
століття, а в нас багато населених пунктів ще й 
досі не мають вуличного освітлення. Виросло 
ціле покоління молодих людей, яке не бачило 
ліхтаря на вулиці… І, на жаль, через дефіцит 
коштів проведення вуличного освітлення 
продовжує стримуватися. А тут же потрібні 
як державні кошти, так і кошти місцевих 
бюджетів. Буваючи на підприємствах, я 
закликаю їх керівників поліпшувати освітлення 
принаймні на робочих місцях. І ось приклад: 
підприємство, яке має кошти, вклало їх в 
кардинальне оновлення системи освітлення. В 
результаті — підвищився рівень комфортності, 
безпеки праці…» Олександр Леонідович також 
зазначив, що Компанія й надалі пропагуватиме 
впровадження таких проектів і на інших 
підприємствах краю. 

А голова Кам’янець-Подільської райдерж-
адміністрації Михайло Желізник і голова 
районної ради Іван Романчук не лише висло-
вили своє задоволення цими прогресивними 
новаціями, але й пообіцяли знайти можливості 
для подібних змін і в інших галузях. Зокрема, 
повідомили про плани переведення на 
енергозберігаючі технології центральної рай-
онної лікарні.

Ростислав Балема
Фото Андрія Солоницького
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Конституція наголошує, що найвища цінність - це 
людина, її права і свободи, життя і здоров'я, честь й 
гідність, недоторканість та безпека.

Нехай свято демократії, незламна віра у краще 
майбутнє, злагода та взаєморозуміння сприяють 
економічному зростанню, підвищенню добробуту та 
подальшій розбудові нашої незалежної демократичної 
держави як рівноправної учасниці світового 
співтовариства. 

Шановні подоляни! 
Від колективу енергопостачальної компанії ПАТ 

«Хмельницькобленерго» прийміть найщиріші вітання з 
Днем Конституції України!

Наша Конституція є гарантом державного сувере-
нітету країни, втілення демократичних принципів, 
консолідації суспільства, створення належних умов для 
самореалізації особистості. 

Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, великих 
творчих успіхів, нових досягнень та здобутків, 
впевненості у своїх силах, світла й тепла в кожній оселі 
та процвітання рідної України! 

З найкращими побажаннями,
Олександр Шпак, 

генеральний директор ПАТ “Хмельницькобленерго”, 
депутат обласної ради

З Днем Конституції України! 

Водій БелАЗа Михайло Паращук не 
приховував свого задоволення: «Я працюю тут 
дев’ять років. Що й казати, освітлення раніше 
було недостатнє. А зараз — дуже зручно, видно 
і на трасі, і на заправці. Через це встигаємо за 
зміну зробити більше рейсів». Сергій Ксеншкевич 
та й інші його колеги, з якими спілкувалися, теж 
у захваті від нового освітлення. Такі ж враження 
і у заступника директора ТОВ «Промтехнтранс» 
із виробництва Василя Татаріна: «На стоянках 
автомобілів уночі видно, як вдень. Це дуже 
значне полегшення в роботі водіїв».

І справді, все на цьому підприємстві 
кардинально змінилося, коли хмельницькі 
енергетики впровадили тут унікальний пілотний 
проект із використанням енергозберігаючих 
технологій — поки що єдиний в області. На 
території ТОВ «Промтехнтранс» (директор 
В.А. Антонюк), у промислових і виробничих 
приміщеннях та на під’їзних шляхах до кар’єру, 
влаштовано освітлення дуговими натрієвими 
лампами. 

До речі, головним споживачем послуг 
«Промтехнтрансу» є ВАТ «Подільський цемент»: 
на нього припадає дві третини від усього об’єму 
вантажоперевезень цього підприємства. На 
ньому трудиться понад 200 чоловік, із них 
150 — водії БелАЗів та іншої велетенської 
техніки. Водії працюють переважно у темний 
час доби, а це, звісно ж, потребує належного 

Генеральний директор ПАТ «Хмельницьк-
обленерго» Олександр Леонідович Шпак у складі 
парламентсько-урядової делегації, очолюваної 
заступником голови комітету Верховної Ради 
України з питань паливно-енергетичного комп-
лексу, ядерної політики та ядерної безпеки 
Миколою Романюком, побував у тижневому 
відрядженні до Щвейцарії. У тамтешньому 
місті Цуг делегація вивчала досвід однієї з 
передових світових компаній «Landis & Gyr», яка 
спеціалізується на випуску автоматизованих 
систем обліку енергоносіїв на основі стандартів 
Міжнародної електротехнічної комісії та директив 
Європейського Союзу. Прилади компанії 
вирізняються надзвичайними універсальністю, 
точністю, захищеністю від механічних та інших 
впливів, що в поєднанні з можливостями 
дистанційного керування та контролю, певна річ, 
робить їх надзвичайно привабливими.

«Для України, яка йде шляхом євроінтеграції, 
це дуже актуальна тема, — сказав Олександр 
Леонідович, ділячись з нами враженнями від 
поїздки. — Тому швейцарські прилади зацікавили 
нашу сторону. Очікується відповідний візит 
делегації цієї компанії в Київ. І я в якості учасника 
переговорів братиму участь у розгляді питань 
конкретної співпраці. Мова йтиме про створення 
спільного виробництва або ліцензованого 
виробництва приладів компанії «Landis & Gyr».

Б. Ростенко

Дякую за свято Перемоги!

Не так давно відгриміли залпи святкових 
салютів, відбулися мітинги-реквієми біля 
пам’ятників полеглим у роки Великої Вітчизняної 
війни захисникам Вітчизни. 

З великою шаною і душевною теплотою 
кожного року день 9 Травня відзначають у ПАТ 
«Хмельницькобленерго». Цього разу напередодні 
святкування реконструювали фойє клубу, зробили 
гарний ремонт стін, стелі та покрівлі. Багато зусиль 
було вкладено у відзначення «праздника со 
слезами на глазах».

