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розуміння та підтримку. Ваша духовна щедрість, 
доброта і мудрість сприяють збереженню миру, злагоди 
та стабільності у всьому світі. Своєю активною життєвою 
позицією, розумом і працездатністю Ви заслуговуєте на 
велику шану й глибоку повагу в суспільстві.

Від усієї душі бажаю Вам, дорогі матері і сестри, 
дружини і донечки, щастя і здоров’я, творчих успіхів, 
нев’янучої молодості, краси, впевненості у своїх 

Любі подолянки!
Від колективу енергопостачальної компанії 

“Хмельницькобленерго” та від мене особисто прийміть 
найщиріші вітання з Міжнародним жіночим днем 8 
Березня – святом весни, оновлення і краси! 

Любі жінки! В усі часи Ви є Берегинями родинного 
вогнища, домашнього затишку та достатку, ми безмірно 
вдячні Вам за ніжність, невтомну турботу і терпіння, 

силах, здійснення найзаповітніших мрій, світла, тепла 
і добробуту у Ваших домівках. Нехай Вам завжди 
усміхається доля, кожен день дарує Вам відчуття 
радості, любові, гармонії, оптимізму та віри у майбутнє.

З найкращими побажаннями,
Олександр Шпак, 

генеральний директор ПАТ “Хмельницькобленерго”

Зі святом вас, любі жінки! 

Жінки-енергетики це особливі жінки, на них 
спільно з чоловіками лежить відповідальність за 
вирішення основних завдань, постачання самого 
необхідного життєвого ресурсу – електроенергії. В 
Компанії працює біля 800 жінок, майже половина 
з них – спеціалісти з вищою та базовою вищою 
освітою, це контролери, електромонтери, 
диспетчери, бухгалтери, економісти. Біля 50 
жінок достойно представляють Компанію на 
керівних посадах. Усі жінки плідно працюють 
на важливих для енергетики ділянках, і кожна 
вносить посильний вклад у розвиток Компанії, 
вирішення актуальних проблем, впровадження 
всього передового, що забезпечує покращення 
фінансово-господарського стану Компанії.

Кожна жінка ПАТ “Хмельницькобленерго” є 
доволі самодостатньою, почуває себе захищеною, 
впевненою у своєму майбутньому, знає, що 
працює в стабільному колективі, де її поважають. 
Для неї нарівні з чоловіками створено всі умови, 
що дають можливість повноцінно реалізувати 
свій творчий потенціал, досягати поставлених 
цілей, користуватись соціальними гарантіями 
та пільгами. По життю на долю жінки випадає 
більше перевантажень, тому сама природа 
щедро наділила її такими рисами як витривалість, 
терпіння, неабияка інтуїція, комунікабільність та 
іншими, що гармонійно поєднуються з красою 
та чарівністю. Завдяки цим якостям вона здатна 
досягати значних успіхів у любій сфері діяльності. 
Іноді для того, щоб відстояти свою точку зору та 
інтереси виробництва доводиться не по-жіночому 
бути сильною, проявляти силу волі, твердість 
характеру. 

Можна з впевненістю сказати, що в Компанії 
всі жінки вродливі, зокрема, від того почуття 
щастя, що працюють в одній із кращих компаній 
України, знайшли своє достойне місце та 
отримують задоволення від результатів праці. Їм є 
чим пишатись, бо Компанія має високі досягнення, 
визнання як в Україні, так і на міжнародному 
рівні прогресивними впровадженнями у сфері 
управління якістю, постачання електричної енергії, 
розвитку інформаційних технологій тощо. А 

ставлення до жінки в колективі підкреслює, до того 
ж, високий рівень культури та цівілізованості. 

Взірцем для поколінь енергетиків служать 
жінки-ветерани: Крицька Ганна Семенівна – 
Заслужений енергетик СНД, Почесний енергетик 
України, нагороджена орденом «Знак Пошани», 
та багатьма грамотами і подяками, учасник 
бойових дій, пройшла через жахи Освенциму, 
має великий життєвий досвід, при тому завжди 
залишається ніжною чуйною жінкою; Коломієць 
Надія Порфирівна – нагороджена орденом 
«Знак Пошани», пропрацювала в Компанії 38 
років; Сорокіна Раїса Петрівна – пропрацювала 
в Компанії 43 роки економістом, начальником 
планового відділу Хмельницьких південних 
електромереж; Рабійчук Ганна Полікарпівна 
– пропрацювала в Компанії 43 роки слюсарем 
з ремонту електроприладів; Козачок Євгенія 
Григорівна – пропрацювала в Компанії 36 років 
інженером ВТВ; Дитюк Тамара Михайлівна – 
працювала інженером енергозбуту; Власюк Га-
лина Петрівна – пропрацювала в Компанії 36 років 
диспетчером, начальником міського енергозбуту; 
Малахова Клавдія Миколаївна – пропрацювала 
електромонтером цеху ремонту приладів обліку, 
та багато інших жінок-ветеранів праці. Честь їм і 
хвала. 

Кращі працівниці Компанії за сумлінну 
працю відзначені нагородами органів державної 
виконавчої влади, місцевого самоврядування, 
грамотами і подяками ПАТ “Хмельницькобл-
енерго”.

Завдяки турботі керівництва та профспілко-
вого комітету багато жінок з 1 березня 2012 року 
пішли на заслужений відпочинок, отримавши 
винагороду за свій труд. 

В компанії “Хмельницькобленерго” є жінки, 
якими можна пишатися, вони удостоєні високих 
державних нагород за досягнення в енергетичній 
галузі та внесок у її розвиток. Так, Знаком 
«Почесний енергетик України» нагороджені: 
Шкробот Олена Петрівна – колишній заступник 

Продовження див. на стор. 2

Любі наші жінки!
Від усього серця вітаю Вас із чудесним і 

радісним весняним святом – Міжнародним 
жіночим днем 8 Березня!

Ви уособлюєте все найпрекрасніше, що 
є у світі – гармонію і ніжність, красу і любов. 
Вам, нашим коханим і мамам, бабусям та 
сестрам, адресуємо наші найтепліші вітання, 
найщиріші побажання та слова глибокої 
вдячності за Вашу доброту, Вашу ніжність і 
ласку, за те, що Ви завжди є для нас джерелом 
натхнення і високих почуттів.

У цей сонячний день хочу побажати Вам, 
дорогі наші, любові і благополуччя, міцного 
здоров'я та успіхів у всьому! 

Зі святом весни Вас!
Юрій Бойко,

Міністр енергетики та вугільної 
промисловості України

ВАША ВЕЛИЧНОСТЕ, ЖІНКО!

Ваша Величносте, Жінко!
Нині, в цей радісний час,
Серце буяє так гінко, 
Серце співає для Вас.

Ви нам — і мавки, і музи,
Ви — наші «браво!» й «ура!»,
Любі, кохані та друзі, 
Радість і світла жура…

На каблучках і на дачі
Завше — богиня краси!
Як Вам, о Жінко, віддячить
Муж, котрий з Вами єси?..

Квіти, дарунки, зарплати — 
Все це лиш Вам! На віки!
Щиро вітаєм зі святом
Вас!
                      Ваші чоловіки.

(Серед них і автор — Ростислав Балема)
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Жінки в енергетиці

Витяг з Наказу № 71-к від 29.02.2012 р.

Про заохочення з нагоди Міжнародного жіночого дня 

З першим подихом весни до нас приходить свято – Міжнародний 
жіночий день, свято наших матерів, дружин, сестер, подруг, бабусь і 
доньок.

Це свято увійшло в наше життя першими квітами, щирими 
посмішками і справжніми чоловічими вчинками, бо жінка – це віра, надія, 
любов, дбайлива берегиня родинного вогнища, вона наполегливо й 
натхненно працює в усіх галузях народного господарства нашої держави. 
Своєю потужною енергією, силою і відповідальністю живить наше буття 
яскравими барвами.

І саме жіноча, небайдужа й відповідальна життєва позиція, як і 
буденна домашня праця, є справжньою запорукою наших звершень, 
миру і стабільності, духовного відродження. Ваша соціальна і політична 
активність, доброта, мудрість і любов роблять наше суспільство 
благороднішим, світлішим, людянішим. 

Четверту частину працівників ПАТ “Хмельницькобленерго” 
складають жінки, які своєю працею та майстерністю вносять вагомий 
внесок у роботу Товариства, розвиток енергетики всієї області, зміцнення 
економічної стабільності нашої держави.

