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Ми у вічному боргу перед учасниками війни, які 
пронесли через лихоліття війни любов та відданість 
Вітчизні, схиляємося у земному поклоні перед їх 
героїзмом і подвигом. Обов’язок прийдешніх поколінь 
— бути гідними продовжувачами справи переможців.

Вічна слава героям, яким ми завдячуємо свободою 
та мирним небом, світла їм пам’ять, низький уклін за 
мужність та незламність духу!

Дорогі ветерани Великої Вітчизняної війни! 
Шановні подоляни!
Від колективу енергопостачальної компанії “Хмель-

ницькобленерго” та від себе особисто сердечно вітаю 
Вас з нагоди 67-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні — символу героїчного минулого, величі духу і 
братства народів, мужності і самопожертви визволителів 
в ім’я незалежності рідної землі. 

Бажаю Вам, дорогі ветерани, міцного здоров’я, 
оптимізму, бадьорості духу, активного довголіття, щастя 
і радості в житті! 

Нехай зігрівають Ваші оселі та серця світло й тепло, 
добрі відносини, злагода, достаток та благополуччя! 

З найкращими побажаннями,
Олександр Шпак, 

генеральний директор ПАТ “Хмельницькобленерго”

Минулорічний День Перемоги зустрічали 
18 учасників бойових дій у Великій Вітчизняній 
війні — пенсіонерів ПАТ “Хмельницькобленерго”. 
Протягом року відійшли у вічність Пилип Іванович 
Журба, Іван Федорович Захарчук, Антон Павлович 
Костюк, Володимир Єфремович Сорока, Олександр 
Федорович Прокопчук. Вічна їм Пам’ять…

І залишилося їх тринадцять — тих, хто спізнав 
вогненні фронтові дороги, важкі труди повоєнної 
відбудови, а згодом став на передньому фланзі 
електрифікації нашого краю. До двох із них ми 
й вирішили завітати напередодні світлого свята 
Перемоги. 

 У Віньківцях у своїй домівці за звичайними 
весняно-буденними справами застали Лохвіцького 
Генріха Івановича, учасника бойових дій у Великій 
Вітчизняній. Під час війни, ще підлітком, працював 
він у колгоспі, а наприкінці — був залучений 
до так званого винищувального батальйону. 
Нам, сучасникам, непросто збагнути ті складні 
історичні перипетії, але факт: тодішня радянська 
влада захищала себе від “бандитів”… руками 
простих колгоспників. І захищали… «Важкувато 
було, — пригадує. — Цілий день біля коней, ореш 
чи сієш, а ввечері з іншими “стрибками” йдеш на 
чергування… Та й траплялося на цій службі, знаєте, 
всяке…»

У 1950-1955 роках здійснилася його юнацька 
мрія — служив на флоті. Потім закінчив факультет 
електрифікації Української сільськогосподарської 
академії. В 1965-му став майстром, а з 1972-го до 
1993-го обіймав посаду начальника Віньковецького 
РЕМ. Після виходу на пенсію аж до 2001 року 
ще працював у ПАТ “Хмельницькобленерго”. 
Удостоєний звання «Почесниий енергетик 
України».

Генріх Іванович, як істинний електрик та 
енергетик, у себе в оселі відремонтував усю 
побутову техніку. Ще й сусідам у цій справі допоміг. 
Незважаючи на поважний вік, він ще й нині ударно 
трудиться на землі — тій, що біля його садиби. 

«Продовольчу програму, — сміється, — разом із 
дружиною виконуємо своїми руками…»

Дружина Ніна Михайлівна, теж колишній 
працівник Віньковецького РЕМу, не натішиться 
чоловіком. П’ятдесят років вони разом. Виховали 
двох донечок, тепер онукам радіють…

На подвір’ї подружжя Лохвіцьких, вже 
прощаючись, ми побажали сивочолому ветеранові 
міцного здоров’я і твердо пообіцяли приїхати на 
його 85-річний ювілей.

* * *
Василь Опанасович Шевчук, котрий мешкає в 

Новій Ушиці, на жаль, не зміг особисто зустрітися з 
нами: буквально перед нашим візитом занедужав, 
потрапив до лікарні. Пережиті лихоліття беруть 
своє… Тож ми побесідували з Ольгою Василівно 
Кашаповою, донькою ветерана.

…Ще юнаком Василя силоміць вивезли до 
фашистської Німеччини. І лише наприкінці війни, 
визволений з полону, він одразу ж пішов до 
армії. Сім літ відслужив у радянський танкових 
військових частинах, які дислокувалися тоді в 
Німеччині. Про ті роки нагадують його відзнаки 
— «За відвагу», «За перемогу над Німеччиною», 
«Захиснику Вітчизни»…

Працював контролером Новоушицького РЕМ 

з 1965 до 1987 року. А після виходу на пенсію, як і 
хотів, зосередився на дітях та онуках.

Вісім років тому не стало його дружини, яка 
була йому вірним другом і порадницею. «Разом 
і борщ варили, і співали…» — з теплотою згадує 
донька.

Та чи не найбільше з усього побаченого-
почутого в квартирі ветерана вражає дивовижне, 
здавалося б, геть не чоловіче, захоплення цього 
чоловіка — вишивка. Рушники, скатертини, пейзажі 
і навіть ікона Божої Матері Почаївської — все це, 
хрестик до хрестика, майстерно стоворене його 
руками, прикрашає цю скромну оселю. «А скільки 
ще пороздаровував!..» — каже Ольга Василівна. 

Насамкінець ми попросили доньку Василя 
Опанасовича Шевчука, щоб неодмінно передала 
йому вітання з Днем Перемоги і побажала 
швидкого одужання — від усього колективу ПАТ 
“Хмельницькобленерго”.

Нехай живуть ще довго-довго ті, кому 
ми зобов’язані мирним небом над головою. І 
невмирущим подвигом своїм хай надихають нас 
завжди іти вперед!

Ростислав Балема
На фото: Генріх Лохвіцький з дружиною Ніною 

Михайлівною; подружжя Шевчуків у молоді літа.
Фото автора і з родинного архіву Шевчуків

У серці пам’ять птахою зрина,
А на душі — свята глибока 

рана.
І виткана роками сивина 
На скронях фронтового 

ветерана.

Поріс травою ваш вогненний 
шлях,

Та сторінки історії не стерти.
Той подвиг — не забутній у 

віках, 
А слава воскресає для безсмертя.

У серці пам’ять птахою зрина…
Схиливсь солдат над ліжечком 

онука.
О дай же Боже, щоб страшна 

війна
Над ним не пролетіла чорним 

круком!..

Ростислав Балема

ВІТАЄМО
З 67-ю

РІЧНИЦЕЮ
ВЕЛИКОЇ

ПЕРЕМОГИ!
Спасибі вам за мирне 
небо!
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Родом із лихоліття

Наказ № 131-к

м. Хмельницький      26.04.2012 р. 

 Все далі відходить в історію Велика Вітчизняна війна. Але не підвладна часові пам’ять 
про людей, події, факти, з яких складалася її хронологія — від грандіозних битв, що втілювали 
стратегічні задуми полководців, до героїчного пориву, з яким піднімався з окопів рядовий солдат.

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

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

Вічна і світла їм пам’ять та доземний уклін!
Сьогодні знову звучить над землею слово, в якому сфокусувалися найбільші надії і 

сподівання наших людей, яке 67 років тому громом пронеслося над переможеним рейхстагом. 
Воно додавало сил, віри й незламності в засніжених полях Підмосков’я, вогненному горнилі 
Сталінграда і Курської дуги, при форсуванні Дніпра, у партизанських боях та рейдах.

Це слово — Перемога. Як і тоді, в незабутньому травні 1945-го, у ньому з року в рік 
зливаються воєдино і радість звільнення від смертельної небезпеки, і гіркота та скорбота від 
непоправних втрат, і непереборна надія на краще.

