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У 1996 році Фондом держмайна України було прийнято 
рішення про приватизацію ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго».

У 1998 році Головою правління обрано Шпака 
Олександра Леонідовича, нині генеральний директор ПАТ 
«Хмельницькобленерго».

У 2002 році формуються лінійні енергозбутові дільниці. У 
цьому ж році введено в дію лікувально-оздоровчий комплекс 
санаторій-профілакторій «Яблуневий сад».

У 2003 році у центрі Хмельницького відкрито сервісний 
центр обслуговування споживачів. 

Ч А С  •  П О Д І Ї  •  Л Ю Д И
Відповідно до Наказу Президента України від 04.04.1995 

«Про структурну перебудову в електроенергетичному 
комплексі України», наказу Міністерства енергетики та 
електрифікації України від 17.08.1999 № 157 державне 
енергопостачальне підприємство «Хмельницькобленерго» 
перетворено у державну акціонерну енергопостачальну 
компанію «Хмельницькобленерго» (у подальшому 
перейменовано у відкрите акціонерне товариство Енерго-
постачальна компанія «Хмельницькобленерго»). 

У 2004 році розпочато, а в кінці 2005 року впроваджено 
систему управління якістю.

У лютому 2009 року німецький орган з сертифікації 
DQSGmbH видав сертифікат, який засвідчив, що система 
управління якістю відповідає вимогам стандарту ISO 
9001:2008.

В 1997-2010 роках «Хмельницькобленерго» включається 
до рейтингу 100 кращих компаній України.

В червні 2011 року Кабінет Міністрів України прийняв 
рішення про продаж 45% акцій ПАТ «Хмельницькобленерго».

20-річчя Незалежності України 
За цей час Компанія пройшла значний 

шлях становлення, утвердилась як одна з 
провідних компаній в енергетичній галузі та 
отримала визнання на міжнародному рівні. 
Колектив Компанії завдяки обраній стратегії, 
спрямованій на максимальне задоволення 
потреб споживачів електроенергії під гаслом 
“Споживач – найвища цінність Компанії”, 
та здійсненим заходам по забезпеченню 
надійного електропостачання, а також своїй 
наполегливій і творчій праці досяг високих 
результатів. Ми гордимося тим, що Компанія 
є переможцем Всеукраїнського конкурсу 
“Лідер паливно-енергетичного конкурсу” 
в номінаціях “Підприємство (організація)”, 
“Керівник підприємства”, “Інноваційний 
проект”, постійно входить до рейтингів 
“ТОП-100”, “Гвардія-500”, “Кращий платник 
податку”, нагороджена Дипломом “Лідер 
промисловості та підприємництва України” 
та отримала багато інших відзнак. Заслугою 
колективу Компанії є також відзначення її 
Лауреатом національного конкурсу якості з 
врученням сертифікату EFQM на відповідність 
системи менеджменту Компанії рівню ділової 
досконалості в Європі 4-и зірки. Компанія 
реалізує принципи Європейської моделі 
ділової досконалості: задоволений Споживач 
– задоволений Персонал – задоволений 
Виробник електроенергії – задоволений 
Акціонер – задоволене Суспільство.

У переддень 20-річчя Незалежності України свій день 
народження відзначає колектив ПАТ «Хмельницькобленерго». 
Шістнадцять років тому державне енергопостачальне підприємство 
у «Хмельницькобленерго» було перетворене у державну акціонерну 
енергопостачальну компанію «Хмельницькобленерго» (у подальшому 
Публічне акціонерне товариство «Хмельницькобленерго»).

16-ліття у житті людини – то перша сходинка у доросле життя. 
Юнак чи дівчина отримують паспорт і роблять перші кроки у 
самостійне життя. А для обласних енергетиків то не перша, а вже 
шістнадцята сходинка, яку вони впевнено долають у новій якості 
– як потужне, самодостатнє, знане не тільки в області, Україні, а й у 
багатьох країнах світу підприємство.

Не скажемо, що шлях той дається легко. Піднятися на кожен 
щабель – треба докласти чимало зусиль колективу. І він те робить. 
Через удосконалення системи управління та енергозбутової роботи 
виходить на рівень енергопостачального підприємства європейської 
моделі ділової досконалості. При цьому в основі стратегії розвитку 
був і є основним принцип «Споживач – найвища цінність Компанії». 
Попереду відкриваються нові горизонти – гряде приватизація. Та в 
свої 16 літ ПАТ «Хмельницькобленерго» готове до будь-яких перемін. 
Готове впевнено ступити на новий вищий щабель своєї діяльності.

Про все це та багато інше йшлося на прес-конференції 
генерального директора Товариства О.Л. Шпака з журналістами 
місцевих та республіканських засобів масової інформації 12 серпня 

Молюсь до тебе…
Молюсь до Тебе, Отче наш 

безсмертний,
За матір первозданну, за дитя.
Не дай надіям в безнадії вмерти.
Дай Україні радісне життя!
Дай сили йти невтомно за 

метою,
Торуючи крутий, нелегкий шлях.
Життя своє зрівняти лиш з 

тобою.
Любов’ю щедро повнити серця.
На тебе, Милосердний, уповаю,
Тобі у День Великий б’ю чолом.
Хай завжди благодать свята 

витає
Над містом моїм рідним і селом.

Галина Душнюк, 
провідний інженер відділу маркетингу і збуту 

Славутського РЕМ

Невтомною працею багатьох поколінь 
енергетиків Поділля було закладено міцний 
фундамент для подальшого розвитку 
енергосистеми краю. Продовжуючи справу 
ветеранів енергетики, за 16 років своєї 
діяльності Компанією впроваджено в 
життя багато ефективних рішень, завдяки 
яким досягнуто нормативного балансу 
електроенергії, стовідсоткових розрахунків 
за електроенергію, створено мережу 
сервісних центрів європейського рівня в усіх 
районах області, підвищено рівень надійності 
та якості електропостачання, вдосконалено 
систему менеджменту, забезпечено широке 
застосування інформаційних технологій 
тощо. 

У досягненнях Компанії значна заслуга 
споживачів електричної енергії. Ми завжди 
їм щиро вдячні за високу громадянську 
свідомість та взаєморозуміння, повагу до 
праці енергетиків. Наші здобутки – то і наш 
внесок в утвердження України як незалежної 
держави, в її визнання на міжнародному 
рівні.

У переддень 20-річчя Незалежності 
України вітаю Вас із цією визначною датою, 
бажаю всім великих творчих успіхів, нових 
досягнень та здобутків, впевненості у своїх 
силах, родинного щастя, світла й тепла, добра 
і достатку та подальшого процвітання рідної 
України і нашої Компанії! 

Олександр Шпак,
Генеральний директор ПАТ 

“Хмельницькобленерго”

Прес-конференція генерального директора 
ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександра Шпака 
з представниками засобів масової інформації

Доросле повноліття

Продовження на стор. 3

2011 року. 
Зокрема, Олександр Шпак відмітив: «Наша Компанія – публічна, 

ми відкриті для будь-якого діалогу. Завдяки нашій співпраці, люди 
знають про нас та нашу діяльність».