Дотримуючись одвічних традицій українського народу, вклоняючись 
Вашій працелюбності та високому професіоналізму, щиро вітаю Вас 
з Міжнародним жіночим днем, зичу Вам особисто та Вашим родинам 
успіхів, нових здобутків у праці, жіночого щастя, сімейного благополуччя, 
бажаю здоров’я та добробуту, повсякденної уваги та любові, здійснення 
всіх ваших мрій!

За сумлінну працю, особистий внесок у розвиток галузі енергетики 
області та з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня, —

НАКАЗУЮ:

1. Преміювати працівників Товариства, яким оголошено Подяку 
Міністерства енергетики та вугільної промисловості:

- Шепінську Галину Петрівну – секретаря керівника апарату 
управління ПАТ “Хмельницькобленерго”.

2. Бухгалтерії надати матеріальну допомогу пенсіонеру ПАТ 
“Хмельницькобленерго”, нагородженому Подякою Міністерства енер-
гетики та вугільної промисловості України:

- Шаховал Галині Микитівні – колишньому черговому електро-
монтеру з обслуговування підстанції служби підстанцій Департаменту 
високовольтних електромереж.

3. Преміювати працівників Товариства, яких нагороджено 
Почесними Грамотами Хмельницької обласної державної адміністрації:

- Сивак Нілу Василівну – інженера служби релейного захисту 
автоматики та контрольно-вимірювальних приладів Департаменту висо-
ковольтних електромереж.

4. Бухгалтерії надати матеріальну допомогу пенсіонеру ПАТ 
“Хмельницькобленерго”, нагородженому Почесною грамотою Хмель-
ницької обласної державної адміністрації:

- Грабар Людмилі Григорівні – колишньому техніку підрозділу 
маркетингу та енергозбуту Летичівського РЕМ.

5. Преміювати працівників Товариства, яких нагороджено Грамо-
тами Хмельницької обласної Ради:

- Овчарук Вікторію Юріївну – інженера відділу енергоаудиту та 
обліку електричної енергії ПАТ “Хмельницькобленерго”;

- Осійчук Людмилу Іванівну – контролера енергонагляду Ізяс-
лавського РЕМ.

6. Преміювати працівників Товариства, яким оголошено Подяки 
Хмельницької обласної державної адміністрації:

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

- Корженьовську Валентину Миколаївну – техніка підрозділу 
маркетингу та енергозбуту Новоушицького РЕМ.

З нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру хочу розповісти 
про людину, яка все своє трудове життя, а це понад сорок років, 
віддала роботі у Городоцькому районі електричних мереж, – про свою 
матір Людмилу Іванівну Слободян. Доля її не плекала: з дитинства 
залишилася без батька, передчасно помер чоловік… А все, що в житті 
досягла, – завдяки наполегливій праці та невичерпній енергії.

Свою трудову діяльність у Хмельницькому відділенні енергозбуту 
розпочала ще у далекому шістдесят восьмому – контролером 
Городоцької дільниці. У той час, для обслуговування споживачів 
(понад 2,5 тисячі населення та всі підприємства й організації міста) у 
приміщенні районної пожежної служби було виділено два кабінети, де 
й розмістився відділ збуту електричної енергії міста. Молода дівчина 
влилася в колектив й стала невід’ємною його складовою. Проявила 
себе як врівноважена, наполеглива й відповідальна робітниця, за що 
її не раз відзначали грамотами, подяками й цінними подарунками. 

Потім відбулася реорганізація РЕМ у Хмельницьке Південне 
підприємство електричних мереж. У цей період Людмила Іванівна 
без відриву від виробництва вступає до Кам’янець-Подільського 
сільгосптехнікуму, який закінчує за спеціальністю «Енергетик». 
Завдячуючи досвіду та здобутій освіті, у квітні 1982 року вона 
була переведена на посаду інспектора енергонагляду. Технічне 
обстеження електроустановок, підключення та відключення 
абонентів, контроль за споживанням, дотриманням договірної 
потужності, укладення договорів на постачання електричної енергії 
– все це входило в обов’язки інспектора. І так понад двадцять років… 
За свої досвід, доброту, наполегливу працю у 1989 році Людмилу 
Іванівну нагороджено медаллю «Ветеран праці». 

А з 2003 року донині вона працює контролером енергонагляду. 
Не одне молоде покоління енергетиків перейняло у неї навики в 
роботі, бо вона – гідна наслідування. Удома ж – любляча, життєрадісна, 
із почуттям гумору бабуся для свої онуків (їх троє, найменшому лише 
рік).

Хочу щиро сказати: дякую тобі, мамо, за людяність, чуйність та 
велику силу волі! 

І. Топоровська, 
економіст Городоцького РЕМ

На фото: Людмила Слободян з донькою Іриною.

Дякую тобі, мамо!

7. Преміювати працівників Товариства, яким оголошено Подяки 
Хмельницької обласної Ради:

- Бондарчук Ларису Михайлівну – начальника відділу праці та 
заробітної плати Фінансової дирекції ПАТ “Хмельницькобленерго”;

- Уривко Надію Іванівну – контролера енергонагляду Дунає-
вецького РЕМ.

8. Нагородити працівників Почесними Грамотами Товариства та 
преміювати :

- Безкубську Зінаїду Григорівну – контролера енергонагляду 
Теофіпольського РЕМ;

- Томашик Світлану Григорівну – керівника розрахункової групи 
підрозділу маркетингу та енергозбуту Старосинявського РЕМ.

9. Нагородити працівників Грамотами Товариства та преміювати:
- Амеліну Тетяну Миколаївну – інженера відділу матеріально-

технічного постачання Дирекції з матеріально-технічного постачання та 
капітального будівництва;

- Будніцьку Надію Іванівну – контролера енергонагляду Ярмо-
линецького РЕМ;

- Вербіцьку Валентину Павлівну – касира Волочиського РЕМ;
- Годовану Ольгу Василівну – головного бухгалтера Віньковець-

кого РЕМ;
- Матвіюк Антоніну Сергіївну – контролера енергонагляду Хмель-

ницького міського РЕМ;
- Матвєєву Лілію Миколаївну – інженера-інспектора відділу 

управління персоналом Дирекції з управління персоналом і соціальних 
питань;

- Махній Світлану Анатоліївну – керівника розрахункової групи 
Славутського РЕМ;

- Москалюк Валентину Федорівну – діловода канцелярії апарату 
управління ПАТ “Хмельницькобленерго”;

- Прядко Людмилу Василівну – економіста Полонського РЕМ;
- Томків Іванну Іванівну – діловода Хмельницького РЕМ;
- Топоровську Ірину Василівну – економіста Городоцького РЕМ;
- Якимовську Аллу Григорівну – бухгалтера Красилівського РЕМ;
- Яриновську Людмилу Григорівну – прибиральницю службових 

приміщень Білогірського РЕМ.
10. Оголосити Подяку Товариства та преміювати:
- Бойко Ганну Григорівну – головного бухгалтера ЛОК СП 

«Яблуневий сад»;
- Бурій Оксану Миколаївну – інженера відділу управління якістю 

Дирекції з розвитку управління та інформаційних технологій;
- Гайдайчук Лесю Сергіївну – діловода Хмельницького міського 

РЕМ;
- Гомілко Олену Василівну – економіста Кам’янець-Подільського 

РЕМ;
- Демихіну Галину Василівну – економіста Старокостянтинів-

ського РЕМ;
- Ковальчук Галину Степанівну – сторожа Меджибізького ЦЦР 

Департаменту РМ;
- Мондрук Ларису Антонівну – контролера енергонагляду Дера-

жнянського РЕМ;
- Рожик Зою Іванівну – прибиральницю службових приміщень 

Кам’янець-Подільського міського РЕМ;
- Тимочко Людмилу Вікторівну – контролера енергонагляду Че-

меровецького РЕМ;
- Хоронжук Любов Михайлівну – економіста Шепетівського РЕМ;
- Шпак Олену Михайлівну - бухгалтера 2-ї категорії Старосиняв-

ського ЦЦР.
Шановні працівниці та пенсіонерки ПАТ “Хмельницькобленерго”, 

низький уклін Вам та щира вдячність за працю, за жіночу мудрість та 
материнську любов, за самовідданість і розуміння, за Вашу ніжність та 
чуйність.

Нехай Ваш дім повниться любов’ю і радістю. Хай у Вас завжди весніє 
на душі!

Генеральний директор   О.Л. Шпак 

начальника виробничо-технічного відділу Компанії; Бевз Галина 
Іванівна – колишній диспетчер Полонського РЕМ; Морозова 
Марія Василівна – колишній інженер з організації експлуатації 
та ремонту розподільчих мереж Дунаєвецького РЕМ; Проценюк 
Лідія Миколаївна – електромонтер з випробувань та вимірювань 
служби діагностики електротехнічного обладнання Департаменту 
високовольтних електромереж. 