Учасникам війни — нашим батькам і матерям — нинішнє молоде покоління зобов’язане 
своїм життям, майбутнім наших дітей і онуків. Ветерани війни — гордість нашого народу, 
найславетніша частина нашого суспільства — вписали багато яскравих бойових і трудових 
сторінок в історію країни і в роки воєнних лихоліть, і в непростий мирний час. Ветерани війни 
зробили вагомий особистий внесок у відбудову галузі енергетики області в повоєнні роки, в 
становлення та розвиток нашої Компанії.

Зі святом Вас, дорогі ветерани Великої Вітчизняної! В цей урочистий день зичу Вам міцного 
здоров’я, довгих літ життя, добра і достатку, миру і злагоди Вам і Вашим родинам! Нехай наша 
турбота і повага зігрівають Ваші душі і серця. 

З нагоди Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні, враховуючи важливість збереження 
пам’яті про захисників Вітчизни, вшановуючи подвиг ветеранів бойових дій, та з метою посилення 
соціального захисту учасників бойових дій у Великій Вітчизняній війні, які вийшли на пенсію 
з відокремлених підрозділів Товариства, реалізації заходів комплексної соціальної політики в 
енергетичній галузі Хмельницької області, —

 Н А К А З У Ю:
1. Оголосити Подяку і надати матеріальну допомогу учасникам бойових дій Великої 

Вітчизняної війни — пенсіонерам Товариства у розмірі 1176 гривень. 
2. Керівникам відокремлених та структурних підрозділів довести даний наказ до працівників 

Товариства та організувати персонал на участь в урочистих заходах, присвячених Дню Перемоги 
у Великій Вітчизняній війні. 

Зі святом Перемоги Вас, шановні ветерани і учасники Великої Вітчизняної війни, усі 
працівники та пенсіонери ПАТ “Хмельницькобленерго” Здоров’я, добра і щастя Вам і Вашим 
родинам!

Генеральний директор      О. Л. Шпак 

Минуло двадцять шість років від дня 
найбільшої техногенної катастрофи в історії 
людства — аварії на Чорнобильській атомній елек-
тростанції. Те 26 квітня назавжди вкарбувалося 
в наше життя датою, спогад про яку пронизує 
серце гострим болем. Варто лише усвідомити, що 
від радіоактивних викидів в Україні постраждали 
більше трьох тисяч населених пунктів із 
населенням майже три мільйони людей… 

Тож у недавній Міжнародний день пам’яті 
Чорнобиля українська громадськість віддала 
данину пам’яті всім, хто прийняв на себе цей 
страшний удар. Із сумом та великою вдячністю 
згадали тих, кого забрав у нас Чорнобиль. 
Доземно вклонилися вогнеборцям, охоронцям 
правопорядку, лікарям, водіям — усім тим, хто 
усував наслідки катастрофи та боровся за життя 
людей на постраждалій території. У мітингах-
реквіємах та церемоніях покладання квітів до 
пам’ятників «Героям Чорнобиля — пожежникам» і 
«Героям та жертвам Чорнобиля» у Хмельницькому 
взяла участь і чимала делегація від публічного ак-
ціонерного товариства “Хмельницькобленерго”.

А їх, гартованих нещадним вогнем Чорно-
биля, у Товаристві — 33. Є й цілі сім’ї чорнобильців. 
Так, свого часу жили і працювали в тих краях 
подружжя Наталія Григорівна та Олександр 
Євгенович Жишкевичі. Та після катастрофи 
доля закинула їх на Хмельниччину. Нині вона 
— електромонтер служби метрології, а він — 
заступник начальника служби релейного захисту, 
автоматики і контрольно-вимірювальних приладів 
ДВЕМ. А ще — й інженер відділу організації збуту 
Іван Глабчастий, стрілець та начальник команди 
служби охорони Володимир Сергійчук і Леонтій 
Марцонь, водії служби механізації і транспорту 
Дирекції з матеріально-технічного постачання 
та капітального будівництва Валерій Балацький, 
Михайло Крентовський, Фахраддін Вердієв, муляр 
Старокостянтинівського РЕМ Василь Лемещук, 
водій автокрана Городоцького РЕМ Володимир 
Огородник та багато інших. 

Колишні ліквідатори наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи, перегорнувши ту драматичну 
сторінку життя, нині сумлінно трудяться, кожен 
на своїй посаді, примножуючи спільні здобутки 
ПАТ “Хмельницькобленерго”. Тож керівництво 
Компанії не лишень у скорботні дати, а повсякчас 
робить усе, щоб вони були оточені увагою та 
турботою. Насамперед це стосується їхнього 
здоров’я. Ось і цього разу окремим наказом по 
Компанії передбачено оздоровлення енергетиків-
чорнобильців у ЛОК “Яблуневий сад”. Окрім того,  
їм виплачено матеріальну допомогу.

Ростислав Балема

Напередодні свята Перемоги хочу розповісти 
про Корчака Миколу Михайловича, який є не тільки 
“старожилом” Городоцького району електричних 
мереж, а й дитям війни. 

У селі Лісогірка, що в шести кілометрах від 
Городка, у сім’ї робітника й колгоспниці в 1940 
році народився найменший син Микола (старші 
— Людмила та Володимир). Батько працював 
на Городоцькому цукровому заводі старшим 
кагатником, а мати — в городній бригаді колгоспу. 

Жах Великої Вітчизняної війни не обминув 
родину, назавжди залишився в пам’яті. На 
початку війни тато пішов на фронт, після важкого 
поранення у сорок четвертому рік лікувався у 
Свердловському госпіталі. Під час окупації мати з 
дочкою переховувались у лісі, щоб їх не забрали на 
роботу до Німеччини. Хлопченят доглядала бабуся, 
а з матір’ю вони бачилися раз на тиждень, коли 

26-го квітня – 26-та 
річниця. Чорнобильська...

та приходила по продукти. З пам’яті не зітреш, як 
ховалися у погріб, почувши гул літаків, які нещадно 
бомбардували с. Купин, захоплене фашистами. 

Війна, розруха, відбудова — все позаду. 
Закінчивши у 1956 році сім класів, Микола вступив 
до Кам’янець-Подільського індустріального 
технікуму і успішно закінчив його у шістдесятому. 
У тому ж році за направленням пішов працювати 
майстром електроцеху центральної електро-
механічної майстерні шахти «Киров Уголь» (місто 
Кадиївка Луганської області). Потім упродовж 
трьох років — служба у Радянської Армії, на 
радіолокаційній станції в НДР. 

Повернувшись із армії у 1963 році, Микола 
Михайлович став працювати спершу контролером, 
а згодом і черговим інженером енергопоїзда 
в Городку. З цього й розпочалась його трудова 
діяльність як енергетика.

Микола Михайлович пройшов славний 
шлях від робітника до керівника. З 1967 по 1988 
рік працював головним інженером району 
електричних мереж. Протягом 1988–2002 років 
обіймає посаду начальника Городоцького РЕМ. 

За його участю повністю завершилася 
електрифікація усіх населених пунктів 
Городоцького району, введено в експлуатацію 
Городоцьку районну підстанцію 110/35/10 кВ 
(1966 р.), здано в експлуатацію 20-квартирний 
п’ятиповерховий будинок у Городку (1966 р.).

Протягом усього трудового шляху Микола 
Михайлович Корчак неодноразово був нагород-
жений Почесними грамотами Товариства, обласної 
та районної державних адміністрацій. У 2006 році 
він стає Відмінником енергетики України, а в 2010-
му — Почесним енергетиком України. 

Микола Михайлович виховав доньку та сина, 
має четверо онуків. І нині він продовжує працювати 
— заступником директора Городоцького РЕМ. 
Хочеться побажати Вам, Миколо Михайловичу, 
довгих років життя, наснаги та міцного здоров’я. 

І. Топоровська, 
економіст Городоцького РЕМ

ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ

Вітри травневі понад бліндажами,
Бузок палає вогнищем в гаю.
Герої днів буремних знову з нами
Стоять у непохитному строю.

Гармоній голос дні травневі будить,
Розказує зворушливо про вас.
Його ніщо й ніколи не остудить,
Хоча минає і проходить час.

