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приносять подальші плоди процвітання, добробуту та любові Вам, 
Вашій родині, очолюваному Вами колективу Компанії та енергетиці 
країни. 

Ваша діяльність – це сторінки становлення, утвердження та 
значних досягнень Компанії, визнання її провідною компанією 
електроенергетичної галузі України та на міжнародному рівні. 

Завдяки Вашій ініціативі впроваджено процесний менеджмент, 
систему управління якістю сертифіковано на відповідність 
міжнародним стандартам, створено європейські умови 
обслуговування споживачів, модернізуються електромережі 
за сучасними технологіями, в помешканнях влаштовується 

Колектив енергопостачальної компанії «Хмельницькобленерго» 
від щирого серця вітає генерального директора, кавалера ордена «За 
заслуги» ІІІ ступеня, заслуженого енергетика України та СНД, депутата 
Хмельницької обласної ради Олександра Леонідовича Шпака із 60-
річчям від дня народження та бажає йому міцного здоров'я на многії 
літа, щастя у житті, щедрої долі, великих успіхів та здобутків, творчої 
наснаги на нові досягнення і звершення, вірних друзів і надійних 
партнерів. 

Нехай Ваша висока професійність, досвід енергетика, 
організаторський талант, величезний творчий і інтелектуальний 
потенціал, порядність та людяність, Олександре Леонідовичу, 

електроопалення, відновлюється освітлення населених пунктів. 
На Вашому рахунку безліч й інших добрих справ, спрямованих на 
забезпечення надійного та безперебійного електропостачання, а 
також відкритості до людей та готовності прийти на допомогу.

В колективі Компанії існує атмосфера взаєморозуміння, поваги 
до споживачів, зацікавленості в результатах роботи та гордості за 
Компанію і свого керівника. 

Миру, злагоди, шани, любові та достатку Вам, Олександре 
Леонідовичу, та Вашому дому, творчого довголіття, здійснення усіх 
мрій та задумів!

Колектив ПАТ «Хмельницькобленерго»
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“Яка доля моєї землі, така і моя доля...”

Олександр Леонідович Шпак народився 9 листопада 1951 року 
в селищі Антоніни, в сім’ї робітників. Батько, Леонід Павлович, усе 
життя працював у рибгоспі, тривалий час очолював Кузьминську та 
Антонінську рибдільниці, деякий час був директором Зозулинецького 
рибгоспу. Мама, Марфа Андріївна, працювала робітницею в рибгоспі, 
потім в лісгоспі, а перед виходом на пенсію — нянею у дитсадку. На 
жаль, батьки покійні і поховані в Антонінах.

Після закінчення Антонінської десятирічки у 1968 році 
працював лаборантом у своїй школі та одночасно вів гуртки в 
місцевому Будинку піонерів.

У 1969 році вступив, а в 1974 році закінчив енергетичний 
факультет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю 
“Електропостачання міст та промислових підприємств”.

З 1974 року працює за фахом. Вважає, що йому пощастило 
з вибором професії. Що це його істинне покликання. Бо ще змалку 
займався електронікою, радіо, ремонтував електроприлади, вникав 
у хитромудрощі різних схем, а коли тих схем не було, то все одно 
знаходив, що воно й до чого в найскладніших тих приладах, добивався 
таки, аби вони заграли, засвітилися, запрацювали... Магнітофони, 
підсилювачі, електрогітари... Все тоді робилося власними руками.

кати на відповідність системи менеджменту Компанії міжнародним 
стандартам ISO 9001-2008 та Європейської моделі ділової доскона-
лості (EFQM). До речі, енергокомпанія перша в Україні, яка отримала 
таку високу оцінку системи управління на відповідність її принципам 
Європейської моделі ділової досконалості — сертифікат 4 зірки.

В основу своєї стратегії поклали гасла: “Споживач — найвища 
цінність Компанії” та “Споживач — головний інвестор Компанії”.  
Тут першими в Україні ліквідували енергозбути і створили сервісні 
центри, в основі яких лежить стіл замовлень. Зараз продають 
електроенергію в “упаковці” сервісних послуг, які супроводжують 
кіловат-годину.

 Компанія — лідер в Україні по впровадженню електроопа-
лення і єдина, хто, крім основних видів діяльності, характерних 
для обленерго, випускає під своєю торговою маркою пересувні та 
стаціонарні повірочні електролабораторії, які працюють сьогодні 
в усіх областях України. Їх закупили “Укрзалізниця”, енергокомпанії 
Білорусі. Також випускається електрообладнання: вимірювальні 
трансформатори струму та напруги, які користуються попитом у 
колег.