Знаком “Відмінник енергетики України” нагороджені: Поліщук 
Неоніла Іванівна – колишній диспетчер Старокостянтинівського РЕМ;  
Калинюк Надія Федорівна – колишній диспетчер Ізяславського 
РЕМ; Василишина Олена Василівна – колишній технік підрозділу 
маркетингу та збуту електроенергії Ізяславського РЕМ; Ремішевська 
Надія Степанівна – керівник групи Хмельницького міського енерго-
збуту; Куровська Ганна Андріївна – колишній інженер оперативно-
диспетчерської служби Хмельницьких північних високовольтних 
електромереж; Харченко Ольга Ігорівна – начальник сектору  
відділу оперативної інформації та звітності; Полоневич Лариса 
Михайлівна – начальник відділу корпоративного управління; 
Сачалко Людмила Матвіївна – колишній інженер з організації 
експлуатації і ремонту розподільчих мереж Віньковецького РЕМ; 
Лисичина Надія Петрівна – колишній провідний інженер підрозділу 
маркетингу та збуту електроенергії Старокостянтинівського РЕМ; 
Колупаєва Марія Петрівна – інженер з організації експлуатації та 
ремонту розподільчих мереж Кам’янець-Подільського міського РЕМ; 
Розумна Валентина Олександрівна – колишній інженер вироб-
ничо-технічного відділу; Григорєва Людмила Володимирівна – 
колишній керівник групи підрозділу маркетингу та збуту електричної 
енергії Хмельницького району електромереж; Мирончук Наталія 
Трохимівна – технік підрозділу маркетингу та збуту електричної 
енергії Славутського району електромереж. 

Про жінок “Хмельницькобленерго” можна говорити багато 
добрих та гарних слів. Своєю активною життєвою позицією, розумом 
і працездатністю ви заслуговуєте на велику шану й глибоку повагу в 
Компанії та суспільстві.

Кращі працівниці Компанії напередодні Міжнародного Дня 
жінок і миру – 8 Березня за сумлінну працю та досягнення у трудовій 
діяльності відзначені Міністерством енергетики та вугільної 
промисловості України, Хмельницькою облдержадміністрацією, 
Хмельницькою обласною радою, ПАТ “Хмельницькобленерго”. 

З нагоди відзначення Дня 8 Березня у трудових колективах 
ПАТ “Хмельницькобленерго” для жінок традиційно влаштовується 
незабутнє свято, де панують радість, щирі усмішки, весілля, на честь 
жінок звучать прекрасні слова, чудова концертна програма та багато 
квітів і подарунків.

Від імені жінок хочу висловити вдячність керівництву Компанії – 
генеральному директору Шпаку Олександру Леонідовичу, заступнику 
генерального директора з соціальних питань Вашеняку Олексію 
Івановичу, голові профкому Ковальчуку Валерію Васильовичу за 
постійну турботу, допомогу і підтримку, порозуміння, за вирішення 
багатьох соціальних питань, за чуйне відношення до жінок, за те, що 
завжди пам'ятають жінок-ветеранів, пенсіонерів. 

Зі святом вас, дорогі жінки, щастя вам, міцного здоров’я, привітної 
долі, краси і любові, миру і злагоди у ваших оселях! 

Лариса Полоневич, 
голова Жіночої ради ПАТ “Хмельницькобленерго”

Продовження. Початок див. на стор. 1

© Фото Миколи ШАФІНСЬКОГО
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Пекельний гарт Афганістану

Інвестиційні реалії та перспективи

Скажіть, будь-ласка, як виконано 
Інвестиційну програму 2011 року? На що 
спрямовано кошти згідно Інвестиційної 
програми? 

Інвестиційна програма розвитку ПАТ 
“Хмельницькобленерго” 2011 року виконана 
на суму 52,622 млн. грн., що становило 70% від 
плану на рік. Частина об’ємів була недоосвоєна за 
об’єктивними обставинами. До основних причин, 
що привели до недофінансування Інвестиційної 
програми відносяться такі, як покриття забор-
гованості за договором реструктуризації з ДП 
«Енергоринок», збільшення відсотків по виплаті 
дивідендів згідно рішення зборів акціонерів, 
що не було передбачено структурою тарифів, 
а також недоотримання коштів за дотаційними 
сертифікатами, покриття різниці між фактичною 
оптовою ціною та прогнозованою, вилучення за 
рішенням НКРЕ додатково отриманих доходів 
тощо. 

У 2011 році інвестиції на розвиток ПАТ 
“Хмельницькобленерго” були спрямовані на тех-
нічний розвиток (переозброєння), модернізацію 
і будівництво електричних мереж та обладнання 
в сумі 35,337 млн. грн., на заходи по зниженню 
та/або недопущенню понаднормативних витрат 
електроенергії в сумі 10,435 млн. грн, впро-
вадження та розвиток АСТДК в сумі 0,41 млн. 
грн., впровадження та розвиток інформаційних 
технологій в сумі 3,062 млн. грн., впровадження та 

розвиток систем зв’язку та телекомунікацій – 1,094 
млн. грн., модернізацію та закупівлю транспор-
тних засобів і спецмеханізмів – 1,613 млн. грн. та 
інші заходи (розвиток виробничих баз) – 1,003 
млн. грн.

Які найбільш значні об’єкти цільової 
програми та роботи виконано у 2011 році? 

Згідно інвестиційної програми 2011 року 
Товариством було виконано: будівництво двох 
двоколових ПЛ-110 кВ від міського кільця м. 
Хмельницького110 кВ до ПС “Лезневе” довжиною 
2,33 км та від ПС “Лезневе” до ПС “Прибузька” 
довжиною 1,5 км; реконструкцію ПЛ-35 кВ 
“Північна – Залісся” з монтажем кабельної вставки 
довжиною 0,6 км; будівництво, реконструкцію 
мереж 0,4-10 кВ на загальну суму 17,936 млн. грн.

В рамках Інвестиційної програми здійснено 
будівництво, реконструкцію та модернізацію 
електромереж за оптимальними схемами з метою 
підвищення їх надійності та стійкості, впроваджено 
нові ефективні технології передачі та постачання 
електроенергії, сучасні комплекси технічних 
засобів обліку та управління споживанням, в тому 
числі дистанційного на базі автоматизованих 
систем комерційного обліку електроенергії, 
закуплено та встановлено для споживачів 43183 
шт. електронних лічильників високого класу 
точності.

Введено в експлуатацію розподільчий 
пристрій РП-2, виконаний за сучасним 
технологіями із суміщенням з трансформаторною 
підстанцією ТП 10/0,4 кВ з метою підвищення 
надійності електропостачання споживачів м. 
Кам’янця-Подільського.

Завершено ІІІ етап реконструкції електро-
мереж зовнішнього електропостачання садибної 
частини міста Нетішин для улаштування 
електроопалення споживачів. 

Які перспективи Інвестиційної програми 
розвитку Товариства на 2012 рік ?

На 2012 рік інвестиції на розвиток ПАТ 
“Хмельницькобленерго” передбачаються в 
сумі 81,81 млн. грн. за наступними напрямками: 
технічний розвиток (переозброєння), модерні-
зація та будівництво електричних мереж та 
обладнання – 71,15%; заходи, спрямовані на 
зниження та/або недопущення понаднорматив-
них витрат електроенергії – 13,02%; впровад-
ження та розвиток АСТДК – 0,41%; впровадження 
та розвиток інформаційних технологій – 1,89%; 
впровадження та розвиток системи зв’язку та 
телекомунікацій – 0,91%; модернізація та заку-
півля транспортних засобів і спец механізмів – 
4,13%; інше (розвиток виробничих баз) – 8,48%.

Основна увага в інвестиційній програмі 
приділяється виконанню заходів з технічного 
розвитку (переозброєння), модернізації та будів-
ництва електричних мереж та обладнання – 
58,21 млн. грн., а також заходам по зниженню та/
або недопущенню понаднормативних витрат 
електроенергії – 10,65 млн. грн.

Витрати по інших розділах так чи інакше 
пов’язані із забезпеченням виконання заходів 

сигналізацію. Нині ж обслуговує охоронні системи. 
Але мало хто з його колег відає, через яке гонило 
воєнного лихоліття довелося йому пройти.

