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ЖІНЦІ-ЕНЕРГЕТИКУ ВКЛОНІМОСЬ!
В усі часи жінки займають особливе місце в суспільстві, вони славляться своєю вродою, привабливістю, чарівністю, ніжністю. Сучасна жінка має свої
характерні риси, грає набагато важливішу роль у
суспільстві, ніж в давнину. Нове століття відкрило можливість тендітним особам достойно задіяти себе в усіх сферах життєдіяльності. На даний
момент не існує, напевно, такого поняття, як «заборонено для жінок». Природжена посидючість,
кмітливість і завзятість, жіноча мудрість, вміння
орієнтуватись в інформаційному просторі допомагають слабкій половині людства досягти гарного
результату.
В українському суспільстві доволі довго панував
стереотип, що головною соціальною роллю жінки
є роль матері і дружини, однак для повної самореалізації та успішності сучасної жінки важливі дві
складові — і сім’я, і робота. Доведено, що в бізнесі
нерідко високих результатів та успіху добиваються
саме жінки. І справа в тому, що жінки спроможні
побудувати серйозний бізнес, який ґрунтується не
тільки на емоціях, але й правильному дотриманні
системи організації праці, планування та досягнення цілей.
На сьогоднішній день в енергопостачальній компанії «Хмельницькобленерго» працює 790 жінок, а
це майже четверта частина загальної кількості персоналу, з них 356 — спеціалісти з повною вищою
освітою. Щодня нарівні з чоловіками жінки вирішують найскладніші виробничі та соціальні питання.
Їхня кипуча енергія, натхнення та оптимізм спрямовані на ефективний економічний розвиток Товариства. Вони з успіхом виконують завдання в кожному підрозділі, на важливих ділянках енергетики,
на таких посадах як електромонтери, контролери,
диспетчери, начальники дільниць, економісти, бухгалтери, інженери.
Багато жінок достойно представляють Товариство на керівних посадах, користуються високим
авторитетом у колективі та бездоганною діловою
репутацією, впроваджуючи новітні технології,
нормативи якості, процесний менеджмент та інше.
Такі жінки як головний бухгалтер Товариства, член
Дирекції Гаврилюк Алла Миколаївна, заступник головного бухгалтера Клібанчук Людмила Григорівна,
головний лікар санаторію-профілакторію Сьоміна
Ірина Миколаївна неодноразово відзначались нагородами та були занесені на Дошку Пошани ПАТ
«Хмельницькобленерго».
У Компанії створено всі умови, щоб кожна жінка
почувала себе щасливою, захищеною, впевненою
у своєму майбутньому завдяки постійній турботі, допомозі та підтримці Генерального директора
Шпака Олександра Леонідовича, заступника генерального директора з соціальних питань Вашеняка
Олексія Івановича, голови профкому Ковальчука
Валерія Васильовича, за що жінки колективу висловлюють велику вдячність. Їм є чим пишатись,
тому що Компанія має високий рейтинг, є однією
з кращих енергокомпаній в Україні, її досягнення
відомі і на міжнародному просторі.
Взірцем для поколінь енергетиків служать жінки-ветерани, про яких завжди пам’ятають:
- Крицька Ганна Семенівна — Заслужений енергетик СНД, Почесний енергетик України, нагороджена орденом «Знак Пошани» та багатьма грамотами і подяками, учасник бойових дій, пройшла
через жахи концтаборів, має великий життєвий
досвід, при тому завжди залишається мудрою,
чуйною жінкою;
- Коломієць Надія Порфирівна — нагороджена
орденом «Знак Пошани», працювала в Компанії 38
років;
- Сорокіна Раїса Петрівна — працювала в Компанії 43 роки економістом, начальником планового
відділу Хмельницьких південних електромереж;
- Рабійчук Ганна Полікарпівна — працювала в
Компанії 43 роки слюсарем з ремонту електроприладів;
- Козачок Євгенія Григорівна — працювала в
Компанії 36 років інженером ВТВ;
-Дитюк Тамара Михайлівна — працювала інженером енергозбуту;
- Власюк Галина Петрівна — працювала в Компанії 36 років диспетчером, начальником міського
енергозбуту;
- Малахова Клавдія Миколаївна — працювала
електромонтером цеху ремонту приладів обліку;
- Антонюк Олена Броніславівна — працювала за-

ступником головного бухгалтера Компанії;
- Браславець Ганна Михайлівна — працювала
інженером-інспектором відділу управління персоналом;
- Ченаш Галина Войцехівна — працювала інженером відділу організації збуту;
- Ярова Олена Сергіївна — працювала інженером служби збуту електроенергії;
- Чернюк Оксана Степанівна — працювала інженером відділу інформаційних технологій;
- Василевська Тетяна Миколаївна — працювала
інженером проектно-конструкторського відділу;
- Марцонь Ірина Афраїсівна — працювала бухгалтером централізованої бухгалтерії
та багато інших жінок-ветеранів праці. Честь
їм і хвала.
Кращі працівниці Компанії за сумлінну працю
відзначені нагородами органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, грамотами і
подяками.
В компанії «Хмельницькобленерго» є жінки,
удостоєні високих державних нагород за досягнення в енергетичній галузі та внесок у її розвиток:
нагороджені Знаком «Почесний енергетик
України»:
- Шкробот Олена Петрівна — колишній заступник начальника виробничо-технічного відділу Компанії;
- Бевз Галина Іванівна — колишній диспетчер
Полонського РЕМ;
- Морозова Марія Василівна — колишній інженер з організації експлуатації та ремонту розподільчих мереж Дунаєвецького РЕМ;
- Проценюк Лідія Миколаївна — електромонтер
з випробувань та вимірювань служби діагностики
електротехнічного обладнання Департаменту високовольтних електромереж;
нагороджені Знаком «Відмінник енергетики
України»:
- Поліщук Неоніла Іванівна — диспетчер Старокостянтинівського РЕМ;
- Калинюк Надія Федорівна — колишній диспетчер Ізяславського РЕМ;
- Василишина Олена Василівна — колишній технік підрозділу маркетингу та збуту електроенергії
Ізяславського РЕМ;
- Ремішевська Надія Степанівна — керівник групи Хмельницького міського енергозбуту;
- Куровська Ганна Андріївна — колишній інженер оперативно- диспетчерської служби Хмельницьких північних високовольтних електромереж;
- Харченко Ольга Ігорівна — начальник сектору
відділу оперативної інформації та звітності;
- Полоневич Лариса Михайлівна — начальник
відділу корпоративного управління;
- Сачалко Людмила Матвіївна — колишній інженер з організації експлуатації і ремонту розподільчих мереж Віньковецького РЕМ;
- Лисичина Надія Петрівна — колишній провідний інженер підрозділу маркетингу та збуту електроенергії Старокостянтинівського РЕМ;
- Колупаєва Марія Петрівна — інженер з організації експлуатації та ремонту розподільчих мереж
Кам’янець-Подільського міського РЕМ;
- Розумна Валентина Олександрівна — колишній
інженер виробничо-технічного відділу;
- Григор’єва Людмила Володимирівна — колишній керівник групи підрозділу маркетингу та збуту
електричної енергії Хмельницького району електромереж;
- Мирончук Наталія Трохимівна — технік підрозділу маркетингу та збуту електричної енергії Славутського району електромереж.
Про жінок «Хмельницькобленерго» можна говорити багато добрих та гарних слів. Своєю активною
життєвою позицією, розумом і працездатністю Ви
заслуговуєте на велику шану й глибоку повагу.
Традиційно з нагоди Дня 8 Березня у всіх трудових колективах влаштовується незабутнє свято, де
панують радість, щирі усмішки, на честь жінок звучать прекрасні слова, чудова концертна програма
та багато квітів і подарунків.
Зі святом Вас, дорогі жінки, доброго здоров’я
Вам, щастя, привітної долі, краси і любові, миру і
злагоди у Ваших оселях!

