та 
не допустити цього служба навколишнього 
середовища і пожежної безпеки разом з 
Навчально-методичним центром цивільного 
захисту населення організовують спеціальне 

навчання (пожежно-технічний мінімум) для 
посадових осіб відокремлених та структурних 
підрозділів Компанії”.

 Покладаючись на Положення “Про спеціальне 
навчання, інструктаж та перевірку знань з 
питань пожежної та екологічної безпеки ВАТ ЕК 
“Хмельницькобленерго”, навчання, перевірка 
знань та протипожежні тренування є обов’язковим 
для виконання усіма працівниками Компанії. 
Відповідно до вимог інженерно-технічний склад 
працівників проходить спеціальне навчання один 
раз на три роки. По завершенню проходження 
пожежно-технічного мінімуму слухачі складають 
усний залік по пройденому матеріалу, після чого 

вони отримують посвідчення “Про проходження 
спеціального навчання з питань пожежної 
безпеки”, яке затверджується Центром Цивільного 
Захисту Безпеки Життєдіяльності Хмельницької 
області. 

Надіємось, що таке поєднання зусиль 
Методичного центру та працівників пожежної 
охорони Компанії надасть змогу підвищити 
якість практичного протипожежного знання, 
яке буде сприяти зменшенню кількості пожеж та 
збереженню здоров’я і життя людей та довкілля. 

Служба охорони навколишнього  
середовища та пожежної безпеки  

ПАТ “Хмельницькобленерго”
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Метою даної статті є провести аналіз функ-
ціонування системи управління якістю в ВАТ ЕК 
«Хмельницькобленерго» за 2010 рік. У 2010 році 
робота відділу управління якістю поводилась за 
наступними напрямками:

1. Опис бізнес процесів дирекції з маркетингу 
та енергозбуту, та бізнес процесів опис яких був 
визнаний як найбільш актуальний;

2. Проведення внутрішнього аудиту в ВАТ ЕК 
«Хмельницькобленерго»;

3. Аналіз роботи функціонування системи 
управління якістю в підрозділах та аналізування 
звітів представників з якості;

4. Участь у проведенні зовнішнього аудиту 
фахівцями Міжгалузевого центру якості «ПРИ-
РОСТ».

1. Опис бізнес процесів дирекції з марке-
тингу та енергозбуту, та бізнес процесів опис 
яких був визнаний як найбільш актуальний.

На виконання вимог розпорядження № 78 
від 06.04.2010 року “Про аудит бізнес-процесів 
дирекції з маркетингу та енергозбуту”, в період з 
08.04.2010 року по 19.04.2010 року було проведе-
но внутрішній аудит бізнес-процесів в дирекції з 
маркетингу та енергозбуту.

 В ході аудиту, бізнес-процеси було проаналі-
зовано по наступним напрямкам:

1. Наявність описаних моделей процесів в 
підрозділах.

2. Відповідність описаних моделей викону-
ваній роботі.

3. Виконання процесів згідно вимог норма-
тивних документів.

4. Наявність технологічних процесів, що не 
змодельовані.

5. Наявність проблем зв’язків між процесами.
6. Аналіз часових проміжків виконання про-

цесів.
7. Затребуваність результатів процесів.
8. Виконання правила «4-х сторін».
9. Виконання підрозділами своїх функцій в 

цілому.
10. Пошук шляхів оптимізації змодельованих 

процесів.

В результаті проведення аудиту було опра-
цьовано (внесено змін при потребі) у 102 техноло-
гічних процеси та 77 процесів були описані впер-
ше. На діаграмі 1 представлено співвідношення 
кількості процесів, які були переглянуті та кіль-
кість процесів які були описані вперше.

Фахівцями відділу управління якістю, після 
аналізування описаних процесів, було надано 
рекомендації щодо поліпшення функціонування 
процесів, скорочення часу виконання робіт, авто-
матизації деяких функцій, оптимізації потоків до-
кументів та перерозподілу функцій між відділами. 

Оптимізація проводилась по наступним кри-
теріям які представлені в таблиці №1.

№ Критерії оптимізації 
процесів

Кількість ре-
комендацій 

по критеріям

1. Витрати часу на їх виконання 5

2. Розподіл процесів між працівни-
ками одного відділу

3

3. Розподіл процесів між працівни-
ками різних відділів

3

4. Затребуваності результатів про-
цесів

2

5. Економія матеріальних витрат 3

6. Необхідність внесення змін в 
програмні продукти

1

7. Виконання аналізу та розробка 
коригувальних дій

10

Із реєстру технологічних процесів дирекції з 
маркетингу та енергозбуту було виключено 5 про-
цесів, оскільки змінилась нормативна база і дані 
процеси втратили свою актуальність. Варто заува-
жити, що не всі процеси підлягають оптимізації, 
оскільки вони строго регламентовані.

Матеріали які представлені в повному звіті 
по дирекції з маркетингу та енергозбуту, є осно-
вою для виконання керівниками відділів циклу 
«PDCA». Тобто повинні використовуватись для 
більш детального планування робіт, їх організації, 
для аналізу та контролю виконання робіт (як по 
часу виконання так і результативності виконання), 
і для прийняття управлінських рішень.

Також відповідно до наказу № 457 від 
26.07.2010 р. «Про створення робочої групи 
розробки алгоритму супроводу проектів у Ком-
панії», було розроблено і описано технологічний 
процес «Алгоритм супроводу проектів будів-
ництва, модернізації електромереж». В даному 
алгоритмі описаний процес супроводу проек-
тів будівництва, модернізації електромереж з 
обов’язковим зазначенням:

1. Нормативних документів (накази, методики 
і т. ін.) на підставі яких виконується даний процес;

2. Ресурси для виконання даного процесу;
3. Вхід даного процесу (документи, матеріа-

ли, обладнання);
4. Від кого отримує вхідну інформацію, доку-

менти, матеріали, обладнання;
5. Вихід даного процесу (результати виконан-

ня функціональних дій – інформація, документи, 
матеріали, обладнання);

6. Контрольні точки процесу (параметри за 
якими контролюється даний процес і робиться 
висновок про його результативність та ефектив-
ність);

7. Кому передається вихідна інформація про-
цесу. 