У 1995 році в рамках реалізації державної концепції 
реструктуризації енергетичної галузі за наказом Міністерства 
енергетики та електрифікації України від 17.08.1995 р. № 157 
на базі Північного та Південного підприємств електромереж і 
Кам'янець-Подільської ТЕЦ ВЕО «Вінницяенерго» було створено 
енергопостачальну компанію «Хмельницькобленерго», на 
яку покладались важливі завдання забезпечення надійного 
енергопостачання регіону.

Міцний фундамент Компанії було закладено ветеранами кількох 
поколінь енергетиків. Першим Головою правління Компанії був 
Заслужений енергетик України Олександр Сергійович Дитюк, вагомий 
вклад у розвиток енергетики краю також внесли Микола Андрійович 
Ігольніков – директор електростанції, директор підприємства 
високовольтних електромереж, пізніше Василь Степанович Железняк 
– директор підприємства високовольтних електромереж, Костянтин 
Євгенович Драган – головний інженер підприємства високовольтних 
електромереж, Михайло Микитович Гарбузенко – начальник 
Хмельницького РЕМ, Мирон Йосипович Даукшис – перший начальник 
Хмельницького міського РЕМ, пізніше Михайло Микитович Гарбузенко 
– начальник Хмельницького міського РЕМ, Петро Іванович Родзяк, 
а пізніше – Олександр Сергійович Дитюк – директора обласного 
підприємства сільських електромереж «Сільенерго», Кратенко Іван 
Іванович – головний інженер підприємства «Сільенерго», Олександр 
Гнатович Муха – головний інженер Хмельницьких північних 
електромереж, пізніше директор Департаменту розподільчих 
мереж та багато багато інших. З лютого 1998 року Компанію очолює 
генеральний директор О.Л. Шпак.

У 1996 році було прийнято рішення про приватизацію Компанії, 
відбулась емісія акцій, 70 % яких залишилось у державній власності. У 
1997 році було започатковано співпрацю з Департаментом розвитку 
Конгресу США, в рамках міжнародної програми на акції Компанії 
Bank of New York були випущені Американські депозитарні розписки 
(АДР), які продаються на торговельних фондових площадках США та 
Європи, що є одним з механізмів виходу на світові фондові ринки та 
залучення інвестицій. 

На початку діяльності ми справились з негативними проявами 
в економіці, сформували персонал, створили повноцінну структуру 
енергопідприємства, значно укріпили ремонтно-виробничі бази 
підрозділів. Було створено у Хмельницькому Сервісний центр 
обслуговування споживачів, визнаний еталоном в Україні. Є 

Дорогі ветерани енергетики! 
Шановні колеги!
Щиросердно вітаю Вас із 20-річчям 

Незалежності України та 16-річчям створення 
компанії “Хмельницькобленерго” .
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Півстоліття в строю: 
Хмельницький міський РЕМ

Славутський РЕМ

Городоцький РЕМУ нинішньому році – році ювілею держави свої ювілеї відзначають шість районів 
електромереж. Славутському РЕМ та Хмельницькому МРЕМ виповнюється 50 років 
з часу створення, Городоцькому, Красилівському, Новоушицькому, Чемеровецькому 
РЕМ – по 45. Історія кожного з них багата на визначні події, її творили самовідданні, 

висококваліфіковані енергетики. І сьогодні в доробку кожного колективу чимало добрих 
справ. То ж на ювілейних урочинах є про що доповісти. 

Про відзначення 45-річчя створення Красилівського РЕМ ми розповідали в 
попередньому номері газети “Енергія”. Нині в своєрідному ювілейному переклику 
надаємо слово керівникам Хмельницького міського, Славутського, Городоцького, 

Новоушицького, Чемеровецького РЕМ.

Нам – п’ятдесят. Але вважаємо, що наше 
родове коріння проростає значно глибше. 
Історія розвитку енергетики м. Хмельницького 
розпочинається з встановлення динамомашин, які 
знаходились у приватному володінні і виробляли 
електроенергію, якою власники динамомашин 
користувалися у господарських цілях. 

Перше державне електропостачання 
Проскурова здійснювалося локомобілями 
марки “Вольф” загальною потужністю 245 кВт і 
динамомашинами потужністю 180 кВт. У 1928 році 
розпочалося, а за 5 років закінчилося будівництво 
дизельної електростанції імені 13-річчя РККА 
потужністю 792 кВт. У 1938 році монтується 
генератор заводу “Електросила” потужністю 416 
кВт.

Під час війни фашисти підірвали будівлю 
дизельної електростанції і машини. Місто було 

Електрогосподарство Славутчини є одним 
з найбільших у Хмельницькій області. На балансі 
Славутського району електричних мереж 
знаходиться 608 км повітряних ліній 10 кВ, 883 
км повітряних ліній 0,4 кВ, 150 км кабельних ліній 
10/0,4 кВ, 413 трансформаторних підстанцій 10/0,4 
кВ, 8 підстанцій 35/10 кВ, 4 підстанції 110/35/10 кВ.

Славутський РЕМ ПАТ «Хмельницькобл-
енерго» обслуговує споживачів Славути та 
Нетішина, а також 79 населених пунктів району. Це 
35456 побутових і 1262 юридичних осіб. 

В цьому році колектив Славутського РЕМ, а це 
179 працюючих осіб, святкує свою ювілейну дату – 
50-річчя з часу заснування підприємства.

Чимало подій різного плану вмістили ці 
роки. Непростий період становлення, розвитку і 
зміцнення підприємства, часи злетів і падінь, вагомі 
успіхи останніх років як результат самовідданої, 
невтомної праці Славутських енергетиків, значна 
частина яких – досвідчені фахівці, справжні 
майстри своєї справи.

Особливою увагою користуються на 
підприємстві ветерани праці, ті, хто багато років 

знеструмлене. Після війни електроенергетика міста 
відновлялася. Працюють локальні електростанції 
на промислових підприємствах, вводяться в 
експлуатацію один за одним чотири енергопоїзди. 

З 1962 року місто повністю переведено на 
централізоване електропостачання. І з вересня 
1961 року вже почав працювати Хмельницький 
міський район електричних мереж. Його першим 
начальником був Мирон Йосипович Даукшис. 
В.М. Хомусько, Г.Є. Фендріков, І.В. Параскевич, В.А. 
Мішин, М.М. Гарбузенко, Г.П. Власюк – це тільки 
маленький перелік людей, які стояли біля витоків 
РЕМ 

Історія наша багата, та ми вже дивимось 
на сьогоднішній день. Сьогодні Хмельницький 
МРЕМ – велике енергопостачальне підприємство. 
Тільки упродовж 2006-2010 років побудовано 23 
трансформаторні підстанції, 11,87 км кабельних 
ліній 10 кВ та 3,75 км кабельних ліній 0,4 кВ, 5,1 км 
повітряних ліній 10 кВ та 4,42 км повітряних ліній 
0,4 кВ.

