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Енергетикам Хмельницької
області з нагоди професійного свята
— Дня енергетика
Шановні друзі!
Люди Вашої самовідданої професії забезпечують базові галузі промисловості, комунального сектору та населення тепловою і
електричною енергією.
Вірю, що Ваш високий професіоналізм і
злагоджена робота дадуть можливість виконати найскладніші завдання, які стоять на
сьогодні перед галуззю.
Вдячний Вам за наполегливу повсякденну роботу. Бажаю Вам успішно продовжувати свою працю на благо України. Щастя,
здоров’я, успіхів Вам і Вашим родинам.
З повагою

Микола АЗАРОВ,
Прем’єр-міністр України

Працівникам та ветеранам електроенергетики Хмельницької області

Щиро вітаю із знаменною датою — 100-річчям електроенергетики області.
Будівництво та введення в експлуатацію
електростанції в Кам’янці-Подільському рівно
століття тому дало поштовх бурхливому розвитку електроенергетичної галузі краю і нині
вона є однією з найпотужніших в області.
Приємно відзначати, що в галузі накопичено надзвичайно цінний для народногосподарського комплексу Хмельниччини, всієї України
науково-виробничий та кадровий потенціал. Це, насамперед, багатотисячні колективи
енергопостачальної компанії ПАТ «Хмельницькобленерго», Хмельницької АЕС, сімнадцяти гідро- та першої в області сонячної електростанцій. Відрадно, що вони нарощують
темпи виробництва, успішно використовують
інноваційні підходи та сучасні технології.
Тож зичу трудовим колективам і надалі
діяти енергійно, з самовіддачею та результативністю. Впевнений, що високий професіоналізм, глибокі знання й досвід, творча енергія
та віра в успіх будуть супроводжувати вас у
щоденній роботі, дозволять примножити славу галузі, торувати шляхи до нових звершень.
У день ювілею бажаю працівникам і ветеранам електроенергетики міцного здоров’я,
родинного добра і щастя, благополуччя, впевненості у завтрашньому дні, спокійних трудових буднів та радісних свят.

Володимир РИБАК,
Голова Верховної Ради України

Шановні енергетики області,
ветерани галузі!

Щиро вітаємо вас із професійним святом — Днем енергетика та 100-річчям електроенергетики Хмельниччини!
Переоцінити значення енергії у нашому житті дуже важко. Неможливо уявити собі людське
буття чи розвиток будь-якої галузі народного господарства без електричної енергії, яку своєю
наполегливою працею доносять до кожної людини, кожного підприємства працівники енергетичної галузі.
Завдячуючи праці поколінь, енергетики Хмельниччини пройшли шлях від невеличких дизельних електростанцій до потужної атомної станції, що виробляє енергію, якої б вистачило
для функціонування шести областей. І цими днями ХАЕС відзначає свій 25-літній ювілей. Завдяки послідовній та виваженій політиці щодо залучення інвестицій в економіку нашого краю,
будуються і вводяться в експлуатацію сонячні електростанції потужністю тисячі МВт. Використовується й енергія води, ефективно працюють теплоелектростанції.
Щиро дякуємо кожному учаснику енергетичного процесу. Ваша організована та чітка робота, сумлінна праця, помножена на високий професіоналізм та відповідальність, стали беззаперечною передумовою створення та розвитку на Хмельниччині сучасної енергетичної системи.
Працівники галузі своєю щоденною працею доводять, що часто і в екстремальних умовах
здатні вирішувати найскладніші завдання, аби надійно функціонував паливно-енергетичний
комплекс нашої держави, щоб забезпечувати електричною енергією споживачів, а відтак —
розвиток економіки та повноцінне життя наших земляків.
Попереду масштабні плани — це будівництво двох блоків нашої електростанції, сонячних
електростанцій, реконструкція магістральних та розподільчих мереж, впровадження енергозберігаючих технологій, альтернативних та відновлювальних видів енергії.
Тож зичимо вам, шановні енергетики краю, міцного здоров’я та добра, успіхів та благополуччя, нових здобутків та реалізації наміченого. Нехай ваша життєва енергія допомагає давати
гідну відповідь викликам сьогодення. Нехай завжди вас зігріває родинний вогник — вічне
джерело наснаги і любові!
З глибокою повагою

Василь ЯДУХА,
голова обласної державної
адміністрації

Микола ДЕРИКОТ,
голова обласної ради

ІЗ ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ
ТА 100-РІЧЧЯМ
Шановні енергетики
Хмельниччини!
З нагоди 100-річного ювілею електроенергетичної галузі Хмельниччини вас щиро
вітають колеги та співробітники Міністерства
енергетики та вугільної промисловості.
Понад вікова історія розвитку галузі та
регіону — це шлях від рішення Подільської
міської думи про доцільність вибору місця
для будівництва електростанції у Кам’янецьПодільському — до потужного атомно- та
електроенергетичного комплексу Хмельницької області України.
Між урочистим покладанням першого каменю у фундамент будинку станції — 22 травня 1912 року — та електричним освітленням
прилеглого району минуло лише півроку. А
22 грудня 1912 року замерехтіли вогниками
всі вулиці Кам’янця-Подільського. Відтоді
електрика стрімко дісталась губернських
міст та сіл, що зумовило бурхливий розвиток
господарсько-економічної, соціально-культурної та гуманітарної сфер регіону.
Отже, сьогодні свято не лише енергетиків, а й усіх краян. І це добра нагода побажати Хмельниччині та її мешканцям добробуту,
щастя, впевненого поступу до нових звершень й усіляких гараздів.
З повагою

Юрій БОЙКО,
Міністр енергетики та вугільної промисловості України

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
КРАЮ!
Дорогі ветерани енергетики, колеги,
працівники енергослужб
та споживачі електроенергії!
Від імені
колективу
енергопостачальної компанії «Хмельницькобленерго»
прийміть щирі вітання зі
знаменною подією Подільського краю — 100-річчям
електроенергетики Хмельниччини та Днем енергетика! Енергетика області пройшла значний шлях від пуску перших електростанцій
до повної електрифікації
та будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС. Значний вклад у створення та
розвиток енергетики внесли професіонали, віддані
своїй справі, які залишили
глибокий слід в нашій історії, добру пам’ять про
себе та спадок наступним
поколінням.
На колектив Компанії покладена важлива місія, яку він успішно виконує, та
відповідальність за надійне і безперебійне
постачання електроенергії споживачам, забезпечення комфортних умов життя й по-

Шановні колеги, працівники
енергетичної галузі України!

дальшого економічного зростання області
та країни.
Компанією обрано шлях максимального
задоволення потреб споживачів, підвищення
соціальної функції енергетики за рахунок впровадження нових сучасних
технологій,
здійснення
реконструкції та модернізації електромереж, автоматизації усіх процесів
виробництва, розширення
обсягів та якості послуг.
Бажаю всім енергетикам та споживачам електроенергії, ветеранам галузі та колегам-енергетикам
міцного здоров’я, щастя,
оптимізму, світла й тепла,
миру та злагоди у Ваших
родинах. Нехай професійна майстерність, плідна
праця і творчі задуми додають Вам нових здобутків та
процвітання енергетичній
галузі на благо України!
З повагою та найкращими побажаннями

Олександр ШПАК,
Генеральний директор
ПАТ «Хмельницькобленерго»,
депутат обласної ради

Ось і знову на календарі особливий у році
день, який єднає всіх енергетиків. І в цей день
до всіх приходить усвідомлення того, що головними в країні є енергетики, від яких у значній
мірі залежить загальний економічний потенціал країни, перспективи його зростання та розвитку. Саме це робить професію енергетика
однією з найнеобхідніших та найпрестижніших.
Тож нехай це важливе та таке необхідне
покликання надає кожному з багатотисячної
армії фахівців галузі невичерпних сил та завзяття, надихає на нові трудові звершення. У цей
святковий день сердечно вітаю всіх ветеранів,
які присвятили енергетиці не один десяток
років. Ви — основа галузі, наша гордість, наш
неоціненний досвід. Бажаємо вам довгих років, здоров’я, оптимізму. Нехай у вас ніколи не
згасає той запал, з яким ви вперше розпочали
освоювати тонкощі професії. Також вітаю молодих фахівців, які роблять перші кроки на ниві
енергетики. Ви — наш потенціал, наше майбутнє та надія. Дякую всім працівникам Компанії за
сумлінність, професіоналізм, ентузіазм та ініціативу при виконанні трудових обов’язків.
Щиро бажаю впевненості в завтрашньому
дні, добра й лише перемог на обраному життєвому шляху. Міцного здоров’я, міцних родин,
міцних колективів та подальших успіхів вам у
нашій спільній справі. І, звісно, — безаварійності, стабільності в роботі та людських відносинах. Достатку вам та вашим сім’ям, емоційного й енергетичного «заряду» на довгі роки!
З найкращими побажаннями

Петро ОМЕЛЯНОВСЬКИЙ,
Президент НАК «Енергетична
компанія України»
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З історії енергетики

100 РОКІВ ТОМУ — СТАРТ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ КРАЮ

Системна електрифікація населених пунктів Подільської губернії (нині частина Хмельницької області) розпочалася з губернського центру — міста Кам’янця-Подільського,
поетапно в двох напрямках: локально та
централізовано (міською владою). Проаналізовані архівні документи, що зберігаються
в Центральному державному історичному
архіві міста Києва, Державних архівах Хмельницької, Житомирської, Одеської, Вінницької
областей,у Російському державному історичному архіві (м. Санкт-Петербург), газетному
відділі Російської національної бібліотеки
(м. Санкт-Петербург), дають
підстави
стверджувати, що
початком
відліку
для будівництва комунальної
е лек тричної станції
та централізованого освітлення є 31 серпня 1911
року. В цей день Кам’янець-Подільська міська дума розглянула питання про виділення
ділянки на території міста для будівництва
міської електростанції та внесення відповідних змін у генеральний план міста.
10 грудня 1911 року на засіданні Подільського губернського по земським та міським
справам присутствія (до його складу входило
керівництво губернії, предводитель дворянства та прокурор) заслухано доповідь про
будівництво електричної станції в місцевості,
запропонованій міською думою, та погоджено внесення змін до плану міста.
Дозвіл на виготовлення проектної документації та спорудження електростанцій надавало перше відділення СанктПетербурзького техніко-будівельного комітету Міністерства Внутрішніх Справ. Тому
26 січня 1912 року Київський, Подільський
та Волинський генерал-губернатор Трепов