Даний процес був погоджений начальника-
ми: ВТВ Клідом М.М., ЮДВ Зозулею І.Є. ВМТП Куш-
ніром П.Б., головним бухгалтером Гаврилюк А.М.

З метою сертифікації системи управління 
якістю ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго» стосовно 
виконання робіт з проектування, монтажу, тех-
нічного обслуговування засобів і систем протипо-
жежного захисту, відділом управління якістю було 
описано наступні технологічні процеси:

1. ТП-03-11-01 «Підготовка проектної доку-
ментації на монтаж систем пожежної сигналізації, 
оповіщування про пожежу та управління евакуа-
цією людей, устаткування передавання тривож-
них сигналів»;

2. ТП-03-11-02 «Підготовка проектної доку-
ментації на монтаж пристроїв блискавкозахисту»;

3. ТП-03-11-03 «Підготовка проектної доку-
ментації на вогнезахисну обробку деревини»;

4. ТП-03-10-01 «Монтаж систем пожежної сиг-
налізації, оповіщування про пожежу та управлін-
ня евакуацією людей, устаткування передавання 
тривожних сповіщень»;

5. ТП-03-10-02 «Технічне обслуговування 
систем пожежної сигналізації, оповіщування про 
пожежу та управління евакуацією людей, устатку-
вання передавання тривожних сповіщень»;

6. ТП-03-01-01 «Монтаж пристроїв блискавко 
захисту та здавання його в експлуатацію»;

7. ТП-03-15-01 «Перевірка, огляд пристроїв 
блискавкозахисту»;

8. ТП-07-05-01 «Організація та проведення 
робіт з вогнезахисного обробляння»;

9. ТП-07-05-02 «Перевірка, огляд вогнезахис-
ного обробляння»;

В результаті робіт по опису і впровадженню 
даних процесів, Компанія отримала сертифікат на 
систему управління якістю № UA2.034.04554-10 від 
27.05.2010 р. на відповідність вимогам ДСТУ ISO 
9001:2009 в системі сертифікації УкрСЕПРО.

2. Проведення внутрішнього аудиту в ВАТ 
ЕК «Хмельницькобленерго».

На виконання наказу № 135 від 09.03.2010 р. 
“Про проведення внутрішнього аудиту системи 
управління якістю в ВАТ ЕК “Хмельницькобле-
нерго”, працівники відділу управління якістю з 
16.03.2010р. по 31.01.2011р. провели, згідно графі-
ку аудиту, внутрішній аудит в 82 підрозділах Ком-
панії та 9 аудитів у керівного складу компанії, що 
складає в загальному 1282 л/г аудиту. 

Зробивши огляд і аналіз невідповідностей, 
які були виявлені під час проведення внутрішньо-
го аудиту в 2010 році можна зробити висновок, 
що кількість виявлених невідповідностей у порів-
нянні з попередніми роками зменшилась, що свід-
чить, про покращення функціонування системи 
управління якістю в Компанії. 

Дана динаміка представлена на діаграмі 2.

Нижченаведена діаграма 3 демонструє роз-
поділ невідповідностей відповідно до пунктів 
стандарту ISO 9001:2008 та іншої нормативної до-
кументації. 

Діаграма 3 свідчить про те, що найбільша 
кількість невідповідностей стосується пункту 
4.2.1 d) “документи, зокрема протоколи, що їх ор-
ганізація визначила як потрібні для забезпечення 
результативного планування, функціювання та 
контролювання своїх процесів”. Це говорить про 
невідповідальне ставлення керівників підрозділів 

до забезпечення підлеглого персоналу посадови-
ми, робочими, виробничими інструкціями, техно-
логічними картами та іншими методичними доку-
ментами. 

Також, в значній кількості фіксувались невід-
повідності щодо:

1. використання не актуальної документації, 
тобто документація вчасно не переглядається і не 
аналізується на предмет її актуальності; що пара-
лельно свідчить про відсутність використання на 
практиці принципів ідентифікації документів в 
підрозділах;

2. недостатньої обізнаності працівників з 
структурою, документацією системи управління 
якістю та її практичного застосування в роботі;

3. невикористання на практиці встановлення 
статусу документації: «контрольний», «врахова-
ний», «анульований» та «інформаційний» в підроз-
ділах;

Головним висновком проведеного внутріш-
нього аудиту є те, що керівники підрозділів не 
достатньо активно використовуються принци-
пи і методи системи управління якістю в роботі 
підрозділів.

3. Аналіз роботи функціонування системи 
управління якістю в підрозділах та аналізу-
вання звітів представників з якості.

Система управління якістю у ВАТ ЕК “Хмель-
ницькобленерго” забезпечує можливість фіксу-
вання та подання на розгляд керівництву компанії 
невідповідностей, розроблених коригувальних 
дій та пропозицій про покращення, які були вияв-
лені чи подані, при виконанні процесів управління 
та технологічних процесів, персоналом компанії. 
Представники з якості, відповідно до визначених 
обов'язків, які зазначені в положенні про пред-
ставника з якості, щоквартально подають звіти 
у відділ управління якістю, по виявленим невід-
повідностям, розробленим коригувальним діям 
та пропозиціям про покращення.

На діаграмі №4 наведено динаміку виявлен-
ня невідповідностей за 2010 рік.

 

Вищенаведена діаграми свідчить про пос-
тійну роботу працівників Компанії по виявленню 
невідповідностей на протязі року. 

Наступна діаграма представляє структуру 
виявлених невідповідностей відповідно до пунк-
тів стандарту ISO 9001:2008 та іншої нормативної 
документації.