Вітри травневі понад бліндажами
Неначе нам повідати хотять
Про пам’ять, заколисану літами,
І дату з цифр щасливих — сорок 

п’ять.

Цвіте бузок і травень стелить 
роси, 

Палахкотять знамена у руках.
Ваш ратний подвиг нас бентежить 

досі,
Ваш ратний подвиг житиме в віках!

Анатолій Пасічник

Гості з “Київенерго”

Київські енергетики приїхали до своїх 
хмельницьких колег, як мовиться, по науку. У складі 
делегації були фахівці з енергозбуту та зв’язків з 
громадськістю. Очолював її Олександр Харченко, 
начальник відділу зовнішніх комунікацій департа-
менту корпоративних комунікацій. Оскільки гостей 
цікавили передусім питання роботи зі споживачами, 
організація діяльності сервісних центрів, то 
генеральний директор ПАТ “Хмельницькобленерго” 
О.Л. Шпак, його перший заступник Б.В. Кравець на 
прикладі центрального Cервісного центру докладно 
і показали, і розповіли про форми, методи роботи 
як з фізичними, так і з юридичними особами — 
споживачами Компанії. 

Олександр Леонідович особливо акцентував 
на проблемі добору, виховання кадрів для 
сервісних центрів, створення відповідних умов для 
працівників та відвідувачів. З конкретною практикою 
роботи зі споживачами гості ознайомилися на 
прикладі сервісних центрів і пунктів Летичівського, 
Хмельницького сільського та Хмельницького міського 
районів електромереж.

Під час розмови “за круглим столом” зацікавлено 
дискутувалися питання об’єднання зусиль енерге-
тиків, газовиків, інших служб із надання послуг, 
обслуговування споживачів, роботи енергетиків у 
нових умовах приватизації, використання системи 
управління якістю в Товаристві, впровадження 
процесного менеджменту.

На одностайну думку сторін, такий обмін 
досвідом приносить обопільну користь і має бути 
систематичним.

П. Хорошенюк
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Наші знову – серед найкращих

Чужий досвід – собі на 
користь

Загальні збори акціонерів ПАТ “Хмельницькобленерго”

19 квітня 2012 року у ПАТ “Хмельницьк-
обленерго” відбулись чергові Загальні збори 
акціонерів (Вищий орган управління), на яких 
розглядались підсумки діяльності Товариства за 
2011 рік. Збори були ініційовані акціонером НАК 
“Енергетична компанія України”, у власності якого 
перебуває 25 % Статутного капіталу Товариства. 

Діяльність нашого акціонерного товариства 
та Статут повністю приведено до норм Закону 
України “Про акціонерні товариства”, і збори 
проводились відповідно до норм цього Закону, що 
внесло деякі корективи у програму їх підготовки 
та проведення. 

На виконання вимог Статуту Товариства 
Наглядовою радою було прийнято рішення 
про скликання Загальних зборів акціонерів 

ПАТ “Хмельницькобленерго”, затверджено 
запропонований порядок денний, текст 
повідомлення акціонерам, дату складання 
переліку акціонерів, котрі мають право брати 
участь у Зборах, — 12 квітня 2012 року, обрано 
Реєстраційну комісію для реєстрації учасників 
Зборів, а також форму та текст бюлетенів. 
Повідомлення надано персонально кожному 
акціонеру рекомендованим поштовим відправ-
ленням та розміщено в офіційному друкованому 
органі і веб-сайті Комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, в місцевій газеті “Подільські 
вісті”, а також на веб-сайті Товариства в терміни 
згідно із законодавством. 

Немаловажний факт для акціонерів: кожний 
акціонер має право внести пропозиції до питань 
порядку денного Зборів, а також щодо нових 
кандидатів до складу органів Товариства не 
пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення. На 
Зборах розглядаються тільки ті проекти рішення, 
які сформувались до цього часу та затверджені у 
формі бюлетенів. 

Чергові Загальні збори акціонерів відкрив 
Генеральний директор ПАТ “Хмельницькобл-
енерго” О.Л. Шпак. Він, зокрема, повідомив, що 
Реєстраційною комісією проведено реєстрацію 
прибулих на Загальні збори акціонерів та їх 
уповноважених представників із загальною 
кількістю акцій або голосів акціонерів, які 
становили 89,49% Статутного капіталу, чим 
досягнуто кворум. У Зборах від держави взяли 
участь Фонд державного майна України в особі 
начальника регіонального відділення В.Ф. 
Савчука із 45-ти відсотковим пакетом акцій та 
акціонер НАК “Енергетична компанія України”, 
якого представляв директор Департаменту 
корпоративного управління О.С. Кущ. 

Олександр Шпак ознайомив учасників Зборів 
із порядком денним, регламентом роботи та 
надав пропозиції щодо обрання Лічильної комісії, 
Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. 
Головою Зборів вже в котрий раз було обрано 
першого заступника Генерального директора 
Товариства Бориса Кравця, який майстерно 
провів Збори, використовуючи свій великий 
досвід та природний дипломатичний хист.

У доповіді Генерального директора 

О. Л. Шпака з питання звітності Виконавчого 
органу було відзначено основні події та успіхи 
в житті “Хмельницькобленерго” у 2011 році, 
зокрема, забезпечення стабільної роботи 
електромереж та надійного електропостачання, 
зниження технологічних витрат електроенергії, 
чим досягнуто значну економію, підвищення 
прибутковості та рентабельності, суттєве 
зменшення довгострокових і поточних зобо-
в’язань, повне та своєчасне виконання обов’язків 
перед бюджетом і соціальними фондами, 
виплата дивідендів акціонерам. Відповідно до  
Інвестиційної програми та Програми розвитку 
введено в дію, модернізовано енергооб’єкти із 
впровадженням сучасних технологій, встанов-
лено лічильники обліку електроенергії високого 
класу точності у кількості 43 тис. шт., в рамках 
підвищення соціальної функції електроенер-
гетики здійснено роботи з переведення на 
електроопалення, електроплити і електропіді-
грів води, житла та об’єктів бюджетної сфери.

Товариство продовжує йти шляхом 
впровадження процесного менеджменту, євро-

З 17 по 20 квітня в столичному виставковому 
центрі «КиївЕкспоПлаза» проходили три об’єднані 
міжнародні виставки: «ElkomUkraine 2012», «ЕІА: 
електроніка і промислова автоматизація 2012»; 
«Технопривід 2012». Свої наукові розробки на 
виставці «ElcomUkraine 2012» представило і ПАТ 
“Хмельницькобленерго”.

Особливістю нинішнього найбільшого про-
мислового форуму є те, що він, так би мовити, 
досяг свого “паспортного віку” — зібрався 16-й 
раз. Інша характерна ознака — після кількарічного 
спаду подія другий рік демонструє стабільне 
зростання. На 20% збільшилась в 2012 році чиста 
площа виставок і на 10% — кількість учасників. 
Це і відзначили на прес-конференції організатори 
виставки.

Традиційно в перший день відбулось 
відкриття форуму. Привітати його учасників і 
організаторів прибули висок посадовці Міні-
стерства енергетики і вугільної промисловості, 
Державного агентства по енергоефективності і 
енергозбереженню України, Українського союзу 
промисловців і підприємців, ряду зарубіжних 
представництв. 

Заступник голови Комітету Верховної 
Ради України з питань паливно-енергетичного 
комплексу, ядерної політики і ядерної безпеки 
Микола Романюк зачитав привітання Голови 
Верховної Ради України Володимира Литвина.

Після знову ж таки традиційного перерізання 
червоної стрічки поважні гості направились на 
оглядини виставок. А подивитись і справді було 
що.

З 20 до 23 березня 2012 року на базі ТОВ 
“Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед” (переможця 
7-ого Міжнародного Турніру якості країн Цен-
тральної та Східної Європи), що в місті Ужгороді, 
відбувся семінар “Фундаментальні концепції 
досконалості EFQM та їх практична реалізація в 
Україні”. У семінарі взяли участь представники 
компаній із Росії, Білорусії та України, в тому числі 
і ПАТ “Хмельницькобленерго”.