Ф.Ф. направив на адресу Міністра внутрішніх
справ Російської імперії три документи: постанову Кам’янець-Подільської міської думи,
частину плану міста, де мала будуватися електростанція, та висновок Подільського губернського по земським та міським справам присутствія. В супровідному листі генерал-губернатор зазначив: «Со своей стороны я полагал
бы возможным удовлетворить ходатайство
(щодо будівництва електричної станції —
Авт.) Каменец-Подольского общественного
управления».
В цей час місцеві підприємці розпочинають локально
електрифікувати свої об’єкти.
Так, 7 лютого
1912
року
підприємець
Вайнбаум на
підставі дозволу будівельного та лікарняного відділів
Кам’янець-Подільської міської
управи електрифікував розважальний заклад скетінг-ринг (крите асфальтоване приміщення для катання на роликах — Авт.)
по вул. Бульварній. Погоджені на найвищому урядовому рівні документи будівництва
громадської міської електростанції та освітлення міста було надано підприємцю Ліп-Іуді
Ландвігеру і компанії. На початку березня
1912 року він заявив у місцевій пресі: « …К
работам по устройству освещения города
электричеством будет приступлено в апреле месяце». 17 квітня 1912 року Кам’янецьПодільська міська громадська управа підписала договір з купцем Самуілом Райсом та іншими підприємцями на облаштування в місті
електричного освітлення.
22 травня 1912 року в присутності губернатора Ігнатєва, голови міської управи,
працівників різних установ, військових та
місцевого населення було закладено фундамент для будинку електричної станції. Місце

під будівництво було освячене єпископом Подільським Серафимом.
Планувалося до 1 жовтня 1912 року запустити в дію електричну станцію та електрифікувати приватні будинки і державні установи, які розташовувалися на великих вулицях
міста. Для електрифікації будинків контора
центральної електричної станції пропонувала
населенню скористатися послугами досвідчених електриків та монтерів, а також купувати
в неї електричне обладнання та кабель.
Станом на 23 вересня 1912 року на
багатьох вулицях міста було поставлено
електричні стовпи та натягнуто електричні
лінії. Втім, через масштабність електрифікації
«Ландвігер і компанія» заявила в пресі про
відкладення запуску електростанції на 15
жовтня, потім на 15 листопада, а ще пізніше
— на 25 грудня. Станом на 25 листопада в
збудованому приміщенні електричної станції
було змонтовано два нафтових двигуни потужністю 104 та 120 кінських сил, динамо-машина та акумулятори.
15 грудня «Ландвігер і компанія» подала
електричне освітлення на Новий План, а з 22
грудня розпочала подавати його на інші вулиці міста. Ще одним підтвердженням наявності електричного освітлення будинків жителів міста та електричної напруги в дротах є
факт короткого замикання, яке сталося через
сплетіння електричних та телеграфних проводів в районі земської лікарні. Замикання
спричинило пожежу на електричній станції
та тимчасове відключення абонентів від електричної мережі. Для відновлення електричного освітлення було одержано від начальника Кишинівського поштово-телеграфного
округу дозвіл на установку запобіжників.
Щоб уберегти населення від контакту з
електричними проводами, а обладнання —

від короткого замикання, керівництво станції
розпорядилося щоб «Ландвігер і компанія» на
всій їх протяжності спорудила захисні сітки.
У січні 1913 року в машинному відділенні
електричної станції виникла пожежа. Причина не афішувалася. Можливо, сталося чергове
коротке замикання ліній електропередач. Пожежа завдала збитків на суму 10 тис. крб..

Таким
чином, викладені вище факти дають підстави
стверджувати, що становлення електричного
освітлення в Подільській губернії (нині частині Хмельницької області) відбувалося поетапно.
Можна виокремити такі етапи:
1. Підготовчий (1911 рік — по квітень 1912
року): розроблення проекту договору, виділення земельної ділянки, розгляд та затвердження проекту будівництва місцевими та
вищими органами влади.
2. Будівництво приміщення електростанції та міської електричної сітки (травень —
листопад 1912 року).
3. Подача електричного струму населенню міста (грудень 1912року)
Електрифікація
50-тисячного
міста
Кам’янця-Подільського дала поштовх для будівництва громадських (комунальних) електростанцій в інших містах сучасної Хмельницької області. До прикладу, в 1913 році запрацювала електростанція в місті Полонному,
а в 1917 — у Славуті.
Володимир БАЙДИЧ,
директор Державного архіву
Хмельницької області.

ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ № 1074 від 14.12.2012 року
«Про відзначення 100-річчя електроенергетики Хмельниччини»
Фахівцями обласного Держархіву проведено пошук історичних та архівних документів, що зберігаються в Центральному державному історичному
архіві в м. Києві, Державних архівах Хмельницької, Житомирської, Одеської, Вінницької областей,
Російському Державному історичному архіві в м.
Санкт-Петербурзі, Російській Національній бібліотеці м. Санкт-Петербурга (газетний відділ) в результаті чого виявлено документи, які свідчать про
будівництво першої електростанції для суспільних
потреб (зовнішнє освітлення, освітлення міських
установ, театру, лікарень, помешкань громадян) в
губернському місті Кам’янці- Подільському та дату
введення її в експлуатацію, разом з електричними
мережами 22 грудня 1912 року, а також про будівництво та введення в експлуатацію електростанцій
для суспільних потреб в м. Проскурові у 1912 році
та в м. Полонному у 1913 році.
Згідно з архівними документами, 15 грудня
1912 року було подано електроенергію на Новий План губернського центру — міста Кам’янцяПодільського, а з 22 грудня 1912 року розпочалася
постійна подача електроенергії на зовнішнє освітлення вулиць.
Електрифікація 50-тисячного міста Кам’янцяПодільськиого дала поштовх будівництву електростанцій для суспільних потреб в інших містах на території сучасної Хмельницької області. Подальша
електрифікація населених пунктів та підприємств
розвивалася бурхливо.
Вітаю ветеранів енергетики, пенсіонерів та працівників Товариства, трудівників енергетичної галузі Хмельниччини з 100-річчям електроенергетики
Хмельниччини! В цей день хочу віддати шану та подякувати Вам за наполегливу працю, витримку, відданість спільній справі і високий професіоналізм.
Відзначаючи вагомі особисті досягнення працівників у виконанні службових обов’язків і виробничих завдань, високу трудову і виконавчу дисципліну, особистий внесок у розвиток енергетичної

галузі та з нагоди відзначення 100-річчя електроенергетики Хмельниччини, —
НАКАЗУЮ:
1. Преміювати працівників Товариства, нагороджених нагрудним знаком «Почесний енергетик
України»:
Черниша Віктора Йосиповича – директора Старосинявського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго».
2. Преміювати працівників Товариства, нагороджених нагрудним знаком «Відмінник енергетики
України»:
Левчука Василя Петровича – майстра виробничої дільниці Славутського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Кошку Михайла Володимировича – електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування служби підстанцій Департаменту ВЕМ
ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Хворостовського Анатолія Миколайовича –
головного інженера Кам’янець-Подільського міського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго».
3. Преміювати працівників, яким оголошено Подяки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України:
Костюк Василину Василівну – контролера
енергонагляду Деражнянського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Кукурудзу Володимира Ілліча – електромонтера диспетчерського устаткування та телеавтоматики Віньковецького РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Паламарчука Олексія Олександровича – старшого майстра виробничої дільниці Хмельницького
міського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго».
4. Преміювати працівників Товариства, нагороджених Почесними Грамотами Хмельницької обласної державної адміністрації:
Корчака Миколу Михайловича – заступника
директора по загальних питаннях Городоцького
РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Мельник Галину Йосипівну – керівника групи
підрозділу маркетингу та енергозбуту Деражнянського району електричних мереж ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Пахуту Володимира Петровича – заступника
директора Департаменту ВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Федчика Миколу Васильовича – електромонтера оперативно-виїзної бригади Деражнянського
району електромереж ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Філіпчука Сергія Васильовича – керівника оперативно-диспетчерської групи Летичівського РЕМ
ПАТ «Хмельницькобленерго».
5. Преміювати працівників Товариства, нагороджених Грамотами Хмельницької обласної Ради:
Журавського Віктора Івановича – начальника
служби релейного захисту автоматики і контрольно-вимірювальних приладів Департаменту високовольтних електромереж ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Кучера Євгена Миколайовича – диспетчера
Хмельницького району електромереж ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Малімона Володимира Олександровича – водія оперативно-виробничої бригади Полонського
району електромереж ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Мойдала Миколу Григоровича – майстра з ремонту транспорту Дунаєвецького району електромереж ПАТ «Хмельницькобленерго».
6. Преміювати працівників Товариства, яким оголошено Подяки Хмельницької обласної державної
адміністрації:
Шаблистого Миколу Васильовича – машиніста
крана автомобільного Хмельницького міського району електромереж ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Шейко Галину Валентинівну – контролеру
енергонагляду Чемеровецького району електромереж ПАТ «Хмельницькобленерго».
7. Преміювати працівників Товариства, яким оголошено Подяки Хмельницької обласної Ради:
Гуменну Лілію Петрівну – техніка 1 категорії з

експлуатації та ремонту устаткування служби механізації і транспорту Департаменту високовольтних
електромереж ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Лисого Василя Анатолійовича – електромонтера з ремонту апаратури релейного захисту і автоматики служби релейного захисту автоматики і
контрольно-вимірювальних приладів Департаменту високовольтних електромереж ПАТ «Хмельницькобленерго».
Щиро зичу всім працівникам Товариства, пенсіонерам, трудівникам енергетичної галузі області,
Вашим сім’ям, рідним і близьким доброго здоров’я,
благополуччя, достатку, тепла і затишку в кожній
оселі!

Генеральний директор
О.Л. ШПАК.

ВИСОКА ВІДЗНАКА
І ДАНИНА ШАНИ
З нагоди 100-річчя електроенергетики Хмельниччини та професійного свята — Дня енергетика
— наказом генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго» О.Л. Шпака велика кількість
працівників нагороджена Грамотами Товариства,
багатьом оголошені Подяки. Премійовано і працівників, які трудяться в Товаристві більше року і не
мають діючих дисциплінарних стягнень. Пенсіонерам Товариства надано матеріальну допомогу.
* * *
За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток електроенергетичної
галузі України голова об’єднаного профспілкового
комітету об’єднаної профспілки ПАТ «Хмельницькобленерго» Ковальчук Валерій Васильович згідно з наказом Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України від 06.12.2011 року нагороджений нагрудним знаком «Почесний енергетик
України».
Вітаємо!