Як видно з вище наведеної діаграми, най-
більша кількість зафіксованих невідповідностей 
стосується пункту 7.5.1 “Контроль виробництва 
та обслуговування” і це є позитивним свідченням 
про поширення впливу системи управління якіс-
тю на виробничу діяльність, оскільки в попередніх 
роках домінуючим напрямком фіксування невід-
повідностей було забезпечення ресурсами.

Проаналізувавши звіти усіх підрозділів Ком-
панії можна зауважити, що головним недоліком 
роботи системи управління якістю в підрозділах є 
неправильна робота з невідповідностями. Потріб-
но чітко розуміти відмінність між КОРИГУВАННЯМ 
та КОРИГУВАЛЬНОЮ ДІЄЮ. Відповідно до стан-
дарту ДСТУ ISO 9000:2007 «Основні положення та 
словник термінів»: Коригування – це дія, яку вико-
нують, щоб усунути виявлену невідповідність. Ко-
ригувальна дія – це дія, яку виконують, щоб усуну-
ти ПРИЧИНУ виявленої невідповідності або іншої 
небажаної ситуації. Тобто, відповідно до поданих 
звітів, в підрозділах лише усуваються наслідки 
виявлених невідповідностей, в той час як потріб-
но знаходити і ліквідувати причину з якої вона 
виникла. Для цього потрібно розробляти заходи, 
затверджувати їх, і виконувати дії на усунення 
причини невідповідності. 

4. Участь у проведенні зовнішнього ау-
диту фахівцями Міжгалузевого центру якості 
«ПРИРОСТ».

Відповідно до наказу № 741 від 09.12.2010 р. 
«Про організацію проведення наглядового аудиту 
СУЯ аудиторами МЦЯ «ПРИРОСТ» на відповідність 
вимогам ISO 9001:2008» в Компанії з 22.12.2010 
року по 24.12.2010 року було проведено наглядо-
вий аудит. Під час підсумкової наради, аудитори 
дали в основному позитивну оцінку впровадженій 

системі якості в Компанії. Відмітили результативну 
роботу відділу управління якістю по постійному 
моніторингу СУЯ під час проведення внутріш-
ніх аудитів і аналізуванню звітів представників з 
якості підрозділів, звернули увагу на поглиблені 
звіти по аудиту процесів та розробку рекомен-
дацій по їх покращенню. Також висловили задо-
волення щодо підтримки вищим керівництвом 
впровадженої СУЯ та намірів впровадити стандарт 
OHSAS 18001:2007 «Системи управління охороною 
здоров`я і безпекою персоналу. Вимоги». 

Під час аудиту було зафіксовано дві невід-
повідності та подано шість пропозицій про пок-
ращення. Невідповідності стосуються відсутності 
статусів на документах в окремих структурних 
підрозділах та проведення коригувань (а не 
розробка коригувальних дій) підчас усунення не-
відповідностей. 

Рекомендації стосуються поліпшення ме-
ханізму внутрішнього інформування персоналу, 
обов’язкової вимірності цілей у сфері якості (про 
що неодноразово наголошує ВУЯ), забезпечення 
умов зберігання ЗВТ відповідно до паспортних 
даних. 

Прочитавши дану статтю, кожний керівник 
структурного підрозділу повинен звернути увагу 
на загальні недоліки СУЯ в Компанії і проаналізу-
вати стан її функціонування у підпорядкованому 
підрозділі. Потрібно наголосити на тому, що Сис-
тема управління якістю не може функціонувати 
паралельно іншій системі управління (як правило 
– в режимі ручного керування). Жоден керівник 
в Компанії не може бути поза або над системою. 
Гарною аналогією є правила дорожнього руху, той 
хто їх порушує стає причиною аварії. Враховуючи 
обмежений об’єм даної статті, хочу наголосити на 
тому, що детальні аналізи звітів по усім відділам 
Компанії, щодо результатів внутрішнього аудиту, 
роботи відповідальних за впровадження СУЯ в 
підрозділах та представників з якості, буде роз-
міщено на корпоративному сайті компанії. Кожний 
керівник зможе з ними ознайомитись і зробити 
порівняння з іншими структурними підрозділами. 
Також буде створено рейтинг підрозділів Компанії 
по критерію функціонування СУЯ, який ввійде в за-
гальний рейтинг оцінки їх роботи. 

Герасимчук В.М., 
начальник відділу управління якістю

Неподалік від села Пилипівці Новоушицького 
району розташоване лісове урочище «Парк 
дубина». Тут, на лісовому кордоні, впродовж 60-
ти років проживає мій батько – Рудько Микола 
Васильович, учасник бойових дій, інвалід війни та 
праці.

Я часто думаю про те, які важкі випробування 
випали на його долю: страшна війна від першого до 
останнього дня, важке поранення на легендарній 
Малій землі і, як наслідок, німецький полон. 
А потім, коли загоїлися рани, втеча з полону 
і багатомісячні блукання по дорогах Західної 
Європи поки добирався до своїх. І таки дійшов…

Але важкі негаразди не зламали батька. 
Будучи сином лісника, після закінчення війни 
Микола Васильович прийшов працювати у лісове 
господарство і віддав йому більше 50 років свого 
життя. Лісівник від Бога він працював і вчився, 
здобував професійні знання, завжди думав і 
експериментував. І тому, мабуть, не випадково 
досвід його роботи по проведенню рубок 
догляду за лісом і вирощуванню лісосадивного 
матеріалу лягли в основу відповідних відомчих 
Інструкцій і Настанов. Та найбільшою нагородою 
для лісівника-новатора є тисячі гектарів вже 
немолодого подільського лісу, посадженого під 
його безпосереднім керівництвом.

Проте невблаганний час бере своє. Сьогодні 
зранений життям 90-річний ветеран, як і раніше, 
проживає у «Парк дубині» де, до речі, народився 
і я. Уже давно нагадують про себе фронтові 
поранення, почав слабнути зір, та й ходити 
стало важко. Але не хоче нікуди переїжджати. 
Бо тут, на лісовому кордоні, є трактор з усіма 
ґрунтообробними механізмами, а також город, 
де теж експериментує. Зрештою, навкруги такий 
рідний для нього ліс.