Під час семінару було детально розглянуто 
фундаментальні концепції досконалості EFQM, 
зміни та доповнення до концепції досконалості 
EFQM, практичні аспекти впровадження цієї 
моделі на підприємствах.

Учасників семінару ознайомили з передовим 
досвідом роботи ТОВ “Джейбіл Сьоркіт Юкрейн 
Лімітед” щодо розвитку та стратегії товариства, 
принципів роботи зі споживачами, управління 
знаннями, мотивації та розвитку персоналу. 
Також для них було проведено презентації 
провідними фахівцями товариства, екскурсію та 
ознайомлення із виробничими процесами. 

Семінар надав багато матеріалів ПАТ 
“Хмельницькобленерго” для подальшого вдос-
коналення та поліпшення функціонування 
системи управління якістю відповідно до вимог 
Європейської Моделі Ділової Досконалості.

Прес-служба ПАТ ”Хмельницькобленерго”

пейських стандартів управління, інтегрованої 
системи управління на основі стандартів ISO 9001, 
ISO 14001 та OHSAS 18001, BC 27001. У доповіді 
було окреслено головні напрямки діяльності 
Товариства на 2012 рік відповідно до цілей та 
стратегії, у тому числі підвищення економічної 
ефективності роботи, удосконалення системи 
управління, залучення інвестицій. 

За результатами голосування затверджено 
звіт Виконавчого органу про результати 
фінансово-господарської діяльності за 2011 рік 
та визначення основних напрямків діяльності 
Товариства на 2012 рік, звіт Наглядової ради, звіт 
та висновки Ревізійної комісії, а також річний 
звіт за 2011 рік, підтверджений незалежною 
аудиторською компанією.

Одне із актуальних питань для акціонерів 
— розподіл прибутку та визначення дивідендів 
— вирішилося наступним чином: чистий 
прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ 
“Хмельницькобленерго” у 2011 році, спрямувати:  
30 % — на виплату дивідендів; 5 % — до 
резервного фонду; 65 % — до фонду розвитку 
виробництва.

Також в інтересах акціонерного товариства 
було прийнято рішення про внесення змін до 
Cтатуту шляхом викладення у новій редакції 
пункту “Предмет діяльності Товариства” з 
урахуванням перспектив та ефективності інших 
видів діяльності.

У виступах акціонерів та Генерального 
директора О.Л. Шпака підкреслювалось, що в 
Товаристві створено умови для досягнення цілей 
та подальшого успішного розвитку в інтересах 
акціонерів з метою отримання прибутку, 
збільшення розміру дивідендів, підвищення 
ринкової вартості акцій та капіталізації ПАТ 
“Хмельницькобленерго”.

У заключному слові Олександр Шпак 
зазначив, що всі зусилля та інтелект колективу 
Товариства спрямовано на стабільну роботу 
з метою виконання основної місії з надійного 
електропостачання, покращення показників ді-
яльності Товариства, захист інтересів акціонерів, 
прагнення бути соціально відповідальним. 

 Лариса Полоневич, начальник ВКУ

На площі двох павільйонів виставкового 
центру «КиївЕкспоПлаза» інноваційні технології 
представили понад 450 компаній з 14-ти країн 
світу. Серед них, крім України, з Австрії, Білорусі, 
Німеччини, Росії, Китаю, Литви, Польщі, Чехії, 
Фінляндії та інших країн Азії і Європи. 

Локомотивом форуму, безумовно, була 
виставка «ElkomUkraine 2012» — найважливіша 
бізнес-подія на ринку електротехніки України, 
своєрідний індикатор галузі.

Раз на рік, навесні, на «ElcomUkraine» 
професійні фахівці українських промислових 
підприємств, ПЕК, проектних, будівельних, 
монтажних організацій, комунальних і державних 
об’єктів можуть за чотири дні вивчити усі 
пропозиції ринку, порівняти, вибрати і придбати 
необхідне устаткування. Світові лідери і 
провідні вітчизняні підприємства підготували до 
виставки останні енергоефективні і рентабельні 
рішення, розробки і технології, в галузі 
електротехніки, системи енергозбереження, 
електрозабезпечення, кабельно-провідникової 
продукції, світлотехніки, промислової 
автоматизації. Серед провідних учасників «Elcom 
Ukraine 2012» організатори відзначили і ПАТ 
“Хмельницькобленерго”. Ми ж і на цей раз 
представили головне своє наукове і виробниче 
досягнення — пересувну повірочну лабораторію. 
Оновлена, удосконалена, вона не перестає 
викликати велику зацікавленість енергетиків. 

На виставці розробки хмельничан представляла 
група фахівців на чолі з начальником науково-
виробничої лабораторії Олександром Мержуком. 

Широке впровадження енергозберігаючих 
технологій потребує створення необхідних еко-
номічних передумов, стимулів для підвищення 
ефективності використання енергоресурсів. 
Для цього потрібно багато чого зробити. Саме 
міжнародні виставки та професійні форуми 
є ефективними засобами демонстрації та 
впровадження світових і вітчизняних новітніх 
розробок, стимулювання розвитку промисло-
вості, залучення іноземних інвестицій та 
обговорення нагальних проблем галузі. І з цим 
погоджується Борис Сорокін, заступник директо-
ра Департаменту електроенергетики Міністер-
ства енергетики і вугільної промисловості. 
Він високо оцінив досягнення хмельницьких 
енергетиків, представлені ними на виставці 
експонати. 

Загалом участь у нинішній виставці «Elcom 
Ukraine 2012», сподіваються у ПАТ “Хмельницьк-
обленерго”, сприятиме більш потужному виходу 
хмельничан на міжнародний ринок, а також 
розробці і впровадженню у виробництво нових 
наукових проектів.

Павло Хорошенюк
Фото В. Харламова



Протягом останніх років значно зросла довіра 
до системи управління якістю зі сторони персоналу 
товариства, оскільки простежується позитивна 
динаміка кількості зафіксованих невідповідностей 
та пропозицій щодо покращення.

Контроль та аналіз функціонування системи 
управління якістю проводяться на основі зовнішніх 
і внутрішніх аудитів у товаристві. Протягом 2011 
року аудиторами системи управління якістю було 
проведено 85 внутрішніх аудитів, що складає 1056 
людино/годин аудиту. В результаті проведення 
аудитів було виявлено низку невідповідностей. 
Динаміка виявлення невідповідностей по роках 
представлена на діаграмі 2.

 

Діаграма 2. Динаміка виявлення невідповідностей  
при проведенні внутрішніх аудитів

Ще одним важливим напрямом роботи 
відділу є впровадження процесного менеджменту 
в товаристві. Нині в товаристві змодельовані 400 
технологічних процесів. Розробляються графіки 
роботи щодо подальшого опису бізнес-процесів 
та технологічних процесів товариства. Активно 
триває пошук ефективного програмного продукту, 
який дасть змогу побудувати єдиний репозиторій 
процесів товариства, створити карти стратегічних 
цілей відповідно до збалансованої системи 
показників (BSC – Balanced Scorecard) та ін.

Нагадаю, що 15 березня цього року на ім’я 
генерального директора Шпака Олександра 
Леонідовича надійшов вітальний лист від голови 
правління ПАТ “АЕС Київобленерго” Бондаренко 
Аліни Володимирівни з нагоди Всесвітнього дня 
захисту прав споживачів. В листі наголошено, 
що ПАТ “Київобленерго” в 2011 році отримало 
сертифікат відповідності за трьома міжнародними 
стандартами ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 
і це дало можливість побудувати інтегровану 
систему управління, яка зобов’язує постійно 
вдосконалюватися на шляху до задоволення вимог 
споживачів.