Лариса ПОЛОНЕВИЧ,
голова Жіночої ради
ПАТ «Хмельницькобленерго».

Любі жінки!
Від колективу енергопостачальної компанії «Хмельницькобленерго» та від мене особисто прийміть найщиріші вітання з Міжнародним жіночим днем 8 Березня — святом
весни, оновлення і краси!
В усі часи Ви є Берегинями родинного вогнища та домашнього затишку. Ми безмірно
вдячні Вам за ніжність, невтомну турботу і
терпіння, розуміння та підтримку. Ваша духовна щедрість, доброта і мудрість сприяють
збереженню миру, злагоди та стабільності у
всьому світі. Своєю активною життєвою позицією, розумом і працездатністю Ви заслуговуєте на велику шану й глибоку повагу в
суспільстві.
Від усієї душі бажаю Вам, дорогі жінки,
щастя і здоров’я, творчих успіхів, нев’янучої
молодості, краси, впевненості у своїх силах,
здійснення найзаповітніших мрій, світла, тепла і добробуту у Ваших домівках.
Нехай Вам завжди усміхається доля, кожен
день дарує Вам відчуття радості, любові,
гармонії, оптимізму та віри у майбутнє.
З найкращими побажаннями,
Олександр ШПАК,
генеральний директор
ПАТ «Хмельницькобленерго».

ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ № 136 від 27 лютого 2013 року
Про заохочення з нагоди Міжнародного жіночого дня
З першим подихом весни до нас приходить
свято — Міжнародний жіночий день, свято наших матерів, дружин, сестер, подруг, бабусь і
доньок.
Це свято увійшло в наше життя першими
квітами, щирими посмішками і справжніми чоловічими вчинками, бо жінка — це віра, надія,
любов, дбайлива берегиня родинного вогнища,
вона наполегливо й натхненно працює в усіх галузях народного господарства нашої держави.
Своєю потужною енергією, силою і відповідальністю живить наше буття яскравими барвами.
І саме жіноча, небайдужа й відповідальна
життєва позиція, як і буденна домашня праця, є
справжньою запорукою наших звершень, миру
і стабільності, духовного відродження. Ваша
соціальна і політична активність, доброта, мудрість і любов роблять наше суспільство благороднішим, світлішим, людянішим.
Четверту частину працівників ПАТ «Хмельницькобленерго» складають жінки, які своєю
працею та майстерністю вносять вагомий внесок у роботу Товариства, розвиток енергетики
всієї області, зміцнення економічної стабільності нашої держави.
Дотримуючись одвічних традицій українського народу, вклоняючись Вашій працелюбності та високому професіоналізму, щиро вітаю
Вас з Міжнародним жіночим днем, зичу Вам
особисто та Вашим родинам успіхів, нових здобутків у праці, жіночого щастя, сімейного благополуччя, бажаю здоров’я та добробуту, повсякденної уваги та любові, здійснення всіх ваших
мрій!
За сумлінну працю, особистий внесок у розвиток галузі енергетики області та з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня, —

НАКАЗУЮ:
1. Преміювати працівників Товариства, яких нагороджено Подякою Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України:
- Міщук Марію Демидівну – контролера енергонагляду Білогірського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
- Хоптяну Наталію Леонідівну – інженера підрозділу маркетингу та енергозбуту Віньковецького
РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго».
2. Преміювати працівників Товариства, яких нагороджено Почесними Грамотами Хмельницької
обласної державної адміністрації:
- Телегу Надію Миколаївну – інженера по договорах і режимах Шепетівського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
- Ткачук Нілу Борисівну – інженера по договорах і
режимах Кам’янець-Подільського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго».
3. Преміювати працівників Товариства, яких нагороджено Грамотами Хмельницької обласної Ради:
- Ліннік Світлану Євгенівну – керівника групи підрозділу маркетингу та енергозбуту Дунаєвецького
РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
- Федулову Олену Анатоліївну – провідного інженера відділу управління персоналом Дирекції
з управління персоналом і соціальних питань ПАТ
«Хмельницькобленерго».
4. Преміювати працівників Товариства, яким оголошено Подяки Хмельницької обласної державної
адміністрації:
- Пізнюр Тетяну Володимирівну – економіста Славутського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
- Стратійчук Людмилу Вікторівну – контролера
енергонагляду Кам’янець-Подільського міського
РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго».
(Закінчення на стор. 5)

3

№ 2-3 (186-187)
лютий-березень 2013 року

Вітання звідусіль

ВІНЬКОВЕЦЬКИЙ РЕМ

ВОЛОЧИСЬКИЙ РЕМ
Восьме березня — це
свято весни та всіх жінок.
Але особливо приємно
у цей день вітати жінок,
які пов’язали своє життя
з віповідальною, неспокійною та головне — важливою професією енергетика.
Визнаємо, що саме жіноча наполегливість та
відповідальність дозволяє вирішувати будь-які
виробничі завдання.
У Волочиському РЕМ
четверту частину усіх працівників складають жінки. Професійне ставлення
до роботи та порядність
дозволяють їм працювати
на різних посадах.

Робота
нашого
колективу
Віньковецького
району
електричних мереж
має свою специфіку.
Обслуговування ліній
електропередач — це
справа чоловічих рук,
розуму і вміння. Тому
недаремно в нас працює 56 мужчин. Але,
на щастя, поряд з
нами трудяться і наші
милі колеги — жінки. Їх нараховують в
нашій дружній сім’ї
16. І кожна з них посвоєму особлива. А в
роботі також віддаються сповна…
Насамперед, напевно, почну з нашого головного
бухгалтера — Ольги Олексіївни Годованої. У нашій
сфері вона працює понад 10 років. Свою роботу
знає досконало, має авторитет і повагу в колективі.
Завжди комунікабельна і щира з людьми, разом з
тим відповідальна в роботі. Свої знання і досвід передає молодшій колезі Людмилі Антонівні Бучуляк.
Видно, що хоча Людмила працює не так давно, але
вже добре освоїла ази своєї професії. Хоча обидві
жінки різні за віком і стажем, але успішно справляються зі своїми обов’язками.
Не менш відповідальною ділянкою виробництва
є служба енергозбуту. Саме над виконанням поставлених завдань із юридичними особами працюють Ганна Францівна Ткачук, Наталя Леонідівна
Хоптяна та Надія Василівна Пелехата. А побутових
споживачів обслуговують Антоніна Іванівна Ткачук,
Галина Сергіївна Атаманюк, які вже не один десяток
літ трудяться в РЕМі. Разом із ними працює Галина
Володимирівна Протас. Ці жінки — професіонали
своєї справи, завжди знаходять спільну мову зі споживачами. І у своїй діяльності керуються принципом : «Найвища цінність компанії — споживач».
Добре справляється зі своїми обов’язками з
нормування робочого часу кожного працівника,
економічної ефективності виробничих процесів
економіст Лариса Анатолівна Мушинська.
Немала ноша лягає на плечі діловода Ольги Петрівни Войтович. Вся виробнича документація ведеться з дотриманням вимог і своєчасно.