Та ось недавно сталася велика біда. Страшний 
буревій пошматував лінію електропередач, що 
була прокладена до лісового кордону. Можна по-
людському зрозуміти розпач старого чоловіка, 
коли до безлічі проблем додалася ще одна – 
відсутність електроенергії. 

Проживаючи у Чернівецькій області, я 
зателефонував до начальника Новоушицького 
РЕМу Михайлиці І.П. та старшого диспетчера 
Антоняка П.М. з проханням допомогти 
ветерану. І яким же було моє здивування, коли 
буквально наступного дня бригада електриків 
виїхала в с. Пилипівці і оперативно відновила 
електропостачання.

Розмовляючи увечері з батьком, я відчував 
як важко йому говорити. Сльози радості і подяки 
душили старого воїна, який і не сподівався на таке 
людське відношення до нього. Тож і я з свого боку 
хочу від душі подякувати небайдужим керівникам 
РЕМу, які допомагають нашим ветеранам не тільки 
у переддень Великої Перемоги. 

Низький Вам уклін, мої шановні земляки. І 
Многая Вам літа.

З повагою, 
Рудько П.М., 

заслужений лісівник України

Подяка від ветерана

Функціонування системи управління якістю в 2010 році
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Надворі буяє весна... Саме в цю пору хочеться 
доторкнутися до історичних місць, в яких як ніде 
інде відчувається пробудження природи і ї ї 
квітування в повну силу.

Ось так, 7 травня працівники Старокос-
тянтинівського РЕМ відвідали Софіївський парк 
міста Умані, що на Черкащині. Ця поїздка в 
комфортному автобусі об’єднаного профкому 
Компанії – як нагорода за результативну роботу у 
2010 році і отримання 3-го місця в рейтингу серед 
колективів районів електричних мереж. 

Від цієї поїздки залишились незабутні яскраві 
враження. Парк розташований на північній 
околиці Умані в мальовничій скелястій долині 
річки Кам’янка і урочищі «Греків ліс». Польський 
магнат С. Потоцький облюбував це місце і вирішив 

Село Лисогірка за якихось чотири кілометри 
від Кам’янця-Подільського. Тут живуть робітники 
цементного заводу, чимало городян. На відміну від 
багатьох сіл воно не занепадає, а розбудовується. 
Тож жителі села дуже зацікавлені в надійному 
енергопостачанні. Хоча як розповіли Оксана Кіс та 
Віталій Купінський, особливих недоліків на роботу 
районних енергетиків у них немає. Але почувши 
про ремонт трансформаторних підстанцій та ліній 
електропередач, поставилися до цього вельми 
схвально – значить зростуть гарантії, що зі світлом 
у кожну хату буде все гаразд.

Втім у Лисогірці не просто проводилися 
ремонтні роботи. Сюди з`їхалися кращі з кращих 
бригад – переможці п’яти зональних змагань 
з ремонту повітряних ліній електропередач, 
аби в очному суперництві визначити, хто 
ж найвправніший, майстровитіший, кому 
представляти ПАТ “Хмельницькобленерго” на 
Всеукраїнських змаганнях у Вижниці Чернівецької 
області. Ну і заодно зробити ще одну добру справу 
– допомогти місцевим колегам у розбудові та 
відновленні електромереж.

Як і годиться, на початку змагань до 
учасників з вітальним словом звернувся 
директор Департаменту розподільчих мереж 
О.О. Муха. Він особливо підкреслив, що бригади 
майстрів В.В. Ліскового (Ізяславський РЕМ), В.В. 
Слободяна (Ярмолинецький РЕМ), О.Л. Поліщука 
(Летичівський РЕМ), П.О. Рогальського (Кам’янець-
Подільський РЕМ), Г.В. Божика (Волочиський 
РЕМ), які перемогли в зональних змаганнях, уже 
заслуговують на похвалу.

збудувати тут парк для своєї дружини – прекрасної 
гречанки Софії, щоб нагадував він їй гори і ліси, 
чисті струмки й прозорі озера покинутої Греції.

«Софіївка» – дендропарк Національної 
академії наук України. Широко відомий як шедевр 
садовопаркового мистецтва кінця XVIII - першої 
половини ХІХ століття не лише в нашій країні, а й 
у всьому світі. Так звана “Софіївка” відноситься до 
Семи Чудес України, яка в цьому році святкуватиме 
215-річчя. Відомий парк розкинувся на 160 
гектарах. В ньому ростуть рослини та дерева 
з усіх куточків землі. Парк продовжує рости і 
розвиватися, будується сучасна інфраструктура, 
яка позитивно оцінюється відвідувачами парку.

Парк збудований майже повністю у 
пейзажному стилі з вдалим використанням 

Після проведення жеребкування, визначено 
хто на якому робочому місці працюватиме, хто 
з суддів слідкуватиме за роботою тієї чи іншої 
команди.

Проведено інстрактуж з техніки безпеки – і 
до праці. Правда, відразу виникають організаційні 
неточності з нарядами на виконання робіт, 
допусками. Все-таки дається взнаки, що подібні 
змагання не проводилися кілька років. Усе це 
створює деяку напруженість, нервовість команд. 
Особливо довелося нахвилюватися команді 
Летичівського РЕМ. Втім за годину все владналося 
і бригади почали працювати.

Разом з О.О. Мухою, його заступником В.С. 
Яциною відвідуємо кожне робоче місце. Впадає 
в око наскільки вправно, злагоджено трудиться 
бригада майстра В.В. Слободяна з Ярмолинецького 
РЕМ. Усе, що потрібно для роботи, в них є, кожен 
знає, так би мовити, свою роль. Керівник колективу 
не скриває – хочуть перемогти.