Він рідко дістає з шухляди медалі «За 
відвагу» та «За бойові заслуги». Хіба що – малій 
онуці показати. Але раз на рік, саме 15 лютого, 
обов’язково піднімає третю чарку за тих, хто не 
повернувся з кривавих гір Афгану…

А розпочав Володимир Григорович 
Мартинюк свою військову біографію 1971 року 
в Хмельницькій 17-ій ракетній дивізії (у зенітно-
ракетному полку) начальником локаційної станції. 
І ось у жовтні 1984 року його відряджають до 
Афганістану… Два роки — на лезі між життям 
і смертю. Два роки пелюстки ромашки гадали 
дружині Ганні не “любить – не любить”, а “виживе – 
не виживе”. Вижив. Повернувся. Повезло, вважає.

«Потрапив я у мотострілковий полк, який 
базувався у провінції Бадагшан біля Файзабаду, 
на посаду старшого техніка мотострілкової роти, 
– розповідає В. Мартинюк. – На мені були ремонт і 
обслуговування десяти БМП-2».

Протягом двох років служби у “гарячій точці”, 
просто людей не вистачало. А може, жалів бойових 
товаришів, геть молодих іще хлопців, брав на себе 
і їхній ризик?..

Там, в Афгані, панувала непідробна чоловіча 
дружба, гартувалися істинні цінності людські. «Всі 
були друзями, однією сім’єю. І рядовий, і офіцер – 
всі йшли на операцію на рівних…» 

Йому нелегко згадувати афганський епізод 
свого минулого. Брати в руки старі пожовклі 
фотографії, на яких – війна і він на тій війні… 
Та на наше прохання він наче повертається у 
свою буремну молодість: «Оце за кілька місяців 
до мого від’їзду підірвалася БМП, двоє наших 
хлопців загинули. То ми зробили імпровізований 
пам’ятник, поклали вінок… На цьому фото, – 
бачите? – я з однополчанами. А це-ось ранковий 
розвод, онде – наша землянка… Ех… два роки, 
вважайте, в піску прожив… Питаєте, заради чого 
все це? Важко тепер зрозуміти… Ми виконували 
свій інтернаціональний обов’язок, захищали 
південні рубежі Батьківщини. Нам так казали – і 
ми все так і сприймали. Для військового наказ є 
наказ…» 

Доля випробувала його на міцність на 
всі двісті відсотків. Після Афганістану служив 

15 лютого громадськість області вшановувала 
воїнів-інтернаціоналістів. Зранку у Хмельниць-
кому міському будинку культури зібралися воїни-
«афганці», які проживають в обласному центрі. 
Багато хто з них давно не бачилися, тож раді були 
цій зустрічі. По-чоловічому міцно тиснули руки, 
розпитували про життя-буття, згадували службу 
в Афгані. Під час урочистостей пом’янули тих, хто 
загинув у далекій країні чи помер у повоєнний 
час. Говорили й про нинішні життєві проблеми. 
А відтак разом з представниками обласної, 
міської влади, політичних партій, громадських 
організацій, підприємств, установ поклали вінки, 
квіти до пам’ятника воїнам-побратимам.

Данину шани воїнам-інтернаціоналістам 
віддали й представники ПАТ “Хмельницьк-
обленерго” на чолі з першим заступником 
генерального директора Б.В. Кравцем. 

Загалом у Компанії нині працює 17 учасників 
афганських подій та 16 учасників локальних 
воєнних конфліктів на території інших держав. До 
речі, усім їм виділено матеріальну допомогу. 

Він – один із тих сімнадцяти. Колишній 
старший прапорщик, а нині технік служби охорони 
ПАТ “Хмельницькобленерго”. Скромна, спокійна 
людина, справжній фахівець. 

Його як техніка добре знають у РЕМах, службах 
Компанії. Адже на багатьох важливих об’єктах 
свого часу власноруч налаштовував охоронну 

Інтерв’ю із заступником 
генерального директора - головним 

інженером ПАТ “Хмельницьк-
обленерго” Степанюком А. Г. на 
запитання представника прес-

служби Полоневич Л.М. 

по основних напрямках, а їх відсоток по 
відношенню до загальних обсягів значно мен-
ший. До них відносяться: впровадження та 
розвиток інформаційних технологій з виконанням 
модернізації існуючих та придбання нових 
засобів комп’ютеризації, придбання нових 
робочих станцій, нового мережного обладнання, 
модернізація прикладного програмного забезпе-
чення; впровадження та розвиток системи зв’язку 
на підставі розробленого системного проекту 
корпоративного зв’язку; заходи по оновленню 
автотранспортних засобів передбачені на підставі 
аналізу роботи транспорту, його зношення та 
необхідності модернізації; заходи по розвитку 
виробничих баз виходять з необхідності покра-
щення умов роботи структурних підрозділів по їх 
функціонуванню.

При розробці Інвестиційної програми 
бралися до уваги заходи, що передбачені в 
“Програмі розвитку електричних мереж напругою 
35-110 кВ та визначення обсягів реконструкції 
електричних мереж напругою 0,4-10 кВ на 2012-
2015 роки”, а також заходи по виконанню приписів 
Держінспекції, Держенергонагляду.

у піхотному полку в тодішній НДР, потім – 
командиром окремого ремонтного взводу в 
Польщі. А у 1986 році його, бувалого в бувальцях, 
“кличе”… Чорнобиль. Там – шість тривожних, 
гарячих місяців… 

Усе пережив, усе перетерпів. А скільки й 
тепер має життєвих труднощів! Але нікому не 
скаржиться. То, каже, – його особисте…

Ми слухаємо неквапливу розповідь 
Володимира Григоровича. І, природньо, 
цікавимося: «А як же в часи вашої служби 
жили рідні?» По довгій паузі воїн зізнається: 
«Залишилися моя дружина Ганна і двоє донечок 
у квартирі із загальною кухнею. Важко, ох і 
важко було їм!.. І кривди зазнали від різних 
“доброзичливців”. Але… і це ми пережили… 
Оце стільки вам, хлопці, наговорив тут усякого, 
– мовить насамкінець знічено. – Може, не треба 
всього того показувати?..»

А кого ж показувати, про кого писати, коли 
не про таких людей, як ви, шановний Володимире 
Григоровичу!.. 

Павло Хорошенюк, 
Ростислав Балема

Фото Миколи Шафінського, Ростислава Балеми та з 
особистого архіву Володимира Мартинюка.

каже, всяке було. «Бачив і смерть однополчан… – 
біль спогадів важким комом підступає чоловікові 
до горла, не дає говорити… – Одного разу, 
пригадую, після операції на базу доставили 
дев’ять убитих та одинадцять поранених наших 
бійців. А так… один-два – це були вже звичні для 
нас жертви. Кожен міг загинути… Я двічі побував 
у таких “перепльотах”, що вже й осіняв себе 
хрестом, прощаючись із життям. Думав: не побачу 
більше сім’ї… Та нічого, обійшлося, вижив…» 

Коли вирушали на бойове завдання, він, 
технік-ремонтник, зазвичай не брав на свою, 
останню в колоні, “бе-ем-пешку”, навідника. Сам 
за нього був. Про це розповідає неохоче. Каже: 
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Велелюдно було 23 лютого біля Вічного вогню у Хмельницькому. 
Представники прогресивної громадськості обласного центру 
прийшли сюди, аби вшанувати загиблих у Великій Вітчизняній війні. 
Прийшли з нагоди Дня захисника Вітчизни і просто – за велінням 
серця…

Вінки та живі квіти до монумента поклала і чимала делегація 
від ПАТ “Хмельницькобленерго” на чолі з першим заступником 
генерального директора Борисом Васильовичем Кравцем.

Вічна слава полеглим за наше життя! Честь — усім, хто нині 
самовіддано боронить Батьківщину!

Прес-служба ПАТ “Хмельницькобленерго”

В період з 31 січня до 3 лютого 2012 року в ПАТ “Хмельницькобленерго” працювала 
група аудиторів Міжгалузевого центру якості “ПРИРОСТ”. Зовнішній аудит проводився 
з метою сертифікації системи екологічного керування товариства на відповідність 
ДСТУ ISO 14001:2006; ресертифікації системи управління якістю на відповідність ISO 
9001:2008. 

Аудит було проведено у відділах, службах апарату управління, департаментах 
високовольтних та розподільчих мереж, у Шепетівському, Ізяславському, Старосиняв-
ському районах електричних мереж, у Меджибіжському та Старосинявському ЦЦР.

Сертифікаційному аудиту передувала копітка та наполеглива праця спеціалістів 
товариства з розробки та впровадження системи екологічного керування, визначення 
та оцінки екологічних аспектів, розробки програм, цілей і завдань у сфері екологічного 
керування. Систему екологічного керування товариства інтегровано в загальну систему 
менеджменту ПАТ “Хмельницькобленерго”. 