Під час урочистостей клуб був повен 
працівників Компанії, а на передніх рядах сиділи 
наші ветерани. З поздоровленням виступив 
генеральний директор ПАТ «Хмельницьк-
обленерго» Олександр Леонідович Шпак. Вете-
ранам вручили цінні подарунки. Потім відбувся 
концерт хору «Енергетик». Лунали пісні воєнних літ, 
у залі панував піднесено-святковий настрій…

Багато уваги приділяє наш керівник, разом зі 
своїми заступниками, відзначенню Дня Перемоги. 
«Ніхто не забутий, ніщо не забуте» — це в товаристві 
не пусті слова, а конкретні дії. Ось за це і хочу їм 
щиро подякувати.

Л. Русін,
майстер ДГО ДВЕМ

режиму освітлення. І такий режим, завдяки 
реалізації цього проекту, вже створено. Окрім 
того, цехи, де робота пов’язана з дрібними 
деталями та вимагає особливої точності, 
відтепер опалюватимуть високоефективними 
інфрачервоними нагрівачами.

Демонструючи нам переваги нововведення, 
директор ТОВ «Промтехнтранс» Віктор 
Антонюк розповів: «Півтора року тому при 
зустрічі з Олександром Леонідовичем Шпаком 
я дізнався, що в очолюваної ним компанії 
«Хмельницькобленерго» є всі можливості, аби 
влаштувати на нашому підприємстві освітлення 
за енергозберігаючою технологією. Тож 
вирішено було: робимо! В чому особливості 
технології? Раніше використовувалися ртутні 
лампи на 500 Вт. Тепер же — дугові натрієві, які, 
споживаючи вдвічі менше електроенергії, дають 
вдвічі більший пучок освітлення».

Як і годиться у випадках, коли раціональний 
підхід до справи, помножений на бажання 
якісних змін, стовідсотково дає очікуваний 
результат, на підприємстві відбулася урочиста 
церемонія відкриття цього пілотного 
проекту. На ній Генеральний директор ПАТ 
«Хмельницькобленерго» Олександр Шпак, 
зокрема, сказав: «Сьогодні в Україні — 
профіцит електроенергії. І мені як енергетику-
професіоналу, керівнику енергетичної компанії 
соромно за те, що надворі двадцять перше 

Прогресивний проект хмельницьких енергетиків

Україну зацікавили 
швейцарські системи 
енергообліку
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На противагу стихії – 
злагодженість та 
оперативністьПротягом свого існування з серпня 1995 

року ПАТ “Хмельницькобленерго” добросовісно 
дотримується основних принципів діяльності 
акціонерного товариства, визначених Статутом, 
Законом України “Про акціонерні товариства” 
та іншими законодавчими актами. Програма дій 
Товариства передбачає, зокрема, формування 
прозорої та ефективної моделі корпоративного 
управління, яка забезпечує збалансування інтере-
сів великих та дрібних (міноритарних) акціонерів, 
менеджерів, ділових партнерів, інвесторів та 
суспільства загалом. До відома, корпоративне 
управління є системою взаємовідносин між 
акціонерами Товариства, його Наглядовою радою, 
Виконавчим органом та іншими особами, які 
мають легітимний інтерес у діяльності Товариства 
(працівниками, споживачами, державою, громад-
ськістю тощо). Статутом визначено, що основна 
мета діяльності Товариства — одержання прибутку 
від здійснення господарської діяльності для 
задоволення інтересів акціонерів та працівників 
Товариства.

Пріоритетним для товариства “Хмельницьк-
обленерго” та відповідно відділу корпоративного 
управління є захист прав та законних інтересів 
акціонерів, відкритість Товариства, а також 
забезпечення ефективної діяльності, підтримання 
фінансової стабільності та прибутковості. Адже 
основним джерелом доходів акціонерів є отриман-
ня дивідендів та зростання ринкової вартості акцій 
завдяки підвищенню капіталізації Товариства. 

У 2012 році Загальними зборами акціонерів 
прийнято рішення про виплату дивідендів 
у розмірі 30 відсотків від чистого прибутку, 
одержаного за підсумками роботи у 2011 році. Це 
найбільший розмір дивідендів, який нараховувався 
за весь період функціонування Товариства. За 
розрахунками, на одну акцію припадає 0,06 грн. 
дивідендів, що становить 24% номінальної вартості 
акції. 

Наприкінці травня у відомчому дитсадку ПАТ 
«Хмельницькобленерго» — ДНЗ № 55 «Сонечко» 
(завідувач А.М. Яцишина) — відбулося зворушливе 
свято прощання з дитячим садочком. Персонал 
цього закладу постарався, щоб зробити його 
цікавим, різноманітним та веселим. Були пісні і 
танці, ігри та розваги... 

Батьки діток-вихованців садочка говорили 
слова вдячності на адресу Компанії, яка створила 
тут хороші умови для всебічного розвитку малечі, 
а також адміністрації та всіх фахівців закладу. 
Так, працівник департаменту ВЕМ Дмитро 
Олійник схвильовано-щиро мовив: «Це для мене 
дуже велике свято, бо вже друга моя дитина 
випускається з цього дитсадка. Дуже хороший 
садочок: прекрасні вихователі, чуйне ставлення до 
дітей, якісне харчування…»

Олена Гриневич, провідний інженер відділу 
управління якістю, так змалювала позитиви 
«Сонечка»: «Тут з дітьми проводиться багато занять, 
в тім числі додаткові: хореографія, англійська 
мова… Вихователі ставляться до наших дітей, як 
до власних».

На завершення свята вже колишні підопічні 
дитсадочка, вийшовши надвір, випускали у 
небесну блакить повітряні кульки і при цьому 
загадували бажання. А геть розчулені дорослі тієї 
миті, певно ж, побажали одного: щоб майбутнє їхніх 
синочків та донечок було таким же безхмарним, як 
це небо, щоб росли-зростали вони здоровими та 
щасливими…

У своєму інтерв’ю після цього чудового 
заходу завідувачка ДНЗ № 55 «Сонечко» Альона 
Миколаївна Яцишина повідала: «У нашому садочку 
зараз виховується 110 дітей, а випустили у цьому 
році 28 дітей. Як бачите, це дуже приємна, хвилююча 
подія як для діток, так і для їхніх батьків… Хочу 
подякувати О. Шпаку та всій Компанії за підтримку, 
яку ми завжди відчуваємо».