Компанія повноцінно виконує свою місію: задовольняє 
потреби споживачів області в електроенергії, продає електроенергію 
і повертає кошти всім тим, хто вклав свою працю і ресурси в кіловат-
годину. Споживачі вже давно не знають, що таке графіки обмеження 
та відключення електроенергії. 

Звичайно, робота забирає стільки часу, що на все інше його 
вже обмаль. А ще ж і депутатській діяльності треба вділити, бо ж до 
обласної ради обраний. І все ж, хоч зрідка О.Л. Шпак вертається до 
рідних витоків, навідується в Антоніни, аби набратися внутрішньої 
снаги. Він гордиться тим, що народився в Антонінах. Хто нікуди не 
виїжджав з селища, той не знає, як об’єднує воно разом всіх тих, хто 
родом з Антонін, людей різних поколінь, патріотів малої батьківщини. 
Цей райський куточок України не можна не любити.

У нього прекрасні друзі і однокласники: Валентин 
Кобилянський — сьогодні президент найбільшої риболовної компанії 
України “Антарктика”, Леонід Домбровський — керівник великого 
автооб’єднання в Тирасполі, Микола Табола — знаменитий хірург, 
Леонід Білий — доктор технічних наук, професор, Едвард Мілляр — 
художник і багато інших друзів, яких об’єднує походження з Антонін 
та доля селища.

“На жаль, не так часто доводиться бувати на малій батьківщині, 
— каже Олександр Леонідович, — але у мене і моїх друзів є давня 
традиція завжди збиратися у провідну неділю, щоб не тільки 
вклонитися могилам батьків, рідних, а й поспілкуватися. Часто 
приїжджаю в селище, щоб покласти квіти на могили батьків, зайти 
до храму, помолитися за упокій їх душ, поставити свічку. Я вважаю, 
що кожен, хто має можливість, повинен допомагати своїм землякам. 
Але я вже казав, що робив і буду робити все, що зможу для моєї 
малої батьківщини, проте не люблю про це говорити. Нехай про це 
говорять інші.”

І говорять-дякують люди. Не тільки з Антонін. А й з Ледянки, 
Федорівки, Трусилівки, з інших районів. Дякують артисти обласної 
філармонії, і хмельницькі міські просвітяни, художники, письмен-
ники... Бо ніхто, ніколи не був обділений увагою. Завжди і у всьому, 
чим тільки може, Олександр Леонідович допоможе.

Він любить усе красиве. З дитинства захоплюється живописом. 
Має вдома етюдник та найкращі петербурзькі фарби в надії, що 
колись буде більше часу і зможе зайнятися живописом. А поки що 
із задоволенням відвідує галереї, виставки, дружить і підтримує 
багатьох художників. Найбільше подобається український авангард. 
Має свою невелику колекцію картин.

Любить ще музику. Йому пощастило, що в інституті грав на трубі 
в духовому оркестрі, яким диригував доцент Львівської консерваторії 
Володимир Миколайович Носов. “У нас був академічний склад з 
56 інструментів, — згадує Олександр Леонідович. — В основному 
виконували класичні твори Моцарта, Бізе, Глінки, Глієра, Бетховена, 
а в 1971 році стали лауреатами республіканського та всесоюзного 
конкурсів, оркестру було присвоєно звання народного. З того часу 
люблю класику. У нас в Хмельницькому прекрасний симфонічний 

А ставши на трудовий шлях, то й пішов по ньому впевнено, 
твердою ходою. З 1974 по 1985 рік — робота в “Теплокомуненерго” та 
“Облводоканалі”, з 1985 по 1995 рік працював у НВО “Катіон” головним 
енергетиком, заступником головного інженера, заступником 
генерального директора. З 1995 року й донині у теперішньому 
Публічному акціонерному товаристві “Хмельницькобленерго”. З 
1998 року голова Правління — генеральний директор, з 2005 року 
генеральний директор. Вже займаючи посаду керівника Компанії 
“Хмельницькобленерго”, здобув другу вищу освіту за спеціальністю 
“Менеджмент організацій” в Тернопільському Національному 
економічному університеті. 

Втім, яку б посаду Олександр Леонідович не займав, на 
який би високий кар’єрний щабель не піднімався б, завжди й у 
всьому незмінними залишаються його життєві принципи. “Жити по 
совісті, робити добро. Зробивши справу — не забудь піти геть” — 
цей принцип запозичив ще в студентські роки в академіка Сергія 
Павловича Корольова. Прочитавши про нього книжку, приміряв його 
принципи до себе і зрозумів, що це і його принципи. Зробити добру 
справу, отримати від цього задоволення і піти, не чекаючи подяк і 
уваги до себе, адже все це не головне.