За результатами зовнішнього аудиту ПАТ “Хмельницькобленерго” отримало 
сертифікат відповідності системи екологічного керування № UA.MQ.034-ESP-0002/12. 
Він посвідчує, що система екологічного керування стосовно надання послуг з передачі 
та постачання електричної енергії, що здійснює ПАТ “Хмельницькобленерго” згідно з 
чинними в Україні нормативними документами, відповідає вимогам ДСТУ ISO 14001:2006 
“Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування”.

Цей сертифікат не звільняє Товариство від подальшого розвитку та поліпшення 
системи екологічного керування. Перший наглядовий аудит заплановано провести 
в грудні 2012 року. Наразі проводяться роботи з впровадження рекомендацій з 
поліпшення системи екологічного керування, які були надані зовнішніми аудиторами. 

Що ж до ресертифікації системи управління якістю, то прийнято позитивне рішення 
щодо видачі сертифікату відповідності системи управління якістю міжнародному 
стандарту ISO 9001:2008. Оскільки рішення приймається на міжнародному рівні, то 
період аналізу результатів аудиту та видачі сертифікату збільшується. 

В цілому ж зовнішні аудитори позитивно відмітили зусилля персоналу, спрямовані 
на постійне поліпшення діяльності Компанії, впровадження інтегрованої системи 
управління на базі системи управління якістю, системи екологічного керування і 
системи управління гігієною та безпекою праці.

Олена Гриневич,
провідний інженер відділу управління якістю 

“На базі одного з найкращих”

Енергетики отримали екологічний сертифікатДанина шани

Оголошуючи про початок представницького 
зібрання, президент ХСПП та ООРХО Іван Дунець 
зазначив, що воно відбувається на базі одного з 
найкращих енергопідприємств України, і щиро 
подякував господарям. 

Генеральний директор ПАТ “Хмельницьк-
обленерго” Олександр Шпак гостинно запросив 
присутніх до фойє Сервісного центру, аби провести 
для них невелику екскурсію. Всі охоче скорис-
талися можливістю взнати, як мовиться, з перших 
уст про переваги обслуговування клієнтів Компанії 
в стінах цього закладу, про специфіку роботи 
персоналу. А ще – ознайомитися з неординарними 
виставковими експонатами, які є своєрідною 
родзинкою центру. «Ми прагнемо створити 
якнайкомфортніші умови для споживачів», – 
пояснив О. Л. Шпак.

Відповідно до порядку денного, учасники 
засідання розглянули питання «Про особливості 
енергозабезпечення регіону та промислових 
споживачів в осінньо-зимовий період». Із доклад-
ною інформацією з цього питання виступили 
генеральний директор ПАТ “Хмельницькобл-
енерго” Олександр Шпак та заступник голови 
правління ПАТ “Хмельницькгаз” Олександр Лоб. 

О. Л. Шпак, зокрема, поінформував присутніх 
про підсумки роботи ПАТ “Хмельницькобленерго” 
у минулому році. Так, порівняно з 2010 роком, 
в електричні мережі області надійшло на понад 
39 млн. кВтг більше, що складає 1,5%. Корисний 
відпуск лічильниковим споживачам зріс на 1,4% 
(це – з урахуванням незалежних постачальників).

«У минулому році, порівняно з попереднім, 
спостерігалося збільшення споживання елек-
тричної енергії в промисловості – на 29,5 млн. кВтг 

(4,5%), – констатував Олександр Леонідович. – І це 
радує, бо ліпше за будь-яку статистику свідчить про 
істинний стан справ у цій галузі. Не менш відрадний 
факт: уперше за останні п’ять років зросло 
споживання електроенергії і підприємствами 
сільського господарства – майже на 2 млн. кВтг 
(3,1%). Також зростання попиту на електроенергію 
спостерігаємо і в сфері обслуговування – більш як 
на 3%». 

Повідав генеральний директор ПАТ “Хмель-
ницькобленерго” й про деякі труднощі, з якими 
минулоріч зіткнулася Компанія і які успішно 
подолала. «Споживачі недоплатили близько 
12,5 млн. гривень. Це передовсім комунальні 
господарства, водоканали, бюджетні установи… 
– О. Шпак показував і пояснював усі показники на 
великому відеоекрані. – Через фінансові труднощі 
ми не змогли виконати деякі інвестпрограми, 
намічені ремонти… Натомість зосередили свою 
увагу на обов’язкових платежах: зарплата, податки, 
внески до Пенсійного фонду тощо. І – на підготовку 
до зими. Ви бачите результат: були великі морози, 
до 30° за Цельсієм, а ми фактично не допустили 
перебоїв електропостачання.

Загалом же минулий рік Компанія 
завершила успішно. Ми виконали всі обов’язкові 
платежі, зберегли бездоганною свою кредитну 
історію. Ми продовжували удосконалювати 
систему менеджменту, стали переможцями XVI 
Національного конкурсу якості і лауреатами 
аналогічного міжнародного конкурсу. До вершини 
європейської досконалості нашій Компанії 
залишилося подолати лише кілька щаблів. Недав-
ній незалежний аудит підтвердив її відповідність 
стандартам ISO 9000, ISO 14000…» 

Учасники засідання дізналися й про 
технічні новації у Компанії: «Повністю введена в 
експлуатацію система комерційного обліку енергії, 
яка надходить в область. Є 564 точки обліку, на 
яких у режимі реального часу фіксується сальдо її 
перетоків. У крупних споживачів, які споживають 
більше 50 тис. кВтг на місяць, у нас встановлені 
локальні системи обліку електроенергії з 
передачею даних в режимі он-лайн».

Далі О.Л. Шпак детально розтлумачив скла-
дові поняття «електроенергія» в контексті її 
споживання. Пригадав випадок у Запорізькій 
області, коли двоє безробітних вирізали кутник 
із опори високовольтної лінії , чим спричинили 
справжню енергетичну диверсію міжнародного 
рівня. «Ми обстежили свої електричні мережі, – 
сказав доповідач. – У нас більш як півтори тисячі 
металевих опор. Виявлено 85 фактів крадіжки 
металу з електроопор. Тож зараз проводимо 
роботу з їх відновлення…»

Характеризуючи сьогочасну динаміку енерго-
споживання, Олександр Леонідович акцентував на 
тому, що «нині через велике навантаження наша 
область перевищує ліміт більш як на 100 мегават. 
Найбільше навантаження припадає на час з 17.30 
до 18.30. Тож ми через ЗМІ звернулися до вас, 
шановні керівники підприємств, із проханням 
про ощадливу витрату електроенергії у цю пікову 
годину. 

Всі споживачі повинні зрозуміти: на-
вантаження, які вони сукупно створюють, має 
тут-таки покриватися енергогенераторами. 
Залучення додаткових енергоджерел у 
пікових ситуаціях неминуче відображається на 
тарифах. Критичне ж перевантаження взагалі 

призводить до розбалансованості системи, може 
спричиняти автоматичні відключення і навіть 
електротравматизм. Потрібно всім усвідомлювати 
відповідальність за свої дії. Ніхто не має ховати 
голову в пісок: це, мовляв, мене не стосується… 
З цієї трибуни ще раз прошу вас, шановні: допо-
можіть об’єднаній енергосистемі, а значить – собі!»

О.Л. Шпак зазначив, що на багатьох 
промислових підприємствах розроблені та 
впроваджуються конкретні заходи зі зниження 
енергозатрат, регулюються відповідні режими 
роботи, стимулюється економія на кожному 
робочому місці. Проте, на жаль, нерідко ще 
трапляються великі енергетичні затрати на 
одиницю продукції, повільними темпами іде 
встановлення засобів контролю. Він також 
висловив занепокоєння політикою держави щодо 
формування тарифів на електроенергію, яке часто 
проводиться без врахування реалій промислового 
виробництва. 

Із другого питання порядку денного засідання 
«Про співпрацю роботодавців та промисловців з 
відділенням Національної служби посередництва 
і примирення в Хмельницькій області» доповідала 
начальник відділення НСПП в області Тетяна Бабич. 
Прийнявши інформацію до відома, учасники 
зібрання постановили всіляко «забезпечувати 
здійснення соціального діалогу, вироблення 
узгоджених пропозицій щодо розвитку соціально-
економічних та трудових відносин», «сприяти 
процесу врегулювання трудових спорів».

З інших актуальних питань слово мали 
начальник головного управління промисловості 
та розвитку інфраструктури Хмельницької обл- 
держадміністрації Микола Катеринчук, начальник 
управління виконавчої дирекції ФСС від нещас-
них випадків на виробництві та професійних 
захворювань у Хмельницькій області Леонід 
Новіцький та ін. З кожного пункту порядку 
денного учасники зібрання прийняли відповідні 
рекомендації.