Нині ДНЗ № 55 готується до нового сезону. 
Першого вересня хтось із діток, сказати б, 
подорослішає ще на групу, а хтось і вперше 
переступить поріг дитсадочка. До речі, батьки 
нововлаштовуваної малечі створили цього разу тут 
справжній «аншлаг». «Навіть не знаю, як розмістити 
всіх охочих…— переймається Альона Миколаївна. 
— Та якось будемо виходити з ситуації…»

У мріях адміністрації закладу, каже А. Яцишина, 
залишається спорудження додаткового третього 
поверху приміщення дитсадка, а на найближчу 
перспективу — заміна старих вікон на сучасні 
металопластикові та інші нагальні ремонтні роботи. 
Завідувачка «Сонечка» переконана, що чуйність 
і турботливість керівництва Компанії-власника є 
запорукою здійснення її задумів. 

Б. Ростенко
Фото А. Солоницького

Ось уже й другу зміну юних таборян 
гостинно зустріло дитяче оздоровче містечко 
«Джерельце» ПАТ «Хмельницькобленерго», що 
в Жилинцях Ярмолинецького району. 180 дітей, 
доставлених сюди комфортабельним автобусом 
профкому Компанії, зареєстрували, провели 
до будиночків, створили всі умови, аби вони 
швидко призвичаїлися. Тож знову у «Джерельці» 
чути радісний дитячий сміх. У пожильців табору 
попереду — цікавий та змістовний відпочинок…

А ще ж ніби нещодавно цей, один із кращих 
в Україні, оздоровчий заклад відкривав свій 
ювілейний — десятий — сезон. На центральному 
плацу вирувало святкове дійство: радісні та 
схвильовані діти у різнобарвних галстуках, 
збентежено-метушливі вихователі, усміхнені 
поважні гості… Державний гімн і урочисті фанфари, 
стяги в небесах, щирі наївні віршовані девізи, пісні 
з уст малечі… 

Тривожною, сповненою додаткових клопотів 
видалася перша декада червня для колективу ПАТ 
«Хмельницькобленерго». Так, через несприятливі 
погодні умови (грозу, зливовий дощ, сильні пориви 
вітру) та спрацювання автоматичних систем 
захисту ліній електропередачі у ніч з четвертого на 
п’яте червня в Хмельницькій області було повністю 
чи частково знеструмлено 62 населених пункти. 
Найбільше — у Новоушицькому, Чемеровецькому, 
Красилівському та Старокостянтинівському райо-
нах. 

Станом на 10.00 п’ятого червня у ліквідації 
наслідків негоди брали участь 62 ремонтні 
бригади РЕМів — загалом 237 працівників та 75 
одиниць техніки. Вони докладали усіх зусиль, аби 
оперативно відновити енергопостачання…

Та щойно хмельницькі енергетики впоралися 
з ліквідацією наслідків негоди, як — новий удар 
стихії. Десятого червня вранці в області знову 
лютував вітер, йшли зливові дощі та грози, 
металися блискавиці… Найбільш відчутними 
наслідки несприятливих погодних умов були у 
Хмельницькому, Городоцькому, Чемеровецькому 
районах. Там через спрацювання захисної 
автоматики знеструмилися відповідно 20, 18 та 11 
населених пунктів. Загалом в області було частково 
чи повністю відключено від енергопостачання 85 
населених пунктів. 

Ремонтні бригади РЕМів (а їх трудилося 
того дня 33), як завше, виявили оперативність та 
злагодженість. Тож станом на 20.00 десятого червня 
енергопостачання в усіх потерпілих населених 
пунктах було повністю відновлено.

Ростислав Балема
Фото Миколи Шафінського

Прощавай і здрастуй, дитсадок!

Виплата дивідендів: захист прав акціонерів

Десятий оздоровчий у “Джерельці”

Порядок розподілу прибутку, строк та 
порядок виплати дивідендів визначається Вищим 
органом Товариства (Загальними зборами 
акціонерів). Відділом корпоративного управління 
розроблено, а затверджено рішенням Наглядової 
ради Положення про порядок нарахування 
та виплату дивідендів на акції Товариства. У 
ньому чітко виписано умови та способи виплати 
дивідендів акціонерам — фізичним та юридичним 
особам, перелік подання необхідних реквізитів. У 
Товаристві встановлено такий порядок виплати 
дивідендів:

– шляхом безготівкового перерахування 
коштів акціонерам-фізичним особам, для яких 
Товариством відкрито особові рахунки для виплати 
дивідендів (КБ “Надра”); 

– шляхом безготівкового перерахування 
коштів на вказаний акціонером рахунок; 

– поштовим переказом зі сплатою поштових 
витрат акціонером Товариства. 

Наглядовою радою було встановлено дату 
складання переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів за 2011 рік — 03.05.2012 
року, та на яку Національним депозитарієм 
України складено Зведений обліковий 
реєстр власників іменних цінних паперів 
ПАТ “Хмельницькобленерго”, що є базою для 
нарахування дивідендів. Всього на визначену 
дату зареєстровано 3440 акціонерів Товариства, 
з них майже 3000 акціонерів — фізичних осіб 
володіють невеликими пакетами акцій і отримують 
пропорційно відповідні дивіденди. 70 % загальної 
суми дивідендів перераховано на державні 
корпоративні права, що знаходяться частково 
у Фонді державного майна, частково у НАК 
“Енергетична компанія України”. 