Нині працюємо над подальшим розвитком 
електричних мереж. На наступні п'ять років 
передбачається провести реконструкцію понад 36 
км повітряних ліній 10 і 0,4 кВ, прокласти близько 
50 км кабельних ліній, ввести 9 трансформаторних 
підстанцій.

Говорячи про зроблене, про перспективу, ми 
бачимо й ті проблеми, упущення, які потребують 
вирішення. Це, передусім, реалізація електроенергії, 
відпущеної юридичним споживачам, виконання 
нормативу і завдання по зменшенню ТВС та 
багато інших питань. Вважаємо, що 20-те місце 
за рейтинговими показниками енергозбутової 
діяльності серед районів електромереж ПАТ 
“Хмельницькобленерго”, то не наше місце. Ми 
повинні бути, і, впевнений, будемо серед лідерів 
обласних енергетиків. 

Андрій Босий, 
начальник Хмельницького МРЕМ

Городоцький район електричних мереж ПАТ 
“Хмельницькобленерго” обслуговує споживачів 
Городка, Сатанова та 72 населених пунктів. Подаючи 
електроенергію, ми тісно співпрацюємо зі всіма 
споживачами району. Електроенергетики району 
обслуговують велику мережу соціально-культурних 
закладів: 9 лікарень, поліклініку, 55 фельшерсько-
акушерських пунктів, 69 шкіл, 67 будинків культури 
і клубів, 61 масову бібліотеку, ряд торгівельних, 
побутових закладів і комунальних підприємств. 
Загалом Городоцький район електричних мереж 
постачає електроенергію 23514 побутовим 
споживачам і 692 юридичним особам. Корисний 
відпуск електроенергії сягає понад 38 млн. 650 тис. 
кВтг на суму більше 4,5 млн. грн.

Для цього створена потужна матеріально-
технічна база, запроваджено новітні технологічні, 
економічні, організаційно-управлінські механіз-
ми високопродуктивної роботи і надання 
споживачам електроенергії якісних послуг. 
На балансі Городоцького району електричних 
мереж знаходиться 880 км повітряних ліній 10 кВ, 
1050 км повітряних ліній 0,4 кВ, 16 км кабельних 
ліній, 424 трансформаторних підстанції 10/0,4 
кВ загальною потужністю 70000 кВА, працює 2 
підстанції потужністю 110 кВ та 6 підстанцій 35 кВ 
загальною потужністю трансформаторів 70000 
кВА. 25 одиниць сучасної автотранспортної 
техніки і спецмеханізмів. Усе це вимагає високого 
професіоналізму експлуатаційників. Тому тут 
сформований професійно підготовлений колектив 
інженерно-технічних спеціалістів, менеджерів 
виробництва і послуг.

Історія електрифікації району цікава 
важливими віховими подіями будівництва 
і введення потужних об’єктів енергетики – 
від локомотивних дизельних до ефективних 
гідроелектростанцій, енергопоїзда, широких 
державних мереж електропостачання. За цим 
стоїть титанічна праця енергетиків району, області, 
країни. Вкладені величезні кошти, матеріально-
технічні ресурси для того, щоб подоляни могли 
комфортно влаштувати свій побут і відпочинок, 
користуватися найновішими досягненнями науки 
і техніки. Саме електрифікація краю є залогом 
використання новітньої радіоелектронної 
побутової, телерадіоапаратури, механізації і 
автоматизації виробничих процесів. Генеральний 
директор ПАТ “Хмельницькобленерго” О.Л. 
Шпак з гордістю небезпідставно наголошує: 

“Електроенергетики – це особливі люди, які, 
немов Данко, дарують людям світло і тепло. Вони 
не хизуються своєю нелегкою щоденною працею, 
їх не завжди знають в обличчя, але без скромного 
внеску кожного з них не було б електроенергетики, 
не було б комфортного життя для кожного з нас”. 
І це справедливо підтверджує історія і сучасна 
діяльність району електричних мереж.

Для якісного обслуговування всієї 
системи енергозабезпечення Городоччини в 
райелектромережі створено і функціонує ряд 
важливих підрозділів, працівники яких вдень і 
вночі на своїх постах. Першими, хто відповідає за 
надходження електроенергії в мережах району, 
приймає виклик від споживачів про пошкодження 
чи відключення ліній електропередач, є диспетчери 
оператовно-диспетчерської служби – А. Ломай, В. 
Кушнір, І. Жанжан, А. Божкевич. Під керівництвом 
досвідченого енергетика С. Беднаровського ці 
люди та ще п’ятеро електромонтерів, четверо 
водіїв несуть службу, як кажуть, “на передовій”.

Ще один не менш важливий підрозділ – 
розподільчих мереж – слідкує за безперебійним 
постачанням електроенергії всім споживачам 
району. Капітальний, поточний ремонт, 
пошкодження в мережі – це безпосередній 
обов’язок п’яти бригад електромонтерів під 
керівництвом майстрів з ремонту розподільчих 
мереж С. Дроника, С. Дволітка, М. Мостового, В. 
Кекеля, Г. Бігняка.

Реалізація та розрахунки за електроенергію 
мають бути вчасними. Цим опікується відділ 
маркетингу та збуту, куди входить бригада 
по заміні лічильників (майстер В.  Гуменний), 
начальники виробничих дільниць — В. Банас, С. 
Слободян, А. Оржеховський, О. Костюк, а також 21 
контролер енергонагляду та 4 контролери столу 
довідок, які відповідають за розрахунки побутових 
споживачів.

Транспортним забезпеченням керує 
досвідчений майстер з ремонту транспорту 
А. Печенюк. 19 водіїв, 3 трактористи, слюсар, 
газоелектрозварник турбуються за вчасний вихід 
техніки на роботу.

тому стояв біля витоків його створення. В історію 
Славутьского РЕМ назавжди вписано імена В. 
Халанчука, О. Красовського, П. Жогана, О. Панасюка, 
Р. Бабіна, В. Бєлого та ін. Під керівництвом В. 
Бєлого Славутський РЕМ перетворився на сучасну 
енергетичну ланку півночі Хмельниччини.

Нині колектив Славутського РЕМ очолює 
фахівець з чималим досвідом роботи Д.В. Дебопре. 
Під його керівництвом колективом підприємства 
проведено значну роботу по забезпеченню 
населення, промисловості і сільського господарства 
району якісним і надійним електропостачанням.

У 2011 році встановлено розвантажувальні 
підстанції у Славуті, у с. Перемишель, планується 
встановлення такої ж підстанції в с. Гута. Замінено 
повітряні лінії 0,4 кВ в с. Іванівка, розпочато заміну 
ПЛ-0,4 кВ у селах Киликиїв та Модестівка; замінено 
частину існуючих мереж у селах Мухарів, Берездів, 
Ногачівка.