 Енергогенеруюча компанія “Дніпроенерго” 
(Запоріжжя) 22 березня отримала сертифікати 
відповідності міжнародним стандартам якості 
OHSAS 18001:2007 та ISO 14001:2004. Система 
управління охорони праці та система екологічного 
менеджменту впроваджувалися на теплових 

На початку березня 2012 року ПАТ 
“Хмельницькобленерго” отримало сертифікат, 
який засвідчує, що наше Товариство впровадило 
та використовує систему управління якістю у 
сфері надання послуг з передачі та постачання 
електричної енергії. Реєстраційний номер 
сертифікату 433985 QM08 від 16 лютого, виданий 
німецьким сертифікаційним органом DQS GmbH. 
Він є дійсним до 15 лютого 2015 року. Водночас, 
було отримано аналогічний сертифікат в мережі 
IQNet, яка нараховує більше двохсот членів в 
усьому світі і визнається усіма її членами. 

Цій знаменній події передували ресерти-
фікаційний аудит та оцінка існуючої в Товаристві 
Системи управління якістю на відповідність 
вимогам ISO 9001:2008 аудиторами ОС МЦЯ 
“ПРИРОСТ” з 31 січня по 3 лютого цього року. 
Під час перевірки не було зафіксовано жодної 
невідповідності в роботі системи управління 
якістю. Зовнішні аудитори ОС МЦЯ “ПРИРОСТ” 
дали високу оцінку роботі фахівців відділу 
управління якістю, які наполегливо працюють над 
удосконаленням системи управління. Зокрема, 
система управління якістю спрямовує діяльність 
керівників товариства, підрозділів на виконання 
усіх функцій циклу PDCA: «плануй — виконуй 
(організовуй) — перевіряй (контролюй, аналізуй) 
— дій (корегуй)». Також система управління якістю 
є основою для впровадження моделі EFQM, яка 
розширює функціонування системи управління 
товариством та зобов’язує орієнтуватись не тільки 
на споживача, як головного інвестора товариства, 
але і на персонал, партнерів, акціонерів та на 
суспільство. 

Найсуттєвішим аспектом системи управ-
ління якістю є впровадження пропозицій про 
покращення та усунення виявлених невід-
повідностей, що дає можливість поліпшити 
діяльність товариства в цілому, вплинути на рівень 
задоволеності споживачів, на якість послуг, що 
надаються. Щоквартально відділом управління 
якістю аналізуються звіти підрозділів товариства 
про зафіксовані невідповідності та надані 
пропозиції щодо покращення. 

Діаграма 1. Динаміка фіксування невідповідностей, 
пропозицій протягом 2009-2011 років
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Вперше в Хмельницькому проходила міжнародна науково-
практична конференція світового рівня. Її тема: «Інноваційні форми 
міжнародного регіонального співробітництва». На неї прибули 
представники п’яти зарубіжних держав — Польщі, Хорватії, Румунії, 
Білорусі, Російської Федерації.

Свою роботу конференція розпочала доволі урочисто. Поважних 
гостей гостинно зустріли подільським короваєм. До зали внесли 
державні стяги країн-учасниць та прапор Хмельницької області. З 
вітальним словом виступили очільники краю, керівники делегацій.

Додамо, що учасниками представницького зібрання були також 
громадські організації земляцтв Хмельниччини, знані науковці 
провідних вузів України, Росії, Польщі, виробничники, представники 
міністерств, місцевих органів влади та недержавних установ. Тож 
після представлення всі з урочистої хвилі переключилися на робочу.

Ще один крок до світового рівня

Міжнародна конференція: свіжі враження і корисний досвід

електростанціях “Дніпроенерго” та її допоміжних 
активах із середини 2010 року. Національна 
енергетична компанія “Укренерго” також 
проводить роботи з розробки і впровадження 
інтегрованої системи управління у своїх філіалах 
на території усієї України і планує закінчити ці 
роботи до кінця 2012 року. 

З огляду на ці приклади можна зробити 
висновок, що інтегрована система управління 
підприємством — це вимога часу, яка забезпечує 
ефективну роботу провідних компаній України, 
серед яких і ПАТ “Хмельницькобленерго”.

Усі знають, що в підрозділах товариства 
працюють спеціалісти, які виконують функції 
представника з якості. За час впровадження 
системи управління якістю в товаристві, з 2005 
року, ці обов’язки виконували 167 працівників, 
що складає 15% інженерно-технічного персоналу 
товариства. У зв’язку з виробничою необхідністю 
список цих працівників оновлюється. Не в останню 
чергу це пов’язано з тим, що вони отримують значні 
підвищення на посадах і кар’єрне зростання. 

Наприклад, працівники, які були представ-
никами з якості у своїх підрозділах, отримали такі 
підвищення: Муха О. О. — директор департаменту 
розподільчих мереж; Берладін С.М. — директор 
Чемеровецького РЕМ; Гуцал С. А. — директор Ярмо-
линецького РЕМ; Юрчук В. М. — головний інже-
нер Білогірського РЕМ; Цуцман В. В. — головний 
інженер Віньковецького РЕМ; Токовенко О.Б. 
— головний інженер Красилівського РЕМ; Геть-
ман О.Г. — головний інженер Шепетівськього РЕМ; 
Білоус О.А. — начальник служби надійності.

Використовуючи принципи системи управ-
ління якістю, вони досягають значного ефекту при 
виконанні своїх службових обов’язків і кращих 
показників у роботі. 

У перспективі роботи відділу управління 
якістю — впровадження в товаристві наступних 
стандартів:

— ДСТУ ISO 10002:2007 «Задоволеність за-
мовників. Настанови щодо розглядання скарг в 
організаціях»; 

— ISO 50001:2011 «Енергетичний менедж-
мент»; 

— ISO 27001:2005 «Система менеджменту 
управління інформаційною безпекою»;

— ISO 26000:2010 «Керівництво з соціальної 
відповідальності».

З метою контролю за закупованою продукцією 
відділ управління якістю планує розробити 
методику оцінки постачальників, в якій чітко 
прописати вимоги до критеріїв оцінки закупованої 
продукції і вимог до системи управління якістю 
постачальника.

Впровадження цих стандартів підніме 
наше товариство на рівень найкращих світових 
компаній. Користь отримають як споживачі 
електричної енергії, так і працівники компанії і 
суспільство в цілому. 

Валерій Герасимчук,
начальник відділу управління якістю

Досягнення стратегічних цілей розвитку нашого краю та 
забезпечення добробуту кожного жителя можливі лише внаслідок 
економічного зростання та підвищення конкурентної спроможності 
регіону. Відтак, наблизити новітні інноваційні технології до бізнесу 
Хмельниччини і було головною метою конференції. Досвід інозем-
них партнерів та українських колег, бачення перспектив співпраці 
домінували у виступах доповідачів у ході пленарного засідання.

Проблематика регіонального розвитку в системі глобалізова-
ного світу розглядалася за кількома напрямами:

— створення технопарків як якісний крок до інтеграції та 
економічного зростання;

— кластери як інноваційний інструмент підвищення конку-
рентоспроможності та експортного потенціалу регіону;

— вільні економічні зони та території пріоритетного розвитку;
— транскордонне співробітництво та спеціальні інструменти 

стимулювання розвитку територій тощо.
Зрозуміло, що такий важливий захід, як міжнародна науково-

практична конференція, не міг залишитися поза увагою ПАТ “Хмель-
ницькобленерго”. Наукові розробки обласних енергетиків, їхні 
вироби давно викликають великий інтерес фахівців як з України, так 
і з багатьох зарубіжних країн. Особливо ж — пересувна повірочна 
лабораторія, аналогів якій немає в Європі. Цілком природньою була 
та зацікавленість нею, яку проявив Алдо Пелегріні, заступник голови 
Повітової ради повіту Нямц Республіки Румунія. Він вникав буква-
льно в кожну деталь, прискіпливо розпитував, що і до чого… 

На конференції генеральний директор ПАТ “Хмельницьк-
обленерго” О.Л. Шпак зустрів і давніх знайомих. Валентин Косарик, 
подолянин, нині москвич, очолює правління Московської регіо-
нальної громадської організації «Земляцтво вихідців з Хмельницької 
області». Саме він посприяв налагодженню ділових контактів з 
енергетиками Московської області, з Урядом Московської області 

Російської Федерації. Про зміцнення цих контактів, подальший їх 
розвиток і говорив Олександр Леонідович із керівником секретаріату 
заступника Голови Уряду Московської області Сергієм Терлецьким, 
іншими членами делегації. Гості зацікавлено оглянули виставку 
наукових розробок хмельницьких енергетиків. І, як запевнив на 
прес-конференції Сергій Терлецький, він усе зробить, щоб донести 
інформацію, зокрема, про лабораторію, до всіх зацікавлених сторін 
Московської області.