Обставин не вибирають, вважає О.Л. Шпак, вони такі, які є. 
При будь-яких обставинах є місце для добрих справ і їх потрібно 
просто робити, не чекаючи кращих часів. То ж і в “Облводоканалі”, і в 
“Теплокомуненерго”, та на “Катіоні” й досі пам’ятають зроблене ним.

Всю душу, всю енергію, знання, завзяття сьогодні О.Л. Шпак 
вкладає в своє любиме дітище — “Хмельницькобленерго”. Компанія 
— одна з кращих в Україні. Про це свідчить велика кількість відзнак 
та нагород, серед яких “Лідер галузі” різних років, високі місця 
Компанії в рейтингах “ТОП-100”, “Лідер паливно-енергетичного 
комплексу” в кількох номінаціях, Лауреат Національного конкурсу 
менеджменту якості 2009 року та переможець 2011 року, Сертифі-

оркестр під диригуванням Сергія Леонова, хороший орган в обласній 
філармонії. Я часто відвідую їх концерти. Улюблений твір “Токата” і 
“Фуга ре-мінор” Й.С. Баха для органа.”

Свою любов до музики передав дітям (усі діти закінчили або 
навчаються в музичній школі) і вдома займається з ними музикою. 
До речі, сьогодні в Компанії “Хмельницькобленерго” є свій духовий 
оркестр із 36 інструментів, яким диригує випускник Львівської 
консерваторії, теж вихованець В.М. Носова, з яким грали в одному 
оркестрі — Василь Юрійович Станко.

В Олександра Леонідовича хороша сім’я: чарівна дружина, 
п’ятеро дітей. Старші сини і донька одружені, мають освіту, менший 
син навчається на 2 курсі у Київському Національному університеті ім. 
Шевченка. “Порозлітались мої “шпаченята”, — жартує глава сімейства, 
— а вдома залишилась найбільша радість — донечка Дар’я, якій 
виповнилось 10 років. Ми з нею навчаємось у 5-му класі, займаємось 
по класу фортепіано у музичній школі, ходимо на каток, вивчаємо 
англійську мову.” 

А ще один статус здобуто не так давно, але він дуже пасує 
Олександру Леонідовичу — статус дідуся. У нього вже двоє онуків.

Оглядаючи життєвий шлях О.Л. Шпака не можна не згадати, що 
все ним зроблене гідно поціноване не тільки людською вдячністю, а й 
державними, професійними відзнаками. Їх багато, серед найдорожчих 
йому — орден “За заслуги” III ступеня, звання “Заслужений енергетик 
України”, “Заслужений енергетик СНД”, церковні відзнаки — ордени 
Нестора Літописця, Святого Володимира, Миколи Чудотворця.

На Хмельниччині прекрасні роботящі люди. І на чільному 
місці серед них Олександр Леонідович Шпак — високопрофесійний 
керівник, сучасний менеджер, громадський діяч, благодійник, 
люблячий чоловік, батько, дідусь.

Прес-служба “Хмельницькобленерго”

Сьогодні “Хмельницькобленерго” обслуговує понад півміль-
йона побутових та близько двадцять тисяч юридичних споживачів. 
Об’єкти енергогосподарства розташовані на всій території області. 
В експлуатації знаходиться близько 35 тис.км ліній електропередач 
напругою 0,4–110 кВ, 174 трансформаторних підстанцій 10 кВ. І все 
це господарство обслуговують понад 3700 енергетиків. Це команда 
О.Л. Шпака, його надійна опора і гордість. 

Є ще одна характерна риса О.Л. Шпака як керівника, як людини. 
Він шукає і вміє знаходити в колективі молодих, сучасномислячих 
працівників і дає їм шанс проявити свої здібності. Крім профільної, 
вони здобувають ще й економічну освіту, стажуються в кращих 
енергетичних компаніях Європи. Здобуті знання, досвід, молодеча 
енергія підсилюють діяльність Компанії.

І ще про одну річ варто сказати. Про те, що “Хмельницькобл-
енерго” знають як солідну Компанію не тільки в Україні, а й за кордоном 
— це факт. Важливіше інше — з хмельницькими енергетиками 
хочуть співпрацювати європейські, азіатські компанії. Фіни, поляки, 
німці, росіяни, австрійці, корейці, японці... Перелік поповнюється. 
Генеральний директор про те дбає.

Та попри суто виробничу діяльність О.Л. Шпак ніколи не 
випускає з поля зору те, чи створені умови людям для роботи, 
відпочинку, оздоровлення, кому треба допомогти матеріально, 
а кого й підримати морально. Його знають у багатьох родинах 
найвіддаленіших РЕМів, йому дякують за увагу і турботу ветерани 
обленерго.