Завдяки злагодженій координації роботи 
дільничних підстанцій оперативно ліквідовуються 
всі обриви та аварійні ситуації на лініях та 
обладнанні (майстри О. Прилуцький, В. Левчук, 
П. Горбатюк, Б. Шевчук). Частково вдосконалено 
матеріально-технічну базу Славутського РЕМ. 
Значна увага на виробництві приділяється 
питанням безпеки праці, за які тепер відповідає 
молодий інженер О. Бублик.

Сучасне життя з кожним днем висуває 
все серйозніші вимоги до якості та умов 
енергозабезпечення як промислових, так і 
побутових споживачів. Колектив відділу маркетингу 
і збуту, його інженерний та контролерсько-
кур’єрський склад систематично працюють над 
підвищенням відсотка реалізації продукції та 
зменшенням втрат електричної енергії.

Приємно відмітити, що за відсотком 
втрат Славутський РЕМ у рейтингу ПАТ 
«Хмельницькобленерго» є кращим серед усіх 
районів області.

Протягом 2010-2011 років на підприємстві 
зменшено на 2 млн. грн. дебіторську заборго-
ваність. Славутський РЕМ відповідає на всі 
виклики часу. Віримо, що так триватиме і надалі, 
адже міцний і досвідчений колектив підприємства 
впевнено дивиться у майбутнє.

Дмитро Дебопре,
начальник Славутського РЕМ

Колектив РЕМ здійснює заміну, реконструкцію 
та модернізацію трансформаторних підстанцій, 
ліній електропередачі, які вичерпали свій ресурс, 
на новітніх технологіях. Скажімо, у 2010 році 
тільки в Городку та навколишніх селах на ці цілі 
використано понад півтора мільйона гривень.

У центрі міста встановлена нова 
трансформаторна підстанція потужністю 100 кВт, 
до ще однієї реконструйованої трансформаторної 
підстанції замінено повністю повітряні лінії 
потужністю 10 кВт та 0,4 кВт на нові, так звані СІП 
(самонесучий ізольований провід), які не бояться 
намерзання, вітру, снігопадів. Спільними силами 
енергетиків району та місцевих рад відновлено 
вуличне освітлення на вулицях райцентру, у 
селах Лісогірка, В. Карабчиїв, Сатанівка, Пильний 
Олексинець, Веселець, Бедриківці, Іванківці, 
Юринці, Лісоводи, Н. Пісочна та в ряді інших 
населенних пунктів роботи продовжуються.

По рейтингу показників роботи товариства 
Городоцький РЕМ у 2009 році зайняв почесне III 
місце, за підсумками роботи 2010 року – II місце, за 
перше півріччя 2011 року – І місце. Головний девіз 
товариства: “Споживач – найвища цінність”, надійне 
та якісне елекропостачання для споживачів району 
головний пріоритет у діяльності Городоцького 
РЕМ. 

Діюча стратегія енергетиків у сфері якості 
базується на задоволенні потреб споживача в 
електроенергії, як головного інвестора галузі. Ми 
прагнемо до повного і ефективного використання 
людських, матеріальних та фінансових ресурсів. 
Розвиток Товариства і наше благополуччя залежить 
від благополуччя наших споживачів і партнерів. Ми 
сприяємо професійній та творчій самореалізації 
всіх наших співробітників. Постійно оптимізуємо 
всі наші виробничі процеси.

Своїми досягненнями енергетики району 
достойно поєднують свій 45-річний ювілей із 
Днем народження Держави – 20-ю річницею Дня 
Незалежності України.

Кожен працівник на своєму робочому місці, 
виконуючи свої посадові обов’язки вносить 
свою частку в розвиток підприємства, отримує 
матеріальні блага для своєї сім’ї, родини і таким 
чином сприяє в цілому розбудові та розквіту нашої 
Держави.

Віктор Слободян, 
начальник Городоцького РЕМ
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Новоушицький РЕМ

Чемеровецький РЕМ

Енергетика Чемеровецького району 
розпочала свій розвиток в повоєнні роки з 
малопотужних електрогенераторів, змонтованих 
на спорудах млинів, що приводились в дію за 
допомогою води малих річок для виробничих 
та сільсько-господарських потреб і освітлення у 
вечірні та ранішні години.

Чемеровецький РЕМ – відокремлений 
підрозділ публічного акціонерного товариства 
“Хмельницькобленерго”. РЕМ заснований в 1996 
році на базі Боднарівської ГЕС. На даний час в 
Чемеровецькому РЕМ працює 97 працівників.

Основним напрямком діяльності РЕМ 
є: передача та розподіл електричної енергії 
юридичним та побутовим споживачам 
району; облік та реалізація електроенергії як 
товару; ремонт та технічне обслуговування 
силового обладнання; надання послуг щодо 
електрозабезпечення споживачів.

Основними клієнтами, а також інвесторами 
є споживачі електричної енергії, яких в районі 
нараховується 18223.

Протягом 2010-2011 років за рейтинговими 
показниками Чемеровецький РЕМ входив до 
кращих РЕМ області. За сім місяців 2011 року 
знизилось ТВЕ на 1,7% або на 71,921 тис. кВтг. 
Реалізація збільшилась на 129 тис. грн. Збільшились 
обсяги продажу електроенергії на 1млн. 676 тис. 
кВтг.З початку року відремонтовано ПЛ-0,4 кВ 
73,04 км на загальну суму 205,988 тис. грн., ПЛ-10 
кВ протяжністю 57,9 км на загальну суму 80,087 
тис. грн., побудовано розвантажувальні підстанції 
в с. Вишнівчик та Чорна. Відремонтовано 48 шт. ТП 

10/0,4 на суму 62,941 тис.грн.
Проведено огляди ПЛ-0,4кВ 100,8 км, 

розчищено трас 24,518 км на загальну суму 
37507,86 грн. Проведено огляд ПЛ-10 кВ 36,37 
км, розчищено трас 59,1 км на суму 107584,6 грн. 
Проведено огляд 309 підстанцій на суму 41943,51 
грн.

З 2007 року в РЕМ працює швейний цех, 
який забезпечує потребу обленерго в спецодязі. 
В асортименті швейного цеху: куртки утеплені, 
напівкомбінезони, костюми робочі, рукавиці 
брезентові, халати жіночі. В 2010 році відкрився цех 
з ремонту автомобільних двигунів внутрішнього 
згорання.

Середня заробітна плата на підприємстві 
складає 2125 грн., що є одним з найвищих 
показників в районі.

Серед засновників та людей, які внесли 
вагомий внесок у розбудову енергетичної 
галузі Чемеровеччини: Чорний Іван Антонович, 
Гоцуляк Анатолій Мефодійович, Ткач Анатолій 
Юхимович, Вітвіцький Казимір Йосипович, 
Старушок Олександр Васильович, Бачило Микола 
Андрійович, Гаврилюк Аркадій Яковлевич, 
Яковчук Аполон Іванович, Буличов Костянтин 
Миколайович, Козьмін Гнат Ілліч, Коломія Іван 
Андрійович, Самойлюк Федір, Чекінда Степан 
Миколайович, Ткач Дмитро Антонович, Цельора 
Віктор Лазарович, Мороз Михайло Степанович, 
Гута Іван Романович, Молчанов Анатолій 
Костянтинович.