На конференції прозвучало близько 30-ти доповідей, 
повідомлень. Інформації, як мовиться, — повний кіш. Тож було до 
чого прислухатися головному інженеру ПАТ “Хмельницькоблен-
ерго” Анатолію Степанюку, занотувати — генеральному директору 
Олександрові Шпаку. Адже Компанія нині плідно працює над 
своїм розвитком, є інвестиційно привабливою, тож обґрунтовано 
розраховує на залучення зарубіжних інвестицій.

Павло Хорошенюк
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Щодня, приходячи на роботу в “Хмель-
ницькобленерго”, що на Храновського, 11а, ми, хто 
його знали, подумки вітаємося з ним. Хто не знав, 
— обов’язково на хвильку-другу зупиниться біля 
меморіальної дошки, прочитає: «Дитюк Олександр 
Сергійович, 1977-1995 директор Хмельницького 
північного підприємства електричних мереж».

…Недавнього сьомого квітня йому 
виповнилося б 75 років. Та доля розпорядилася 
по-іншому і відвела йому на життя лише 68. Втім, 
прожив він їх чесно і самовіддано, весь час у 
праці, долаючи труднощі і перешкоди, всього себе 
віддаючи любимому дітищу — енергетиці.

Олександр Сергійович Дитюк родом із 
Киликиєва Славутського району. Здобувши в 
1959 році фах інженера-електрика у Львівсько-
му сільськогосподарському інституті, розпочав 
трудову діяльність інженером електро-
технічного відділу Західноукраїнської філії 
“Укрдіпросільенерго”. З 1961 по 1974 роки 
обіймав керівні посади в Славутському районі 
електромереж, згодом першого в області 
високовольтного підприємства, яке й дало 
поштовх великій енергоозброєності Славутського, 
Полонського, Ізяславського районів, електри-
фікації першої в області ділянки залізниці.

Енергійного, ініціативного керівника незаба- 
ром призначають головним інженером Хмель-
ницького обласного підприємства сільських 
електромереж, згодом — Хмельницьких Північних 
електромереж. У сорокалітньому віці він очолює 
це потужне підприємство. І віддає йому 
вісімнадцять років…

Олександр Сергійович був “трудоголіком”. 
Він не любив засиджуватися в кабінеті, проводити 
довгі наради, відвідувати різні обласні зібрання. 
Його стихія — робота на місцях: у РЕМах, на 
підстанціях, на дільницях. Якщо треба, взував 
чоботи і місив болото там, де прокладалися 
чи ремонтувалися лінії електропередач, де 
будувалися нові підстанції. Не дивно, що він знав 
багатьох рядових працівників, чи не всіх майстрів, 
диспетчерів, інженерів, не кажучи вже про 
керівний склад, підпорядкованих йому РЕМів.

Усі ці риси сповна проявилися, коли в 
1995 році очолив новостворену Державну 
акціонерну енергопостачальну компанію “Хмель-
ницькобленерго”. Об’єднання Північних і Півден-
них електромереж, нова форма організації роботи, 
добір і розстановка кадрів, домінування бартер-
них розрахунків — далеко не повний перелік 
проблем, які довелося вирішувати. Вирішував. І 
головною опорою йому були висококваліфіковані 
фахівці, керівники, яких він ретельно підбирав. 
Усі й сьогодні відзначають: Дитюк був прекрасним 
людинознавцем. Комусь вселяв віру у власні сили, 
у комусь бачив великий потенціал на перспективу, 
а комусь довіряв і доручав важливі справи, як 
мовиться, без роздумів.

Нинішнього генерального директора Това-
риства О. Л. Шпака він прийняв на роботу після 
розмови з двох фраз: «Йдеш до мене заступни-
ком? То йди оформляйся». Олександр Леонідович 
згадує давню днину з усмішкою, але й, водночас, 
зазначає, що й досі високо цінує ту довіру 
керівника. Жодного разу він, як заступник з питань 
будівництва, не підвів О. С. Дитюка. Тож не дивно, 
що згодом Олександр Сергійович саме О. Л. Шпака 
благословив на своє місце — на посаду керівника 
“Хмельницькобленерго”.

— Він був мудрим керівником і вчителем, — 
розповідає О. Л. Шпак. — Сам старався робити 
і вчив робити, прораховуючи на кілька кроків 
уперед.

З 1997 року до виходу на пенсію у 2000 році 
Олександр Сергійович працював заступником 
директора Компанії, директором з кадрів і 
соціальних питань, був членом Спостережної 
ради ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”. Загалом, на 
якій би посаді він не працював, всього себе він 
присвячував будівництву і розвитку енергетичної 
системи Хмельниччини. Заживлення і безперебійне 
забезпечення електроенергією підприємств, 
особливо сільського господарства краю внаслідок 
суцільної електрифікації — основна його заслуга. 
Робота О. С. Дитюка була високо оцінена — в 1998 
році удостоєний високого звання заслуженого 
енергетика України.

У сервісному центрі ПАТ “Хмельницьк-
обленерго” давно вже діє виставка раритетних 
телерадіоприймачів. Та вперше на неї завітали 
школярі — учні одного з восьмих та дев’ятих 
класів Хмельницького НВО № 5. Тамтешні 
педагоги вирішили на конкретному прикладі 
показати процес розвитку телекомунікації. Ну а 
в ролі вчителя-ексурсовода виступив заступник 
головного інженера ПАТ “Хмельницькобленерго” 
Віктор Ковальчук.

Хлопці й дівчата, які вже вивчають фізику, 
почули про герци, діоди і тріоди й про те, де ото 
все використовується. З особливою зацікавлені-
стю роздивлялися й давні-давні — ще 1947-1951 
років випуску — телевізори, радіоприймачі. Не 
приховували подиву: і як же їхні дідусі, бабусі 
користувалися такими апаратами?.. Порівнювали 
побачене з «мобільниками», «плеєрами», якими 
самі користуються.

Втім, Віктор Володимирович продемонст-
рував уже й перспективні технології розвитку 
радіотелеелектроніки. Зокрема, цифрового теле-
бачення, інтернетбачення.

Час збіг швидко, а вражень залишилося 
багато. Тож урок виявився корисним.

П. Хорошенюк

Його називали “наш батько”

На урок – до енергетиків!
Пам’яті легенди енергетики
Чулкова Євгена Івановича

Добре слово про колегу

У ці квітневі дні доводилося розмовляти з 
багатьма соратниками О.С. Дитюка, його колегами, 
підлеглими. Усі відзначали його людяність. Він 
ніколи й ні на кого не тримав зла, хоча як керівник 
був доволі жорстким. Часом, кажуть, такі громовиці 
метав, що шибки на вікнах дрижали. Та за годину-
другу, що називається, відходив, і наче не було того 
спалаху. Усі це знали і просто не давали підстав 
для отого невдоволення, а якщо й потрапляли під 
Дитюкові громовиці, то ніколи не ображалися на 
Олександра Сергійовича. Його поважали і позаочі 
величали “наш батько”. Тож при якійсь святковій 
оказії обов’язково стоячи піднімали чарку за 
“нашого батька”.