Уже багато років Олександр Леонідович опікується лікувально-
оздоровчим комплексом санаторієм-профілакторієм “Яблуневий сад”. 
Сьогодні це сучасний заклад, у якому набираються сил і здоров’я сотні 
енергетиків. В літню пору на базі ЛОК функціонує дитячий оздоровчий 
табір “Джерельце”. Він визнаний одним з кращих не тільки в області, 
а й в Україні. У літньому сезоні 2011 року тут відпочило близько 700 
дітей.
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Вітання генеральному директору Шпаку Олександру Леонідовичу

Урочисте відзначення 45-річчя створення 
Городоцького РЕМ

Відзначення Дня визволення України від 
фашистських загарбників

Шановний Олександре Леонідовичу!

Шість десятків нині Вам,
Поважний вік, чудовий!
А це вже дозволяє нам
Казати добре слово!

Роки портретами висять.
Роки життєві й виробничі.
Та що для Вас ці 60!
Всього лише по 20 тричі!

Давно вже людство визнає,
Що не старіють душі наші.
Виходить так воно і є:
І зараз Ви — юнак зі стажем!

Тож хай щороку Вас втіша
Спів солов’їний і лелечий!
Хай сонцем повниться душа,
Бо 60 — це ще не вечір!

Зоя Діденко, Хмельницька “Просвіта”

Вельмишановний Олександре Леонідовичу!

Від імені членів Наглядової ради ПАТ 
«Хмельницькобленерго» прийміть найщиріші 
вітання з нагоди Дня народження!

Нехай Ваша плідна праця, завдяки якій багато 
речей знаходять в житті свій сенс та константи, буде 
щедрою на життєдайні плоди, повагу та любов.

Ми від щирого серця бажаємо, аби всі Ваші 
справи були непідвладні плину часу та зміні 
поколінь.

Нехай тепло та затишок родинної оселі 
надійно захищає Вас від життєвих негараздів, а в 
майбутньому на Вас чекає ще багато наповнених 
корисними справами і земними радощами років.

Многих Вам літ, шановний Олександре 
Леонідовичу, і хай Ваша професійна майстерність 
та життєвий досвід слугують і надалі на почесній і 
відповідальній ниві.

Бажаємо Вам подальших добрих вчинків 
задля Вашої великої справи!

З повагою,

Голова Наглядової ради  І. Чижевська

Дорогой 
Александр Леонидович!

Сегодня в день рожденья, в свой славный юбилей
Примите поздравленья от всех коллег-друзей.
Двенадцать раз уже по пять!
Как всем нам хочется обнять,
Поздравить с днем рождения
И пожелать терпения!
В нелегкой жизни свой закон: 
кто терпелив – не побежден!
Вы – оптимист, и жизнью всей 
Вы доказали это всем.
Вы излучаете тепло, и с Вами дышится легко,
И часто мудрый Ваш совет надежды зажигает свет.
Всевышним всем нам жизнь дана одна 
на добрые дела.
Добро души вложили Вы в заботы и дела свои.
По праву гордости полна страна 
за сына и его дела.
Как бесконечно дорогой Вы всем, 
с кем Вас свела судьба.
Живите ж как возможно дольше,
Чтоб пользы было еще больше!
И в самом деле, дай Вам Боже
Здоровья, что всего дороже.
Покрепче сил, любви друзей
И много светлых теплых дней!

Председатель Правления Совета старейших 
энергетиков Украины Е.И. Чулков

Исполнительный секретарь З.П. Томаш

Дорога редакціє!
Звертаємося до Вас з великим проханням 

помістити на сторінках Вашої газети наше 
вітання з ювілейним днем народження 
прекрасній високопорядній людині, мудрому 
керівникові, генеральному директору ПАТ 
«Хмельницькобленерго» – вельмишановному 
Олександру Леонідовичу Шпаку.

Це сучасний керівник – керівник-новатор. 
Навіть в умовах світової фінансової кризи кероване 
ним підприємство тримається в числі передових 
не тільки в Україні, але й виходить на європейський 
рівень. 

Олександр Леонідович приділяє велику увагу 
як виробництву, так і працівникам колективу. 
Наприклад, збудовані сервісні центри, оснащені 
сучасною апаратурою, дають можливість набагато 
покращити умови праці персоналу енергозбуту 
і на високому технічному і культурному рівні 
обслуговувати споживачів. Окрім того, сервісні 
центри, як правило, будуються в місцях, зручних 
для споживачів, поблизу автостанцій, ринків. 

У «Хмельницькобленерго» є своя база 
відпочинку: санаторій-профілакторій «Яблуневий 
сад», де можуть відпочити і поправити своє 
здоров'я не тільки працівники колективу, але і їхні 
діти. 