Найвіддалене робоче місце у бригади 
Ізяславського РЕМ. Цікавимося в одного з 
суддів, начальника служби охорони праці ПАТ 
“Хмельницькобленерго” А.В. Журавля, як оцінює 
роботу бригади. Анатолій Васильович не скриває 
– упущення були, довелося зняти кілька балів, але 
недоліки усунені і далі ремонтники працюють без 
зауважень. 

Взагалі, характерна риса цих змагань те, що 
і судді на кожному конкретному місці – а це не 
тільки фахівці з Дирекцій Товариства, а і головні 
інженери відповідних РЕМ, і О.О. Муха, В.С. Яцина 
спостерігаючи за роботою бригад, підказували як 

компонентів природного комплексу, до нього 
приєдналися тисячі екзотичних дерев, що було 
завезено до Умані звідусюди. 

Нині парк – найбільший центр з інтродукції та 
акліматизації рослин Правобережного Лісостепу 
України. Тут налічується більше ніж 2 тисячі 
видів рослин, створюється єдиний в Україні 
науководослідний інститут з проблем збереження 
природноісторичних ландшафтів України. 
Звичайно, марно й сподіватися за один день 
оглянути всі 160 га території «Софіївки», побувати 
в розсадниках і теплицях, познайомитись з 
кропіткою працею наукових працівників парку. 

І все ж, подорожуючи парком, працівники 
РЕМ побачили багато цікавого: архітектурні та 
природні об’єкти – головний вхід, головну алею, 
Тарпейську скалу, павільйон Флори, фонтан «Змія», 
камінь Смерті, тераса Бель В’ю, площу Зібрань, 
Великий водоспад, Долину гігантів, Китайську 
бесідку, терасу Муз, джерело «Гіппокрени».

А також статуї Еврипіда, Меркурія, Аполлона, 
Венери, гроти «Дзеркало Діани», «Горішок», 

ту чи іншу операцію краще зробити, як виправити 
помилку, як подібне виконують інші спеціалісти. 
Хтось слушно зауважив – змагаючись навчались.

Час збігав непомітно. І ось члени оперативно-
виїзної бригади Кам’янець-Подільського РЕМ. 
Ю.І. Смицький, Л.В. Щидрін приймають об’єкт у 
Волочиської бригади та щиро дякують за допомогу. 
Про завершення робіт доповідають одна за 
іншою команди. Судді приносять протоколи, 
підраховують бали. Результати професійного 
суддівства оголошує О.О. Муха. Перше місце 
присуджено бригаді Ярмолинецького РЕМ, друге 
– Летичівського, третє – Кам’янець-Подільського і 
четверте – Ізяславського і Волочиського РЕМів. 

Переможець отримає бригадний автомобіль 
та комплект інструментів для монтажу 
самонесучого ізольованого проводу. Всі інші 
РЕМи – необхідні інструменти: перфоратор, 
ударну дрель, шурупокрут, кутову шліфмашинку 
та бензопилу. Ярмолинчани представлятимуть 
ПАТ “Хмельницькобленерго” на Всеукраїнських 
змаганнях у Вижниці Чернівецької області.

Олександр Олександрович Муха дякує 
всім учасникам за хорошу працю, наголошує: 
переможених тут немає – всі майстри своєї справи. 
Хоча для професійного росту обмежень не існує. 
І ці змагання якраз і покликані бути хорошою 
школою підвищення майстерності.

Особлива подяка всім бригадам від Кам’янець-
Подільських енергетиків. Начальник місцевого 
РЕМ Г.Б. Грубі вручив переможцям букет квітів та 
висловив вдячність командам за допомогу. Ну і 
додамо: щиро раділи і місцеві жителі – надії на 
безперебійне енергопостачання зміцніли.

Павло Хорошенюк,
керівник прес служби ПАТ “Хмельницькобленерго”

«Каліпсо», «Феміди», «Страху і сумніву», 
«Громовий», Критський лабіринт, Єлисейські 
поля, Мертве озеро, підземну річку Стікс, 
Англійський парк, Верхній став, острів АнтиЦіреї 
з Рожевим павільйоном, Амстердамський шлюз 
та багато іншого. 

Помандрували старовинними алеями, 
якими ступали Олександр Пушкін, Тарас 
Шевченко, Іван Котляревський, Сергій 
Волконський, Павло Пестель, Михайло 
Бестужев-Рюмін, Володимир Сосюра, Максим 
Рильський та ще сотні славних наших земляків. 

Повертаючись з Умані на комфор-
табельному автобусі „Мерседес”, кожен в душі 
мріяв про те, щоб повернутись туди ще раз. 

Висловлюємо щиру вдячність генеральному 
директору ПАТ “Хмельницькобленерго” Шпаку 
О.Л. та голові об’єднаного профкому Ковальчуку 
В.В. за надану можливість здійснити таку чудову 
поїздку, яка стала для працівників РЕМ джерелом 
позитивних емоцій та незабутніх вражень.

Колектив Старокостянтинівського РЕМ

Поїздка колективу 
Старокостянтинівського РЕМ до Умані

Змагаючись навчалися Наші ювеляри
Колектив енергопостачальної компанії 

“Хмельницькобленерго” на чолі з Генеральним 
директором Олександром Шпаком від щирого 
серця привітав із 80-річчям ветерана енергетики, 
Почесного енергетика України, колишнього 
інженера-інспектора енергозбуту Хмельницького 
міського РЕМ Букатевича Леоніда Васильовича. 