Сьогодні традиції старшого покоління 
підримують та продовжують інженерно-технічні 
працівники Головатий Леонід Михайлович, 
Задоянчук Василь Васильович, Кухаришен 
Михайло Кузьмич, електромонтери Тернавський 
Анатолій Станіславович, Баран Анатолій Євгенович 
та багато інших.

Тепло, шана і велика подяка цим людям! 
Вони – творці історії Чемеровецького РЕМ, історії 
“Хмельницькобленерго”, нашої держави, яка 
відзначає вже 20-ту річницю Незалежності.

Сергій Берладін, 
в.о. начальника Чемеровецького РЕМ

Н О В И Н И  П Р Е С - С Л У Ж Б И

У річницю від дня створення Компанії 
“Хмельницькобленерго” та 45-річчя від дня 
заснування Новоушицького РЕМ адміністрація та 
профком вітає усіх працівників Компанії з цими 
датами. Зичимо здоров’я, щастя, наснаги та успіхів 
на виробничій ниві. 

Новоушицький район електричних мереж 
ПАТ “Хмельницькобленерго” обслуговує спожи-
вачів електроенергії смт. Нова Ушиця на 58 
населених пунктів, підпорядкованих селищній та 
19 сільським радам, що розкинулися на узбережжі 
Дністра і розлогих схилах подільських гір Товтри. 

На балансі Новоушицького РЕМ знаходиться 
25 ліній електропередач 10 кВ протяжністю 461,8 
км, 538 повітряних ліній 0,4 кВ протяжністю 797,2 
км та 291 трансформаторна підстанція 10/0,4 кВ.

Загалом Новоушицький РЕМ надає свої 
послуги з постачання електроенергії 13450 
побутовим споживачам і 485 юридичним собам. 
Корисний відпуск електроенергії за рік становить 
24 млн. кВтг. Відпуск електроенергії на господарські 
потреби на рік 289070 кВтг. Технологічні витрати 

09.08.2011 – Поповнення 
молодими спеціалістами ПАТ 
“Хмельницькобленерго”

13.08.2011 – Введення особливих 
умов безпечного виконання робіт у 
ПАТ “Хмельницькобленерго”

22.08.2011 – Закриття літнього 
оздоровчого сезону 2011 в дитячому 
оздоровчому містечку “Джерельце”

22.08.2011 – Начальник 
Хмельницького РЕМ на обласній 
Дошці Пошани

18 молодих спеціалістів - випускників 
Вінницького і Київського політехів прийнято на 
роботу за цільовим направленням у різні структурні 
підрозділи ПАТ “Хмельницькобленерго”. 

9 серпня вони зустрічалися з генеральним 
директором Товариства О.Л.Шпаком. Олександр 
Леонідович розповів про історію і перспективи 
розвитку “Хмельницькобленерго”, його традиції, 
можливості кар’єрного зростання кожного 
працюючого, відповів на запитання присутніх. 

В урочистій обстановці відбулось закриття 
літнього сезону - 2011 дитячого оздоровчого 
містечка “Джерельце”. У сезоні 2011 року за 
чотири зміни відпочили та оздоровились майже 
700 дітей. 

Директор дитячого містечка “Джерельце” 
Олег Віш привітав присутніх з успішним 
завершенням літнього оздоровчого сезону, 
відмітив хорошу роботу всіх працівників 
табору, вихователів, вожатих. За сумлінну 
працю, добросовісне ставлення до посадових 
обов’язків, вклад в оздоровлення дітей вони були 
нагороджені грамотами. 

На урочисте закриття кожний загін підготував 
свій виступ, грамотами були відмічені кращі 
активісти, спортсмени, співаки та танцюристи. 
Завершилось свято традиційно великим багаттям, 
дискотекою, обміном вражень. 

приміщення та відведена земельна ділянка під інженерно-лабораторний корпус Компанії. Проведено 
реконструкцію виробничої бази Летичівського РЕМ.

У рамках Інвестиційної програми здійснюється будівництво, реконструкція та модернізація 
електричних мереж, трансформаторних підстанцій, виробничих баз районів електричних мереж з метою 
підвищення надійності та якості електропостачання, створення належних умов для обслуговування 
споживачів. У 2010-2011 роках проведено реконструкцію підстанцій 110 кВ «Нетішин», «Центральна», 
«Озерна», «Південна», ПЛ-110 кВ Боришківці – Кам'янець-Подільська-330, ліній електропередач ПЛ-10 
кВ та ПЛ-0,4 кВ з використанням сучасних технологій та обладнання. У місті Хмельницькому розпочато 
будівництво підстанцій 110 кВ «Лезневе», «Прибузька» та лінії 110 кВ до них, на черзі ПС-110 кВ «Озерна-2», 
«Західна» та лінії 110 кВ до них. Планується виконати реконструкцію ПС-110 кВ «Славута», «Східна», 
«Дубове», «Термопластавтомат». 

У Нетішині створено підрозділ для обслуговування прийнятих на баланс міських електромереж, 
реалізовано пілотний проект реконструкції електромереж садибної частини міста Нетішин з переведенням 
більш ніж 600 домогосподарств на електроопалення, електропідігрів води та електроплити, а також 
зовнішнього освітлення.

Значна увага приділяється підвищенню соціальної функції електроенергетики, виконується 
обласна програма по переведенню на електроопалення шкіл, дитячих садків, лікарень, ФАП тощо, на що 
виділяється біля 50 млн. грн. бюджетних коштів. «Хмельницькобленерго» є лідером в Україні з переведення 
на електроопалення житлових будинків та об'єктів соціальної сфери.

Ми – перші серед енергетичних компаній, що стали на шлях процесного менеджменту, пройшли 
зовнішню міжнародну атестацію, система менеджменту Компанії сертифікована на відповідність 
стандартам ISO 9001:2008. Подальшим етапом є впровадження інтегрованої системи управління якістю 
на основі стандартів ISO 14001, OHSAS 18001. Завершується створення єдиної автоматизованої системи 
управління ресурсами на платформі mySAP.

Олександр Шпак відповів на запитання журналістів, які стосувались подальшої приватизації Компанії, 
перспектив розвитку, досягнень Компанії за роки Незалежності, будівництва сучасної підстанції ПС-110 кВ 
по вул. Прибузькій у Хмельницькому та інших питань.

Прес-служба ПАТ «Хмельницькобленерго»

на рік становлять 4518825 кВтг або 15,87 %. Всього 
надходження електроенергії в мережу РЕМ за рік 
складає 28472196 кВтг.