Для проведення своєчасної та достовірної 
виплати дивідендів відділом корпоративного 
управління, фінансовою дирекцією було здійснено 

На таку приємну подію, окрім генерального 
директора ПАТ «Хмельницькобленерго», депутата 
обласної ради Олександра Шпака, завітали 
перший заступник голови облдержадміністрації 
Вадим Гаврішко, представники органів влади 
та місцевого самоврядування Ярмолинецького 
району і села Жилинці Сергій Мантуляк, Тетяна 
Подольська, Ніна Юркова, голова Федерації 
профспілок області Геннадій Харьковський, голова 
обласної організації профспілки працівників 
енергетики і електротехнічної промисловості 
України Людмила Вільчинська та ін. І всі вони самі 
неначе повернулися в дитинство, коли маленькі 
таборяни пов’язали їм барвисті галстуки — незмінні 
атрибути «Джерельця». Дорослі гості побажали 
дітям хорошого, змістовного відпочинку. 

Прозвучало й чимало слів вдячності на адресу 
енергопостачальної компанії — власника закладу. 
Так, перший заступник голови облдержадміні-

страції Вадим Гаврішко, зокрема, сказав: «Хочу 
подякувати генеральному директорові ПАТ 
«Хмельницькобленерго», депутату Хмельницької 
обласної ради від Партії Регіонів Олександру 
Шпаку за те, що він віднаходить кошти на таку 
важливу справу, як оздоровлення дітей. Малечі, 
котра тут відпочиває, по-справжньому пощастило. 
В області нині діють одинадцять стаціонарних 
таборів, але ніде немає таких екстра-умов, як тут, у 
«Джерельці»…

Пізніше в інтерв’ю місцевим журналістам О. 
Шпак так пояснить свою позицію: «Всі працівники 
нашої Компанії повинні мати гідні умови для 
реабілітації власного здоров’я, а також для 
відпочинку та оздоровлення своїх дітей. В цьому ми 
рівняємся на світову практику, коли стимулюються 
сімейний та корпоративний відпочинок… Ми 
не шкодуємо коштів для поліпшення умов у 
«Джерельці». До прикладу, вже ця, перша, зміна 
буде мати можливість спілкуватися з батьками 
через Інтернет, адже встановлюємо веб-камери 
в комп’ютерному кабінеті. А четверта зміна 
навіть вивчатиме розмовну англійську, причому, 
абсолютно безкоштовно…»

Про високий рівень догляду за дітьми 
в цьому оздоровчому закладі повідав і його 
директор Олег Віш: вихователями і вожатими 
шести загонів табору (а це 180 дітей як працівників 
«Хмельницькобленерго», так і всіх охочих) 
працюють хмельницькі педагоги та студенти 
Кам’янець-Подільського національного універ-
ситету і Хмельницької гуманітарно-педагогічої 
академії. 

…Безсумнівно, що назавжди запам’яталися 
усім великі святкові концерти, старанно 
підготовлені вихователями та юними мешканцями 
оздоровчого містечка, які відбулися після 
церемоній офіційного відкриття сезону та змін. 
А вечірні сутінки у «Джерельці», як і годиться, 
розганяли іскри високого таборового багаття…

Ростислав Балема, Павло Хорошенюк
Фото Р. Балеми та А. Солоницького

великий обсяг робіт. Кожному акціонеру та 
фондовій біржі — ПФТС, у біржовому реєстрі якої 
перебуває Товариство, було направлено письмове 
повідомлення про дату, розмір, порядок та строк 
виплати дивідендів. За Реєстром власників іменних 
цінних паперів акціонерам нараховано належні їм 
дивіденди та утримано відповідні податки. 

Кожного дня відділ корпоративного управління 
отримує десятки як письмових, так і усних звернень 
від акціонерів з проханням надати інформацію та 
консультацію з різних питань, переважна більшість 
яких — про виплату дивідендів. Ні одне зі звернень 
не залишається поза увагою, без розгляду, а 
також, за потреби, виконання додаткових дій 
для вирішення проблем. Товариство гарантує 
акціонерам право на отримання дивідендів, 
участь у Загальних зборах акціонерів, оперативне 
отримання повної та достовірної інформації про 
його фінансово-господарський стан, результати 
діяльності, суттєві факти, що можуть вплинути на 
вартість цінних паперів. На сайті Товариства також 
можна ознайомитися з повною інформацiєю, яка 
цікавить акціонерів.

Лариса Полоневич, 
начальник відділу корпоративного управління
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Крила над прірвою

Нуртує думка наукова...

Хмельницькі енергетики – в «Сузір’ї якості»

2012 рік багатий на ювілейні дати, безпосередньо пов’язані з 
подіями, які сталися протягом сторіччя в історії енергетики країни 
і нашого Поділля зокрема. Не буду наполягати на тому, що це події 
справді епохальні, але оминути їх не можу. І ви, шановний читачу, 
погодитися зі мною, якщо ви енергетик не лише за професією, але й 
за покликом душі.

Отже, рівно 110 років тому, в 1902-му, жителі Проскурова 
познайомилися з «дивом» науково-технічного прогресу початку 
XX століття — світлом без вогню. Проскурівський купець, власник 
маслобойні Міхель Мозель запросив до себе на бал «уважаємих 
людей» і приготував для них сюрприз. Під завершення вечора і 
відбулася демонстрація дива — електричного освітлення. Присутні 
від захоплення підняли такий галас, що перехожі, побачивши 
яскраве світло в залі і вигуки людей, подумали, що то сталася пожежа 
і викликали пожежників. Через декілька хвилин біля будинку купця 
М. Мозеля зібралися всі пожежні екіпажі міста і півсотні зівак.

Наголошуючи на тому, що міщани Проскурова стали свідками 
дива століття 110 років тому, не можу оминути ще одну не менш 
важливу подію. Селяни Летичівського повіту Подільської губернії 
побачили «диво» на 5 років раніше, ніж міщани, тобто в 1897 році 
— 115 літ тому. Про цю подію свідчить серйозний документ тієї 
пори, датований другим травнем за № 1362. Приводжу його мовою 
оригіналу зі скороченням.

«В Подольское Губернское правление.
РАПОРТ

В городе Летичеве в доме графа Н. Моркова без 
разрешения устроено электрическое освещение, но согласно 
ли оно установленным правилам или нет, может установить 
компетентное лицо, которого в Летичеве не имеется, без чего, 
в случае нарушения или отступления от правил, не может быть 
возбуждено преследование в установленном порядке. 