Відповідальна в роботі, завжди ретельно веде
касові операції касир Наталя Миколаївна Грицак.
Завжди коректно обслуговує абонентів, цю ж місію
вона виконує у профспілковому комітеті РЕМ.
Юридичний напрямок роботи вміло, професійно
здійснює юрисконсульт Інна Володимирівна Коваль.
Не можна не згадати інженера з програмного забезпечення Оксану Олексіївну Мельник, яка вміло
налагоджувала комп’ютерні системи, виконувала
ряд інших операцій, а зараз перебуває в декретній
відпустці.
Здійснює низку операцій з контролю за споживанням електричної енергії контролер енергонагляду Лариса Василівна Ситник.
Нещодавно влилась в колектив інженер лабораторії Тетяна Юріївна Дячук. Хоча молода, але перспективна, старанна й обізнана в будь-яких напрямках виробництва. Здається, що Тетяні все під силу.
Створює нам затишок і чистоту на робочих місцях
технічний працівник Лариса Павлівна Коровіцька.
Усі наші жінки милі, щирі, доброзичливі, з ними
легко і з задоволенням працюємо і відпочиваємо.
А в дома вони турботливі дружини, мами чи бабусі.
Хочеться напередодні жіночого свята щиро привітати наших колег, побажати їм щастя, здоров’я,
завжди весняного настрою і гарних успіхів у праці.

Успішно виконують свої обов’язки та завжди
підтримують чоловічу частину колективу такі працівники, як головний бухгалтер Козельська Г.М.,
бухгалтери Питуча Н.М., Юрчук Н.А., юрисконсульт
Легкодух М.М., комірник Шимчишина Р.А., економіст Андрушко С.А., касир Вербіцька В.П.та багато
інших.
Завжди усміхнено зустрічає усіх відвідувачів та
колег діловод Чубатюк О.І..
Чистоту в приміщеннях забезпечують прибиральниці Столярик Н.І. та Задворна В.Ц..
Найбільша ж частина жінок працює у підрозділі маркетингу та збуту електроенергії, і керівники
груп Красівська Л.О. та Горбатюк Л.Б. завжди уважні
та професійно витримані при роботі зі споживачами. Приклад із своїх керівників бере і решта персоналу — Сікорська Л.А., Пирогова О.В. Істратова Л.С.,
Солярчук Н.О., Молокопій В.М..
Особливу шану потрібно віддати жінкам, які при-

святили професії енергетика більше 30-ти років
життя — Деліті Л.А. та Задворній В.Ц..
Не забувають наші жінки і про основне своє покликання — народження та виховання дітей. Відрадно, що одразу п’ятеро працівниць (Петрук Л.П.,
Ярина С.П., Жабняк І.С., Яблонська С.В., Грех С.В.) на
даний момент перебувають у відпустці по догляду
за дітьми, які в майбутньому, можливо, і оберуть
професію енергетика.
Тож у цей день хочеться привітати усіх жінок ПАТ
«Хмельницькобленерго» зі святом краси і ніжності,
надії та кохання. Без Вашої підтримки, розуміння,
доброти неможливо уявити робочі будні енергетиків.
Від усього серця бажаємо Вам, здоров’я, краси,
радості, натхнення. Нехай ці прекрасні почуття дарують Вам наснагу для подальших життєвих успіхів
та нових починань.

Адміністрація Волочиського РЕМ.

НОВОУШИЦЬКИЙ РЕМ

Мар’ян МУШИНСЬКИЙ,
директор Віньковецького РЕМ.

ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ РЕМ

Директор Новоушицького РЕМ Іван МИХАЙЛИЦЯ дарує жінкам РЕМ та всієї Компанії віршовані рядки свого земляка Анатолія Пасічника. А ще — квіти сон-трави — дивовижного первоцвіту, який цієї пори
зустрічається на мальовничих новоушицьких схилах.
На фото (зліва направо): контролер столу довідок Л. Козлович, керівник розрахункової групи Т. Близнюк, технік із договорів В. Корженівська, діловод Н. Рекрутняк, інженер РМ Г. Карпенко, головний бухгалтер Н. Кернична, контролер столу довідок Є. Форинчук.

Дорогі колеги — представниці енергетичної
галузі нашого району!
Від чоловічого колективу Чемеровецького РЕМ
прийміть найщиріші сердечні вітання зі святом весни та любові, зі святом жіночої краси — 8 Березня.
У цей день хочеться висловити щиру вдячність
за ваш звитяжний труд, за добрі справи, за щире
серце. Своєю активною громадською позицією,
розумом і працездатністю ви заслужили повагу у
суспільстві. Ваша праця гідна пошани.
Сьогодні українська жінка — це не тільки любляча мати й господиня, але й керівник, політик,
науковець, вчитель, лікар. Так і в нашому підрозділі
жінка виконує роль керівника, інженера, електромонтера, контролера, а саме: начальник швейного
цеху Савчук Н.В., яка керує швейним цехом з восьми висококваліфікованих швачок; головний бухгалтер РЕМ Зюзіна Н.М., яка відповідає за фінансову
діяльність в РЕМі; інженер ВТВ Недоборська В.М.,
котра є надійним помічником головного інженера
РЕМ; Кожушко Н.А. — керівник розрахункової групи підрозділу маркетингу та збуту електроенергії;

Захарова Л.П. — інженер із побуту підрозділу маркетингу та збуту електроенергії. Не малу роль в Чемеровецькому РЕМ відіграють жінки- контролери,
які виконують нашу частину чоловічої роботи. Як і
в інших установах, у нашому підрозділі є жінки, які
слідкують за чистотою, порядком та гігієною — Іванова Н.М. і Ольховська Г.І..
Вже здавна було сказано: «З жінки починається
народ». І це справді так, адже сама природа поклала на жінку відповідальність за продовження людського роду.
Всю свою енергію і тепло ви віддаєте сім’ї, виховуєте дітей і онуків, дбаєте про добробут не тільки
своєї оселі, а й всього суспільства.
Тож нехай у кожному жіночому серці завжди
палає вогник любові, надії і приязні до людей, а в
кожній родині буде міцне здоров’я, тепло, затишок
та радість.
Зі святом Вас, дорогі жінки!
З повагою —

чоловічий колектив
Чемеровецького РЕМ.