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».
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Прес-конференція

СЛАВНІ ВІХИ ТРУДОВОЇ ЗВИТЯГИ
В енергетиків області цьогоріч збіглися в
часі дві знаменні події: 22 грудня, в День енергетика, ми відзначаємо також 100-річний ювілей
електроенергетики краю. Достовірність цього
факту підтверджується архівними документами, історичною довідкою Державного архіву
Хмельницької області.
Традиційно напередодні відбулася пресконференція Генерального директора ПАТ
«Хмельницькобленерго» Олександра Шпака з
представниками засобів масової інформації,
присвячена цим двом визначним подіям.
На початку розмови з журналістами Олександр
Леонідович докладно зупинився на історії розвитку
енергетики краю. Акцентував, що саме Товариство
сприяло пошуку архівних матеріалів про її зародження на Хмельниччині. Щодо історії та сьогочасної діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго» він
зазначив:
«Енергопостачальна компанія «Хмельницькобленерго» є складовою об’єднаної енергосистеми
України і як її завершальна ланка успішно виконує
свою головну місію: надає споживчих якостей електроенергії та забезпечує надійне електропостачання споживачів, а також здійснює продаж електроенергії та повернення коштів всім, хто вклав свою
працю та ресурси у кіловат-годину.
Компанія створена в період реструктуризації
галузі згідно з наказом Міністерства енергетики
та електрифікації України від 17.08.1995 р. № 157
на базі Північного і Південного підприємств електромереж та Кам’янець – Подільської ТЕЦ колишнього ВЕО «Вінницяенерго».
Північне та Південне підприємства електромереж, які увійшли до новоутвореної компанії
«Хмельницькобленерго», очолювали Заслужені
енергетики України, керівники великих професійних та організаторських здібностей Дитюк Олександр Сергійович і Желєзняк Василь Степанович.
Зробили значний вклад у побудову енергетики області та залишили про себе невмирущу пам’ять в
історії енергетики фахівці з великої літери: директор Хмельницької електростанції М.А. Ігольніков,
керівники обласного підприємства сільських електромереж «Сільенерго» Г.А. Гродський, А.Й. До-

вгань, О.М. Голованевський, П.І. Родзяк, головний
інженер обласного енергоуправління сільського
господарства І.І. Кратенко, начальник Хмельницького РЕМ М.Н. Гарбузенко, директор Меджибізької
ГЕС та Дунаєвецького РЕМ І.Т. Клім’ятенко, директор Новокостянтинівської ГЕС, Цвіклівської ГЕС та
Кам’янець-Подільського РЕМ Г.Г. Собко, директор
Коржівської ГЕС та Старокостянтинівського РЕМ
І.Л.Рябчун, директор Щедрівської ГЕС та Летичівського РЕМ І.П. Левченко, директор Ніверківської,
Заваліївської ГЕС, Кам’янець-Подільського РЕМ Л.А.
Дитинюк, головний інженер Коржівської ГЕС, головний інженер та директор Старокостянтинівського
РЕМ Ф.В. Летвинко, головний інженер Ніверківської
ГЕС, Цвіклівської ГЕС, директор Ізяславського РЕМ
В.Г. Будник, головний інженер Північних електромереж Муха О.Г., заступник директора з енергозбуту Хмельницьких південних електромереж
Мимра І.М., заступник директора з енергозбуту
Хмельницьких північних електромереж Мельник
М.П., заступник директора Хмельницьких північних електромереж Литвин Д.І., директор Хмельницької мехколони ЗАТ «Електро» Гук І.К., голова
Хмельницького обкому профспілки енергетиків
Цехмістер Г.Г. та багато інших. В Компанії завжди
пам’ятають славних ветеранів і відносяться до них
із великою повагою та шаною.
В Компанії сформовано ефективну систему
управління, організаційну структуру, визначено
основні шляхи діяльності, які полягають у модернізації електромереж, підвищенні надійності та
якості електропостачання, створенні умов для
споживачів.
За результатами міжнародного аудиту, здійсненого німецьким органом з сертифікації DQS Gmbh,
видано сертифікат, який засвідчує, що у «Хмельницькобленерго» діє система управління якістю
відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2008. В
Товаристві також впроваджено стандарти системи
управління гігєною та безпекою праці ДСТУ OHSAS
18001:2010 і системи екологічного керування ДСТУ
ISO 14001:2006.
Сервісні центри обслуговування споживачів
європейського зразка, що функціонують у всіх районах області, є еталоном в Україні для інших
компаній. Ми наближаємо послуги до споживачів.

Наша стратегія будується під гаслом «Споживач —
найвища цінність Компанії та її головний інвестор».
Нами зроблено висновки під час стихії 2000
року, відновлювальні роботи проводились із врахуванням підвищення стійкості електромереж з
використанням нових конструктивних схем, матеріалів, ізольованих проводів.
Розроблено Концепцію розвитку електромереж, відповідно до якої виконується реконструкція та модернізація ліній електропередачі, підстанцій110 кВ «Нетішин», «Центральна», «Озерна»,
«Південна», ПЛ-110 кВ Боришківці — Кам’янецьПодільська-330, ліній електропередач ПЛ-10 кВ
та ПЛ-0,4 кВ з використанням сучасних технологій
та обладнання. У місті Хмельницькому розпочато
будівництво підстанцій 110 кВ «Лезневе», «Прибузька» та ліній 110 кВ до них, на черзі ПС-110 кВ
«Озерна-2», «Західна» та лінії 110 кВ до них. Планується виконати реконструкцію ПС-110 кВ «Славута»,
«Східна», «Дубове», «Термопластавтомат».
Гордістю Компанії є впровадження пілотного проекту модернізації електромереж садибної
частини Нетішина. В Україні немає подібного прикладу, щоб 929 домогосподарств було переведено
водночас на електроопалення, електронагрів води
та електроплити. Відновлено зовнішнє освітлення.
До кінця 2012 рік інвестиції у розвиток ПАТ
«Хмельницькобленерго» передбачаються в сумі
64,0 млн. грн., за рахунок яких вводяться нові лінії, розподільчі пункти. Став до ладу розподільчий
пункт РП-1, суміщений з ТП 10/0,4 кВ у м. Городку,
що підвищить надійність електропостачання міста.
Роботу енергетиків високо оцінив голова облдержадміністрації Василь Ядуха.
Прикладом
здійснення соціальної функції
електроенергії є відновлення зовнішнього освітлення населених пунктів, яке було виконано у селах
Великі Орлинці, Малі Пузирки, Лагодинці, Кузьмин,
Чернелівка, Волиця Перша Красилівського району.
Завершується будівництво закритої трансформаторної підстанції глибокого вводу ПС 110/10 кВ
«Прибузька» з КРУЕ-110 кВ та АСУ ТП у м. Хмельницькому — унікальної за своїми технічними
рішеннями, з використанням сучасного електрообладнання, що дозволить підвищити надійність
електропостачання та якість електроенергії для

зростаючого навантаження споживачів центральної частини міста та прилеглих мікрорайонів.
Приділяється значна увага розвитку корпоративних каналів зв’язку, зокрема, введено в експлуатацію 138 кілометрів оптоволоконної лінії зв’язку
Хмельницький — Кам’янець-Подільський, що відкриває нові можливості у впровадженні автоматизованих систем управління, АСКОЕ, телемеханіки та
відеоконференцзв’язку. У перспективі — впровадження інтелектуальних електромереж високого
рівня надійності та якості енергопостачання на
основі сучасних інноваційних технологій, які здатні
аналізувати та координувати дію енергооб’єктів.
У Компанії ніколи не забувають про людей, які
в будь-який час, за всіх погодних умов працюють
для відновлення електромереж. В Компанії функціонує власний Лікувально-оздоровчий комплекс
на 100 місць, санаторій-профілакторій «Яблуневий
сад» на 50 місць, дитячий оздоровчий табір «Джерельце» на 180 місць влітку, дитячий садок, їдальня,
спортивні секції, хор, духовий оркестр.
Створено Музей енергетики, в якому зберігаються історичні документи та експонати про ветеранів енергетики, становлення та розвиток енергетики Хмельниччини».

Лариса ПОЛОНЕВИЧ.

ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ № 1073 від 14.12.2012 року «Про відзначення Дня енергетика»
22 грудня 2012 року працівники енергетичної
галузі України відзначають своє професійне свято –
День енергетика.
Нашим першочерговим завданням є підвищення економічної ефективності галузі, створення потужного і маневреного енергетичного комплексу,
забезпечення безперебійного постачання електроенергією споживачів, створення умов для всебічного розвитку усіх галузей виробничої та соціальної
сфери Хмельниччини.
Стратегія Товариства базується на задоволенні
потреб споживача в електроенергії, як головного інвестора галузі. «Споживач – найвища цінність
Компанії».
Основні стратегічні завдання Товариства – підтримання надійності електропостачання, підвищення якості електричної енергії, збільшення обсягів споживання, забезпечення 100% розрахунків споживачів, зменшення технологічних витрат
електроенергії, забезпечення 100% розрахунків з
ДП «Енергоринок», удосконалення системи управління, що базується на засадах процесного менеджменту.
Наше Товариство увійшло в число передових
регіональних розподільчих компаній України, динамічно розвивається, повноцінно виконує свою
місію завершальної ланки у нерозривному технологічному ланцюгу від видобутку палива – виробництва електроенергії – передачі її магістральними
та розподільчими мережами – надання їй споживчих якостей з метою задоволення потреб споживача до продажу її споживачу і поверненню коштів
усім, хто вклав свою працю та матеріальні ресурси
в кіловат-годину. Товариство забезпечує 100-відсоткову оплату за придбану в Енергоринку електроенергію, нормативний баланс.
ПАТ «Хмельницькобленерго» є однією з небагатьох компаній, яка має власну науково-виробничу
базу і, крім традиційних для обленерго видів діяльності, випускає під своєю торговою маркою мобільні і стаціонарні електролабораторії для повірки за
місцем експлуатації вимірювальних трансформаторів струму та напруги, схем комерційного обліку
електроенергії напругою 110 кВ, інше обладнання
та вимірювальні засоби.
Дирекція Товариства прагне до повного і ефективного використання наявних людських, матеріальних та фінансових ресурсів. За останні роки
працівникам ПАТ «Хмельницькобленерго» вдалось
зберегти та примножити здобутки попередніх поколінь подільських енергетиків.
Значний внесок в розбудову енергетики області
в різні часи внесли Олександр Сергійович Дитюк,
Василь Степанович Железняк, Олександр Федорович Красовський, Олександр Михайлович Голованевський, Микола Андрійович Ігольніков, Петро
Іванович Родзяк, Леонід Андрійович Дитинюк, Федір Васильович Литвинко, Леонід Федорович Фурман, Анатолій Костянтинович Молчанов, Василь
Петрович Підперигора, Валентин Миколайович
Бєлий, Іван Петрович Левченко, Валентин Григорович Буднік, Григорій Георгійович Собко, Олександр
Гнатович Муха, Борис Васильович Кравець та багато інших.
У Товаристві велика увага приділяється розвитку
соціально-побутової сфери, поліпшенню соціальних умов працюючих та їх сімей.
Вагомий внесок у розвиток народногосподар-