Не залишаються поза увагою і пенсіонери. До 
всіх свят отримують запрошення на урочистості, а 
хто не може прибути за станом здоров'я, вітають на 
дому з квітами і подарунками.

Варто відмітити ще одну позитивну рису в 
характері і в роботі Олександра Леонідовича. 
Трапляються випадки, коли хтось із працівників 
підприємства чи пенсіонерів тяжко захворів, а 
при теперішніх цінах на ліки, чи на стаціонар не 
витримує не тільки пенсія, а й навіть і зарплата. 
Олександр Леонідович ніколи і нікому не відмовляє 
в допомозі. Інколи здається, що він робить можливе 
з неможливого.

Спасибі ж Вам, високошановний Олександре 
Леонідовичу, за мудрість, мужність, увагу і доброту 
до людей.

В день Вашого ювілею зичимо Вам міцного 
здоров'я, великого світлого щастя, родинного 
затишку і добра. І нехай на Вашому життєвому 
небосхилі завжди горить яскрава зірочка і освітлює 
Вам дорогу до подальших звершень. 

З глибокою шаною і низьким укліном до Вас,
 

подружжя ветеранів праці, учасників бойових дій 
у ВВВ  — Почесний енергетик України, Заслужений 

енергетик СНД, кавалер ордена «Знак Пошани» 
Ганна Семенівна Крицька, 

Михайло Іванович Даценко

Шановний Олександре Леонідовичу!

Науково-технічна спілка енергетиків 
та електротехніків України з почуттям 
особливого тепла і сердечності вітає Вас із 
славним 60-річним ювілеєм!

Ми знаємо Вас як професіонала-
енергетика високого рівня, ініціативного 
керівника і людину широкого діапазону 
інтересів. Уся Ваша трудова діяльність є 
прикладом професійного відношення до 
справи. 

Тверда життєва позиція, мистецтво 
приймати принципові рішення і шанобливе 
ставлення до колег здобули Вам заслужений 
авторитет серед енергетиків України. Щира 
вдячність Вам за багаторічну плідну роботу 
в нашому громадському об'єднанні вчених, 
інженерів, фахівців-енергетиків. 

Науково-технічна громадськість високо 
цінує Ваш вагомий внесок у розвиток 
енергетики України, її наукової та інженерної 
складової, консолідацію зусиль наукової та 
інженерної громадськості по забезпеченню 
надійної роботи енергетичного комплексу 
країни.

Бажаємо Вам, дорогий Олександре 
Леонідовичу, відмінного здоров'я, щастя в 
особистому житті і подальших творчих успіхів 
на благо енергетики України. 

З повагою,

Почесні президенти НТСЕУ: 
В. Лучніков, В. Семенюк, О. 

Шеберстов 

Віце-президенти НТСЕУ:
Голова Виконкому НТСЕУ О. Дупак

Профессор НУ “Львівська   
політехніка” О. Чабан 

Академік-секретар відділення 
ФТПЕ НАНУ Б. Стогній

14 жовтня Городоцький РЕМ ПАТ 
«Хмельницькобленерго» відзначив свій 45-річний 
ювілей, відколи у 1966 році наказом Міністерства 
енергетики та електрифікації УРСР було створено 
Городоцький район електричних мереж. 

Багато щирих слів почули ювіляри в свою 
адресу, їх привітали Генеральний директор ПАТ 
«Хмельницькобленерго» Олександр Шпак, голова 
Городоцької райдержадміністрації Володимир 
Вербановський, міський голова Володимир 
Поворозник, представники місцевих органів 
самоврядування, податкової адміністрації, 
духовенства, голова Хмельницького обкому 
працівників енергетики та електрифікації Людмила 
Вільчинська, начальники Хмельницького міського, 

З нагоди 67-річниці визволення України від 
німецько-фашистських загарбників делегація ПАТ 
«Хмельницькобленерго» разом із представниками 
ветеранських громадських організацій, учасниками 
бойових дій та ветеранами війни, громадськістю та 
керівниками міста Хмельницького та Хмельницької 
області 28 жовтня 2011 року вшанувала пам'ять 
визволителів та жертв Великої Вітчизняної війни. 
Представники Компанії поклали корзини з квітами 
та живі квіти до Меморіалів пам'яті загиблим у війні 
воїнам. Цей день згідно Указу Президента України 
відзначається в державі як День визволення 
України від фашистських загарбників, свято 
уславлення воїнів – переможців, вшанування 
мільйонів полеглих за визволення української 
землі, щирої подяки і шани ветеранам війни за їх 
ратний подвиг. 

Героїчна битва за Україну займає особливе 
місце в історії Великої Вітчизняної війни.