В останні роки Новоушицький РЕМ забезпечує 
100-відсоткову оплату абонентів за спожиту 
електроенергію, не перевищує технологічних 
витрат на її транспортування, здійснює надійний 
соціальний захист працюючих, вчасно сплачує 
податки та обов’язкові платежі. 

Одночасно бригади РЕМ постійно виконують 
експлуатаційні роботи, що покращує якість 
постачання електроенергії споживачам та 
приводить до зменшення технологічних витрат. 
Крім того, підприємством планується побудувати 
розвантажуальну підстанцію 10/0,4 кВ в с. Заміхів, 
виконати реконструкцію ПЛ-0,4 кВ в с. Заміхів. 

Для покращення умов праці працівників 
РЕМ проводиться ремонт адмінбудинку, гаражів 
та планується провести асфальтування території 
підприємства. 

Енергетики Новоушицького району 
впевнено виконують своє відповідальне завдання 
із забезпечення надійного електропостачання 
своїх абонентів, що створює сприятливі умови 
для життєдіяльності і розвитку усіх сфер і галузей 
краю. Тож як ювілей держави, так і підприємства 
зустрічаємо з добрим настроєм і щирим бажанням 
не зупинятися на досягнутому, здобувати ще кращі 
результати в роботі.

Іван Михайлиця,
начальник Новоушицького РЕМ

Доросле повноліття
Продовження. Початок на стор. 1

13 серпня відбулася розширена нарада 
за участю керівників районних електричних 
мереж. Йшлося про посилення контролю щодо 
запобіганню нещасним випадкам під час виконання 
робіт у діючих електроустановках та про введення 
особливих умов безпечного виконання робіт на 
підприємствах електроенергетики. 

Учасники наради також проаналізували 
підсумки роботи за липень та сім місяців загалом. 
Особлива увага була приділена енергозбутовій 
діяльності. Зокрема, гострій критиці піддано 
керівників Хмельницького, Кам’янець-
Подільського міських та Славутського районів 
електромереж, в яких найбільше споживачів 
наростили борги по оплаті за електроенергію.

У виступах О.Л. Шпака, його заступників Б.В. 
Кравця, А.Г. Степанюка поставлено конкретні 
завдання щодо збалансування надходжень 
і витрат, забезпечення фінансової стійкості 
Товариства.

Напередодні 20-річчя Незалежності України 
традиційно відбулось урочисте відкриття обласної 
Дошки Пошани “Кращі люди Хмельниччини”. 
На Дошку Пошани занесений і представник 
ПАТ “Хмельницькобленерго” – начальник 
Хмельницького району електричних мереж (РЕМ) 
Нечипорук Микола Дмитрович. 

М.Д. Нечипорук зробив вагомий особистий 
внесок у впровадження передових методів 
експлуатації повітряних ліній електропередач 
та енергетичного устаткування. З особливою 
відповідальністю відноситься до виконання 
виробничих показників, зменшення дебіторської 
заборгованості, дотримання балансу відпущеної 
і спожитої електроенергії, оплаті за спожиту 
електроенергію на 100 і більше відсотків. 
Микола Дмитрович вніс ряд раціоналізаторських 
пропозицій щодо зменшення технологічних витрат 
електроенергії (ТВЕ), підвищення надійності 
роботи повітряних ліній електропередач.

За сумлінне ставлення до виконання 
посадових обов’язків, високий професіоналізм, 
особистий внесок у розвиток енергетики регіону 
Микола Нечипорук нагороджений Грамотою 
Міністерства палива та енергетики України 
та удостоєний звання «Відмінник енергетики 
України», а також відзначався багатьма іншими 
нагородами.



Засновник ПАТ “Хмельницькобленерго”. Газета виходить щомісячно.
Адреса редакції: вул. Храновського, 11а, м. Хмельницький, 29016 
Друк: ПП Мельник А. А., вул. Чорновола, 37, м. Хмельницький. Тел. 74-69-49
Друк офсетний. Обсяг 2 друк. арк. Тираж 1000 прим. Замовлення № ______

Інформаційно-масове видання “Енергія”.  Реєстраційне св. № 335, серія ХЦ. 
Редакційна колегія: Вашеняк О. І. (головний редактор),  

Ковальчук В. В., Герасимчук М. С., Зозуля І. Є., Ірхін С. І., Савчук В. Ф.,  
Сінкевич Л. В., Шкробот О. П., Полоневич Л. М. 

4 № 8 (168)
серпень 2011 року

Нам в Україні жити, 
нам її творити

Вони народилися вже у незалежній 
Україні, сьогодні їм по 7-14 років. Якою 
бачуть нині свою державу, її майбутнє 

через наступні 20 років. Говорять 
вихованці четвертої зміни дитячого 

оздоровчого містечка “Джерельце” ПАТ 
“Хмельницькобленерго”.

 
24 серпня відзначають як державне свято 

День Незалежності України. Цього дня ми 
згадуємо багату історію нашої держави, героїв 
і видатних людей, які присвятили своє життя 
служінню Батьківщині. Говоримо про переваги 
демократичого шляху розвитку, яким іде наша 
держава, про її місце в сучасному світі, в різних 
галузях науки, техніки мистецтва і культури. На мою 
думку, через 20 років Україна також залишиться 
недоторканою, незалежною, неподільною й буде 
економічно сильною.

Лілія Тимощук, 2-й загін
* * *
Я дуже люблю свою країну Україну. Вона 

гарна і мальовнича. Але я думаю, що через 20 
років Україна стане ще кращою. Буде побільше 
санаторіїв для дорослих і дітей, щоб відпочивати 
і лікуватися. Щоб людям не було сумно, будуть 
поводитись різні змагання, конкурси. Буде 

піклуватися про рідну землю, адже вона не 
може покластися ні на кого іншого. Наша нація 
повинна стати справжньою дитиною неньки 
України, охороняти ї спокіно та мир. Про 
майбутнє України ми тільки мріємо. Воно зазвичай 
видається безхмарним, щасливим і навіть 
ідеальним, але яким воно буде насправді, відомо 
лише ясновидцям. Мені здається, що через 20 
років наша Вітчизна зможе назвати себе самою 
дружньою країною світу. Мені дуже хочеться, 
щоб наша земля не виснажилась, хай вона і надалі 
дивує людей чудовими врожаями.

20 років – це невеликий строк, але й він може 
дати початок тому великому, що у недалекому 
майбутньому приведе нас до досконалості. Ми 
станемо дружними, вмілими, любитемимо один 
одного та будемо справжніми патріотами своєї 
рідної землі.

Марія Скорбитюк, 1-й загін
* * *
24 серпня 1991 року Україна стала 

незалежною. Цей день для України визначений в її 
історії. За 20 років Незалежності України змінилося 
багато чого: устрій влади, шкільна програма і 
т.п. У людей з’явилося відчуття свободи. Також 
Україна успішно представляє себе на олімпіадах 
й спортивних змаганнях. Євробачення відкриває 
все нові і нові голоси нашої рідної Батьківщини. 
Перемога на Євробачення 2004 року, співачки 
Руслани вразила всю Україну. Великі перемоги 
братів Кличків дивують і приголомшують.