Леонід Васильович Букатевич народився 
08 травня 1931 року в с. Ушомир Коростенського 
району Житомирської обл. На його долю випало 
важке дитинство, він рано залишився без батьків, 
переніс чимало зовсім недитячих випробувань та 
страждань в роки голодомору, воєнні та повоєнні 
часи. Але він знайшов в собі сили вистояти в 
неімовірно тяжких умовах, вивчитись, освоїти 
спеціальність. Вже з 17-ти років розпочав свій 
трудовий шлях слюсарем будівельно-монтажного 
управління у м. Харкові. У 1955 році був прийнятий 
електромонтером на Хмельницьку електростанцію, 
а у 1956 році переведений до енергозбуту. За 
цей час він закінчив Кам'янець-Подільський 
індустріальний технікум за спеціальністю 
«Електрообладнання промислових підприємств та 
установок», обіймав посади інженера-електрика, 
інженера-інспектора Хмельницького південного 
підприємства електромереж ВЕО «Вінницяенерго». 
У 2001 році вийшов на заслужений відпочинок 
з посади інженера-інспектора енергозбуту 
Хмельницьких міських електромереж.

Леонід Букатевич присвятив енергетиці 56 
років життя, вніс значний вклад у впровадження 
електрифікації народного господарства 
Хмельницької області, закладання фундаменту 
та розвиток енергетики області. Завдяки 
наполегливому та добросовісному відношенню 
до виконання своїх обов'язків, професіоналізму 
Леонід Васильович досягав високих результатів у 
роботі, сприяв дотриманню балансу, забезпеченню 
повної та своєчасної оплати, запобіганню 
безоплатному споживанню електроенергії. 
Постійно вдосконалював свій кваліфікаційний 
рівень, багатий життєвий та професійний досвід 
передавав молодим спеціалістам енергетикам. 

За сумлінну працю, вагомі досягнення в 
електроенергетичній галузі удостоєний звання 
«Почесний енергетик України», неодноразово 
отримував нагороди, серед яких Почесна грамота 
Міністерства енергетики та електрифікації 
СРСР, Почесні грамоти і подяки Хмельницької 
міської Ради, ВЕО «Вінницяенерго», ВАТ ЕК 
«Хмельницькобленерго».
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Хроніка паливно-енергетичного комплексу

Чергові збори акціонерів ПАТ “Хмельницькобленерго”

Кабінет Міністрів на своєму засіданні 
1 червня має намір розглянути єдиний 
порядок розрахунків економічно 
обґрунтованих тарифів на житлово-
комунальні послуги. 

Азаров повідомив, що, крім 
Уряду, обґрунтованість тарифів на 
житлокомпослуги повинно контролювати і 
населення, які їх оплачує.

Верховна Рада створила в липні 2010 
року Національну комісію регулювання 
ринку комунальних послуг. До завершення 
процесу формування Нацкомісії 
регулювання компослуг її повноваження 
передано Національній комісії регулювання 
електроенергетики. Раніше тарифи 
на компослуги встановлювали органи 
місцевого самоврядування.

Президент Віктор Янукович виступає 
за уніфікацію тарифів на житлокомпослуги 
до 2012 року.

* * * * 
Світовий банк вирішив виділити 

Україні кредит на 200 млн. доларів у 
рамках проекту енергозбереження. 
За рахунок зазначених коштів будуть 
фінансуватися проекти з поліпшення 
ситуації з енергозбереженням, реалізовані 
промисловими підприємствами, 
муніципалітетами, енергетичними 
компаніями. Серед цілей проекту – 
зменшення енергоємності української 
економіки на 20% до 2015 року й на 50% до 
2030.

Реалізація проекту, як передбачається, 
зменшить залежність України від 
імпортованого природного газу й 
пом’якшить ризики, пов’язані з безпекою 

енергопостачання.
Кредитні кошти в рамках цього 

проекту будуть надаватися через 
Державний експортно-імпортний банк, що 
входить у групу найбільших. Відповідно 
до повідомлення Укрексімбанку, він буде 
безпосереднім позичальником коштів за 
проектом і буде нести всі кредитні ризики й 
відповідальність за його реалізацію.

* * * * 
Україна зацікавлена у співробітництві 

з Японією в сфері енергозбереження. Про 
це сказано в повідомленні Міністерства 
економічного розвитку й торгівлі України. 
Зараз Україна проводить реформу в системі 
житлово-комунального господарства.

“Застарілі ще з радянських часів 
основні фонди потребують значних 
вкладень у модернізацію саме цієї сфери”,— 
підкреслив перший заступник Міністра 
економічного розвитку й торгівлі Вадим 
Копилов. Чиновник зауважив, що це, 
зокрема, можуть бути заводи з виробництва 
модулів очисних споруд, обладнання 
з переробки сміття, з виробництва 
сучасних котлів з великим коефіцієнтом 
ефективності, сучасних форм обліку тепла 
й води.

Україна розраховує укласти угоду з 
Японією про сприяння та взаємний захист 
інвестицій.

* * * * 
Компанія Doneral FRS Group (Ірландія) 

має намір інвестувати 130 млн. євро в 
будівництво біопаливної електростанції 
в Красилівському районі Хмельницької 
області до 2014 року.

Про це 18 травня в Хмельницькому 
заявив засновник компанії “Красилівська 
біопаливна електростанція” Рутерфорд Ніл 
Вільям. Заява він зробив під час зустрічі з 
головою Хмельницької обласної державної 
адміністрації Василем Ядухою. Як повідомив 
голова Красилівської райадміністрації 
Петро Арсенюк, зараз проводяться 
підготовчі роботи, розробляються умови 
поставки сировини. З його слів, будівництво 
почнеться в 2012 році, а завершення 
будівельних робіт планується через 1,5-2 
роки. Компанія вже зареєстрована в області 
й інвестувала в проект 100 тис.грн. 

Завдяки біоелектростанції 
область сподівається знизати викиди 
вуглекислого газу в атмосферу. За рік 
планується переробляти близько 300 
тис. тонн біопалива. Зі слів Рутерфорда, 
Хмельницька область обрана серед 
багатьох інших регіонів через наявність 
у ній належних факторів для здійснення 
проекту. Одним з таких факторів він назвав 
підтримку ініціативи з боку влади, а також 
зацікавленість регіону в інвестиціях.