Жорстока кровопролитна війна відбувалася 
на території України з 22 червня 1941 року до кінця 
жовтня 1944 року. Остаточне визволення території 
України від фашистських загарбників пов'язане 
із днем завершення Карпатсько-Ужгородської 
наступальної операції радянськими військами. 

Як свят у тебе, осене, багато! 
Ти кожного віншуєш урожаєм. 
Та нині особливе маєм свято — 
Ми ювіляра славного вітаєм.

Осанна тобі, осене, осанна! 
Як золоту твою погожу днину, 
Душею щиру, серцем незрівняну  
Вшануймо разом дорогу Людину.

Написано нову життєву книгу! 
Один в один — всі шістдесят  
               листочків!!! 
Для читача залишимо інтригу… 
Бо є про що читать і між рядочків. 

З півсотні весен стріти стоголосих! 
З сім'єю, із родиною всією… 
Вам хліб святий із піснею підносим, 
Вам до столітнього дожити ювілею!!!

Галина Душнюк, м. Славута

Кам'янець-Подільського міського та Кам'янець-
Подільського, Дунаєвецького, Деражнянського, 
Чемеровецького, Волочиського, Ярмолинецького 
РЕМ, споживачі електроенергії району та інші 
поважні гості. 

У вітальному слові О.Л.Шпак відзначив хорошу 
роботу ювілярів, які у цьому році отримали перше 
місце серед колективів РЕМ, побажав утримувати 
і в подальшому призові місця, ефективного 
розвитку та процвітання колективу, а в подарунок 
вручив їм ключі від нового автомобіля УАЗ, кращим 
працівникам – нагороди Міністерства енергетики 

та вугільної промисловості, Хмельницької обласної 
ради та адміністрації, Товариства. Начальник РЕМ 
Віктор Слободян ознайомив присутніх із історією 
створення РЕМ та його досягненнями за період 
діяльності, поздоровив колектив РЕМ та ветеранів 
енергетики зі святом. Грамоти й подарунки 
отримали працівники і від міського та районного 
керівництва. 

З святковим концертом перед присутніми 
виступили аматори художньої самодіяльності 
районного будинку культури. 

Лариса Полоневич

© Фото Миколи ШАФІНСЬКОГО
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Протягом 22-28 жовтня 2011 р. українська 
делегація на чолі з народним депутатом України 
Миколою Романюком відвідала Республіку Корея. 
Мета візиту – продовження розвитку співпраці 
між енергетиками Кореї і України, початок якій 
було покладено у серпні 2011р. Компанію ПАТ 
«Хмельницькобленерго» представляли заступник 
директора Дирекції з маркетингу та енергозбуту 
Руслан Слободян і начальник Летичівського 
РЕМ Андрій Гром. Під час візиту делегація 
відвідала у м. Сеул, м. Ульсан і на острові Дже-
Джу підрозділи компанії KEPCO, Daewoo, Hyundai. 
Компанії Daewoo і Hyundai в Україні відомі своєю 
електронікою і автомобілями, але насправді це 
багатопрофільні корпорації, найбільші обсяги 
виробництва у яких складає продукція важкого 
машинобудування та інша високотехнологічна 
продукція. Так, наприклад, Hyundai – світовий 
лідер суднобудування. Крім того, ці компанії 
мають потужні енергетичні підрозділи. У м. Ульсан 
знаходиться найбільший у світі трансформа-
торний завод, який належить компанії Hyundai. 
Також у цих корпораціях є багато заводів, які 
виробляють КРУЕ, всі типи вимикачів, комірки, 
лічильники та інше електрообладнання. Причому 
якість обладнання не поступається, а подекуди й 
випереджає кращі світові зразки.

 Та найбільший інтерес, звичайно, 
викликало відвідування підрозділів енергетичної 
компанії KEPCO. Це одна з найбільших у світі 
енергокомпаній, яка володіє усім технологічним 
ланцюгом виробництва, передачі і постачання 
електроенергії. Під прапором цієї компанії 
працюють атомні, теплові, гідро- і вітрові 
електростанції, електричні мережі від 0,23 кВ  
до 765 кВ, підприємства електричних мереж, 

Візит енергетиків ПАТ “Хмельницькобленерго”  
у Корею

Чудова подорож до святинь Зарваниці

ворожих наїзників і опинився на галицькому 
Поділлі над рікою Стрипою. Виснажений і 
знесилений, він благав молитвою Матір Божу, щоб 
захистила його від ворогів, а потім знепритомнів. 
І відкрилася перед ним уві сні райська долина, а 
над нею божественний образ Пречистої Діви Марії, 
що з усмішкою подала йому край свого омофора. 
Прокинувшись, чернець побачив навколо себе 
чудову долину, оповиту серпанком густого лісу. 
Раптом із трави чарівним блиском засвітилося 
джерело цілющої води, а над ним небесним 
промінням спалахнула ікона Пречистої Діви Марії 
з малим Ісусом на руках... Так почалася Зарва-
ниця».