В виду изложенного имею честь покорно просить Губернское 
правление не отказать в содействии…

Летичевский уездный исправник
(підпис)» 

Судячи із решти документів, у цій справі граф дійсно порушив 
тодішні правила чи закони, тому протягом літа веде переписку і з 
Губернським правлінням по будівельному відділенню, і з Техніко-
будівельним комітетом Міністерства внутрішніх справ Російської 
імперії (Санкт-Петербург). Інженери, які перевіряли правила 
облаштування джерел електричної енергії і самого освітлення, не 
виявили порушень. І це наводить на думку, що в графа Моркова були 
свої спеціалісти в цій справі. 

Того ж 1897 року з’явилося світло й у двох млинах на ріці 
Південний Буг в селі Щедрова, які були власністю Миколи Моркова. 
На цих млинах стояли водяні турбіни і динамо-машини, що дало 
можливість підключити (згідно з кресленнями) 43 електричних 
лампи зовнішнього і внутрішнього освітлення. 

Примітно те, що купець Мозель, демонструючи «диво», 
хотів вразити своїх гостей такою розкішшю, а Морков фактично 
використав електричну енергію на промислових підприємствах, 
ще й на 5 років раніше! Це вже потім, у 1910 році, міська Дума 
Проскурова дала дозвіл на будівництво центральної, приватної 
електричної станції потужністю 180-200 кВт інженеру Рабіновічу. І 
на вулицях міста загорілося 52 електричних ліхтарі, до мережі були 
підключені 270 приватних абонентів (дані 1913 року)… 

Рік пуску ЕС залишається невизначеним. Офіційні документи 
не знайдені. Але, відповідно до договору між владою — Думою — і 
«Торговим домом Електра» це мало відбутись навесні 1912 року. А з 
неофіційних джерел відомо, що це сталося в серпні 1911-го.

Рівно століття тому, в 1912 році, в губернській столиці — 
м. Кам’янці-Подільському — запрацювала міська теплова електро-
станція. Вона була невеликої потужності 120-140 кВт, побудована 
для потреб освітлення центральної частини міста, адміністративних 
і духовних будівель. А побудовані в ті роки десять заводів і фабрик 
користувалися пересувними електростанціями, що працювали на 
рідкому паливі. 

В 1930 році на місці збудованих у XIX столітті водяних млинів 
стартувало будівництво гідродизельної електростанції. Розпочалося 
воно зі спорудження будівлі для персоналу ЕС і приміщення для 
установки дизеля. Через те, що в місті катастрофічно не вистачало 
електричної енергії, дизель установили у ще не закінчене 
приміщення, і в 1932 році генератор 220 кВт дав перший струм. 

Побудова гідротехнічних споруд станції тривала, хоч і з 
великими труднощами. Були споруджені гребля, відвідний канал, 
водоприймач. Особливо важким об’єктом видався тунель, що 
його пробивали в монолітній скелі під Турецьким мостом. Будова 
була оголошена ударною, про неї писали в місцевій і центральній 
пресі… 

Висвітлюючи цьогорічні «круглі» дати енергетики, не 
можу не згадати й такої події, як утворення 80 років тому 
факультету електрифікації сільського господарства в Київському 

сільгоспінституті. То був фундамент, на якому виростали 
висококваліфіковані спеціалісти сільської електрифікації.

Ще одна знаменна дата в історії електрифікації України 
відбулася 1 жовтня того ж 1932 року. Це пуск гіганта гідроенергетики 
— Дніпровської ГЕС у Запоріжжі. Потім відома як Дніпрогес ім. 
В.І. Леніна. Найбільша ГЕС із каскаду Дніпровських гідростанцій, 
вона була гордістю радянського народу і найбільшою ГЕС Європи, 
що й сьогодні вражає своєю красою. Величава, гордо зігнута тугим 
луком між берегами Дніпра, гребля Дніпрогесу нікого не залишає 
байдужим. 

Не менш знаменні події, які, відбувшись 50 років тому, 
безпосередньо вплинули на подальший розвиток енергетики 
Поділля — у вересні 1962 року було створено Міністерство 
енергетики і електрифікації УРСР, а також, Постановою ЦК КПУ і 
Ради Міністрів України від 15.11.1962 № 1319 районне енергетичне 
управління (РЕУ) «Вінницяенерго» (куди входили енергогосподарства 
Хмельницької області) виведено зі складу Подільського раднаргоспу 
і підпорядковано Міненерго України (Наказ Міністра енергетики 
Побігайла Костянтина Михайловича № 2 від 25.11.1962). Ці рішення 
мали суттєвий позитивний вплив на подальший розвиток енергетики 
і дали новий імпульс справі фінансового забезпечення, будівництва і 
експлуатації енергогосподарства України. 

І насамкінець. 50 літ тому, а саме 31 грудня 1962 року, під 
бій курантів на Кремлівській вежі, прийнята в експлуатацію лінія 
електропередачі (ЛЕП) 110 кВт Шепетівка — Хмельницький і ТП 
110/35/10 кВ «Східна». Місто Хмельницький переводиться на 
централізоване електропостачання… 

Микола Шафінський, 
завідувач музею енергетики, краєзнавець 

На фото: ПС «Східна» 110/35/10 кВ; план облаштування та опис 
установки електроосвітлення на млинах графа М. Моркова (1897 р.)

водосховище чи через ріку Дніпро у Запоріжжі. Але 
і його роль в енергетиці країни — неоціненна. Адже 
саме завдяки подібним об’єктам навіть у віддалених, 
важкодоступних населених пунктах люди завше будуть 
зі світлом. 