ського комплексу своїх регіонів вносять трудові
колективи відокремлених підрозділів Товариства.
За результатами 11 місяців 2012 року господарсько-виробничої діяльності кращими визнано:
Деражнянський РЕМ (директор Антощишин М.П.)
Кам’янець – Подільський РЕМ (директор Грубі
Г.Б.)
Городоцький РЕМ (директор Слободян В.І.)
Летичівський РЕМ (директор Гром А.С.)
Дунаєвецький РЕМ (директор Поліщук М.А.
Значних успіхів у виконанні своїх виробничих
завдань досягли працівники Департаменту високовольтних електромереж (директор Слободян О.В.),
відділ організації збуту електроенергії (начальник
Савчук В.Ф.), централізована бухгалтерія (головний
бухгалтер Гаврилюк А.М.), відділ економічних розрахунків та тарифної політики (начальник Єрємєєв
С.В.), відділ інформаційно-комунікаційних систем
(начальник Дідик В.М.).
Дирекція Товариства висловлює впевненість в
тому, що трудовий колектив ПАТ «Хмельницькобленерго», використовуючи професійний потенціал висококваліфікованих спеціалістів, забезпечить
надійне енергопостачання споживачів, високоефективну та економну роботу відокремлених підрозділів і Компанії в цілому.
Вітаю ветеранів енергетики, пенсіонерів та працівників Товариства, трудівників енергетичної галузі Хмельниччини з професійним святом – Днем
енергетика! В цей день хочу віддати шану та подякувати Вам за наполегливу працю, витримку, відданість спільній справі і високий професіоналізм.
Бажаю усім Вам і Вашим родинам доброго
здоров’я, достатку, сімейного благополуччя, нових
здобутків у праці, творчої наснаги і невичерпного
оптимізму.
Підбиваючи підсумки роботи Товариства у 2012
році, відзначаючи вагомі особисті досягнення працівників у виконанні службових обов’язків і виробничих завдань, високу трудову і виконавчу дисципліну, особистий внесок у розвиток енергетичної
галузі та з нагоди відзначення професійного свята
– Дня енергетика, —
НАКАЗУЮ:
1. Преміювати працівників Товариства, нагороджених Почесною Грамотою Кабінету Міністрів
України:
Поліщука Михайла Андрійовича – директора
Дунаєвецького РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго».
2. Преміювати працівників Товариства, нагороджених нагрудним знаком «Почесний енергетик
України»:
Грубі Георгія Борисовича
– директора
Кам’янець-Подільського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Чернюка Василя Михайловича – електромонтера з випробувань та вимірювань служби діагностики електротехнічного обладнання Департаменту
ВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго».
3. Преміювати працівників Товариства, нагороджених Грамотою Міністерства енергетики та вугільної промисловості України:
Закревського Олега Вікторовича – головного
інженера Департаменту ВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Кисилівського Петра Григоровича – електромонтера з експлуатації електролічильників
Кам’янець-Подільського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
4. Преміювати працівників, яким оголошено Подяки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України:
Бойка Миколу Івановича – електромонтера з
ремонту та монтажу кабельних ліній служби електролабораторної діагностики та пожежної автоматики Департаменту РМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Бондаря Григорія Миколайовича – електромонтера з експлуатації розподільчих мереж Городоцького РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Миколюк Антоніну Іванівну – інженера з налагоджувань та випробувань 1 категорії служби діагностики електротехнічного обладнання Департаменту ВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго».
5. Преміювати працівників Товариства, нагороджених Почесними Грамотами Хмельницької обласної державної адміністрації:
Зюбрія Володимира Михайловича – інженера
1 категорії служби засобів диспетчерсько-технологічного керування Департаменту ВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Ковальського Романа Романовича – електромонтера з експлуатації розподільчих мереж Ізяславського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Поліщука Олександра Леонідовича – майстра виробничої дільниці Летичівського РЕМ ПАТ
«Хмельницькобленерго»;
Тулупова Бориса Петровича – заступника директора з маркетингу та енергозбуту Дунаєвецького РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Яременко Ольгу Василівну – інженера спецчастини ПАТ «Хмельницькобленерго».
6. Преміювати працівників Товариства, нагороджених Грамотами Хмельницької обласної Ради:
Городиського Анатолія Антоновича – начальника дільниці підрозділу маркетингу та енергозбуту
Хмельницького РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго».
Кнеця Олександра Васильовича – диспетчера
Білогірського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Політаєву Ірину Вікторівну – начальника сектору відділу розподілу балансів та роботи з ринком
електроенергії Дирекції з маркетингу та енергозбуту ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Процака Олексія Савелійовича – електромонтера з експлуатації розподільчих мереж Деражнянського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Філіпчука Бориса Георгійовича – заступника
директора з маркетингу та енергозбуту Славутського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго».
7. Преміювати працівників Товариства, яким оголошено Подяки Хмельницької обласної державної
адміністрації:
Гоя Олександра Миколайовича – інженера з
організації експлуатації та ремонту розподільчих
мереж Шепетівського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Гонтика Владислава Петровича – заступника
директора по загальним питанням Славутського
РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Зелінського Віктора Володимировича – електромонтера оперативно-виїзної бригади Старосинявського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго».
8. Преміювати працівників Товариства, яким ого-

лошено Подяки Хмельницької обласної Ради, в розмірі 200 гривень, кожного:
Кожушко Надію Андріївну – керівника групи
підрозділу маркетингу та енергозбуту Чемеровецького РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Козютинського Олега Ігоровича – начальника відділу бюджетування Фінансової дирекції ПАТ
«Хмельницькобленерго»;
Слободян Лесю Петрівну – керівника групи підрозділу маркетингу та енергозбуту Ярмолинецького РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго».
9. Занести на Дошку Пошани Товариства та преміювати:
Гаврилюка Віталія Івановича – електромонтера з випробувань та вимірювань НВЛ ЦРО Департаменту ВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Грома Андрія Степановича – начальника Летичівського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Грубі Георгія Борисовича – директора
Кам’янець-Подільського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Дідика Віктора Микитовича – начальника відділу інформаційно-комунікаційних систем Дирекції
з розвитку управління та інформаційних технологій
ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Єрємєєва Сергія Володимировича – начальника відділу економічних розрахунків та тарифної політики ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Жуковського Анатолія Леонідовича – інженера 2 категорії служби розподільчих мереж Департаменту РМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Клібанчук Людмилу Григорівну – першого заступника головного бухгалтера ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Кошку Михайла Володимировича – електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування СП Департаменту ВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Кравця Бориса Васильовича – першого заступника генерального директора – директора з маркетингу та енергозбуту ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Михайлицю Івана Петровича – директора Новоушицького РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Нечипорука Миколу Дмитровича – директора
Хмельницького РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Паску Людмилу Миколаївну – контролера
енергонагляду Хмельницького МРЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Полоневич Ларису Михайлівну – начальника
відділу корпоративного управління ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Савюка Миколу Степановича – електромонтера з експлуатації розподільчих мереж Красилівського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Слободяна Олександра Васильовича – директора Департаменту ВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Чепелюка Миколу Васильовича – старшого майстра виробничої дільниці Кам’янецьПодільського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго».
Щиро зичу всім працівникам Товариства, пенсіонерам, трудівникам енергетичної галузі області,
Вашим сім’ям, рідним і близьким доброго здоров’я,
благополуччя, достатку, тепла і затишку в кожній
оселі!

Генеральний директор
О.Л. ШПАК.
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ДО
ЮВІЛЕЮ