Ростислав Балема
Прес-служба ПАТ “Хмельницькобленерго”

7 лютого у Сервісному центрі ПАТ 
“Хмельницькобленерго” відбулося 

спільне засідання Хмельницької 
спілки промисловців та підприємців 

(ХСПП) і Об’єднання організацій 
роботодавців Хмельницької області 

(ООРХО). Крім членів правління, 
сорока керівників підприємств 
і організацій, на нього завітали 

представники влади області: 
заступник голови Хмельницької 

обласної державної адміністрації 
Леонід Гураль та заступник голови 

Хмельницької обласної ради  
Василь Осадчий.

Невдовзі після засідання на ім’я голови 
правління ПАТ “Хмельницькобленерго” О.Л. Шпака 
надійшов лист, у якому йдеться: 

«Шановний Олександре Леонідовичу!
Дозвольте висловити Вам нашу повагу та 

щиру вдячність від імені членів правління Союзу 
промисловців і підприємців Хмельницької 
області та Об’єднання організацій роботодавців 
Хмельницької області за відмінні підготовку 
та проведення розширеного засідання 
ООРХО та ХСПП на базі Сервісного центру ПАТ 
“Хмельницькобленерго”.

Керівники підприємств, соціальні партнери 
та запрошені відмітили чітку організацію роботи 
команди на всіх етапах наради: від зустрічі учас-
ників до завершення спілкування в неформальній 
обстановці. 

Крім офіційної інформації про роботу, 
досягнення, перспективи ПАТ “Хмельницьк-
обленерго”, учасники мали можливість отримати 
інформацію про технічну модернізацію контролю 
за надходженням і споживанням електроенергії. 
Безперечно, вражає можливість контролю за 
споживанням електроенергії крупними спожи-
вачами, що було продемонстровано на прикладі 
Хмельницької маслосирбази.

Приємно вразили робота, досягнення Вашої 
компанії з впровадження низки міжнародних 
стандартів серії ISO, моделі ділової досконалості 
EFQM. А про виконання умов Кіотського протоколу, 
напевно, більшість запрошених керівників почула 
вперше.

Всі позитивно відмітили Ваше відношення 
та цілу комплексну систему, направлену на 
задоволення потреб споживачів, зручності 
спілкування з ними та їх обслуговування. Впевне-
ний, що вибудована Вами система обслуговування 
споживачів, починаючи від гасла в системі якості 
і закінчуючи реальними, всебічно обладнаними 
сервісними центрами, може служити прикладом 
для наслідування для Ваших колег – директорів із 
інших галузей.

Дозвольте ще раз подякувати Вашій команді 
фахівців та Вам особисто за щиру зустріч, за 
інформацію, яка корисна керівникам, за Вашу 
відкритість і бажання зробити кращим життя як 
Вашого колективу, так і всіх оточуючих. Щиро 
дякуємо за співпрацю!

З повагою,
виконавчий директор ХСПП    

В. Урбан» 

© Фото Миколи ШАФІНСЬКОГО
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Кабінет Віктора Володимировича Ковальчука, заступника 
головного інженера з нової техніки ПАТ "Хмельницькобленерго", 
радше нагадує майстерню ентузіаста, аніж робоче місце посадовця. 
Звідусіль зацікавлено позирають на тебе лампи розібраних старих 
теле- та радіоприймачів, електродіагностичні прилади, різноманітні 
інструменти… І лише комп’ютер, ноутбук, інша оргтехніка на 
столі господаря кабінету-майстерні повертають ошелешеному 
відвідувачеві відчуття сучасності…

Хоча… Вікторові Ковальчуку, такий інтер’єр пасує. Адже він – і 
ентузіаст, і професіонал, і вельми креативний менеджер. А завітали ми 
до нього як до безпосереднього "винуватця" незвичної виставки, що 
триває у сервісному центрі ПАТ "Хмельницькобленерго". Там, укінці 
розрахункової зали, неодмінно впадають у людське око кількадесят 
старих електроапаратів. І всі – в цілком робочому стані!.. 

«Чия ж то була ідея?» – допитуємося. «Генератором усіх 
неординарних ідей у Компанії є її генеральний директор, – каже 
В. Ковальчук. – Саме Олександр Леонідович Шпак запропонував 
мені зайнятися створенням музею раритетної техніки – телевізорів, 
програвачів, радіоприймачів, лічильників… Аби наочно розповісти 
молоді про еволюцію електроапаратури. Та й люди поважного віку 
напевне з приємністю подивилися б на предмети з минулого…»

Його не потрібно було довго переконувати: одразу ж зріднився 
з цим задумом. Тож у 2009 році В. Ковальчук почав відшукувати у 
колах радіолюбителів апарати, які його цікавили, та ремонтувати-

реставрувати їх. Так, лампа до лампи, екземпляр до екземпляра, і 
формувалася теперішня унікальна виставка.

…І ось ми разом із Віктором Володимировичем – біля самої 
експозиції. Розглядаємо, бесідуємо…

Наш гід зізнається: «Ставлюся до техніки з великою повагою 
і теплотою, наче до живої істоти». Техніку, випущену до 60-х років 
минулого століття, шанобливо називає витворами мистецтва і 
людської думки.

«Знаєте, особисто на мене ці апарати не справляють враження 
предметів "ширвжитку". Кожен із них має, я б сказав, свою душу. Кожен 
зберігає тепло рук, які збирали його внутрішній світ, виготовляли його 
чудовий корпус… Нинішню ж техніку випускають роботи, а це вже – 
не те…» – розмірковує наш співбесідник. І проводить нас, здається, 
до самих витоків телебачення та радіомовлення. 

Ось КВН-49 Т1 – чималий за розміром телевізор з маленьким 
екраном (18 см по діагоналі) в комплекті з… лінзою. Так-так, 
ваговитою лінзою на штативі. Колись її наповнювали гліцерином, 
і крізь неї дивилися на екран, – аби отримати більшу картинку. Це, 
виявляється, – один із перших радянських телевізорів, який почали 
масово випускати у 1949 році. Згодом з’явилися удосконалені моделі. 
Покращилися звук, зображення… Цікавий факт: КВН приймав лише 
три канали, а модерновий 46-дюймовий гігант-SAMSUNG, який онде 
гордо виблискує чорним корпусом поблизу своїх сусідів по виставці, 
– "ловить" майже 80.

«Ленинград Т-2», модель 1948 року, – телевізор-радіоприймач, 
народжений Ленінградським заводом ім. Козицького та поставлений 
на виробничий потік у місті Радеберг (колишня НДР). Цей 52-
кілограмовий апарат, начинений аж 31-ю лампою, має ударостійкий 
екран та рухому шторку для захисту його від забруднення.

Більше схожий на телевізор у теперішньому розумінні цього 
слова «Рекорд-12» . Його почали випускати у 1959 році у Воронежі. 
А ось – справжнє диво радянської техніки «Харків», який об’єднує під 
одним корпусом телевізор, програвач платівок та радіоприймач.

Широко представлена на виставці і лінійка радіоприймачів. 
Вельми цікава модель приймача «Мир» вражає своєю масивністю та 
функціональною простотою. Тут і перший VEF Super Ризького заводу, 
випущений у 1947 році, і «Балтика». І «Фестиваль» – копія німецького 
SABA – з дистанційним пультом керування (!), щоправда, проводовим. 
А ще радіоли «Люкс», «Урал», VEF, «Естонія» та інші поважні апарати-
"шістдесятники".

Щиро дивуючись з усього побаченого та почутого, запитуємо 
у господаря експозиції: «Звідки у вас оце дивовижне захоплення, ця 
пристрасть?» «Мій батько у молодості був завзятим радіоаматором, 
– каже В. Ковальчук. – Пам’ятаю, створив своїми руками телевізор, 
магнітофон… Тож і я, наслідуючи його, все в своєму житті намагався 
майструвати сам. Коли щось не виходить, – телефоную до батька, 
прошу поради. Він каже: «Я знаю, ти це зробиш!» І я – роблю». 

За ініціативою Ради старійших енергетиків 
України спільно з Міністерством енергетики та 
вугільної промисловості, Міністерством освіти та 
науки, Національним технічним університетом 
“Київський політехнічний університет”, Відділенням 
фізико-технічних проблем в енергетиці НАН 
України та Радою молодих енергетиків України 28 
лютого 2012 року відбувся 10-ий Всеукраїнський 
конкурс на кращу наукову роботу “Молодь – 
енергетиці України – 2011: відкритий конкурс 
молодих енергетиків та вчених”.