* * * * 
НКРЕ переглянула тарифи 42 

енергопостачальним компаній на передачу 
й поставку електроенергії за регульованим 
тарифом з 1 червня. Відповідне рішення 
комісія прийняла на засіданні. Зі слів 
начальника управління цінової політики 
в електроенергетиці НКРЕ Ольги Осадчої, 
перегляд тарифів пов’язаний зі зростання 
заробітної плати співробітників у 
середньому на 10% по компаніях до 3,149 
тис. гривень.

Крім того, тарифи енергопостачальних 
компаній “Житомиробленерго”, “AES 
Київобленерго” і “Прикарпаттяобленерго” 
були переглянуті у зв’язку зі збільшенням 
їхніх інвестиційних програм на 2011 рік.

Зі слів Осадчої, в середньому тарифи 
енергокомпаній було збільшено на 6%, 
однак для деяких компаній тарифи було 
знижено. Як повідомляло агентство, 
востаннє НКРЕ переглядала тарифи 
всім обленерго на передачу/поставку 
електроенергії з 2011 у грудні 2010 року.

* * * * 
Кабінет Міністрів вирішив передати 

Фонду державного майна від Національної 
акціонерної компанії “Енергетична 
компанія України” (Київ) державні пакети 
акцій 2 енергогенеруючих компаній 
та 9 енергопостачальних компаній 
для подальшої приватизації.Про це 
повідомив Міністр енергетики та вугільної 
промисловості Юрій Бойко.

Фонд державного майна вважає, що 
головними приватизаційними об’єктами 
у 2011 році стануть енергогенеруючі 
компанії. У березні Бойко прогнозував 
приватизацію у 2011 держпакетів акцій 2 
енергогенеруючих компаній, а також 5-6 
енергопостачальних.

 * * * * 
Фонд державного майна має 

намір продати на конкурсі державні 
пакети акцій у розмірі 25-50% восьми з 
дев’яти енергопостачальних компаній, 
які Кабінет Міністрів вирішив виставити 
на продаж в 2011 році. Про це на прес-
конференції повідомив голова ФДМУ 
Олександр Рябченко. Водночас він 
зазначив, що виставлений на продаж в 2011 
держпакет енергопостачальної компанії 
“Черкасиобленерго” може бути продано на 
біржових торгах.

За прогнозами Рябченка, перший 
конкурс, на який планується виставити 1 
енергогенеруючу й 3 енергопостачальні 
компанії, може бути оголошено протягом 

2-2,5 місяців. Глава ФДМУ додав, що за цей 
час фонд має підготувати розпорядження, 
якими буде визначено план і умови 
розміщення акцій енергокомпаній.

* * * * 
Верховна Рада списала борги 

підприємств паливно-енергетичного 
комплексу на суму понад 24 млрд. грн. 
перед державним бюджетом, а також 
відповідні взаємні борги підприємств ПЕК. 
За прийняття в цілому законопроекту 
№ 8351 проголосувало 253 депутати, 
законопроекту № 8352 – 263 депутати при 
мінімально необхідних 226. 

Списанню підлягають борги за 
електроенергію станом на 1 січня 2010 
року обленерго перед ДП “Енергоринок” 
в обсягах, які не перевищують обсяги 
заборгованостей, списаних раніше в 
рамках реструктуризації, а також борги 
“Енергоринку” перед енергогенеруючими 
компаніями в обсягах, які не перевищують 
обсяги, які були реструктуризовані раніше.

Також парламент списав борги 
“Енергоринку” за електроенергію 
перед компанією “Укренерго”, а також 
зобов’язання ДП за плату на будівництво 
вітрових електростанцій

Прийнявши цілому законопроект № 
8352, Рада внесла зміни в Податкової кодекс 
і списала борги підприємств ПЕК перед 
держбюджетом, включаючи податкову 
заборгованість.

Списанню також підлягають штрафні 
санкції і пені з ПДВ під час розмитнення 
газу, податковий борг обленерго перед 
бюджетом, визначений станом на 1 січня 
2011 року, і низку інших заборгованостей.

Як повідомляло агентство, у січні 
Рада повторно продовжила строк 
погашення заборгованості за енергоносії 
підприємствами ПЕК до 1 січня 2013 року.

XVIII Спартакіада працівників енергетики та електротехнічної промисловості

За ініціативою акціонера ПАТ “Хмель-
ницькобленерго” – НАК “Енергетична компанія 
України”, який володіє 70,01%, 16 березня 2011 
р. відбулись чергові загальні збори акціонерів 
Товариства. На розгляд зборів були винесені 
питання затвердження річної звітності органів 
управління та стратегічні напрямки діяльності на 
2011 рік, затвердження річної фінансової звітності, 
розподіл прибутку та порядок нарахування і 
виплати дивідендів, а також щодо змін до Статуту, 
внутрішніх нормативних документів та Положень 
у зв’язку із прийнятими змінами до Закону України 
“Про акціонерні товариства“. На загальних зборах 
відбулось переобрання членів Наглядової ради та 
Ревізійної комісії, вперше їх обрання здійснювалось 
шляхом кумулятивного голосування, та визначено 
умови цивільно-правових трудових договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради. 

Реєстрація прибулих на збори акціонерів 
та підрахунок голосів під час голосування 

Загальними зборами акціонерів було 
затверджено звіти за 2010 рік Виконавчого 
органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та 
стратегічні напрямки діяльності на 2011 рік, 
прийнято рішення про розподіл прибутку, у 
тому числі 30% – на виплату дивідендів, 65% – 
на розвиток виробництва та 5% – у резервний 
фонд. Прийнято рішення щодо внесення змін 
до Статуту Товариства шляхом викладення його 
у новій редакції, а також про внесення змін до 
внутрішніх нормативних документів: Положення 
про Виконавчий орган, Положення про Загальні 
збори акціонерів, Положення про Наглядову 
раду, Положення про Ревізійну комісію відповідно 
до прийнятого Статуту. Важливою подією для 
акціонерного товариства стало затвердження 
Положень про відокремлені підрозділи райони 
електричних мереж, Старосинявський ЦЦР та 
ЛОК СП “Яблуневий сад” в новій редакції, які 
відповідають сучасним вимогам до діяльності 
підрозділів. 