Час перебування у Зарваниці доходив кінця, 
але їхати не хотілося...

Приїхавши в село, ми насамперед оглянули 
неймовірної краси споруди і пам’ятки, зокрема, 
збудований на схилі гори собор Зарваницької 
Божої Матері, надбрамну церкву Благовіщення, 
чотириярусну дзвіницю, відкриту каплицю, в центрі 
якої стела із зображенням ікони Матері Божої 
Зарваницької. У скляних стінах каплички є отвори, 
в які люди кидають клаптики паперу із проханнями 
до Зарваницької Божої Матері, що зробили і ми. На 
території собору знаходиться цілюще джерело, де 
ми пригостилися напилися святої води. 

Дорога, що веде від Марійського комплексу 
вгору, привела нас до монастиря студитів з 
церквою Різдва Пресвятої Богородиці. Сама 
дорога є Хресним шляхом, по її боках встановлені 
скульптурні композиції, що зображають шлях 
Христа на Голгофу.

Ми були присутні на Святій Літургії, пройшли 
Таінство Сповіді, Причастя та Миропомазання, 
припали до мощей Святих. А відчуття, коли 
припадаєш до ікони Божої Матері Зарваницької, 
що знаходиться в старенькій церкві Святої Трійці, 
неможливо передати словами. Ми були вражені 
потужністю позитивної енергії...

З розповіді екскурсовада ми дізнались ле-
генду виникнення Зарваниці: «...Під час лиховісних 
нападів монголів на терени Русі-України, коли у 
1240 році був зруйнований золотоверхий Київ, 
один із київських ченців дивом врятувався від 

8 жовтня 2011 року працівники фінансової 
дирекції ПАТ “Хмельницькобленерго” відвідали 
Марійський духовний комплекс у селі Зарваниця, 
що на Тернопільщині. Це – одна з головних святинь 
греко-католиків всього світу. З давніх давен 
Зарваниця прославилася своєю чудотворною 
іконою Божої Матері. Щоб поклонитися їй, сюди 
століттями приходили тисячі прочан... От і ми 
здійснили прощу до цього святого місця.

За 9 місяців 2011 року споживачам області 
оплачено 99,32% отриманої електроенергії. 
Рівень оплати купленої в ДП «Енергоринок» 
електроенергії склав 103,14 %, а борг перед 
Енергоринком зменшився на 11 млн. 691 тис. грн.

Із загальної кількості електроенергії, що 
увійшла в електричні мережі області 22,2% 
продано споживачам іншими ліцензіатами, 
0,4% використано на потреби енергосистеми, 
4,3% витрачено на передачу високовольтними 
мережами, 10,1% – мережами РЕМ, а 63,0% 
відпущено власним споживачам обленерго.

Починаючи з грудня 2009 року 
відбувається постійне нарощування споживання 
електроенергії, що пов’язано з відновленням 
економіки. У порівнянні з відповідним періодом 
минулого року надходження в мережі Товариства 
збільшилося на 17 млн. 385 тис. кВтг (1,01%), а 
корисний відпуск – на 23 млн. 439 тис. кВтг (1,64%). 

Це не може не радувати нас енергетиків. 
Але появилася інша тенденція, яка насторожує, 
заставляє думати про зміну методів енергозбу-
тової роботи – протягом останніх півтори років 
відбувається зміна структури споживання. Якщо 
у відповідному періоді 2009 року споживання 
промисловості складало 28,6%, то у поточному, 
зменшившись на 151 млн. кВтг, воно становить 
всього 16,2%. Натомість, споживання населення 
за два роки виросло більше ніж на 70 млн. кВтг і 
становить 38,6% в структурі споживання, тоді як у 
2009 році складало 36,3%. Друге місце в структурі 
займає транзит – 18,4%. Тобто, зараз майже 
кожну п’яту кіловат-годину в області споживачам 
продають інші постачальники. Причому незалежні 
постачальники перебирають на себе найбільш 
енергоємних та платоспроможних споживачів, 
залишаючи нам дрібних споживачів, робота з 
якими потребує значно більших затрат. Можна 
стверджувати, що зменшення долі промисловості 

Про підсумки енергозбутової діяльності ПАТ 
“Хмельницькобленерго” за 9 місяців 2011 року

у структурі споживання у минулому і у поточному 
році сталося не внаслідок економічної кризи, а 
це результат переходу енергоємних споживачів 
до незалежних постачальників. Як наслідок, 
незважаючи на приріст споживання електро-
енергії в області, власний корисний відпуск 
Товариства у порівнянні з трьома кварталами 
2009 року зменшився на 99,5 млн. кВтг (7,9%).