Ростислав Балема
Фото автора

У робочому кабінеті директора Чемеро-
вецького РЕМ Сергія Миколайовича Берладіна не 
можливо обминути поглядом грамот та дипломів, 
отриманих ним на престижних наукових форумах. 
Одна з недавніх таких відзнак — диплом третього 
ступеня Десятого всеукраїнського конкурсу 
«Молодь — енергетиці України - 2011». Активний 
дослідник-науковець удостоївся цього диплома 
за роботу на тему «Енергозбереження внаслідок 

У кінці червня в місті Судак (АР Крим) 
стартував 13-й міжнародний проект “Сузір’я 
якості - 2012”. Проект започаткований ще в 2000 
році Українською асоціацією якості, Міжнародною 
гільдією професіоналів якості та Всеросійською 
організацією якості. За тринадцять років проект 
“Сузір’я якості” став найбільш престижним 
комплексним науково-технічним заходом в галузі 
сучасного менеджменту і якості на території країн 
Центральної та Східної Європи. У цьому році в 
проекті брали участь делегації з дев’яти країн 
Центральної та Східної Європи. У складі делегації 
від України була й наша Компанія. Компанії-
учасники заходу мали унікальну нагоду розширити 
свої знання з базових питань теорії та практики 
вдосконалення організацій, неформально 
поспілкуватися з відомими вченими та фахівцями 
в сфері менеджменту, обмінятися досвідом з 
найбільш успішними компаніями — призерами 
та переможцями національних і міжнародних 
конкурсів з якості.

ПАТ “Хмельницькобленерго”, як переможець 
16-го Українського національного конкурсу 
якості та Лауреат 7-го Міжнародного Турніру з 
якості країн Центральної та Східної Європи, під 
час проведення 13-ї Міжнародної конференції 
переможців та призерів з якості презентувала 
відеофільм під назвою “Хмельницькобленерго” 
на шляху до вершин Європейської досконалості”. 
Через концепцію моделі ділової досконалості, 
яку було покладено в основу фільму, наша 
Компанія ознайомила учасників конференції 
зі своїми здобутками та напрацюваннями 
у сфері менеджменту, поділилася досвідом 
практичного використання сучасних підходів і 
методів для забезпечення конкурентних переваг 
та подальшого вдосконалення. Матеріали 
презентації були схвально прийняті учасниками 
конференції.

У рамках програми проекту “Сузір’я якості 
- 2012” відбулися конференції, сесії, майстер-
класи, круглі столи і дискусії з актуальних 
питань у сфері якості та досконалості. На них 

На шляху електроенергії до свого споживача 
нерідко трапляються природні, на перший погляд навіть 
— нездоланні перешкоди. Як ось у Новоушицькому 
районі. Специфічний рельєф тамтешньої місцевості 
створює неабиякі труднощі в роботі енергетиків. 

Та не існує таких проблем, що їх не побороли б 
людська думка і людські руки. Тож там, де повітряна 
лінія електропередачі має неодмінно перетинати 
велику річку, урвище або яр, споруджується так званий 
перехід ЛЕП. 

З одним із цих об’єктів — переходом ЛЕП 
через Данилів яр, що в Новоушицькому районі, — 
нас ознайомив директор Новоушицького РЕМ Іван 
Петрович Михайлиця: «Як бачите, над цією природною 
перешкодою проходить дві лінії по десять кіловольт, 
які живлять Борсуківську та Березівську сільські 
ради — чотири села. Раніше дві «десятки» йшли 
схилами яру, що було дуже проблематично з точки 
зору їх обслуговування. Та завдячуючи генеральному 
директору Компанії ми пустили їх верхом, що дозволило 
забезпечити мешканців цих сіл безперебійним 
електропостачанням…» 

Можна лише здогадуватися, наскільки непросто 
було встановлювати ці масивні опори у кам’янисту 
породу, протягувати суцільні провислі проводи над 
каньйоном у сімсот метрів завширшки та глибиною 
більше ста метрів! Масштабність, невимовна інженерна 
велич переходу ЛЕП через Данилів яр по-справжньому 
вражають. А ще ж, каже Іван Петрович, є потреба у 
подібних переходах поблизу Рудковець та Зелених 
Куриловець…

Цей перехід ЛЕП, певна річ, — не такий відомий, 
як, наприклад, легендарні переходи через Каховське 

Вітчизняна енергетика: ювілейні дати року нинішнього

виступили провідні вчені і фахівці з різних країн-
учасників проекту, зокрема, Петро Калита — 
Президент Української асоціації якості, Юрій 
Адлер — професор московського інституту сталі 
і сплавів, Вадім Лапідус — генеральний директор 
Центру “Пріоритет” з Нижнього Новгороду, 
Юозас Ружевичюс — професор Вільнюського 
університету.

Для мене як представника енергопоста-
чальної компанії був цікавим та корисним виступ 
директора філіалу підприємства — переможця 
6-го Міжнародного Турніру з якості країн 
Центральної та Східної Європи “Водоканал Санкт-
Петербург” Михаїла Пробірского про роботу 
зі споживачами, а також виступ генерального 
директора Бі-Ес-Ай Менеджмент Систем Сі-Ай-Ес 
Дмітрія Ярцева з Москви з темою “Енергоменедж-
мент ISO 50001”.

Під час заходу відбулося нагородження 
керівників кращих підприємств — переможців 
національних та міжнародних конкурсів, у тому 
числі і нашої Компанії. Генерального директора 
“Хмельницькобленерго” Олександра Леонідовича 
Шпака нагороджено почесним знаком Української 
асоціації якості “За найвищу досконалість”.

Творча ділова атмосфера, високий 
інтелектуальний рівень, доброзичливість 
у спілкуванні були невід’ємними ознаками 
“Сузір’я якості - 2012”. А набуті знання, досвід 
кращих підприємств сприятимуть подальшому 
вдосконаленню діяльності нашої Компанії.

Ярослав Петрусик,
заступник генерального директора -  
директор з розвитку управління та 

інформаційних технологій

застосування термоелектричних перетворю-
вачів у промисловості та побуті» у номінації 
«Нетрадиційні та відновлювальні джерела 
енергії».