З ДНЕМ 8 БЕРЕЗНЯ!
Знов струмки гомінкі Вас вітають,
Красну весну на крилах несуть.
Ми ж пісень вам найкращих співаєм
І спиваєм усмішок красу.
Від вітань сокровенно-привітних
Розпускається квітів букет,
В ньому свята сяйні колорити
І жіночої долі секрет.
Час такий — невгамована втіха.
Час весни — для сердечних зізнань.
Скрізь вітання доноситься стиха,
Мчать струмки в край рожевих
зібрань.
Вам даруємо квіти весняні,
Струни серця бринять кожну мить,
Соловіють думки на світанні
І від сну прокидається світ.
Хай відлунюють радість і втіха,
Величають омріяний день,
І слова, що звільнились від віхол,
Заплітаються в ноти пісень!
Анатолій ПАСІЧНИК.
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Вітання звідусіль

КВІТКОВА ФЕЯ З БУХГАЛТЕРІЇ

ШЕПЕТІВСЬКИЙ РЕМ:

СПРАВЖНІЙ
ЕНЕРГЕТИК
КАТЕРИНА
КОВТОНЮК
Працює в Шепетівському РЕМ тендітна жінка, досвідчений електромонтер, зразкова мати і господиня Ковтонюк Катерина Олександрівна.
Народилась Катерина Олександрівна в селі Коритне Білогірського району. Ще з шкільних років
захоплено спостерігала за дослідами, які проводив
вчитель фізики Хмелюк Іван Володимирович.
Одного разу в Коритне на весілля приїхали студенти з Камянець-Подільського сільськогосподарського технікуму. Після знайомства з ними Катерина Олександрівна вирішила: будь-що теж поступить до Кам’янця, тим більше, що там є відділення
електротехніки.
В 1975 році мрія збулась. У 1975-1979 роках вона
навчалась в Кам’янець-Подільському сільськогосподарському технікумі за спеціальністю — електрифікація сільського господарства.
В 1979 році прийшла працювати в Шепетівський РЕМ черговим електромонтером підстанції
111/35/10 «Городська». Ніхто і подумати не міг, що
від цієї худенької, маленької Каті залежить електропостачання потужної промисловості Шепетівки та

району.
За 25 років роботи черговим по підстанції можна пригадати чимало тривожних хвилин. І безсонні
ночі з десятками відключень, і аварії на обладнанні
підстанції, і коли хотілось розплакатись і втекти додому до сім’ї. До сьогоднішнього дня перед входом
в ОПУ підстанції «Городська» ростуть квіти на клумбах, виплеканих Катериною Олександрівною.
В 2004 році Катерина Олександрівна прийшла
працювати до енергозбуту і по сьогоднішній день
працює в сервісному центрі Шепетівського РЕМ,
обслуговує юридичних споживачів.
Разом з чоловіком Олександром Сергійовичем
(до речі, теж все своє життя працював електромонтером) побудували добротний будинок в Шепетівці, виховали двох дітей — Сергія та Дмитра. Зараз
бабусі допомагають четверо онучок — Вікторія,
Настя, Каріна і Аліна.
Зі святом 8 Березня шановну Катерину Олександрівну та всіх працівниць Шепетівського РЕМ щиро
вітає

вся чоловіча частина колективу.

Компетентний
керівник,
досвідчений і вправний
фахівець,
ділова,
завжди елегантна,
зібрана, вимоглива
до себе та до інших,
вміє вислухати і порадити... Все це про
нашу колегу — першого заступника головного бухгалтера
ПАТ «Хмельницькобленерго» Клібанчук Людмилу Григорівну.
Але я хочу розповісти не про це...
Мабуть, всі, хто хоч раз побував у кабінеті Людмили Григорівни, були зачаровані неймовірним
різноманіттям квіткових рослин. Тут барвиста
аглаонема та яскрава строманта, ніжний спатіфіліум та строгий фікус, золотистий кротон та зелений
пандантус, пухнаста папороть та кучерявий плющ,
прості фіалки та вишукані орхідеї... До кожної рослини вміло підібраний керамічний горщик. А всі
вони поєднані в гармонійній композиції.
Догляд за рослинами — приємна, але й дуже
клопітка праця. Адже одні рослини потребують
частого поливу, інші, навпаки, — від зайвої вологи
гинуть. Деякі квіти мають потребу у великій кількості світла, інші ж люблять тінь. Але кожній із них
потрібні увага та любов. Саме це й дарує Людмила
Григорівна своїм «вихованцям», а вони несуть «ков-

Це у нас!

ПРЯМУЮЧИ ДО ВЕРШИН ЯКОСТІ

У ПАТ «Хмельницькобленерго» відбулось 47-ме засідання клубу лідерів якості України. І це не випадково,
адже головою ради клубу є генеральний директор ПАТ
«Хмельницькобленерго» Олександр Шпак.
47-ме засідання Ради клубу лідерів якості України відкрив його президент Петро Калита. Він зазначив: важливим є те, що не лише виробники продукції досягають
вершин якості, а й ті компанії, що надають послуги, цілеспрямовано піднімаються до вершин досконалості. Такою
компанією і є «Хмельницькобленерго».
Генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго»
Олександр Шпак привітав учасників засідання та розповів
про кроки, які було зроблено компанією, аби досягти тих
високих результатів, які є сьогодні. Він, зокрема, поінформував, що «Хмельницькобленерго» було першим в Україні,
яке стало на шлях впровадження процесного менеджменту. Лише обравши ISO-9000 зрозуміли, що це наш шлях.
Крім того, в товаристві широко вивчається досвід передових країн і компаній.
Учасників зібрання привітали, а також високо оцінили
роботу ПАТ «Хмельницькобленерго» перший заступник
голови облдержадміністрації Вадим Гаврішко та заступник
Хмельницького міського голови Анатолій Нестерук. Вадим
Гаврішко відмітив, що «Хмельницькобленерго» є взірцем
безперервного вдосконалення, розвитку, впровадження
європейського та світового досвіду. Про співпрацю обласних енергетиків з міською владою, надійне енергопостачання міських енергоспоживачів говорив заступник Хмельницького міського голови Анатолій
Нестерук.
У ході візиту генеральний директор компанії Олександр Шпак ознайомив гостей з результатами впровадження системи управління якіс-

тю. Зокрема, на прикладі роботи сервісного центру обслуговування
споживачів. Неабияку зацікавленість учасників засідання викликали
раритетні радіоприймачі та телевізори, виставка творів місцевого художника Михайла Намистюка.
Гостям також представили зал відеоконференцзв’язку, як важливий
чинник у схемі управління товариством. Учасники засідання з великим
інтересом вислухали повідомлення заступника генерального директора Ярослава Петрусика про реалізацію принципів управління якістю