Катя Піндель, 3-й загін
* * *
Що змінилося за цей час? Як позначилась 

незалежність України на житті простих українців, 

насаджено багато різних дерев, кущів, квітів, щоб 
було свіже і чисте повітря. І мені здається, що люди 
придумають і зроблять в Україні щось таке, щоб 
прославити її. Наприклад: замок, собор, піраміду. 
Тоді Україна буде просвлена на весь світ, і до нас 
будуть з’їжджатися багато людей з різних країн.

Ліана Шпаченко, 4-й загін
* * *
Науковий прогрес йде все далі й далі. За 

час, як Україна стала незалежною, багато чого 
змінилося. В нас з’явилися сучасні автомобілі, 
соціальні мережі та побутова техніка. Також 
змінилося ставлення до людей, з’явилися нові 
закони, створюються та покращуються умови для 
нашого життя. Через 20 років на дорогах будуть 
їздити мега-швидкі транспортні засоби. Напевне, 
виготовлять такі хімічні засоби, що вбиватимуть 
максимум бактерій, шкідливих для нашого 
здоров’я. І я впевнена, що виготовлять ліки, які 
знешкоджуватимуть ВІЛ та СНІД захворювання.

Україна – незалежна держава, та навіть через 
1000 років вона не стане кращою, якщо ми не 
докладемо зусиль, і не зробимо її наймогутнішою 
державою в світі.

Анастасія Йолтуховська, 2-й загін.
* * *
“Наше майбутнє – в наших руках”, – вислів 

з якого варто почати, адже майбутнє України 
будують Українці.

Усім цікаво, якою буде Україна через 20 років. 
Чи залишаться на ній люди, чи цвістимуть навесні 
вишневі сади, чи буде лунати щира українська 
пісня?

Багато ми можемо запитувати, але відповідь, 
я гадаю, повинні знати лише ми. Саме ми маємо 

Завершилася VІІІ літня Спартакіада працівників енергетики та 
електротехнічної промисловості України, яка проходила в Алушті, 
Крим. Кожен з 5-ти спортсменів Товариства здобув нагороди різного 
гатунку. 

Незміний наш лідер з легкої атлетики контролер Хмельницького 
міського РЕМ Світлана Лазаренко здобула дві “золоті” нагороди 
– з бігу на 100 м і 400 м, а наш красень-богатир, контролер з 
Летичівського РЕМ Олександр Смалюх змінив торішню “бронзу на 
“срібло” з армреслінгу. Тенісисти з Красилівського РЕМ і Кам’янець-
Подільського міського РЕМ здобули “срібло” і “бронзу”. Наш шахіст, 
неодноразовий чемпіон Спартакіади, майстер ФІДЕ Михайло 
Герасименюк у впертій боротьбі поділив з Донецьким та Запорізьким 
спортсменами 3-ю сходинку.

Серед сімнадцяти команд Товариство “Хмельницькобленерго” 
посіло п’яте загальнокомандне місце. 

А на спортивних майданчиках міського пляжу відбулись 
змагання серед ветеранів з пляжного волейболу. У ваговій категорії 
70+ друге місце посіли електромонтер САРМ Олег Гринюк і інженер 
відділу енергозбуту Олег Ципко, у ваговій категорії 100+ друге місце 
у Олега Гринюка і інструктора-методиста з фізкультури і спорту 
Володимира Герасименюка.

Вітаємо усіх спортсменів Товариства із здобутими перемогами 
та минулим Днем фізкультури і спорту, бажаємо здоров’я і спортивних 
успіхів у 2012 році – році спорту. 

Володимир Герасименюк,
інструктор-методист по фізкультурі і спорту 

ПАТ “Хмельницькобленерго”

Спортивні досягнення

досягнення, вагомий особистий внесок у розвиток 
електроенергетичної галузі Хмельниччини 
та з нагоди 20-ї річниці Незалежності України 
електромонтер оперативно-виїзної бригади 
Новоушицького району електричних мереж 
Яровий Олександр Миколайович, майстер 
виробничої дільниці Шепетівського району 
електричних мереж Косовський Микола 
Францович, нагороджені Почесною грамотою 
Хмельницької облдержадміністрації, інженеру з 
організації експлуатації та ремонту розподільчих 
мереж Летичівського району електричних мереж 
Шандизі Віталію Пилиповичу, оголошено Подяку 
Хмельницької облдержадміністрації.

У відповідності до розпорядження голови 
Хмельницької обласної ради за сумлінну та плідну 
працю, високі виробничі досягнення, вагомий 
особистий внесок у розвиток електроенергетичної 
галузі Хмельниччини та з нагоди 20-ї річниці 
Незалежності України майстер виробничої дільниці 
Кам’янець-Подільського району електричних 
мереж Ковальський Петро Олександрович, 
головний інженер Старосинявського району 
електричних мереж Момот Микола Григорович, 
електромонтер з експлуатації розподільчих 
мереж Полонського району електричних мереж 
Сідорський Антон Робертович, контролер 
енергонагляду Дунаєвецького району електричних 
мереж Філіщук Юрій Володимирович, начальник 
виробничої дільниці Камянець-Подільського 
району електричних мереж Садовнік Леонід 
Васильович нагороджені Грамотою Хмельницької 
обласної ради, начальнику гаража служби 
механізації і транспорту Дирекції з матеріально-
технічного постачання та капітального будівництва 
Жуку Миколі Петровичу, техніку підрозділу 
маркетингу та енергозбуту Деражнянського району 
електричних мереж Віхтюк Валентині Георгіївні, 
маляру дільниці господарського обслуговування 
Департаменту високовольтних електромереж 
Кремінській Галині Іванівні, майстру виробничої 
дільниці Старосинявського цеху централізованого 
ремонту Юрковському Олегу Євгеновичу, 
майстру виробничої дільниці Славутського району 
електричних мереж Семенюку Володимиру 

Леонтійовичу оголошено Подяки Хмельницької 
обласної ради.

Підбиваючи підсумки роботи Товариства, 
відзначаючи вагомі особисті досягнення 
працівників у виконанні службових обов’язків і 
виробничих завдань, високу трудову і виконавчу 
дисципліну, особистий внесок у розвиток 
енергетичної галузі та з нагоди відзначення 20-ї 
річниці Незалежності України, —

Н А К А З У Ю :
1. Виплатити нагородженим одноразову 

премію...
2. Нагородити Почесною Грамотою Товариства 

і преміювати:
- Везденецького Василя Івановича, 

електромонтера оперативно-виїзної бригади 
Хмельницького міського району електромереж 
ПАТ “Хмельницькобленерго”;

- Кісіля Віктора Федоровича,  заступника 
начальника служби релейного захисту 
автоматики і контрольно-вимірювальних приладів 
Департаменту високовольтних електромереж ПАТ 
“Хмельницькобленерго”;

- Куца Віктора Петровича, начальника 
виробничої дільниці Теофіпольського району 
електромереж ПАТ “Хмельницькобленерго”;

- Остапчук Людмилу Миколаївну, лікаря-
терапевта відділу соціальної сфери Дирекції з 
управління персоналом і соціальних питань ПАТ 
“Хмельницькобленерго”;

- Чепелюка Миколу Васильовича, старшого 
майстра виробничої дільниці Кам’янець-
Подільського району електромереж ПАТ 
“Хмельницькобленерго”;

- Чернюка Василя Михайловича, електро-
монтера з випробувань та вимірювань служби 
діагностики електротехнічного обладнання 
Департаменту високовольтних електромереж ПАТ 
“Хмельницькобленерго”.