Окрім власне застосування термоелек-
тричних перетворювачів, С. Берладін у своїй 
праці запропонував також встановлення 
релейного захисту та сигналізаторів контролю 
на їх основі. Каже, що низький температурний 
режим, довговічність, простота виконання — явні 
переваги цих приладів. А головна ідея в тому, 
щоб відходи теплової енергії перетворювати 
в енергію електричну. І це, за розрахунками 
дослідника, цілком реально навіть у побуті: 
5 кВт можна отримувати при висоті димаря 8 
м і температурному градієнті 120 градусів за 
Цельсієм.

Потенційна користь від наукових розробок 
та пропозицій Сергія Берладіна не потребує дове-
день. «А ось наскільки реальним є впровадження 
їх у широку практику?» — поцікавилися ми в 
енергетика-науковця. «Виготовлення приладів 
вимагає обладнання з вирощення кристалів, — 
відповів Сергій Миколайович. — В районі такої 
можливості, звісно ж, немає. У Хмельницькому 
— навряд…» Тож він сподівається, що, можливо, 
славнозвісна Київська політехніка допоможе цій 
науковій розробці бути втіленою у життя.

Ростислав Балема
Фото Андрія Солоницького
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У нас – свої спортивні вершини

Електродрузі в стилі ретро

Активно відпочили  
у Карпатах

Акварельні дива Надії Храмової
школі мистецтв. Як митець брала участь у 
всеукраїнських та місцевих виставках, а також 
має персональні. Роботи художниці знаходяться 
у приватних колекціях України, Росії, Канади, 
Ізраїлю та Норвегії.

На відкритті виставки у Сервісному центрі 
творчий доробок Надії Храмової високо оцінили 
перший заступник генерального директора 
Компанії Борис Кравець, заступник директора 
з НТІ дирекції з розвитку управління та ІТ 
Аркадій Хоптяр. Позитивно відгукнувся про 
побачене і художник, викладач кафедри дизайну 
Хмельницького національного університету 
Віктор Трачук.

«Ранкова роса», «Копички в тумані», «Морське 
чудовисько», «Червоний Кара-Даг» — ці та інші 
твори художниці тішать око своєю довершеністю. 
І це при тому, що акварель є одним із вельми 
складних зображувальних засобів.  

 «Акварель — моя улюблена техніка, — 
сказала художниця. — Вона дозволяє своєю 
прозорістю та легкістю передати повітряне 
середовище, рух, відтінки…»

І справді: ї ї полотна, написані на одному 
подиху, «по-мокрому», лаконічно розповідають 
про швидкоплинну красу життя природи.

Р. Миколин. Фото автора

Творчий вечір поета, журналіста, енергетика

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

Важливою спортивною подією обласні 
енергетики вважають свою спартакіаду галузевої 
профспілки. Тож у травні кращі з кращих 
команд структурних підрозділів ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» зійшлися в суперництві з семи 
видів спорту.

На головній спортивній арені області — 
стадіоні «Поділля» — вишикувалися команди 
дирекцій управління ПАТ «Хмельницькобленерго», 
департаменту високовольтних мереж, 15-ти РЕМів 
та ПАТ «Укрелектроапарат». Переможці і призери 
минулорічної спартакіади підняли державний 
прапор України, а перший заступник генерального 
директора ПАТ «Хмельницькобленерго» Борис 

У сервісному центрі ПАТ “Хмельницьк-
обленерго” триває експозиція раритетних 
телерадіоприймачів. І — не згасає інтерес до 
цієї неординарної виставки з боку навчальних 
закладів Хмельницького. 

На неї завітали і учні одного з восьмих класів 
Хмельницького ліцею № 17. З цікавим процесом 
розвитку вітчизняних телекомунікацій їх 
ознайомив сам організатор експозиції — заступник 
головного інженера ПАТ “Хмельницькобленерго” 
Віктор Ковальчук.

Школярі із захватом слухали докладну 
розповідь Віктора Володимировича, роздивлялися 
давні телевізори та радіоприймачі. Дивувалися, 
обговорювали, розпитували…

Насамкінець Віктор Ковальчук охоче 
продемонстрував їм і сучасні технології в галузі 
радіотелеелектроніки, зокрема, — цифрового 
телебачення. 

Школярі вийшли із Сервісного центру 
задоволеними, адже отримали тут чимало знань 
та позитивних емоцій.

Фото Андрія Солоницького

На вихідні дні з нагоди святкування 
Дня Конституції України керівництво ПАТ 
“Хмельницькобленерго” організувало поїздку 
в Карпати працівникам дирекції з матеріально-
технічного постачання та капітального 
будівництва.

Наша подорож розпочалася з відвідання 
святині західної України — Зарваниці. Потім ми 
відправилися до мальовничого містечка Яремче, 
далі — у Буковель. А на другий день здійснили 
сходження на гору Хом’як (висота — 1542 м, 
довжина маршруту — 13 км), яка належить до 
гірського району Горгани. З крутої вершини 
Хом’яка відкриваються прекрасні пейзажі, а 
саме — чудовий вид на Чорногірський хребет з 
найвищими вершинами України. 

Працівники дирекції матеріально-
технічного постачання та капітального 
будівництва і члени їхніх сімей висловлюють 
щиру вдячність генеральному директору ПАТ 
“Хмельницькобленерго” О. Л. Шпаку за чудову 
подорож мальовничим гірським краєм, враження 
від якої залишаться у нашій пам’яті назавжди.

Олена Моночкова
інженер СМІТ

Кравець, голова федерації профспілок області 
Генадій Харьковський, член Президії Центрального 
комітету профспілки працівників енергетики та 
електротехнічної промисловості України, голова 
профкому ПАТ «Укрелектроапарат» Валерій Кут-
ний побажали спортсменам високих результатів.

А далі — були змагання. Одинадцять 
команд завзято з’ясовували, хто найсильніший 
у перетягуванні канату. Азарт, як мовиться, 
зашкалював. Своїм командам допомагали 
підказками, закликами як дорослі, так і 
малі уболівальники. Втім, потужні хлопці з 
Летичівського РЕМ одразу дали всім зрозуміти, 
що поступатися торішньою першістю не 
збираються. Так і вийшло — у цьому виді спорту 
перемогла команда з Летичева. Друге місце — за 
спортсменами департаменту високовольтних 
мереж, третє — Дунаєвецького РЕМ.