Зміна у структурі споживання негативно 
впливає і на технологічні витрати електроенергії 
на передачу її споживачам нашими мережами, 
адже росте доля втратних споживачів, котрі 
отримують енергію по мережах 0,4 кВ. Саме з цієї 
причини у семи РЕМ фактичні ТВЕ збільшилися по 
відношенню до минулого року. І все ж, незважа-
ючи на це, усі райони електромереж вклалися у 
доведені нормативи ТВЕ, адже у зв’язку зі зміною 
структури споживання, змінилися і нормативні 
показники технологічних витрат. Більше того, 
понад норматив зекономлено 28 млн. 146 тис. 
кВтг, від продажу яких додатково отримано 12 
млн. 699 тис. грн.

За комплексом ключових показників 
енергозбутової діяльності за 9 місяців 2011 
року перше місце в рейтингу зайняв колектив 
Городоцького РЕМ, друге – Кам’янець-Поділь-
ського РЕМ, третє – Дунаєвецького РЕМ. Найгірше 
спрацювали енергозбутові підрозділи Кам’янець-
Подільського МРЕМ (22 місце), Хмельницького 
МРЕМ (21 місце) і Полонського РЕМ (20 місце). 

У поточному році, з метою вдосконалення 
оцінки роботи районів електромереж, було 
розроблено і впроваджено методику, яка включає 
в себе крім питань енергозбутової діяльності 
питання експлуатації електромереж та охорони 
праці.

Віктор Максимець, 
начальник відділу оперативної інформації

Назва РЕМ Енергозбутова 
діяльність

Експлуатація 
електромереж

Охорона 
праці

Загальний 
рейтинг

Білогірський 19 13 13 16

Віньковецький 8 9 6 8

Волочиський 7 10 4 6

ГОРОДОЦЬКИЙ 1 2 7 1

Деражнянський 11 15 7 11

Дунаєвецький 3 16 7 7

Ізяславський 18 21 1 20

Кам’янець-Подільський 2 5 7 4

Кам’янець-Подільський (м) 22 11 1 21

Красилівський 12 18 14 14

Летичівський 4 2 1 2

Новоушицький 15 8 22 17

Полонський 20 22 17 22

Славутський 9 17 7 10

Старокостянтинівський 14 20 21 18

Старосинявський 16 4 17 12

Теофіпільський 17 5 5 13

Хмельницький 6 1 14 3

Хмельницький (м) 21 13 16 19

Чемеровецький 10 11 19 9

Шепетівський 13 19 19 15

Ярмолинецький 5 7 12 5

сервісні центри тощо. Компанія має великий 
досвід і передові технології. Делегація 
відвідала операційні центри (аналог наших 
диспетчерських), де корейські енергетики проде-
монстрували автоматичні системи керування 
електромережами. Також було презентовано 
інтелектуальні системи обліку і контролю за 
енергоспоживанням.

На острові Дже-Джу впроваджуються 
енергетичні технології майбутнього. Інтелек-
туальні системи керують споживанням електро-
енергії у споживачів, регулюючи його в залежності 
від добового графіка навантаження, причому 

без будь-якого дискомфорту для споживачів. В 
систему електропостачання острова входять 
гармонічно інтегровані вітрогенератори, соняч-
ні батареї, накопичувачі електроенергії. По 
острову всюди їздять електромобілі, діє мережа 
електрозаправних станцій для них (16 станцій). 
Але електромобілі також можна заправити від 
будь-якої електророзетки, це лиш потребує трохи 
більше часу.

У Кореї робочий день триває довго, аж до 
23-00 у більшості компаній. У такому ж режимі 
працювала і делегація з України. Проведено багато 
зустрічей, презентацій, відбувся інтенсивний 
обмін досвідом.

За підсумками візиту було підписано 
багатосторонній меморандум, у якому визначено 
конкретні терміни і напрямки розвитку подальшої 
співпраці між українською і корейською 
сторонами.

Руслан Слободян,  
заступник директора  Дирекції з маркетингу  

та енергозбуту

 На закінчення можу додати, що Зарваниця 
– це чудове місце, потрапивши сюди, ти забуваєш 
про все на світі, і живеш лише для одного Бога. Усіх 
запрошую відвідати це святе місце. Надіюсь, що і 
ми повернемось сюди ще раз. Від імені працівників 
фінансової дирекції висловлюю подяку за чудову 
подорож та неймовірні відчуття від перебування 
на святій землі Божої Матері Зарваницької.

Люба Дарун, 
керівник сектору зарплати централізованої 

бухгалтерії