3. Нагородити ряд працівників (перераховано) 
Грамотою Товариства і преміювати.

4. Оголосити ряд працівників (перераховано) 
Подяку Товариства і преміювати. 

 Генеральний директор  О.Л. Шпак 

та чи відгукнеться це в майбутньому нашим 
нащадкам? Саме час преглянути події цих двацяти 
років та підбити підсумки другого десятиліття 
самостійності України.

Люди завжди бажали бути вільними та 
незалежними і докладали якнайбільше зусиль, аби 
не залежати від інших. Нашій Батьківщині вдалося 
вийти на доріжку самостійного життя у 1991 році і 
з того часу не залежати ні від кого. Вона дбає про 
своїх громадян, намагається покращити рівень 
їх життя і робить усе можливе, аби українцям 
жилося якнайкраще. Та чи все у нас виходить, як 
хотілося б? Люди завжди невдоволені тим, що 
мають, усі завжди хочуть чогось більшого, тому 
й нарікають на погане життя. Дехто вирушає за 
кордон у пошуках кращого життя, повертаються 
до дому, зрозумівши просту істину: як би добре не 
було на чужині, найкраще завжди удома.

То що ж усе-таки змінилося за цей час? Чи 
краще стало жити простим українцям? Мабуть 
дійти згоди у цьому питанні українцям не вдасться, 
так як населення нашої країни розділено на різні 
групи за рівнем доходів. Одні, не маючи грошей 
на життя, нарікають на високі ціни, нечестність та 
жадібність роботодавців, і вони, на мою думкку, 
мають повне право так казати. Інші ж, живучи 
в достатку і катаючись, як сир в маслі, живуть 
причудово і не знають проблем. Але добре було 
б, аби вони, не маючи своїх проблем, допомагали 
вирішувати проблеми інших.

Та незважаючи на те, що у всіх нас сьогодні 
купа проблем, треба вміти радіти життю і пам’ятати, 
що в житті є багато хорошого. Радійте, що живете в 
незалежній Україні та шукайте позитив.

Катерина Уманець, 3-й загін.

галузі Хмельниччини з 20-ю річницею Незалежності 
України! 

Бажаю усім Вам і Вашим родинам міцного 
здоров’я, достатку, щастя, добробуту, нових 
здобутків у праці, творчої наснаги і благополуччя 
у кожній родині.

Згідно Указу Президента України від 18.08.2011 
року № 822/2011р. «Про відзначення державними 
нагородами України» за значний особистий внесок 
у розвиток вітчизняного електроенергетичного 
комплексу, багаторічну сумлінну працю, 
високий професіоналізм та з нагоди 20-ї річниці 
Незалежності України електромонтер з експлуатації 
розподільчих мереж Красилівського району 
електричних мереж Сав’юк Микола Степанович, 
нагороджений відзнакою Президента України 
– ювілейною медаллю «20 років незалежності 
України».

Згідно наказу Міністерства енергетики та 
вугільної промисловості України від 02.08.2011 
року № 141-к/з «Про нагородження» за багаторічну 
сумлінну працю в електроенергетичній галузі 
України, вагомий особистий внесок у забезпечення 
її надійної роботи, високий професіоналізм та з 
нагоди 20-ї річниці Незалежності України інженер 
1 категорії служби автоматизації розподільчих 
мереж Департаменту розподільчих мереж 
Гопалов Микола Миколайович нагороджений 
нагрудним знаком «Почесний енергетик України», 
електромонтер з експлуатації розподільчих мереж 
Волочиського району електричних мереж Дияк 
Станіслав Іванович нагороджений нагрудним 
знаком «Відмінник енергетики України», диспетчер 
Хмельницького району електричних мереж 
Кучер Євген Миколайович, технік підрозділу 
маркетингу та енергозбуту Летичівського району 
електричних мереж Грабар Людмила Григорівна, 
електромонтер з ремонту та монтажу кабельних 
ліній служби засобів диспетчерсько-технологічного 
керування Департаменту високовольтних 
електромереж Стешин Микола Миколайович 
нагороджені Грамотою Міністерства енергетики та 
вугільної промисловості України.

У відповідності до розпорядження голови 
Хмельницької обласної державної адміністрації 
за сумлінну та плідну працю, високі виробничі 

 Витяг з НАКАЗУ № 262 від 19.08.2011 року

 Про відзначення 
 Дня Незалежності України

24 серпня 1991 року Верховна Рада України 
урочисто проголосила незалежність України та 
створення самостійної Української держави.

Незалежність стала найвеличнішим надбанням 
довгого і тернистого шляху, який пройшов наш 
народ до самоутвердження, до здобуття свого 
права на свободу. Вона визначила майбутнє 
України як держави і українців як європейської 
нації, відкрила широкі можливості для духовного 
розвитку, економічного зростання і добробуту 
кожного громадянина.

 Нелегкою дорогою своєї новітньої історії 
Українська держава вийшла до двадцятої річниці 
своєї незалежності. Ці роки засвідчили любов 
українського народу до рідної землі, вірність його 
духовним заповітам наших батьків, споконвічне 
прагнення до свободи та національної єдності. 
Повсякденна невтомна праця нашого народу 
відкрила нашій державі шлях до динамічного 
поступу в економічній та соціальних сферах.

Працівники ПАТ “Хмельницькобленерго” 
докладають максимум зусиль для задоволення 
потреб споживачів електроенергії, виконання 
своїх виробничих завдань, підвищення 
економічного потенціалу регіону, покращення 
добробуту населення області, виходу Товариства 
на європейський рівень обслуговування. 

Велика увага приділяється ветеранам та 
пенсіонерам енергетики, поліпшенню соціальних 
умов працюючих та їх сімей.

Дирекція Товариства висловлює 
впевненість в тому, що трудовий колектив 
ПАТ “Хмельницькобленерго”, використовуючи 
професійний потенціал висококваліфікованих 
спеціалістів, забезпечить надійне енергопостачання 
споживачів, високоефективну та економну 
роботу відокремлених структурних підрозділів і 
Товариства в цілому.

Вітаю ветеранів енергетики, пенсіонерів та 
працівників Товариства, трудівників енергетичної 