Конкурс проводився за наступними 
номінаціями: “Паливно-енергетичні ресурси”, 
“Теплова енергетика”, “Атомна енергетика”, 
“Нетрадиційні відновлювальні джерела енергії”, 
“Електроенергетика”, “Екологія в енергетиці”, 
“Енергозбереження та енергоменеджмент”, 
“Енергобезпека” та “Економіка енергетики”. На 
конкурсі було представлено роботи 130 учасників 
із 17-ти регіонів України та 16-ти вищих навчальних 
закладів. Серед учасників – молоді працівники 
енергетичних підприємств, наукові співробітники. 

Вперше у цьому престижному конкурсі 
взяли участь і молоді керівники ПАТ 
“Хмельницькобленерго” – директор Ярмолинець-

Лампові душі

Нагороди молодих енергетиків

Безпека праці – понад усе Рейди повертають гроші

кого РЕМ Гуцал Сергій Аркадійович та директор 
Чемеровецького РЕМ Берладін Сергій 
Миколайович, які стали Лауреатами та отримали 
Дипломи ІІІ ступеня. Символічно, що нагороди 
вручав голова Ради старійших енергетиків України 
Чулков Євген Іванович, який по праву носить 
звання “легенда енергетики”. 

Роботи Гуцала С.А. на тему «Випробування 
підвищеною напругою ізоляції ПЛ-10 кВ – шлях до 
зниження втрат на передачу електричної енергії 
та витрат на експлуатаційне обслуговування 
мереж напругою 10 кВ» та Берладіна С.М. на тему 
«Енергозбереження внаслідок термоелектричних 
перетворювачів в промисловості та побуті» були 
високо оцінені незалежною експертною комісією 
конкурсу, до якої увійшли авторитетні науковці. 

І це цілком закономірно, у товаристві 
“Хмельницькобленерго” створено всі умови для 
розвитку та реалізації творчості молодих кадрів, 
приділяється значна увага вихованню молодих 
фахівців енергетики, підвищенню їх професійного 
рівня, активно працює Рада молодих працівників. 

Лариса Полоневич,
прес-служба ПАТ “Хмельницькобленерго”

Радіоінженер за фахом (закінчив Вінницький політехнічний 
інститут), Віктор Володимирович свого часу стажувався в Італії, 
працював і в престижній київській компанії, і на хмельницькому 
заводі «Катіон». Нині – в публічному акціонерному товаристві 
“Хмельницькобленерго”.

«Одного разу на «Катіоні» мені довелося в дуже стислі строки 
розробляти телевізор, – пригадує В. Ковальчук. – Поспішаючи, раптом 
порізав пальця… Тож потім напівжартома казав усім, що в ньому тече 
і моя кров…»

Так само “тече Ковальчукова кров” і в десятках оцих вистав-
кових експонатів, у яких майстер вдихнув нове життя. А це ж, каже 
Віктор Володимирович, – лише початок. Експозиція постійно 
поповнюватиметься. 

Про своїх електричних друзів інженер може розповідати, 
напевне, годинами. Та є у нього, палкого прихильника якісних зву-
чання та відеозображення, й інші хобі: «Люблю оперу, найбільше – 
спів славетних сопрано Сари Брайтман, Анни Натребко, юної Джекі 
Іванко… Маю хорошу колекцію хард-року, зокрема, групи Deep  
Purple. Взагалі, мені подобається все справжнє, все, що має душу. 
Штучні, "пластмасові" співаки мене не приваблюють…»

Серед сучасних радіолюбителів побутує вельми влучний, 
образний вислів: лампові душі. Завітайте на виставку в сервісному 
центрі ПАТ "Хмельницькобленерго" – і ви обов’язково відчуєте їхню 
невидиму присутність.

Ростислав Балема,
прес-служба ПАТ “Хмельницькобленерго”

Фото автора 

У ПАТ “Хмельницькобленерго” активно триває екзаменування з 
охорони праці. Про його перебіг журналістові прес-служби Компанії 
розповів начальник Служби охорони праці Анатолій Васильович 
Журавель (на фото зліва):

«Відповідно до законодавства України з охорони праці, в 
Товаристві розроблені положення про порядок проведення навчання 
та перевірки знань з охорони праці, технології робіт та пожежної 
безпеки. Оскільки наші працівники здебільшого виконують роботи в 
діючих електроустановках (а це роботи з підвищеною небезпекою), 
вони проходять щорічну перевірку знань з питань охорони праці. 
Інші спеціалісти, не задіяні в таких роботах, проходять іспити раз на 
три роки. Є річний графік проходження навчання, інструктажів та 
перевірки знань у кожному структурному підрозділі Товариства. 

Перевірці обов’язково передує навчання. Воно відбувається 
або безпосередньо у структурних підрозділах на місцях, або ж, за 
необхідності, у нашому навчальному комбінаті за спеціальною 40-
годинною програмою. Щомісячно там навчаємо по дві-три групи, аби 
встигнути охопити всіх інженерно-технічних працівників.

На основі перевірки знань з охорони праці ми робимо 
висновок про профпридатність того чи іншого працівника, про його 
відповідність займаній посаді. Якщо людина отримала оцінку «Не 
знає», вона через місяць проходить навчання повторно. Якщо ж і 
вдруге не склала іспитів, – звільняється з посади і працевлаштовується 
відповідно до чинного законодавства. І подібні випадки непоодинокі. 
До прикладу, в Старокостянтинівському районі майстер виробничої 
дільниці двічі не склав іспитів, – тепер у нас не працює. В Теофіполі, 
Ізяславі теж кілька чоловік не змогли захиститися на посаді майстра, 
– зараз працюють електромонтерами, контролерами. 

Безпечність праці, а також захищеність усіх, хто використовує 
електроенергію, – і на цьому наголошує генеральний директор 
Компанії Олександр Леонідович Шпак, – є одним із головних наших 
завдань. Отож розробляємо та роздаємо у навчальні заклади краю 
пропагандистські плакати, готуємо виступи по радіо та на телебаченні. 
В Компанії впроваджено систему управління гігієною та безпекою 
праці. Розроблено реєстри ризиків та небезпек для всіх категорій 
працівників: офісних, технічних та виробничих. Всім доведено 
цю інформацію. Адже поінформованість – запорука уважності та 
обережності».

Записав Ростислав Балема 
Фото автора

Враховуючи особливості зимового періоду – значне заван-
таження електромереж, загрозу небалансу електроенергії, в 
Хмельницькому РЕМ рейдова робота із виявлення безоблікового 
споживання електроенергії стала пріоритетним напрямком, на який 
максимально зосереджені всі ресурси підрозділу.

Результати спланованої та проведеної роботи перевершили всі 
очікування. Так, упродовж січня-лютого цього року проведено 159 
рейдів, складено 47 протоколів про порушення ПКЕЕ на побутових 
споживачів (в тому числі 32 у лютому), донараховано до оплати майже 
500 тис. кВт, або більше 250 тис. гривень штрафних санкцій. Нині з цих 
нарахувань повністю або частково оплачено 190 тис. гривень.

Надзвичайно результативно спрацювала дільниця № 4 відділу 
з маркетингу та збуту електроенергії (начальник дільниці – Братков 
В.П., майстер – Олещук О.О.). По цій дільниці складено 18 протоколів. 
Практично більшість лінійних працівників та керівного складу 
підрозділу були залучені до виявлення безоблікового споживання 
електроенергії.

Особливо ж відзначимо професійну та результативну 
роботу таких працівників: юрисконсульта Цимбалюк І.В., майстрів 
виробничих дільниць відділу маркетингу Дуду А.В., Цебеня О.В., Гуру 
О.А., контролерів енергонагляду Шабатуру О.І., Підгородецького В.В., 
Рубана А.В., які працювали в складі бригади.

Примітно, що найбільшу кількість порушень виявлено в 
приміських “заможних” селах: Олешин – 6 , Л. Гринівці – 4, Іванківці... 
Бідніші “крадуть” менше. Але це вже – окрема тема, та й, мабуть, не 
стільки енергетиків, скільки психологів, політиків…

М. Нечипорук, 
директор Хмельницького РЕМ
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Стартувала спартакіада

Свіжі барви весни
Квіти, квіти, квіти… На столі, на підвіконні, 

на тлі природи… Неначе справжні, живі, – так і 
ваблять тебе з картини… 

То у Сервісний центр ПАТ “Хмельницьк-
обленерго” повновладно увійшла весна. Увійшла 
разом із чудовими роботами хмельницької 
художниці Людмили Гарієвської (на фото), вис-
тавку яких тут відкрито нещодавно.