…Символічну чарку підняли керівники 
ПАТ “Хмельницькобленерго”, колишні підлеглі 
О. С. Дитюка у день 75-річчя біля його могили. На 
могильну плиту поклали улюблені червоні гербери 
і, хоча періщив дощ, довгенько говорили про 
нього, згадували спільні житейські будні, сумували 
з того, що доля відвела такій славній людині лише 
68 літ…

Павло Хорошенюк

З великою скорботою і печаллю схиляємо 
голови перед Євгеном Івановичем Чулковим, 
головою Ради старійших енергетиків України, 
заслуженим енергетиком України та СНД, 
колишнім першим заступником Міністра енер-
гетики та електрифікації УРСР, патріархом, 
“легендою” енергетики, якій він присвятив 82 ро-
ки самовідданої праці.

Вже з 15-ти років Євген Чулков працював 
учнем електромонтера, потім електромонтером, 
а далі інженером на енергопідприємствах міста 
Баку. Закінчив Азербайджанський політехнічний 
інститут за спеціальністю “Експлуатація теплових 
електростанцій” та у післявоєнний період Енер-
гетичну академію СРСР з відзнакою. З перших днів 
Великої Вітчизняної війни 27-річним юнаком пішов 
захищати Батьківщину від німецько-фашистських 
загарбників, воював командиром танку на 
Південно-Західному фронті. Був тяжко поранений 
та госпіталізований. За мужність і героїзм, 
проявлені під час бойових дій, був нагороджений 

Світлана Анатоліївна Махній — керівник 

групи по розрахунках з юридичними споживачами 

Славутського РЕМ. Сюди Світлана Анатоліївна 

прийшла працювати у 2001 році, після закінчення 

Рівненського державного технічного університету. 

Відповідальна, сумлінна, вона подолала шлях 

від муляра, контролера енергозбуту, техніка I 

категорії до керівника розрахункової групи відділу 

маркетингу та збуту. 

Світлана Анатоліївна систематично контро- 

лює надходження коштів від сплати за елек-

троенергію, слідкує за правильністю ведення 

розрахунків, вміло організовує складання та 

подання оперативної інформації та звітності, 

чітко аналізує правильність застосування 

тарифів, пільг та субсидій, ведення податкового 

та бухгалтерського обліку електричної енергії, 

статистичної звітності. Впевнено кажемо: зі 

своїми посадовими обов’язками вона успішно 

справляється, за що заслуговує поваги вищого 

керівництва. За добре і чуйне серце Світлану 

Анатоліївну поважають колеги, споживачі. 

Врівноважена, спокійна, поміркована, вона 

створює атмосферу доброзичливості та 

домашнього затишку для підлеглих.

А ще ж ця жінка — чудова донька, ніжна мату-

ся, прекрасна дружина... Тож щиро бажаємо їй 

вічної весни в душі, здійснення всіх благотворних 

мрій і задумів!

Г. Душнюк,

прес-служба Славутського РЕМ

орденом Червоної зірки. Повернувся у трудовий 
стрій і продовжував за своїм покликанням 
займатися відновленням енергетики країни. На 
його рахунку — будівництво та експлуатація трьох 
найпотужніших в той час теплових електростанцій 
Радянського Союзу та Європи. Першою серед 
них була Дніпродзержинська ДРЕС, де він брав 
участь в успішному та достроковому відновленні 
та запровадив багато нових та прогресивних 
рішень. Далі — Придніпровська ДРЕС, де Євген 
Іванович очолив будівництво та був першим 
директором, і на якій завдяки його ентузіазму, 
наполегливості та високому професіоналізму 
вперше у світовій практиці було впроваджено 
нові прогресивні технології, введено і освоєно 
найновіші енергоблоки потужністю 150 і 300 мВт, 
працюючих на надкритичних параметрах пари, 
оснащених новітніми автоматичними приладами 
та схемами управління. 

Зважаючи на великий досвід, організаторські 
здібності, професійні якості, Євгена Івановича у 
1960 році призначають керівником Головенерго 
Укрраднаргоспу, що прирівнювалось до посади 
Міністра, надалі зі створенням Міністерства 
енергетики та електрифікації України він займає 
посаду першого заступника Міністра, вирішує 
важливі питання створення єдиної об’єднаної 
енергосистеми України. Розміщення Міністерства 
в будівлі на вул. Хрещатик, 30, в якій воно 
знаходиться й досі, є також немалою заслугою 
Євгена Івановича. 

 Однією з яскравих сторінок в житті Євгена 
Чулкова є період, коли він очолив будівництво, 
а потім став директором найбільшої в Україні 
теплофікаційної електростанції — Київської ТЕЦ-5, 
потужного джерела теплової та електричної 
енергії для потреб міста Києва. На ТЕЦ вперше 
у світовій практиці були застосовані пальова 
основа під турбіни, брускові конструкції 
будівлі електростанції, досконале енергетичне 
устаткування, за його авторством було винайдено 
шинові екрани котлів. ТЕЦ-5 недаремно називають 
“об’єктом Чулкова” на знак подяки за його значний 
внесок в енергетику столиці. 

Євген Чулков виховував молодь у кращих 
традиціях відданості професії енергетика. Його 
учні, для яких він є беззаперечним авторитетом, 
— відомі фахівці-енергетики, серед яких Іван 
Плачков, Олексій Шеберстов, Сергій Сердюк, 
Борис Ященко та багато інших. В 70 років Євген 
Іванович очолив Учбовий комбінат АК “Київенерго”, 
який є кузнею кадрів для енергетичної компанії. 

Водночас, із вирішенням виробничих проблем, 
виконанням державних завдань, він займався 
і громадською роботою, був душею колективу, 
піклувався про забезпечення потреб працівників, 
докладав зусилля та енергію до будівництва житла, 
соціально-культурних та інших установ. Тому свого 
часу його обирали депутатом Дніпропетровської 
міської Ради, Дніпропетровської обласної Ради, 
депутатом районної Ради міста Києва ХІ-ХVІІІ 
скликань. 

У 75-літньому віці Євгена Івановича обрано 
головою Ради старійших енергетиків України, яка 
об’єднала 50 ветеранських організацій чисель-
ністю понад 19 тисяч чоловік, у тому числі Раду 
старійших енергетиків ПАТ “Хмельницькобл-
енерго”, основна мета діяльності яких — 
активізація та підвищення ролі ветеранів 
енергетики, залучення їх професійного досвіду до 
розвитку енергетичної галузі, пропаганда історії, 
виховання у молоді почуття професійної гідності, 
а також захист прав та соціальних гарантій людей 
старшого покоління. Він був ініціатором створен-
ня музеїв енергетики в енергетичних компаніях, 
увіковічення імен, пам’яті, трудового подвигу 
кращих енергетиків країни.

Євген Іванович зробив значний внесок 
у створення та розвиток енергетики країни, з 
його думкою рахувались керівники та фахівці 
провідних енергетичних структур для прийняття 
найбільш виважених та економічних рішень у 
складних питаннях роботи енергосистеми. Він є 
автором понад 40 науково-технічних публікацій, 
почесним академіком Академії наук України і 
почесним академіком Академії технологічних наук 
України. За значний внесок у розвиток народного 
господарства, особливі заслуги він нагороджений 
орденами Червоної зірки, Трудового Червоного 
Прапора, Знак Пошани, Леніна, Вітчизняної війни I 
ступеня, За мужність, Дружби, Ярослава Мудрого, 
За заслуги ІІІ, II та І ступенів та багатьма іншими 
нагородами і відзнаками. 

Світла пам’ять про Євгена Івановича — 
Енергетика з великої літери, людину з великим 
почуттям відповідальності перед суспільством 
— на довгі роки залишиться у серцях енергетиків 
України та нашої області. 

Генеральний директор 
ПАТ “Хмельницькобленерго”           О.Л. Шпак 
 
Голова Ради старійших енергетиків
ПАТ “Хмельницькобленерго”             О.Г. Муха
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Біля хати і в саду все привели до ладу...