в товаристві, а також начальника відділу управління персоналом дирекції з управління персоналом і соціальних питань Віталія Гаврилюка
«Персонал — основа розвитку компанії».
Керівники кращих підприємств України та Білорусі побачили роботу
передових районів електромереж Хмельниччини, серед яких — Летичівський РЕМ, ознайомились з Меджибізьким сервісним пунктом. Саме
у цих підрозділах найбільш зримо проявляються риси європейської
моделі досконалості, високий
рівень якості надання послуг.
Своїми враженнями про
побачене поділилася Юлія
Гузкова — керівник служби
якості ВАТ «Бабушкіна кринка»
(Білорусь): «Дуже вразив персонал, який працює на цьому
підприємстві, взаємовідносини керівництва і персоналу. Усі
розуміють, для чого працюють,
проявляють високу зацікавленість у наданні якісних послуг
споживачам».
Клуб лідерів якості України
— це об’єднання кращих українських підприємств, які мають
статус призерів Українського
національного конкурсу якості. Цей конкурс проводиться
щорічно з 1996 року на засадах Моделі досконалості Європейського фонду управління
якістю. Неодноразовим його
переможцем і є ПАТ «Хмельницькобленерго». Тож досвід
хмельницьких
енергетиків
цілком слушно зацікавив усіх
учасників клубу. Бо, як зазначив Петро Калита — президент Української асоціації
якості, мета конкурсу саме
в тому, щоб сприяти українським компаніям у поступовому і безперервному вдосконаленні на
основі самооцінки та опанування найсучаснішого європейського і світового досвіду, вивченні досвіду лідерів якості України.
У ході зустрічі учасники підбили підсумки роботи ради клубу лідерів
якості України за минулий рік, а також обговорили плани на 2013-й рік.

П. НАТИК, П. ІВАНІВ.
Фото М. ШАФІНСЬКОГО.

ток свіжого повітря» в офіс, радують око і поліпшують настрій не лише своїй господині, але й усьому
нашому колективу.
«Люблю спостерігати, як із маленького паростка
виростає доросла, сильна та гарна рослина, і головне — вона живе, чує та відчуває мене, реагує на
мій настрій і навіть самопочуття, — каже Людмила
Григорівна. — А ось це моя найдорожча квіточка!»
— переводить сповнений неймовірної ніжності
і любові погляд на фотографію свого маленького
онука Дмитрика...
Ось така вона, наша колега — справжній професіонал, любляча мама, турботлива бабуся, квіткова
фея та й просто ЖІНКА.

Любов ДАРУН.
Фото Андрія СОЛОНИЦЬКОГО.

Актуально

АУДИТ — ІНСТРУМЕНТ
ЕФЕКТИВНОГО КЕРІВНИКА
Відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008
п.8.2.2 «Внутрішній аудит», «організація повинна проводити внутрішні аудити в заплановані проміжки
часу, щоб установити, чи відповідає СУЯ:
— запланованим заходам щодо
планування, організації і здійснення виробничої діяльності;
— вимогам самого стандарту;
— вимогам до СУЯ, які встановлені організацією;
— чи результативно була впроваджена СУЯ та підтримується».
З 2006 року, тобто з моменту
впровадження СУЯ в ПАТ «Хмельницькобленерго», фахівцями відділу управління якістю та інших
відділів товариства, які пройшли
відповідну підготовку, проводяться внутрішні аудити системи
управління якістю. Нині склад групи внутрішніх аудиторів нараховує
вже більше 20 фахівців товариства.
Аудити проводяться у всіх структурних підрозділах товариства та
РЕМ. Тобто раз на рік у кожному
підрозділі обов’язково проводиться один аудит, а у випадку наявності критичних невідповідностей
проводиться і позаплановий аудит.
Під час аудиту фіксуються усі виявлені невідповідності. Враховуючи вибірковий принцип аудиту, аудитори наголошують на тому, щоб
керівники самі звернули увагу на
інші напрямки діяльності підрозділу, де може виникнути аналогічна
невідповідність, і вжили заходів з
її запобігання. Робота з невідповідностями з боку керівника відділу
полягає в обов’язковій розробці
коригувальних дій з їх усунення.
Зауважу, що потрібно проводити не лише КОРИГУВАННЯ, тобто
безпосереднє усунення невідповідності. Потрібно вживати КОРИГУВАЛЬНІ ДІЇ, які включають в себе
безпосереднє усунення невідповідності і РОЗРОБКУ ДІЙ, направлених на ЗАПОБІГАННЯ виникненню
аналогічних невідповідностей в
інших напрямках роботи. Досвід
показує, що переважна більшість
керівників обмежується лише усуненням наслідків невідповідності і
не дошукується її причин, тим паче
— не вживає заходів з усунення
цих причин.
Також нагадаю про відомий
принцип роботи, так званий «цикл
Демінга P-D-C-A»: ПЛАНУЙ—ВИКОНУЙ—ПЕРЕВІРЯЙ—КОРИГУЙ. Перших три пункти керівники зазвичай виконують. Проблема — з четвертим, який передбачає розробку

коригувальних дій щодо виявленої
невідповідності та їх впровадження. Кроком вперед у цьому сенсі
буде розробка заходів, покликаних
запобігти виникненню невідповідностей по стосовно інших аналогічних напрямків роботи. Тобто,
маючи досвід усунення невідповідності, яка вже трапилася, керівник
може розробити ефективні заходи,
які унеможливлять виникнення невідповідностей в аналогічних напрямках роботи.
Під час аналізу невідповідностей
обов’язково враховуються витрати, які несе товариство, усуваючи
їх, у тім числі витрати на матеріали,
обладнання, машини, механізми,
людино-години і т.п. Тобто питання
функціонування СУЯ завжди йде
поруч з економічними показниками роботи будь-якого підрозділу.
Вчасно вживаючи запобіжні дії,
підрозділ товариства економить
кошти на повторному усуненні
аналогічної невідповідності. Також,
вживаючи запобіжних дій в інших
напрямках, економимо кошти на
усуненні невідповідностей, які могли статися.
Результативність — це головна
вимога стандарту ISO 9001, але потрібно йти далі і досягати не лише
результативності в роботі, але й
ефективності, тобто рахувати економічні показники роботи підрозділу. Нині аудитори виконують не
просто контролюючу функцію, як
раніше, а допомагають покращувати показники роботи Товариства.
Керівники підрозділів повинні добре розуміти, що для них набагато
вигідніше, якщо будь-яку проблему
першим виявляє аудитор, а не споживач (зовнішній або внутрішній)
або представник наглядового органу.
Аудит полягає в пошуку і аналізі
розбіжностей між реальним станом справ у підрозділі та вимогами
стандарту або інших нормативних
документів, якими керується підрозділ. Саме під час цієї перевірки
виявляться невідповідності і напрямки покращення, можливості
удосконалення діяльності підрозділу. Отже, керівники підрозділів
Товариства можуть і повинні використовувати аудит, як ефективний
інструмент аналізу діяльності і пошуку напрямків покращення ефективності роботи.