Свій внесок у 100-річний розвиток енергетики Хмельниччини зробили і роблять працівники
Кам’янець-Подільського РЕМ. У літописі є й наша
сторінка.
Стартували ми, так би мовити, в післявоєнні
роки з малопотужних генераторів, змонтованих
на старих млинах, що приводились в дію за допомогою води малих річок, для освітлення в вечірній та ранішні часи.
З будівництва у 1950 році Цвікловецької гідроелектростанції на річці Смотрич потужністю
500 кВт розпочався інтенсивний розвиток енергетики району. Від цієї ГЕС було підключено біля
30% населених пунктів Кам’янець-Подільського
району і частини населених пунктів Кельменецького та Хотинського районів Чернівецької
області. Потім будується Завалецька і Ніверська
гідроелектростанції на річці Збруч, від яких
отримували електроенергію населені пункти
Кам’янець-Подільського, Орининського районів
та села Тернопільської області.
У 1960 році розпочинається державна програма по електрифікації Кам’янець-Подільського
району. Створився спочатку Цвікловецький, а
потім Кам’янець-Подільський РЕМ. Від’єднуються
мережі Новоушицького, Дунаєвецького, Чемеровецького районів. У районі проводиться будівництво мереж і підстанцій в селах Жванець,
Боришківці, Шутнівці, Крушанівка, Залісся-2,
Стара Ушиця. Всього побудовано 1043 км ліній 10
кВ, 1425 км ліній 0,4 кВ, 12 районних підстанцій
110/35/10кВ загальною потужністю 57,7 мВт. Нині
район електромереж обслуговує 720 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ.
За цей період в районі було виховано цілу
плеяду енергетиків, які своєю самовідданою
працею довели спроможність колективу виконувати поставлені завдання. Було б гріхом не згадати першого керівника РЕМ Собка Григорія Григоровича, головного інженера, а в подальшому
начальника РЕМ Дитинюка Леоніда Андрійовича.
Трофанчук В. І., Трофанчук Н. Б., Чепелюк М.В.,
ГнідкоБ.П., ШубарськийВ.І., Гораш І. М., орденоносець Барабаш І. А. та інші фахівці доклали багато
сил та енергії до становлення підприємства.
Сьогодні
працівники
Кам’янецьПодільського РЕМ, продовжуючи набуті традиції,
проводять велику роботу з надійного постачання електроенергії споживачам. 6 майстерських
і енергозбутових дільниць працюють на покращення якості і надійності електроенергії, збору
коштів за спожиту електроенергію, обслуговуючи 36089 побутових та 809 юридичних споживачів.
Досить сказати, що лінійним персоналом за
11 місяців капітально відремонтовано 139 км ліній 10кВ, замінено 49 опор 10 кВ, відремонтовано
і замінено 79 роз’єднувачів, розчищено 149 км
траси ПЛ-10кВ. Також значна робота проводиться по капітальному ремонту ПЛ-0,4кВ і трансформаторних підстанцій. Відремонтовано160 км
ліній, замінено 382 опори, розчищено від гілля
дерев 239 км. ліній, капітально відремонтовано
83 трансформаторних підстанції 10/0,4кВ. Проведено всі регламентні роботи, які були заплановані. Це дало можливість освоїти 1463,7 тисяч
гривень і виконати всі поставлені завдання.
Проведена робота, безумовно, не могла б
бути виконана без чіткої організації, а також самовідданої праці робітників. Хочу відмітити ветерана праці, майстра Вихватнівецької дільниці
Чепелюка М.В., електромонтерів Гуменюка І.В.,
Демчика В.С., майстра Староушицької дільниці
Грохольського В.А., електромонтера Фартушняка М.П., водія Лановенького В.В., майстра Нігинської дільниці Ковальського П.О., електромонтера Бойка О.М., водія Дрануса М.М., майстра
Завалецької дільниці Процика М.М., електромонтера Чухрія В.В., водія Граба В.В., майстра
Кам’янець-Подільської дільниці Біньковського
І.М., електромонтерів Гусятинського О.М., Ющака В.В., майстра Ніверської дільниці Габрика В.В.,
електромонтерів Пирога М.Б., Пирога М.П., диспетчера Зацерковного І.В., а також в.о. головного інженера Кузему Сергія Борисовича, який зміг
спланувати і організувати майстерські дільниці
на виконання поставлених завдань.
Не пасе задніх і відділ маркетингу та збуту
електроенергії, який проводить роботу з споживачами електроенергії. Його 6 дільниць успішно
справляються з поставленими завданнями. Тільки в цьому році винесено 531 облік на зовнішню сторону будинків, замінено 3834 лічильники.
Проводиться значна робота з юридичними споживачами, в результаті чого помітно зріс корисний відпуск електроенергії і практично відсутні
боржники серед юридичних осіб.
Цього вдалося досягти завдяки наполегли-

вій роботі працівників відділу маркетингу, а саме:
заступника директора з маркетингу та збуту
електроенергії Пастуха В.А., провідних інженерів
Богача В.П. та Малика В.Ф., головного бухгалтера Івасечко В.М., керівника групи Дитинюк Л.В.,
економіста Гомілко О.В., начальника Кам’янецьПодільської дільниці Садовніка Л.В., контролерів
Ободовського В.В., Андруховича М.А., начальника Староушицької дільниці Заярнюка В.М., контролерів Брижак Л.В., Плющика В.В., начальника
Нігинської дільниці Галицького В.І., контролерів
Просіловського В.Й., Чікова С.Ю., начальника
Завалецької дільниці Настіка М.О., контролерів
Настіка О.М., Громика О.І., начальника Ніверської
дільниці Вишневського В.В., контролерів Ціхоцького Р.М., Кілійника В.В., начальника Вихватнівецької дільниці Горбаченка А.В., контролерів
Нестеровського О.А., Боднара Д.М..
Злагоджена і плідна робота цих двох підрозділів не була б такою ефективною, якби служба
автотранспорту на чолі з заступником директора
з загальних питань Семенюком Анатолієм Васильовичем і майстром по транспорту Франтійчуком Петром Дмитровичем не підставляла своє
плече і не допомагала у вирішенні виробничих
питань. Досить сказати, що коефіцієнт виходу
техніки на лінію складає 98-99 %. Це досить високий показник, якщо врахувати вік автотранспорту. Водії Кучерявий М.М., Гончарук В.В., Ободовський В.В., Фрасинюк П.І. в будь-яку погоду, не
зважаючи ні на свята, ні на вихідні дні, готові виїхати на лінію і виконувати поставлені завдання.
Святкуючи віковий ювілей енергетики краю,
працівники Кам’янець-Подільського району
електромереж готові вписувати в славний літопис нового сторіччя свої сторінки про ударну
працю.
А всім працівникам енергетичної галузі з
нагоди професійного свята зичу нових творчих
злетів і здобутків, стабільної частоти в електромережах. Нехай мудрість та наснага енергетиків
і в подальшому примножують могутність нашої
незалежної держави!
Георгій ГРУБІ,
директор
Кам’янець-Подільського РЕМ.

ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ РЕМ
З початку року працівниками Ярмолинецького РЕМ відремонтовано 69,16 км повітряних
ліній 10 кВ на суму понад 162 тисячі гривень,
замінено 43 опори, відремонтовано 10 лінійних
роз’єднувачів, розчищено траси ПЛ-10 кВ —
81,23 км, виконано регулювання проводів ПЛ10кВ — 28,12 км. По ПЛ-0,4 кВ: відремонтовано
57,26 км на суму більше 513 тисяч гривень, замінено опор — 122, розчищено траси ПЛ-0,4кВ
– 73,02, виконано регулювання проводів — 15,91
км, влаштування ізольованих вводів — 170. Відремонтовано 61 ТП-10/0,4кВ на суму понад 231
тисячу гривень, підстанційних роз’єднувачів —
35 шт, замінено та відремонтовано 59 трансформаторів.
Заходи зі зниження ТВЕ виконуються відповідно до затвердженого плану. Виконано улаштування ізольованих вводів та встановлення
ящиків обліку на зовнішній стіні будинку — 577
шт.. Проведено реконструкцію ПЛ-0,4кВ із використанням самоутримних ізольованих проводів:
с. Соколівка — 1,68 км, с. Михалківці — 4,04 км,
с. Монастирок — 4,56 км на загальну суму майже
1950 тисяч гривень. Виконано капремонт підрядним способом: с. Верхівці — 4,24 км, с. Королівка
— 1,482 км, с. Сутківці — 1,79 км, с. Магнишівка
— 7,08 км, смт. Ярмолинці — 4,19 км на загальну
суму більше 1782 тисяч гривень.
Фактичні ТВЕ району електромереж при
нормативі 17,58 % склали 15,96 %, реалізація
електричної енергії — 100 %. Споживання електричної енергії за 10 місяців на 51 115 тисячу кВт
год більше, ніж за аналогічний період 2011 року.
Відсоток розрахунку з ОРЕ складає 104, 21%.
У цьому році було проведено навчання п’яти
працівників РЕМу в спеціалізованих закладах за
професією, а також підвищення кваліфікації 24-х
майстрів збутових та виробничих дільниць.
У жовтні розпочато реконструкцію адмінбудинку ВРБ РЕМ. Передбачено перетворення
адміністративного корпусу Ярмолинецького РЕМ
в сучасне офісне приміщення з сервісним центром, що забезпечить високий рівень обслуговування споживачів електричної енергії, відповідні
побутові умови та ергономіку на робочих місцях
персоналу та дасть змогу відповідати вимогам
моделі ділової досконалості EFQM.

Сергій ГУЦАЛ,
директор Ярмолинецького РЕМ.

Люди твої, енергетико

ДОСВІД ПЛЮС САМОВІДДАНІСТЬ
…Ми застали Михайла Андрійовича Поліщука за оглядом ремонтних робіт в адмінбудівлі РЕМу, які стрімко прямували до завершення. Аякже, це наразі — один із головних
об’єктів пильної уваги директора. «Споживач
потребує хороших умов, — переконаний Михайло Андрійович. — Реконструкція нашого
приміщення саме на це й спрямована: щоб
йому, споживачеві, було тут затишно. Умови,
як бачите, створюються якнайліпші. Та й про
персонал не забули подбати: санітарні кімнати, душові, сушильні…»
Що примітно, на роботу директор зазвичай приходить о сьомій. Перевірити, чи техніка готова, поспілкуватися з диспетчерами…
Потім — нарада. Робочий час, каже, використовують із максимальною ефективністю.

Портрет досягнень
Дунаєвецького РЕМ
— Наш РЕМ на четвертому місці в Товаристві за
забезпеченістю основними засобами — обладнанням, технікою…— вже в кабінеті розповідає про трудові досягнення Дунаєвецького РЕМ його очільник.
— Маємо багато ліній 10 кВ та 0,4 кВ, трансформаторних підстанцій. Та й по споживанню ми завжди в першій десятці, адже обслуговуємо близько 28 тисяч побутових споживачів і більше восьмисот юридичних…
У своїй роботі, продовжує директор, Дунаєвецький РЕМ дотримується Концепції розвитку електричних мереж, яка впроваджена в Компанії. Особливу
увагу під час реконструкції ліній тут звертають на
можливості зменшення їх довжини.
— В 60-х роках минулого століття будувалися
лінії довжиною два-три кілометри, — роз’яснює Михайло Андрійович. — Ось у цьому році провели реконструкцію в трьох населених пунктах — Міцівці,
Нестерівці, Томашівка. Шляхом встановлення нових
трансформаторних підстанцій чи перенесення діючих ТП у центри напруги нам вдалося скоротити протяжність ліній до 500-800 метрів. Це впливає на показник витрат в бік його зменшення, підвищує якість
електроенергії…
Звичною практикою у РЕМі стало винесення лічильників назовні приміщень, застосування СІП. Відповідно, покращуються показники служби маркетингу і техніко-економічні показники діяльності загалом.
— Позитивні результати досягаються, як відомо,
ще й за рахунок впровадження нових технологій, сучасних методів організації праці, — каже М. Поліщук.
— Тому ми ніколи не втрачаємо нагоди запозичити
цікавий досвід у сусідів і навіть в інших областях. Цього навчає нас і генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександр Леонідович Шпак. До
прикладу, виїздили у Чортків Тернопільської області, в інші РЕМи. Як наслідок — одними з перших
у Товаристві перейшли на розрахунки з побутовими
споживачами за рахунками. В результаті не маємо ні
«запасів», ні боргів, завжди працюємо, сказати б, з чистого листа. Створили бригаду із заміни лічильників,
звільнивши від цього контролерів, а також бригаду з
виявлення фактів безоблікового споживання електроенергії. Остання нині оформляє 80-90 відсотків
актів про такі випадки…