Багато силачів, які бралися за канат, згодом 
демонстрували свою силу у піднятті гирі та 
армспорті. І знову тут задавали тон летичівські 
енергетики.

У вагових категоріях до 90 кг та понад 90 кг 
з армрестлінгу перемогли відповідно Олександр 
Чорний та Олександр Смалюх. А от серед гирьови-
ків рівних не було трансформаторобудівельни-
кам — у всіх чотирьох вагових категоріях.

Найбільше ж емоцій вирувало на футболь-
ному майданчику. Тут розгорнулася гостра 
боротьба за першість між Волочиським, 
Дунаєвецьким і Хмельницьким РЕМами. Торішні 
чемпіони — волочисьці — аж ніяк не бажали 
складати свої повноваження. І — не склали, знову 
стали переможцями. Друге місце за Хмельницьким, 
третє — за Дунаєвецьким РЕМами.

У змаганнях з волейболу взяли участь сім 
команд. Перемогли спортсмени департаменту 
високовольтних електромереж. А серед шахістів 
кращими виявилися гравці з дирекцій управління 
Товариства.

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СЕРТИФІКОВАНІ
ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

У Хмельницькому обласному музично-
драматичному театрі  ім. М. Старицького відбувся 
творчий вечір поета, члена Національної спілки 
письменників України Ростислава Балеми, 
котрий працює журналістом прес-служби ПАТ 
“Хмельницькобленерго”. Мистецький захід 
із символічною назвою «Іменем Любові» був 
приурочений до 20-річчя творчої діяльності         
Р. Балеми. 

За цей період свого письменницького шляху 
він став автором чотирьох збірок поезії: «За 
стінами ранку», «Фенікс», «Мрія в трьох томах», 
«Сонячна соната», лауреатом Хмельницької місь-
кої премії ім. Богдана Хмельницького. Упродовж 
трьох років (2007-2009) Р. Балема очолював 
Хмельницьку обласну організацію Національної 
спілки письменників України.

Поетична творчість Р. Балеми багатогранна, 
та все ж у ній переважають патріотичні і ліричні 
мотиви. На його вірші написано багато пісень. І 
чимало з них звучали того вечора у виконанні 
академічного ансамблю пісні та танцю «Козаки 
Поділля», солістів обласної філармонії і театру ім. 
М. Старицького. Актори-читці театру та сам автор 
зворушливо декламували поезію.

Серед велелюдної глядацької аудиторії 
у залі була й чимала група працівників ПАТ 
“Хмельницькобленерго”. Представники апарату 
управління Компанії, колеги Р. Балеми винесли 
йому на сцену корзину троянд. А заступник 
генерального директора — директор з управління 
персоналом і соціальних питань Олексій Іванович 
Вашеняк особисто привітав поета-енергетика і 
вручив Подяку від генерального директора. 

Наприкінці свого творчого вечора Ростислав 
Балема так висловив свої емоції: «Це — перший 
творчий рубіж. Це підбиття підсумків, будування 
планів на майбутнє... Головний висновок, який я 
зробив після нинішньої події: у мене багато друзів, 
багато шанувальників. Отже, є для кого працювати, 
творити… Від щирого серця дякую генеральному 
директору ПАТ “Хмельницькобленерго” Олексан-
дрові Леонідовичу Шпаку за всіляке сприяння 
в організації цього заходу. Хочу сказати слова 
вдячності всьому колективу Компанії, який 
підтримав мене, аби творчий вечір пройшов «на 
ура».

Павло Хорошенюк
Фото Миколи Шафінського

Чимало учасників зібрав настільний теніс. 
Фаворитами традиційно були спортсмени з ПАТ 
«Укрелектроапарат». Вони і перемогли.

За підсумками змагань з семи видів 
спорту перші п’ять загальнокомандних 
місць розподілилися таким чином: перше 
місце — команда дирекцій управління ПАТ 
«Хмельницькобленерго»; друге місце — ПАТ 
«Укрелектроапарат»; третє — департамент 
високовольтних електромереж; четверте — 
Летичівський РЕМ; п’яте місце — Хмельницький 
РЕМ.

Кращі спортсмени увійшли до збірної 
команди, яка представляла область на недавній 
республіканській спартакіаді галузевої профспіл-
ки в Алушті. Високі призові місця посіли: Олександр 
Смалюх, контролер Летичівського РЕМ, — II місце 
з армспорту; Світлана Лазоренко, бухгалтер ПАТ 
«Хмельницькобленерго» — другі місця з бігу на 
дистанції 100 м та 400 м. А в гідному суперництві з 
кращими шахістами почесне перше місце і золоту 
медаль виборов на турнірі наш спортсмен Вадим 
Разін.

Загалом же серед сімнадцяти команд-
учасниць спартакіади команда хмельницьких 
енергетиків зайняла сьому сходинку. Це, на думку 
інструктора-методиста із фізкультури та спорту 
Володимира Герасименюка, — хороший результат, 
зважаючи на запеклість боротьби. 

У вересні наші чемпіони та призери візьмуть 
участь у міжгалузевій всеукраїнській спартакіаді в 
місті Алушта. Побажаємо ж їм удачі.

Павло Хорошенюк
Фото автора

У Сервісному центрі ПАТ “Хмельницьк-
обленерго” триває виставка робіт художниці Надії 
Храмової. Це — одинадцять акварельних пейзажів, 
створених мисткинею під час її мандрівок у 
Карпатах, Криму та на Поділлі.

Надія  Храмова — уродженка російського 
Примор’я. У 1980 році закінчила Горьківський 
інженерно-будівельний інститут, за фахом 
архітектор. З 1983 року працювала художником-
архітектором Хмельницьких майстерень 
Художнього фонду УРСР. Упродовж багатьох років 
Надія Борисівна навчає дітей у Хмельницькій 