Щира вдячність за відпочинок
затишних кімнатах із білосніжною білизною, 
гарними і зручними в користуванні меблями та 
телевізорами зі супутниковою антеною…

Турбуються про оздоровлення людей 
медпрацівники Т. Старовина, Є. Фіглюк, Є. Слімак, 
Л. Лобода. Під керівництвом головного лікаря 
І. М. Сьоміної вони старанно виконують свої 
обов’язки, чуйно ставляться до своїх пацієнтів. 
Тут є всі можливості, щоб поправити здоров’я, 
одержати необхідні лікувальні процедури: елек-
трофорез, магніт, ультразвук… Ручний масаж 
своїми сильними “золотими” руками вам зробить 
Д. Рибчинський. Є ще й автомасаж, який пацієнти 
дуже полюбляють. У профілакторій запрошують 
і інших лікарів. Тут, до речі, можна пройти і 
обстеження УЗД. 

Відрадно, що матеріальна база санаторію 
поповнюється новою медтехнікою: незабаром 
почне діяти фізіотерапевтичний кабінет та кабінет 
лікувальної фізкультури. 

Приємні хвилини перебування в оздоров-
чих ваннах дарують відвідувачам працівники 
водних процедур А. Крук, Л. Ільницька, 
О. Безносюк. Радують чистотою кімнат відпо-
чинку техпрацівники Л. Мандрик, Н. Яцкова, 
А. Цегельник, О. Корчинська. А кухарі Л. Крук, 
Р. Крулік, Л. Багас та працівники кухні В. Мазур, 
С. Курдюкова, А. Каревич під фаховим керівни-
цтвом шеф-кухаря В. Ковбасістого творять 
справжнісінькі дива — ніби розгортають ска-
тертину-самобранку. Вони і випікають смачний 
духмяний хліб, і готують калорійну, різноманітну 

Вабить до себе і басейн, де оператори пильно 
стежать за його функціонуванням. Не підводять 
і водії «Газелі» та автобуса — завжди своєчасно 
привозять та відвозять людей.

«“Яблуневий сад” — це яблуневий рай, — 
поетично висловилася техпрацівниця Сервісного 
центру Л. С. Рацун. — Дякуючи мудрому керів-
ництву генерального директора Олександра 
Леонідовича Шпака, тут створені гарні умови для 
відпочинку. Тут в усьому відчувається справжня 
турбота про людей. Я дуже задоволена, що 
відпочивала саме тут».

З кожним новим заїздом поповнюється 
новими словами вдячності ЛОКівська книга 
відгуків і пропозицій. Бо ж, і справді, приводів для 
вдячності тут — безліч.

Л. Остапчук,  
лікар-терапевт Дирекції з управління  

персоналом і соціальних питань

їжу, вкладаючи в неї силу, енергію та теплоту  
душі. І навіть часто пригощають клієнтів натура-
льним подільським медом.

Культурно обслуговують у їдальні офіціантки 
Т. Рябчук, Т. Гірчак, Н. Пацула. Вони вміють по-
святковому апетитно сервірувати столи, гарно 
подавати їжу.

З приводу якісного харчування електро-
зварник Шепетівського РЕМу Андрій Шевчук, смі-
ючись, каже: «Не заздрю тренажерам, особливо 
тоді, коли з їдальні повертаються відпочиваючі, 
щоб на них позбутися зайвої ваги…» 

Людські проблеми не кладе у “дальню скриньку”...

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

У переддень травневих свят у Товаристві 
завершився місячник із санітарній очистки та 
благоустрою своїх, прилеглих та закріплених 
територій. На завершальний суботник дружно 
вийшли працівники всіх підрозділів.

У ці теплі весняні дні кожен справжній 
господар прагне, як мовиться, “навести 
блиск” біля своєї оселі. Ось і працівники ПАТ 
“Хмельницькобленерго” протягом місяця 
заповзялися дати лад своїм територіям. Мели, 
мили, чистили, виносили-вивозили сміття і 
залишки торішнього листя, обрізали кущі й 
дерева…

Одними з перших активно включилися 
в цю добру справу водії апарату управління 
Компанії. Начальник гаража апарату управління 
Микола Петрович Жук якось повідомив: «Нас 
тут нині — більше тридцяти чоловік. Ось 
погляньте: підмітаємо пил та бруд, якого чимало 
назбиралося за зиму, білимо стовпи, бордюри…» 
Та й працівники інших служб та відділів апарату 
управління того дня не пасли задніх — дружно 
вийшли і, сказати б, вдарили по бруду мітлами та 
лопатами. 

«Надія тільки на вас!» — перші слова чи не 
кожного працівника ПАТ “Хмельницькобленерго”, 
котрий заходить до нашого генерального 
директора на особистий прийом. Свого часу по 
допомогу до Олександра Леонідовича Шпака 
звернулася і я…

Родом я з Молдови, але 25 років тому 
довелося переїхати в Україну, і відтоді працюю 
в нашому обленерго, нині електромонтером. 
Зізнаюся, дуже нелегко жити без рідних та 
близьких людей в іншій країні. 

В житті зустрічаються різні люди — хороші 
й погані, та все ж більше хороших. До других 
відноситься О. Л. Шпак, генеральний директор 
нашого Товариства. Болить людям різне: кому 
лікуватися потрібно, кому — матеріальна 
допомога, а кому — путівка в оздоровчий 

На території ЛОК “Яблуневий сад” також 
тривало інтенсивне прибирання. Причому, 
силами працівників не лише цього, але й інших 
підрозділів ПАТ “Хмельницькобленерго”. І це 
не випадково: як зауважив тамтешній завгосп 
Василь Синицький, 13-гектарний ЛОК не в змозі 
самотужки осилити такий широкий фронт робіт. 
Отож щодня службовим автобусом до “Яблуне-
вого саду” приїздили із Хмельницького чималі 
бригади підтримки. 

Нещодавно ЛОКівцям підсобляв і 
Департамент високовольтних електромереж. 
Двадцять працівників ДВЕМ, очолювані заступ-
ником начальника служби ЗДТК, головою 
профкому ДВЕМ Олегом Гостєвим, згрібали 
минулорічне сухе листя, проріджували чагарники, 
підмітали… А ще — звільняли від зимової 
теплоізоляції молоді плодові деревця, яких у 
“Яблуневому саду” не мало, не багато — близько 
1600.

Так, день за днем, територію ЛОК привели до 
повного ладу. Не за горами ж — новий дитячий 
таборовий сезон…

Ростислав Балема, 
прес-служба ПАТ “Хмельницькобленерго” заклад… І з яким би проханням людина не 

звернулися до Олександра Леонідовича, він його 
не відкладає в “дальню скриньку”. Бо за кожним 
проханням стоїть людська доля. Не забуває він і 
про наших пенсіонерів, виділяє їм матеріальну 
допомогу, вручає на свята подарунки.

Хочу щиро подякувати Олександрові 
Леонідовичу за його чуйне і відкрите серце, за 
турботу про підлеглих. Бажаю йому міцного 
здоров’я, успіхів, шани від колег, любові від 
найближчих людей. Низький уклін Вам!

З повагою,
Єфросинія Мартинівна Чала

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА 
СЕРТИФІКОВАНІ ЗА СТАНДАРТАМИ

Праця — то повсякденна людська необ-
хідність. Але, щоб відновити свої сили, людині 
потрібен і відпочинок, який гарантується Кон-
ституцією цивілізованої держави.

Отож генеральний директор ПАТ 
“Хмельницькобленерго” О. Л. Шпак, заступник 
генерального директора О. І. Вашеняк та голова 
об’єднаної організації профспілок В. В. Ковальчук 
докладають багато зусиль, щоб створити 
прекрасні умови для відпочинку та оздоровлення 
працівників енергетичної галузі на базі ЛОК 
СП “Яблуневий сад” (директор О. М. Віш), що в 
Жилинцях Ярмолинецького району.

І справді, “Яблуневий сад” — це мальовничий 
куточок нашого краю, це справжня гордість 
ПАТ “Хмельницькобленерго”. Злагоджено і 
професійно працюють тут усі підрозділи. Завжди 
першою зустрічає учасників нового заїзду 
сестра-господиня В. В. Домосілецька, розселяє 
їх по комфортних, естетично оформлених 