Звик тримати високу планку
У високих рейтингових показниках Дунаєвецького РЕМ його директор вбачає заслугу всього колективу, згуртованого, професійного. Тож і задоволений
ним та його роботою.
— І взагалі я дякую долі, що пов’язала мене з
енергетикою, — каже Михайло Андрійович. І згадує
як розпочинав свій трудовий шлях. А працював він
спершу будівельником — інженером і старшим інженером у будівельних організаціях району. У 1981році
закінчив Київський автомобільно-дорожний інститут.
У 1986-му його призначають головою виконкому Дунаєвецької міської ради, а через чотири роки — першим заступником голови райдержадміністрації.
І ось у 2000 році М. Поліщука переведено на
посаду директора Дунаєвецького РЕМ. Отож йому
довелося закінчити в 2004 році ще один вищий навчальний заклад — Кам’янець-Подільську сільгоспакадемію — за спеціальністю «інженер-енергетик».
Михайло Андрійович нині сповна застосовує свої
організаторські та управлінські навики, набуті на попередніх посадах. Каже:
— Коли був у міській владі, ми багато будували.
Тривали розвиток водоводів, ремонт доріг. Так що
досвід я отримав чималий. І в райдержадміністрації
курирував питання будівництва і розвитку інфраструктури. Район наш має певні традиції, здобутки,
тому потрібно було завжди багато працювати, щоб
тримати цю високу планку…
Тримати високу планку, себто працювати на досягнення максимальних результатів — справа для
Михайла Поліщука звична. Легших шляхів для себе
він не шукає. Навіть більше — готовий будь-якої миті
підсобити ближньому у вирішенні труднощів та проблем. Тому й ось уже вшосте земляки обрали його
депутатом районної ради.

— Депутат — це не звання чи почесна місія, —
переконаний М. Поліщук. — Це — відповідальна
робота. Ти просто зобов’язаний виконувати свої обіцянки… Досвід, здобутий у владі, виробив у мені
певні критерії моїх дій. Зараз я депутат від Нестеровець. Вважаю це село не менш «своїм», ніж мій рідний
Чаньків. Часто зустрічаюся з виборцями, допомагаю
у вирішенні багатьох питань. Без лукавства скажу: я
пишаюся своїм депутатством і своїм округом!..

«Буде онук —
назвемо Михайлом»
…Подумки повертаючись ген-ген у прожиті
роки, він згадує себе то молодим сержантом строкової служби, що її проходив у будівельних військах
у Москві, то — допитливим та старанним спудеєм
Кам’янець-Подільського будівельного технікуму. Бачить себе, зовсім маленького, на порозі отчої хати у
Чанькові. А там, за порогом, — цілий не звіданий ще
світ!..
Не зогледівся, як стали дорослими двоє дітей, котрих виплекали з дружиною Тетяною Василівною…
— Я гордий за свого сина Андрія, — мовить М.
Поліщук. — Він нині працює в апараті Міністерства
внутрішніх справ. Спортсмен, кандидат в майстри
спорту по волейболу, захищав київське волейбольне
«Динамо» (у вищій лізі) на першості України, представляв Міністерство на європейських турнірах…
Горджусь і донькою Аліною — економістом РЕМу, відповідальним і принциповим працівником. Дочка вже
двох онучок подарувала: Наталочку й Оленку. Вони
— моя справжня радість і втіха…
З якимось непередавано теплим усміхом говорить М. Поліщук про дивовижну, красиву традиціюестафету свого роду: його діда величали Михайлом
Андрійовичем, батька — Андрієм Михайловичем,
він — Михайло Андрійович, а сина звати Андрій Михайлович. «Так що дасть Бог онука — неодмінно буде
Михайликом…»
— Розуміємо, що з вашою професією на дозвілля
й не надто розживешся. І все-таки: маєте якісь захоплення? — допитуємося у директора РЕМ.
— Я — трохи мисливець, — посміхається. —
Маю навіть зареєстровану зброю. Навіть два рази
носив її з собою. Але… знаєте, вистрілити в тварину
не можу… А от рибалку — люблю! Інколи виїздимо
з сім’єю в ліс, на прогулянку. Друзів маю багато. З
деякими директорами РЕМів дружимо сім’ями — з
Віктором Слободяном із Городка, Борисом Чорним
(Кам’янець-Подільський МРЕМ). Зустрічаємося принагідно, навіть на лижах покататися…
— А пісню народну, як у молоді літа, ще заспіваєте?
— Чому б ні? Можу і пісню заспівати, і в танок
пуститися… Живу повноцінним життям і всім раджу!..

Ростислав БАЛЕМА.
Фото Миколи ШАФІНСЬКОГО.

До речі...
Високої думки про М.А. Поліщука голова
Дунаєвецької районної державної адміністрації
Юрій Володимирович КУЧЕРЯВИЙ:
«Потужний, згуртований колектив Дунаєвецького РЕМ успішно виконує чималий обсяг робіт із
модернізації ліній електропередачі, допомагає сільським громадам облаштовувати вуличне освітлення. Завдяки умінню знаходити спільну мову зі споживачами завдання РЕМ щорічно виконує сповна.
Протягом багатьох років наші долі перепліталися. І я неодноразово переконувався: Михайло
Андрійович Поліщук — досвідчений, професійний
керівник. Досвід керівника, управлінця помітно допомагає йому в роботі. Вболіває за справу, за район.
Завжди знаходить вихід зі складних ситуацій.
Тому його праця в галузі енергетики високо
оцінена: він — Відмінник енергетики України. Протягом кількох років колектив РЕМу — на районній
Дошці пошани, а в цьому році фото самого Михайла
Андрійовича — на обласній Дошці.
Він є людиною з державницькими позиціями,
надзвичайно активною у громадській роботі і через
це дуже авторитетною у районі…»
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Перша електрична лампочка у Летичеві засвітилась у травні 1897 року в садибі графа М.А.
Моркова. Генератор працював від парової машини і видавав 110В, 13А. Того ж року було освітлено перше «промислове підприємство» — водяний млин в с. Щедрова, де приводом служила
водяна турбіна.
А нині...
Нині в ЛетичівськомуРЕМ експлуатується
одна ПС-110/35/10кВ, шість ПС-35/10 кВ, повітряних ліній 10 кВ — 532 км, повітряних ліній 0,4 кВ
— 551 км, трансформаторних підстанцій 10/0,4
кВ — 249шт.. Такі досягнення стали можливими
завдяки самовідданій і наполегливій праці ветеранів енергетики. Завдячуючи їм, електричні
мережі і сьогодні забезпечують безперебійне
електропостачання споживачів Летичівського
району.
В першу чергу хочеться відмітити першого
директора Левченка І.П., який працював на цій
посаді до 1978 року, Кунинцю М.М. який був начальником РЕМ з 1978-го по 1985 рік, Іськова
Л.Н., котрий очолював РЕМ з 1985 року по 1997
рік, головного інженера Жеребецького І.М., майстрів Лупандіна К.В., Лазаренка В.І., монтера Сороку В.Е., головного бухгалтера Токар Р.В., а ще
ветеранів РЕМ — Костюка В.С., Бабчинського В.Д.,
Савчука А.В., Пенькова В.О., Логвіна І.П., Ніколюка
М.Т., Скакуна М.Н., Добровольського А.Л., Грабар
Л.Г., Бадовського А.І., Масліковського В.Е. та інших.
Вагомих здобутків в роботі досягли кращі
працівники РЕМ: керівник ОДГ Філіпчук С.В., начальник дільниці Дубіцький Р.Г., майстер Поліщук
О.Л., Антонюк В.Д., інженер р/м Шандига В.П.,
електромонтер Мул О.А., контролери Швець В.В.,
Драчук В.М..
Нинішнє покоління працівників РЕМ під
керівництвом його директора Грома А.С. примножує досягнення ветеранів. Так, щорічно проводиться реконструкція повітряних ліній 10-0,4
кВ, які вичерпали термін експлуатації, будуються
додаткові трансформаторні підстанції 10/0,4 кВ.
Проведено зрізування гілок дерев під повітряними лініями, що дасть можливість забезпечити
надійну роботу електричних мереж та зменшити
технологічні витрати електроенергії.
В 2012 році проведено реконструкцію ПЛ10 кВ у селах Голосків, Голенищево та ПЛ-0,4 кВ
в смт. Летичів, у селах Голосків, Терлівка. Силами
РЕМ відновлено вуличне освітлення у Летичеві,
Меджибожі, у селах Требухівці, Голосків, Вербка,
Шрубків, Митківці, Волосівці, Ставниця.
Колектив РЕМ постійно бере участь і займає
призові місця у галузевих спортивних змаганнях.
Особливо слід відзначити команду з перетягування канату, яка з 2004 року постійно займає
перше місце серед команд енергетиків області.
Впроваджуючи тезу «Споживач — найвища
цінність компанії», завдяки зусиллям генерального директора Шпака Олександра Леонідовича
в 2007 році введено в експлуатацію Меджибізький сервісний пункт із надання послуг юридичним і побутовим споживачам третини району.
А в 2009 році проведено капітальний ремонт
адміністративного будинку РЕМ, гаражів, виконано благоустрій території, створено максимальні
зручності споживачам і працівникам РЕМ. Це
приміщення є окрасою Летичева як зразок будови XXI століття.
За 10 місяців 2012 року споживачі електроенергії Летичівського району одержали 33 млн.
827 тис. кВт год на загальну суму 18 млн. 945 тис.
грн.. Споживання району виросло на 1 млн. 424
тис. кВт год в порівнянні з відповідним періодом
попереднього року. РЕМ забезпечив виконання доведеного нормативу технологічних втрат
електроенергії: при нормативі 14,27 % факт
склав 13,02 %, що дозволило зекономити 383,2
тис. гривень.
Створення максимуму зручностей, високий
рівень послуг та комфортності обслуговування
дють вагомі результати: рівень оплати населення
та юридичних споживачів за використану електроенергію складає 100 %.
В 2012 році колектив Летичівського РЕМ за-

несений на районну Дошку пошани. Він спроможний і надалі виконувати поставлені завдання
з надійного енергозабезпечення споживачів району, з надання високого рівня послуг та комфорту обслуговування.

Сергій ОЛІЙНИК,
заступник директора Летичівського РЕМ
з маркетингу і збуту.