Валерій ГЕРАСИМЧУК,
начальник відділу
управління якістю.
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5. Преміювати працівників Товариства, яким оголошено Подяки Хмельницької обласної Ради:
- Жанжан Олену Миколаївну – інженера підрозділу маркетингу та енергозбуту Городоцького РЕМ
ПАТ «Хмельницькобленерго»;
- Кліменко Тетяну Анатоліївну – начальника сектору відділу розподілу балансів та роботи з ринком
електроенергії Дирекції з маркетингу та енергозбуту
ПАТ «Хмельницькобленерго».
6. Нагородити працівників Грамотами Товариства
та преміювати:
- Возну Олену Володимирівну – діловода Старокостянтинівського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
- Гедзун Валентину Василівну – головного бухгалтера Старосинявського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
- Жишкевич Наталію Григорівну – електромонтера
з експлуатації електролічильників служби метрології ПАТ «Хмельницькобленерго»;
- Іваху Оксану Валеріївну – провідного інженера
підрозділу маркетингу та енергозбуту Хмельницького РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
- Коваль Наталію Миколаївну – майстра виробничої служби цеху ремонту приладів обліку Дирекції з
маркетингу та енергозбуту ПАТ «Хмельницькобленерго»;
- Красівську Ларису Олександрівну – керівника
групи підрозділу маркетингу та енергозбуту Дунаєвецького РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
- Кульбачинську Людмилу Володимирівну – економіста Красилівського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
- Мельничук Ірину Володимирівну – начальника
дільниці Ізяславського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
- Нечай Наталію Василівну – комірника Меджибізького ЦЦР Департаменту РМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
- Паламарчук Валентину Володимирівну – прибиральницю адміністративно-господарського відділу Дирекції з матеріально-технічного постачання
та капітального будівництва ПАТ «Хмельницькобленерго»;
- Репецьку Людмилу Василівну – контролера енергонагляду Теофіпольського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
- Савчук Ольгу Миколаївну – завідувача господарством дільниці господарського обслуговування
Департаменту високовольтних електромереж ПАТ
«Хмельницькобленерго»;
- Стиньо Тетяну Василівну – комірника Деражнянського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго».
7. Оголосити Подяку Товариства з преміюванням:
- Білоус Олесі Вікторівні – юрисконсульту Полонського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
- Колодій Ользі Петрівні – прибиральниці службових приміщень Хмельницького міського РЕМ ПАТ
«Хмельницькобленерго»;
- Корчинській Оксані Віталіївні – прибиральниці
службових приміщень ЛОК СП «Яблуневий сад» ПАТ
«Хмельницькобленерго»;
- Лисак Альоні Володимирівні – прибиральниці
службових приміщень Новоушицького РЕМ ПАТ
«Хмельницькобленерго»;
- Литвин Валентині Василівні – керівнику сектору централізованої бухгалтерії Фінансової дирекції
ПАТ «Хмельницькобленерго»;
- Мазур Оксані Володимирівні – інженеру відділу
управління якістю Дирекції з розвитку управління
та інформаційних технологій ПАТ «Хмельницькобленерго»;
- Паладій Тетяні Айварівні – діловоду канцелярії
апарату управління ПАТ «Хмельницькобленерго»;
- Сігіль Інні Василівні – техніку підрозділу маркетингу та енергозбуту Чемеровецького РЕМ ПАТ
«Хмельницькобленерго»;
- Ступіній Майї Андріївні – контролеру енергонагляду Летичівського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
- Чабан Наталії Йосипівні – бухгалтеру Хмельницького міського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго».
8. Преміювати жінок, працюючих в Товаристві,
згідно зі списком, що додається.
9. Виплатити одноразову матеріальну допомогу
непрацюючим жінкам-пенсіонерам, які вийшли на
пенсію з підрозділів Товариства.
Шановні працівниці та пенсіонерки ПАТ «Хмельницькобленерго», низький уклін Вам та щира вдячність за працю, за жіночу мудрість та материнську
любов, за самовідданість і розуміння, за Вашу ніжність та чуйність.
Нехай Ваш дім повниться любов’ю і радістю. Хай у
Вас завжди весніє на душі!

Генеральний директор
О.Л. ШПАК

НА ВІЙНІ, ЯК НА ВІЙНІ...

15 лютого з нагоди Дня пам’яті воїнів-інтернаціоналістів та 24-ої річниці виведення
радянських військ з Афганістану громадськість області вшановувала воїнів-інтернаціоналістів. Разом із представниками
обласної, міської влади, політичних партій,
громадських організацій, підприємств, установ данину шани воїнам-інтернаціоналістам
віддали й представники ПАТ «Хмельницькобленерго». Вони поклали вінки живих квітів до
хмельницького пам’ятника воїнам — учасникам локальних воєнних конфліктів на території
інших держав.
…Вони рідко дістають із шухляди медалі «За відвагу» та інші бойові нагороди. Хіба що — малим
онукам показати. Та ще на отакі публічні «оказії», як
бесіда із газетярами та телевізійниками. Але раз на
рік, саме 15 лютого, обов’язково піднімають поминальну чарку за тих, хто не повернувся з кривавих
гір Афгану…
Зараз ці троє енергетиків живуть і працюють у
Старій Синяві. А колись їм судилися різні воєнні
шляхи-дороги, проте однаково — афганські. Їх і
згадують. По-військовому стримано, скупо…
Олег ЮРКОВСЬКИЙ, майстер дільниці металевих виробів Старосинявського ЦЦР:

— У вересні 1983 року призвали мене до лав
Радянської Армії. У грудні, після карантину, потрапив до ДРА. Служив два роки у десантно-штурмовій бригаді, завершив службу в званні старшини. Зі
мною, пригадую, служили хлопці з Віньковецького,
Хмельницького, Кам’янець-Подільського районів…
На військових вантажівках, в колоні на бензовозі
сколесив усю північну частину Афганістану: Кундуз,
де була наша база, Хайратон, Ташкурган, МазаріШаріф, Кабул, Джилал-Абад, Хайзабад, (називає ще
з десяток афганських населених пунктів, і ти дивуєшся, з якою неймовірною точністю в’їлися вони в
пам’ять воїна — Авт.)… Перевозив пально-мастильні матеріали для частин і з’єднань 40-ї Армії…
Як сьогодні, пам’ятаю такий епізод: 17 серпня
1985 року ми, отримавши в Союзі нові бензово-

Лист у номер

зи, верталися на базу. І по дорозі з Хайратона на
Поліхумрі потрапили під гранатометний обстріл
душманів. Я тоді якимось дивом залишився живий,
отримав контузію… Лежав у госпіталі місяць, потім
повернувся до своєї частини. Командування одразу
ж представило мене до медалі «За відвагу»…
В ПАТ «Хмельницькобленерго» я працюю вже
п’ятнадцять років, і дуже пишаюся цим. Постійно
відчуваю підтримку з боку нашого генерального
директора Олександра Леонідовича Шпака та керівництва РЕМу, за що щиро вдячний. Минулого
року захворіла дружина — О. Шпак допоміг. Сам
лежав в обласній лікарні після операції, — теж допомогли...
Віталій ПРИЛИПКО, слюсар цеху металоконструкцій Старосинявського ЦЦР:

— Вересень 1982 року… Після проходження карантину в Кушці мене направляють в Афганістан.
Пустеля, військові палатки, спека під 60 — такою
мене зустріла та чужа країна...
Служив я у 66-й бригаді Першого батальйону
під Айбаком. Був оператором-навідником. Ми охороняли водогін, бензомагістраль, колони, а також
брали участь у десантно-штурмових операціях. Поруч служили хлопці з Чернівців, зі Львова, Вінниці,
а ще буряти, узбеки…
Пригадую один «перепльот» — один із багатьох,
в яких довелося потрапити: Ташкурган, виїзд на перевал Саланг. Однополчанин, родом зі Львова, потрапив на міну, а мене вибуховою хвилею відкинуло, отримав контузію, поранення осколками… Після лікування повернувся в частину, потім захворів

на черевний тиф і малярію — і знову два
місяці інтенсивного лікування в госпіталі
в Кундузі. Потім, після чотирьох місяців у
частині, направили дослужувати у Ташкентській області…
Ось уже12 років слюсарем в обленерго. Планую поїхати в наш «Яблуневий
сад» — здоров’я підправити…
Олександр ЧЕРНИШ, контролер відділу маркетингу Старосинявського РЕМ:

— Потрапив я в Афганістан у лютому 1986 року
після «учебки» в Батумі як водій БТР. А саме — у
провінцію Лашкаргах, за 30 км від Пакистанського
кордону. Служив у розвідувальному взводі Кандагарської бригади. Однією з головних наших задач
було перешкоджати завезенню зброї для душманів.
Небезпечних епізодів можу розказати багато…
Колони по 200-300 машин охороняти було непросто. Я служив у такому місті, де обстріли, розриви
мін були явищем частим. На моїх очах трапилося
чимало смертей…
Там, в Афгані, ми мужніли не за літами. За два
роки там повністю мінялося наше ставлення до
життя, до таких понять, як чоловіча дружба, вірність, взаємопідтримка, побратимство…
З 1996 року я в РЕМі — контролером. Роботу
свою люблю і ціную, розумію її важливість…
А ще кожен із цих мужніх, бувалих у бувальцях чоловіків сказав, що звістку про направлення на службу у ту пекельну «гарячу точку»
зустрів без тіні смутку. А чи сумніваються у важливості, недаремності тої військової місії? «Ми
виконували свій інтернаціональний обов’язок.
Тоді патріотизм, почуття обов’язку, як ви знаєте, були на висоті. Тому коли нам казали: «Ви
йдете захищати південні рубежі Батьківщини»
— то ми все так і сприймали. Та й, зрештою, наказ є наказ…»

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора та з сімейних архівів
О. Юрковського і В. Прилипка.

ВЕЛИКА ВДЯЧНІСТЬ ЗА МИЛОСЕРДЯ

Світ, як кажуть, не без добрих людей. У цьому я і моя родина
вкотре переконалися, коли до нас прийшла біда.
Дружина захворіла. Діагноз немилосердний — рак. І почалися
суворі випробування: операція, хіміотерапія... Кожен розуміє, що
це не лише страждання, але й великі гроші. А ми з дружиною пенсіонери, тому розраховувати мали лише на допомогу своїх дітей.
І як же ми були приємно вражені, коли нас не залишили
наодинці в складному становищі генеральний директор ПАТ
«Хмельницькобленерго» Шпак Олександр Леонідович та весь
дружній колектив Теофіпольського РЕМ на чолі з директором
Борболюком Василем Миколайовичем, головою профкому Куц

Людмилою Михайлівною.
Щира вдячність Вам не лише за надану матеріальну допомогу, але й підтримку у важку хвилину. Міцного здоров’я Вам,
довгих років життя, родинного благополуччя, миру й злагоди.
Нехай обминають Вас біди та печалі, а домівки наповнюються
радістю та веселим багатоголоссям дітей.
Віктор МАРТИНЮК,
пенсіонер, колишній заступник начальника
Теофіпольського РЕМ з енергозбуту.
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Захоплення

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
НА ДОЗВІЛЛІ ТВОРИТЬ БІСЕРОМ
ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»
Товариство зобов’язане щороку скликати Загальні збори акціонерів (Збори). Річні Загальні
збори проводяться відповідно до Закону України
“Про акціонерні товариства” та Статуту не пізніше
30 квітня наступного за звітним року. У цьому році
за ініціативою акціонера НАК “Енергетична компанія України”, що володіє пакетом акцій у розмірі
25% статутного капіталу + 1 акція, Збори намічено
провести 18 квітня із запропонованим ним порядком денним. Організація проведення Зборів
передбачає досить складну процедуру підготовки
із дотриманням нормативних вимог, до яких відноситься затвердження порядку денного, складу
Реєстраційної комісії, дати складення переліку
акціонерів, за яким надсилається письмове повідомлення кожному акціонеру про проведення
Зборів, дати складення переліку акціонерів, які
мають право участі у Зборах, тексту повідомлення,
бюлетенів голосування Наглядовою радою, а також
погодження з Фондом державного майна України.
Повідомлення про проведення Зборів розсилається кожному акціонеру рекомендованими листами
не пізніше ніж за 30 днів до дати скликання, розміщається у друкованих засобах масової інформації
та на офіційному сайті Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
Кожний акціонер має право внести пропозиції
до питань, включених до порядку денного Зборів,
а також щодо нових кандидатів при їх обранні до
складу органів Товариства, кількість яких не може
перевищувати кількісного складу кожного з органів, у порядку, визначеному законом. Пропозиції
вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за 7 днів до
дати проведення Загальних зборів.
Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками
5 або більше відсотків простих акцій, підлягають
обов’язковому включенню до порядку денного
Зборів. У такому разі рішення Наглядової ради Товариства про включення питання до порядку денного не вимагається.
Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному. Повідомлення про зміни у порядку денному надсилається також кожному акціонеру рекомендованим листом.
Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають

право на участь у Загальних зборах, складеного в
порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. З жовтня 2013 року
відповідно змін до Закону “Про депозитарну систему України” передбачено право участі у Зборах
акціонерів, які уклали відповідний договір зі Зберігачем. Реєстрацію акціонерів (їх представників)
проводить Реєстраційна комісія, яка обирається
Наглядовою радою Товариства.
На розгляд Загальних зборів акціонерів — Вищого органу управління акціонерним товариством
виносяться питання, віднесені відповідно до норм
законодавства до виключної компетенції зборів, а
також можуть розглядатися інші питання діяльності, в тому числі і ті, що віднесені до компетенції
інших органів управління.
До порядку денного Зборів акціонерів ПАТ
«Хмельницькобленерго», що відбудуться 18 квітня
2013 року, включені наступні питання:
1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Хмельницькобленерго»
та затвердження регламенту роботи Загальних
зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «Хмельницькобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго» за
2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Хмельницькобленерго» за 2012 рік.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії
ПАТ «Хмельницькобленерго» за 2012 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ
«Хмельницькобленерго» за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за
підсумками роботи ПАТ «Хмельницькобленерго» у
2012 році.
8. Про затвердження розміру, порядку та строку
виплати річних дивідендів за підсумками роботи
ПАТ «Хмельницькобленерго» у 2012 році.
Від належної підготовки Загальних зборів акціонерів багато в чому залежить рівень їх проведення
та прийняття рішень.