До складу Наглядової ради ПАТ «Хмельницьк-
обленерго» увійшли акціонери Товариства: 

14-15 травня на стадіоні “Поділля” у м. Хмельницькому 
відбулось відкриття ХVІІІ Спартакіади працівників енергетики 
та електротехнічної промисловості Хмельницької області. 
Привітав учасників Спартакіади Генеральний директор ПАТ 
“Хмельницькобленерго” Олександр Шпак, який побажав всім 
спортсменам успішних виступів, удачі та спортивних перемог. 

17 команд товариства “Хмельницькобленерго” і одна команда 
ВАТ “Укрелектроапарат”, а це понад 300 спортсменів змагались 
за вищі нагороди Спартакіади на спортивній базі Хмельницької 
обласної Ради фізкультурно-спортивного товариства “Україна”. 

Змагання розпочались традиційно з перетягування канату і як 
вже неодноразово було 1 місце зайняли богатирі з Летичівського 
РЕМ, 2 місце несподівано зайняли атлети з Віньковецького РЕМ, а 3 
місце – представники команди ВАТ “Укрелектроапарат”. 

Далі у напруженій бротьбі за перемогу у силових видах 
спорту місця розподілились наступним чином: з армреслінгу: 

1 місце – ВАТ “Укрелектроапарат”, 2 місце – Департамент ВЕМ, 
3 місце – Летичівский РЕМ; з гірьового спорту: 1 місце – ВАТ 
“Укрелектроапарат”, 2 місце – Летичівский РЕМ, 3 місце – команда 
Дирекцій “Хмельницькобленерго”. 

ВАТ “Укрелектроапарат” також став переможцем з волейболу, 
“срібло” у спортсменів Департаменту ВЕМ, “бронза” дісталась 
Дирекціям Товариства. 

Цікаво пройшли змагання з міні-футболу. 1 місце у Департамента 
ВЕМ, 2 місце у Волочиського РЕМ і 3 місце у Дунаєвецького РЕМ.

У змаганнях на шахівницьких дошках призерами стали 
відповідно місцям ВАТ “Укрелектроапарат”, Дирекції товариства 
“Хмельницькобленерго” та Городоцький РЕМ. 

Результати змагань з вищезазначених видів спорту 
зараховуються в залік другого етапу Спартакіади ПАТ 
“Хмельницькобленерго”. 

На майданчику Дитячо-юнацької спортивної школи № 3 
“Спартак” виступали теннісісти. Призові місця в цому виді зайняли: 

1 місце – ВАТ “Укрелектроапарат”, 2 місце – Хмельницький РЕМ, 3 
місце – Віньковецький РЕМ. 

Загальнокомандні місця ХVІІІ-ої Спартакіади працівників 
енергетики та електротехнічної промисловості розподілились 
таким чином: 1 місце – ВАТ “Укрелектроапарат” (196 очок), 2 місце – 
Департамент ВЕМ (172,5 очок), 3 місце – Летичівський РЕМ (170 очок), 
4 місце – Дирекції “Хмельницькобленерго” (166,5 очок), 5 місце – 
Віньковецький РЕМ. (142 очок). 

За підсумками виступів команд на двох Спартакіадах ПАТ 
“Хмельницькобленерго” загально-командні місця виглядають так: 
1 місце – Дирекції “Хмельницькобленерго” (196 очок), 2 місце – 
Департамент ВЕМ (193 очка), 3 місце – Летичівський РЕМ (188 очок), 
4 місце – Хмельницький РЕМ (134 очка), 5 місце – Віньковецький РЕМ 
(119 очок). 

Володимир Герасименюк,
інструктор-методист по фізкультурі і спорту

проводились з урахуванням вимог Закону “Про 
акціонерні товариства”, що забезпечували 
Реєстраційна та Лічильна комісії. На підставі Законів 
України “Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні”, “Про акціонерні товариства” 
та Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, 
проведенням загальних зборів, голосуванням 
та підбиттям його підсумків на загальних зборах 
акціонерних товариств, затвердженого рішенням 
ДКЦПФР від 22.12.2009 р. № 1607, Хмельницьким 
територіальним управлінням було здійснено 
нагляд за реєстрацією акціонерів. Згідно 
Протоколу ДКЦПФР від 16.03.2011 р. порушень під 
час контролю за реєстрацією акціонерів не було 
виявлено. 

На збори зареєструвалось акціонерів та 
представників акціонерів із кількістю голосів 
89,48% від загальної кількості голосуючих акцій 
Товариства, чим досягнуто кворум, достатній для 
проведення зборів та прийняття рішень. 

Чижевська Ірина Анатоліївна, Шкура В’ячеслав 
Петрович, Гайдамака Наталія Володимирівна, 
Євченко Світлана Василівна, Деревянченко 
Міла Болеславівна, Судак Ігор Олександрович 
(представник VS Energy International N.V.), НАК 
«Енергетична компанія України».

Відбулись зміни у складі Ревізійної комісії 
ПАТ «Хмельницькобленерго», до якої увійшли 
акціонери Товариства: Палійчук Наталія 
Олексіївна, Сільченко Юрій Валерійович, Сич 
Наталія Федорівна, Іонова Оксана Борисівна, 
Соловйова Жанна Михайлівна. 

Згідно п.7.11 Статуту Товариство письмово 
повідомило акціонерів, які мають право на 
отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок 
та строк їх виплати після прийняття рішення 
Наглядовою радою з цього питання. 

Підсумки голосування на Загальних зборів 
акціонерів розміщено на веб-сторінці у розділі 
“Акціонерам”. 

Лариса Полоневич, 
начальник відділу корпоративного управління