ГОРОДОЦЬКИЙ РЕМ
Ось і минає ще один трудовий рік нашого
колективу. Коротко розповім про здобутки Городоцького РЕМ у ньому.
Програму по капітальному ремонту мереж
виконано, надходження коштів за спожиту електроенергію регулярно забезпечується. У поточному році колектив поповнено молодими спеціалістами (прийнято 14 працівників, шість з яких
мають вищу освіту), ще десять робітників навчаються без відриву від виробництва. Пройшовши
відповідну підготовку та дублювання, два диспетчери — Дроник С.В. та Осяк А.Б. — приступили до
самостійного чергування ОДГ.
Городоцький район електричних мереж
поділено на чотири виробничих дільниці: Городоцьку, Лісоводську, Немиринецьку та відокремлену Сатанівську. Кожну дільницю обслуговує
бригада з ремонту мереж та бригада контролерів
енергонагляду. Також створено окрему бригаду з
технічного обслуговуванню трансформаторних
підстанцій міста. Відділ транспорту очолює досвідчений майстер з ремонту транспорту Печенюк А.Є.. В його підпорядкуванні — слюсар та
газоелектрозварник, тринадцять водіїв, два машиністи та троє трактористів, котрі обслуговують
двадцять п’ять одиниць автотракторної техніки.
Цьогоріч автомобільний парк РЕМу було оновлено двома машинами — ГАЗ-32213 («Газель»)
та УАЗ-39095. В планах — придбати автомобіль
із лабораторно-вимірювальним облаштуванням.
Восени цього року бригада Старосинявського ЦЦР виконала ремонт покрівлі приміщення
гаражів та зварювального посту на території
РЕМ. На базі майнового комплексу «Говер» в приміщенні цеху почищено та пофарбовано мостові
крани, побілено стелю.
Завершено капітальний ремонт розподільчого пункту РП-1 у місті (підрядник МП «Крок»).
За інвестиційною програмою 2012 року по РП-1
лише вартість електрообладнання складає більше мільйона гривень. Зроблено велику роботу:
окрім того, що РП набув сучасного зовнішнього
вигляду, здійснено заміну електрообладнання,
якому понад 60 років, на новітнє, що дасть змогу безперебійно та якісно постачати електричну
енергію споживачам.
До електричних мереж району підключено
цех із виробництва олії ТОВ «Венус Україна» (с. Н.
Світ). Нині це — один із найбільших споживачів
району (понад 200 тис. кВт год щомісячно). На
території сільськогосподарського підприємства
ТОВ «Лісоводське» запрацював комбікормовий
завод потужністю понад 100 тис. кВт год. У майбутньому очікуємо збільшення споживання електроенергії у курортній зоні Сатанова — там проводяться ремонтні роботи в санаторії «Товтри» та
розпочато будівництво нового лікувально-профілактичного центру.
З нагоди професійного свята — Дня енергетика — кращих працівників колективу нагороджено із занесенням їх на Дошку пошани РЕМ.
Ними у 2012 році стали: електромонтери Богнен
А.С. та Дорош М.В., водії Кшевицький В.І. та Несмертельний П.С., комірник Мосюк Л.В., майстер
виробничої дільниці підрозділу маркетингу Гуменний Г.М., начальник Немиринецької дільниці
Слободян С.Є., диспетчер Жанжан І.М..
Підбиваючи підсумки цього року, хочу подякувати всім працівникам підрозділу за наполегливу працю, за професіоналізм і розуміння
того, що ми — одна команда. Вітаю всіх колег ПАТ
«Хмельницькобленерго» з прийдешніми святами. Нехай енергія, яку ми постачаємо, приносить
позитивну енергетику, затишок, достаток і добробут Вам і Вашим сім’ям. З Новим роком! З Різдвом
Христовим!

І. ТОПОРОВСЬКА,
економіст
Городоцького РЕМ.

Люди твої, енергетико

ЕНЕРГЕТИЧНИХ СПРАВ МАЙСТЕР
…Буйним вітром пронеслися над землею його трудові будні. Вже й про заслужений відпочинок не
на жарт помишляє… Бесідуємо з Георгієм Петровичем Главацьким, заступником директора Віньковецького РЕМ із маркетингу, у його кабінеті. Просимо поділитися спогадами-думками.

Родом
Із Білогірщини.
Кримської
«Народився я в селі Павлівка Білогірського району
тодішньої Кримської області, — розповідає Георгій Петрович. — Батьки мої родом
з Віньковець. Мені було два
рочки, коли повернулися
сюди... А в 1961-му пішов
навчатися до Віньковецької
восьмирічки. Вчився на «відмінно».
Коли ж після закінчення
школи постав перед вибором професії, то й не знав,
куди податися: любив музику, грав у духовому оркестрі
на кларнеті, любив футбол…
Та Дмитро Карлович Зайцев,
світлої пам’яті директор школи, порадив мені: «Грати ти зможеш скрізь і завжди, а
професію треба обрати більш конкретну…» Так я «за
компанію» з одним своїм товаришем поїхав вступати
до Хмельницького електромеханічного технікуму...»
Як відмінника, його прийняли без іспитів на спеціальність «Виготовлення силових трансформаторів».
Навчання хлопцеві сподобалося, тож і не жалів про
те, що такий фах обрав. Тим паче, що в технікумі теж
грав у духовому оркестрі, і в естрадному. Це допомагало, додавало впевненості і вражень. Як і в школі,
вчився на «відмінно», так само й дипломну роботу захистив.
Практику Георгій проходив на ХЗТП (тепер ПАТ
«Укрелектроапарат»). А диплом взяв вільний, хоча й
направляли на Донецький енергозавод…

Історія про білу сорочку
Трудовий шлях Г. Главацький починав електриком тодішньої Віньковецької райсільгосптехніки. Після двох місяців роботи — призвали до лав Армії. Три
роки на флоті… А потім:
«В 1975 році я пішов працювати у Віньковецький
РЕМ, — оповідає він про свої перші кроки в енергетиці. — Тодішній начальник РЕМ Генріх Іванович Лохвіцький привів мене у диспетчерську групу і сказав:
готуйте його на чергового диспетчера. Попрацював
я трохи електромонтером ОВБ, а в лютому 1976 року
приступив до виконання обов’язків чергового диспетчера РЕМ…»
Важко велося спершу, відверто каже Георгій Петрович. Адже не його то був профіль. Не знав мереж,
не відав, що таке «шлейф», «приставка», «бандаж»…
Тож навіть у вихідні мусив виїздити з товаришами,
вивчати специфіку роботи. Обійшов майже всі підконтрольні йому мережі, робив схеми. Виїздив і з
оперативно-виїзними бригадами…
Зараз, з висоти прожитих літ і пройденого трудового шляху, він, мудрий та досвідчений енергетик, з
теплою посмішкою згадує своє «бойове хрещення»:
«Потрібно ж було і на стовп вилізти навчитися. Перший раз, пригадую, у липні місяці я у білій сорочці, у
гарних штанях… виліз на опору. Еге… обнімав її, як
маму рідну. А вона ж — дерев’яна, просочена креозотом! Як назад зліз, то всі аж падали від сміху під
опорою: я весь був у тому креозоті. Ну, мене, ясно ж,
одразу відправили додому — перевдягатися. Отаке я
мав «бойове хрещення»!..»

Завжди навчався «на ходу»…
«Потім були в мене двоє неформальних наставників, найстаріших і найдосвідченіших, — електромонтер ОВБ Адольф Іванович Габай і водій Володимир Дмитрович Гула (вже, на жаль, покійні), — продовжує свою розповідь співбесідник. — Вони часто
запитували мене, що робити в тій чи іншій ситуації,
певне, хотіли таким чином перевірити мої знання.
Десь через півроку в один голос мовили: з нашого
буде толк! Це означало визнання…»
Від диспетчера Г. Главацький у 1992 році виріс до
керівника диспетчерської, а далі в 1997-му йому запропонували очолити службу енергозбуту. А були ж
то важкі часи безгрошів’я і бартерних розрахунків. Та,
попри це, — він, як мовиться, не здрейфив, да згоду.
З часом, навчаючись «на ходу», безпосередньо спілкуючись із контролерами, пізнав усі нюанси нової
служби. А оскільки «збутова робота певних причин
була у РЕМі запущена, їздив до Нової Ушиці. Там ця
функція була чітко налагоджена, особливо робота з
населенням. Як мені пояснили, тоді, у радянські часи,
той РЕМ був у передовиках, тож я справді мав у кого
повчитися…»
Переймання передового досвіду виявилося для
Георгія Петровича вельми корисним. Адже вимоги
до його служби невпинно зростали. Згодом почав

чисельно зростати і персонал: окрім шести контролерів і двох інспекторів, котрі
працювали в енергозбуті,
з’явилися начальники дільниць, інженери по роботі з
побутовими споживачами,
з юридичними особами...

«Вилучені
накидки
носили
веретами»
«У нас район переважно побутовий. Близько 70 відсотків корисного
відпуску
електроенергії
припадає на населення,
— характеризує структуру енергоспоживання у
районі Г. Главацький. —
Сільське
господарство
занепало. Фермери електроенергії майже не споживають. Тому й основну увагу ми звернули на роботу
з населенням. Непросто було: населення платило по
книжках, причому, як правило, двічі на рік: червень,
грудень. Мусили ввести жорстку систему: за кожною
службою, кожним працівником закріпляли населені
пункти, вулиці, доручали списки споживачів. Це дало
певний результат. Та й нова система платежів за рахунками теж покращила ситуацію…»
Добряче додавали клопотів, згадує енергетик, і
крадіжки електроенергії, які раніше були явищем постійним. Особливо у зимовий період. Тож «піратські»
накидки на вводи ремівці вилучали цілими веретами. З часом накидки відійшли в історію: крадії стали
технічно більш озброєними. Але — «…ми успішно
з ними боремося. В осінньо-зимовий період створюються рейдові бригади на оперативно-виїзному
транспорті і ловимо нечистих на руку споживачів «на
гарячому». Порівняно з минулими роками, випадки
безоблікового споживання стали нечастими».
Подібна історія, каже, і з технологічними витратами електроенергії: ще 8-10 років тому ніхто в РЕМі
й думати не міг, що вдаватиметься не «завалювати»
норматив витрат. Нині ж норматив виконують, навіть
більше — показник витрат знижують відповідно до
доведених завдань.