Вона з дитинства мріяла стати художником. 
Тож і завше була вірною своїй мрії: закінчила 
художньо-графічний факультет педагогічного 
інституту у Нижньому Тагілі, де спершу жила її 
сім’я; після переїзду до Хмельницького два роки 
вела студію моделювання на станції юних техніків; 
потім цілих сорок літ викладала у міській художній 
школі. Нині Людмила Миколаївна – на творчих 
хлібах.

Свого часу мисткиня спробувала себе 
і в макраме, і в тканні гобеленів, і в ліпленні 

білі лілії», – зізнається. А пише жінка маслом в 
академічній манері. І, зауважимо, з неймовірною, 
майже фотографічною реалістичністю. 

Заінтриговані? Тоді мерщій – на нововідкриту 
виставку, що у Сервісному центрі ПАТ “Хмель-
ницькобленерго”!

Ростислав Балема

кераміки. Зараз вечорами навіть ляльки-мотанки 
виготовляє. Але то, каже, – для розваги. Більшість 
же часу присвячує живопису. «Вранці встаю, 
сідаю за мольберт і доки світло – не встаю…» – 
ділиться художниця секретами неабиякої творчої 
продуктивності. 

Творчі уподобання Людмили Гарієвської – 
квіти і натюрморт. «Найбільше люблю піони та 

І знову про інформаційне забезпеченняКопав, копав криниченьку...

Над випуском працювали:  Павло Хорошенюк, 
Ростислав Балема, Лариса Полоневич

До Дня захисника Вітчизни в Публічному 
акціонерному товаристві “Хмельницькобленерго” 
пройшов перший етап ІХ літньої Спартакіади 
працівників енергетики та електротехнічної 
промисловості України. 20 команд із різних 
підрозділів Товариства змагалися зі стрільби, 
плавання та шашок.

Найбільш напруженим виявилося супер-
ництво шашкістів. Серед учасників були 
спортсмени як поважного віку, так і молоді. 
Перемогли, як мовиться, досвід і майстерність 
керівника оперативно-диспетчерської групи 
Деражнянського РЕМ Олександра Петуха. У фі-
налі він здолав електромонтера Хмельницького 
РЕМ Володимира Чорного.

Змагання зі стрільби показало, що окремі 
учасники давно не виходили на вогневий 
рубіж. Тож і набирали лишень 20-25 очок. Ну а 
переміг Микола Молодецький з Департаменту 
високовольтних мереж із результатом 41 очко 

Що ж, зрушення є. І на цей раз варто 
зазначити, що довелося побачити багато 
позитивного в інформаційному забезпеченні як 
споживачів, так і персоналу РЕМів. Передусім, 
у Городоцькому РЕМі. У «Куточку споживача» є 
достатньо необхідної інформації, на видноті – цілі 
у сфері якості Товариства й цього підрозділу на 
2012 рік. Чимало й іншої інформації.

Не розгубиться споживач і в Ярмолинецькому, 
Чемеровецькому районах електромереж. Для 
нього тут також достатньо доступної інформації. 

Хоча й цього разу не обійшлося, як мовиться, 
без ложки дьогтю. Зокрема, там, де йдеться 
про інформування власне працівників РЕМів. 
У Волочиську дотепер люди орієнтуються на 
рейтингові оцінки роботи РЕМів за 10 місяців 
2011 року та жовтень того ж року. У Дунаївцях 
знайомляться з показниками роботи дільниць за 
грудень. А в Кам’янець-Подільському сільському 
РЕМі все ще про Новий рік не забули – на стенді 
чимало листівок вітають з Новим роком та Різдвом 
Христовим. Заодно додамо, що й вирізки з газет 
нагадують про діяльність Товариства у… 2006 та 
2007 роках.

І ще про одну річ хотілося б сказати. Дошка 
пошани – це важливий засіб мотивації. На неї 
заносять портрети людей, які найбільше того 

з 50. Віталій Бабій з Хмельницького РЕМ і Руслан 
Присяжнюк із Летичева зайняли відповідно друге 
і третє місця.

У басейні ж, звісно, домінувала молодість як 
серед чоловіків, так і серед жінок. У жінок перші 
три місця зайняли Оксана Розумна з Дирекції 
управління, Ніна Котляр із Летичівського РЕМ 
та Оксана Чайковська з Департаменту висо-
ковольтних електромереж. У чоловіків медалі і 
дипломи за перемогу оримали Анатолій Лобода 
з Хмельницького міського РЕМ, Павло Смаглій з 
Дирекції високовольтних електромереж та Юрій 
Єрьомін з Дирекції управління.

заслуговують. Але чи завжди людині від того 
приємно? Особливо, як трохи проходить часу. 
Вицвіла фотографія, стертий підпис, лущиться 
фарба на самій Дошці пошани… Про яке тут 
моральне стимулювання може йти мова?! На жаль, 
саме так все воно є у Волочиському РЕМі. Сонце 
винне, – розводять руками місцеві керівники. 
Невже? Про чорні, траурні рамки в іншому РЕМі 
промовчимо. Там пообіцяли оперативно все 
поміняти. Побачимо.

Звісно, не всім керівникам виробничих 
підрозділів приємно читати подібні замітки. «Чому 
не узгодили зі мною, чому не порадилися? Будемо 
писати спростування!» – довелося й таке чути. 
Шановні добродії, пишіть, пишіть спростування. 
Тільки попередньо не забувайте читати, про що 
на ваших стендах йдеться, які там дати стоять і чи 
все те корисне для ваших споживачів та підлеглих. 
Такі спростування тільки на користь. Але доки 
в інформаційному забезпеченні триватиме той 
безлад, із яким нерідко стикаємося, – тема не 
закрита.

Павло Хорошенюк,
керівник прес-служби ПАТ “Хмельницькобленерго”

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СЕРТИФІКОВАНІ
ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

Цей фотознімок разом із ситуацією, яку він 
ілюструює, цілком міг би претендувати на номіна-
цію «Найкращі курйози». Воно, й справді, було б 
дуже смішно, якби не було так моторошно… 

22 лютого на п’ятому Лезеневському дачному 
масиві, що в обласному центрі, власник однієї 
з присадибних ділянок запросив приватного 
підприємця, аби той викопав йому криницю. 
Причому, рити котлован вирішили… під 
високовольтною лінією електропередач. 

«О 14.30 лінія була аварійно відключена, – 
розповідає про подальший перебіг подій заступ-
ник директора Департаменту високовольтних 
електромереж ПАТ “Хмельницькобленерго” 
Володимир Петрович Пахута. – Через півгодини, 
прибувши на місце, ми побачили, як шнек 
землерийної машини вперся у провід лінії 110 
кВ. Це спричинило пошкодження лінії, тож вона 
була відключена на чотирьох підстанціях… І лише 
завдячуючи тому, що лінія ця була тимчасово 
в резерві, особливих втрат наше підприємство 
не понесло. Ефективно спрацювали релейний 
захист, аварійна система. Плюс – технічні навики 
працівників нашої служби. Так що споживачів 
електроенергії ми оперативно “заживили” до 
мережі...»

А от копачі, котрі рили котлован і так “ювелірно” 
поцілили трубою у провід на висоті 12 метрів, без 
перебільшення – народилися в сорочках. Ніхто з 
них практично не постраждав: струм по металевій 
тринозі пішов у землю. 

В.П. Пахута наголошує: «Будь-які роботи, які 
виконуються в охоронній зоні ліній електропередач 
із застосуванням машин та механізмів, мають бути 
погоджені з представниками РЕМу чи Департаменту 
високовольтних мереж. Тільки з нашого дозволу!»

До речі, на місце неординарної події негайно 
прибули і міліціонери, склали протокол. Приват-
ного підприємця притягнуть до адміністративної 
відповідальності.

Ростислав Балема 
ДВЕМ (фото)

© Фото Миколи ШАФІНСЬКОГО

© Фото Миколи ШАФІНСЬКОГО

Вручаючи нагороди переможцям, заступник 
генерального директора ПАТ “Хмельницьк-
обленерго” Олексій Вашеняк зазначив, що ці 
змагання дали добрий старт IX літній Спартакіаді 
і побажав спортсменам ще краще готуватися 
та добиватися вищих результатів. Дирекція і 
об’єднаний профком Товариства тому всіляко 
сприятимуть.

Учасників змагання привітала як із Днем 
захисника Вітчизни, так і з стартом Спартакіади 
голова галузевого обкому профспілки Людмила 
Вільчинська.

Павло Хорошенюк