Енергетики сміються

«ВИРІШУВАТИ ВАМ,
ЧОЛОВІКИ!»
У незвичному амплуа виступає у цьому номері газети
«Енергія» широко відомий у Компанії та й далеко за її межами
завідувач музею енергетики Микола ШАФІНСЬКИЙ. Хоча… чого
ще очікувати від достоту творчої людини, як не розмаїття та
багатогранності хисту?..
Отже, з нагоди Міжнародного жіночого дня і просто для
підняття настрою — кілька відносно жіночих віршованих
гуморесок і, на наш погляд, вельми дотепна та актуальна
карикатура від Миколи ШАФІНСЬКОГО:

Лариса ПОЛОНЕВИЧ,
начальник відділу
корпоративного управління.

Благодійність

ДОПОМОГА І ПІДТРИМКА —
ЗАПОВІДНИКУ «МЕЖИБІЖ»
Нещодавно
у Меджибожі
відбулися
громадські
слухання у вигляді
круглого столу
на тему: «Проект
Стратегії розвитку
і діяльності
Державного
історикокультурного
заповідника
«Межибіж» на 20132023 роки».
У цьому заході взяли
участь перший заступник голови Летичівської
райдержадміністрації
Анатолій Файдевич, Меджибізький селищний голова Тамара Гуцалюк, головний архітектор «Укрзахідпроектреставрації» (м. Львів) Остап Василина,
представники Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, відділу охорони пам’яток історії та культури
у Хмельницькій області, музейних закладів, туристичних фірм, а також обласної організації Національної спілки архітекторів, Подільського екологічного товариства, Громадської ради при облдержадміністрації, духовенство, науковці заповідника,
спонсори та небайдужі до долі установи краяни.
Презентуючи проект Стратегії поважній аудиторії, директор державного історико-культурного заповідника «Межибіж» Олег Погорілець зробив акценти на пріоритетах у розвитку музейної та заповідної справи в Україні, сильних і слабких сторонах
діяльності заповідника, визначив стратегічні цілі та
механізми їх реалізації. В процесі обговорення всі
учасники прийняли відповідну резолюцію і домовилися, що всі висловлені пропозиції будуть враховані при затвердженні стратегічного документу.
Під час громадських слухань відбулося і від-

Роботу в енергетиці не можна назвати легкою, але поруч із мужніми чоловіками в цих непростих буднях знаходять своє місце і тендітні жінки.
Так, в Ярмолинецькому РЕМ серед 89-ти працюючих
трудиться 21 жінка, тобто майже кожен 4-й працівник.
Поза робочим часом кожна знаходить себе в певних уподобаннях. Контролер енергонагляду відділу
по роботі з юридичними особами Ярмолинецького РЕМ Чубак
Галина Володимирівна
займається рукоділлям
— власноруч виготовляє вишукані композиції з бісеру (на фото).
Її та усіх наших
колег,
представниць
прекрасної половини
людства, я від імені ярмолинецьких чоловіків-енергетиків щиросердечно вітаю зі святом 8 Березня. Будьте
завжди любимими та
Сергій ГУЦАЛ,
щасливими, молодими
директор
і усміхненими!
Ярмолинецького РЕМ.

МЕТАМОРФОЗА

Петро підійшов до буфетної стійки,
Моргнувши, бармена поближче призвав.
— Налий-но вина мені того міцного,
Що в п’ятницю кум мене ним частував.
— Яка була марка? — той стиха питає. —
Вина в нас багато, попробуй вгадай:
Мадера чи херес, портвейн чи кадарка,
А може, шампанське? Ти сам вибирай.
— Не знаю я точно яка була марка,
Ти сам розберися, на те ти й бармен.
Коли я в той вечір додому добрався,
То двері відкрила Софія Лорен.

Бо запаху від неї не лишилось,
Ні на сорочці, ні на майці не лишилось…
О, Господи, прости і відведи!
А висновок? Він є.
Хоча й невтішний.
(Із кожної проблеми вихід є).
Що краще: бути чесним,
Та вважатись грішним,
Чи — з точністю до навпаки?
Не буду я порад давати.
Вирішувати вам, чоловіки.

Микола ШАФІНСЬКИЙ.

ПРОБЛЕМА

криття виставки робіт відомого художника Валерія
Франчука, присвяченої річниці з Дня народження
Тараса Шевченка, а також нагородження номінантів акції «Благодійник 2012 року». Відрадно,
що одним із найщедріших благодійників і справжніх партнерів ДІКЗ «Межибіж» визнав публічне
акціонерне товариство «Хмельницькобленерго».
Заступник Генерального директора Компанії з
управління персоналом і соціальних питань Олексій Вашеняк отримав із рук директора заповідника
Почесний диплом, яким Компанію нагороджено за
активну матеріальну та організаційну підтримку
ДІКЗ «Межибіж». О. Вашеняк, передавши учасникам слухань щирі вітання і найкращі побажання від
Генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександра Шпака, від його імені запевнив
Олега Погорільця в тім, що музейні працівники й
надалі матимуть від енергетиків не лише надійне
електропостачання, але й всіляку іншу допомогу та
підтримку.

Ростислав БАЛЕМА.
Фото Миколи ШАФІНСЬКОГО.
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До директора заскочив
Тип зухвалий на хвилинку.
— Я прошу вас дуже, дайте
Днів п’ятнадцять відпочинку!
Справа в тім, що я женюся,
Й наречена моя хоче,
Щоб запомнити це свято,
Десять днів провести в Сочі.
— Ну так десять! А навіщо
Ще п’ять днів тобі там грітись?
— Як навіщо? Щоб за п’ять днів
Я знайшов на кім женитись!..

БЕЗ ВИНИ ВИНУВАТИЙ

Чоловік прийшов з роботи пізно:
Чи то нарада там якась була, чи звіт.
Але ревнива — до безглуздя — жінка
І не питала в чому річ, щоб дав одвіт .
Вона дошукувалась вперто компромату,
«Рентгенячи» сорочку і штани,
А не знайшовши, розкричалась на всю хату:
— Ти зраджуєш мені, і не темни!
Але до чого ти вже докотився
І як спотворились твої смаки:
До жінки лисої ти ходиш, нечестивцю,
Бо й волосинки ніде не знайти.
Вона не тільки лиса, а ще й бідна,
Хоч би купив їй парфумерної води,

Над випуском працювали:
Павло Хорошенюк,
Ростислав Балема (комп’ютерна верстка газети),
Андрій СОЛОНИЦЬКИЙ (фотоколаж на стор. 2),
Лариса Полоневич
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