Три обов’язки чоловіка
вважає виконаними
…Того ранку Георгій Петрович зайшов у диспетчерську, аби поспілкуватися з диспетчером РЕМ
Віктором Кошаєм. У цій кімнаті, де він провів 22 трудових роки, особисто підготував трьох диспетчерів,
він буває щодня: «Обговорюємо справи, баланси рахуємо…»
Потім зазирнув до працівників сектору розрахунків — до «старожилів» служби — контролерів столу
довідок Галини Атаманюк і Антоніни Ткачук; до інженера з маркетингу по роботі з побутовими споживачами Володимира Хоптяного, контролера енергонагляду Галини Протас, касира Наталі Грицак.
«Робота ладиться. Це головне…» — підсумовує.
Та й особистим життям своїм Георгій Петрович
абсолютно задоволений: «Три чоловічих обов’язки,
вважаю, виконав: будинок побудував, сад посадив.
Виростив доньку Інну (працює в обласній лікарні, зараз у декретній відпустці). Онуці Даринці два рочки
вже... До речі, моя дружина Ольга теж енергетик —
десять років працювала контролером РЕМ по роботі
з юридичними особами…»
Юначе захоплення музикою та футболом у нього
відійшло з віком. Нині, каже, відрада — ліс та гриби.
«Цього року, правда, літо було посушливе, то гриби
не дуже. Та й зараз грибний збір перетворився на
промисловий, так що за заготівельниками і не вженешся…» — сміється.

Замість післямови
Отак, день за днем, 37 років свого життя віддав
Г. Главацький енергетиці. За свою сумлінну працю він
був неодноразово відзначений органами державної
влади та керівництвом галузі. Щиро та цілком заслужено шанують його і в рідному колективі.
Мар’ян Мушинський, директор Віньковецького
РЕМ, так відгукується про свого колегу: «Це насамперед відповідальна людина з великим досвідом. Багато зусиль доклав, щоб досягти таких результатів. Свій
досвід Георгій Петрович сповна передав молодому
поколінню. Так що, сподіваюся, закладені ним традиції успішного енергозбуту будуть у нашому РЕМі продовжені. А йому від нас — дяка і шана!..»

Ростислав БАЛЕМА.
Фото Миколи ШАФІНСЬКОГО.

6

№ 11-12 (183-184)
грудень 2012 року

Виставка

ЩИРА РОЗМОВА В ЦАРСТВІ ХУДОЖНЬОЇ ЕМАЛІ
Генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго» О.Л. Шпак зустрівся з художниками обласного центру
А приводом стала урочиста презентація
виставки знаного не тільки на Поділлі, а й в
Україні художника-емальєра Івана Юркова,
відкритої у Сервісному центрі Компанії. Відбулася щира розмова з Миколою Мельничуком, Володимиром Карвасарним, Яковом
Павловичем, які тепло подякували О.Л. Шпаку
за співпрацю з художниками, підтримку їхньої
творчості.
Щодо власне виставки Івана Юркова, то
керівник Товариства зазначив, що ця зустріч
не перша, і серед енергетиків є багато прихильників його таланту, котрі завжди із задоволенням знайомляться з роботами відомого
майстра.
Картини Івана Михайловича — неординарні, вражають майстерністю виконання,
мають національний колорит, символізують
самобутність українського народу. В цьому
переконалися всі присутні на виставці.
Іван Юрков подякував за запрошення
Олександра Шпака, за надану йому можливість показати картини глядачам. Художник
подарував Генеральному директору ПАТ
«Хмельницькобленерго» одну зі своїх робіт.
Павло ХОРОШЕНЮК.
Фото Миколи ШАФІНСЬКОГО.

Захоплення

БІСЕРНІ ДИВА ТЕТЯНИ
ЧУПРОВОЇ

Ось вже п’ятнадцять років Тетяна Василівна Чупрова працює у відділі забезпечення діяльності керівництва ПАТ «Хмельницькобленерго». За ці роки вона здобула
не тільки цінний досвід роботи, але й повагу та довіру колег. В ній поєднуються
багато чудових якостей: харизматичність,
індивідуальність, доброзичливість, комунікабельність, високий професіоналізм, а
також вміння швидко
та мудро вирішувати
поставлені перед нею
задачі.
Завжди порадить
і допоможе — таку
ми знаємо її в колективі. Але яка ж вона

вдома? Справжня господиня ще й майстриня! Тетяна Василівна
— дуже талановита
людина. А найбільше
проявляється її талант
в рукоділлі. Вона вміє
в’язати на спицях й
крючком, вишивати.
Та особливе захоплення в мене викликає
бісероплетіння.
Дуже оригінально виглядають її деревця з
бісеру — справжні витвори мистецтва. Щоб

створити таке бісерне дерево, потрібен не
один день роботи. А ще — неабияка посидючість, адже справа це дуже копітка і
вимагає терпіння. Зате результат завжди
радує. Причому, як саму рукодільницю,
так і всіх оточуючих.

З бісеру вона робить не лише дерева, але й чудову біжутерію, яка може
прикрасити будь-який одяг, додати
йому неповторності і вишуканості. А
оскільки Тетяна Василівна любить більше дарувати, ніж отримувати, то майже
всі свої роботи вона подарувала рідним
та близьким друзям. Для неї, каже, це не
просто хобі — це відпочинок, своєрідна
віддушина. Ми, її колеги, дуже пишається
тим, що працюємо з
такою наділеною «золотими» руками людиною.
До речі, не так
давно — 29 вересня
— Тетяна Василівна
Чупрова відсвяткувала свій 55-річний
ювілей. З чим ми її
ще раз щиро вітаємо
та бажаємо бадьорого духу, невичерпного здоров’я, добробуту, подальших
професійних і творчих досягнень!
Тетяна ПАЛАДІЙ.
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Вдячність

ТЕПЛО СЕРДЕЦЬ ЕНЕРГЕТИКІВ
ЗІГРІВАЄ, ПІДТРИМУЄ,
ДАРУЄ НАДІЮ…
Бувають у житті випадки, які раптово змінюють
плани на майбутнє, примушують шукати вихід зі
складної ситуації. Так сталося і в нашій сім’ї: трагічний випадок, що трапився з нашим синочком, змінив
звичний ритм життя. Але долати випробування, які
випадають на долю, завжди легше, коли поруч із тобою небайдужі до чужого горя рідні, колеги, друзі,
знайомі — люди, чиї серця сповнені співчуттям, добром та щирістю. Надію на одужання нашого синочка подарували нам люди, які живуть за принципом:
чужої біди не буває.
Наша сім’я вдячна за моральну та матеріальну
підтримку всім, хто відгукнувся на прохання про допомогу в лікуванні нашого сина Дмитра. Ми щиро
вдячні всім, хто не залишився осторонь і допоміг
нам в силу своїх можливостей.
Низький уклін та щира батьківська вдячність за
безкорисливу участь та підтримку, за чуйність та
увагу — колективу ПАТ «Хмельницькобленерго»,
особисто його генеральному директору Олександрові Леонідовичу Шпаку, заступнику директора
з маркетингу та збуту електроенергії Борису Васильовичу Кравцю, заступнику генерального директора Олексію Івановичу Вашеняку, голові об’єднаної
профспілки Валерію Васильовичу Ковальчуку, багатьом колективам підрозділів ПАТ «Хмельницькобленерго». Саме завдяки вашій участі в долі нашого
сина Дмитра ми маємо сили боротися з недугою, у
нас живе надія на одужання, ми маємо змогу отримувати необхідне лікування.
За ці кілька місяців нас безліч разів вражало,
скільки людей відгукується на наше прохання про
допомогу, скільки теплих слів розуміння та підтримки лунало на адресу нашого синочка. Тож напередодні Дня енергетика дозвольте подякувати та привітати зі святом всіх, чия праця дарує світло та тепло
в кожну оселю.
Символічно, що саме взимку, коли всі особливо
потребують затишку в домівках, служителі енергії,
вершителі світла і тепла відзначають своє професійне свято. Завдяки вам, шановні колеги, працює промисловість, функціонують транспорт і зв’язок. Тому
професія енергетика є не тільки необхідною, але і
дуже почесною.
Нехай вас завжди зігріває родинний вогник —
джерело наснаги і любові, душевної рівноваги та
життєвої мудрості! Нехай Новий рік, що незабаром
вступить у свої права, подарує здійснення мрій, принесе лише щасливі миттєвості, сповнені любові, добра та радості. Хай Господь оберігає вас та ваші родини й посилає міцного здоров’я на багато років!
З вдячністю —
сім’я ФІЛІПЧУКІВ.
м. Славута

Знай наших!

ВПРАВНИЙ ПРОГРАМІСТ
І… ЧЕМПІОН
ІЗ РУКОПАШНОГО БОЮ
Молодий працівник ПАТ «Хмельницькобленерго» Сергій Стахів став переможцем недавнього чемпіонату світу з бойових мистецтв у Польщі.
Власне, це вже не перше серйозне спортивне досягнення молодого рукопашника,
вихованця Хмельницької школи «СамсонПраво» Сергія Стахіва: у 2008 році в Харкові
він отримав «бронзу» на чемпіонаті світу з
військово-спортивних багатоборств. І ось іще
одна віха успіху в його спортивній біографії
— в результаті блискучих виступів спортсмена на чемпіонаті світу з бойових мистецтв
у польському місті Міколув він став бронзовим призером в індивідуальному заліку з рукопашного бою «конг-сао» (напівконтакт) та
одержав золоту медаль за перемогу з цього
виду бойових мистецтв у загальнокомандному заліку.
Що й казати, тренер Сергія — директор
школи «Самсон-Право», заслужений тренер
України, майстер спорту міжнародного класу
Гаррій Осєдлевич — може цілком заслужено пишатися таким учнем. Та й не лише він.
Адже Сергій Стахів працює інженером з програмного забезпечення відділу інформаційних технологій ПАТ «Хмельницькобленерго». По поверненні енергетика-спортсмена з
престижного міжнародного турніру колеги

щиросердно привітали його з цим визначним
спортивним результатом, побажали нових
професійних та спортивних звершень на славу Компанії та нашої держави загалом.
Р. БАЛЕМА.
Фото М. ШАФІНСЬКОГО.

З пояснювальної записки електрика: «Отримав
250 грамів спирту для протирання контактів. У процесі роботи надихався парів спирту, втратив самоконтроль і випив усе».
* * *
— Чому в кінотеатрі світло гасне поступово?
— Електрик повільно-повільно виймає вилку з
розетки…
* * *
Син електрика приходить додому з розпухлою
щокою.
— Що трапилося? — питає батько.
— Та в оси один кінець виявився неізольованим…

Разом із вами сміявся
Р. ЗАРІЧАНСЬКИЙ.
Над випуском працювали:
Павло Хорошенюк,
Ростислав Балема (комп’ютерна верстка),
Андрій СОЛОНИЦЬКИЙ, Лариса Полоневич
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