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Дорогі подоляни!
Від імені колективу ПАТ «Хмельницькобле-

нерго»  та  від  себе  особисто  вітаю  Вас  зі  
світлим  та  величним святом  Христового Во-
скресіння. 

Чудо Воскресіння Христового несе  нам  пе-
ремогу віри, надії та любові, добра над злом, 
світла над темрявою, торжество  істини та 
справедливості. Духовне  відродження  нації, 
порозуміння і мудрість надихають  нас  на  до-
брі  та  праведні  справи. Кожен із нас сприй-
має свято Великодня з відкритою душею і 
чистими помислами, відчуттям  радісної  бла-
годаті  та  віри  в краще майбутнє.

У цей Великий, Світлий день від щирого 
серця  бажаю  Вам і Вашим родинам  Божої  
милості  та благословення, терпимості, злаго-
ди, щастя і здоров’я, миру та спокою у серцях, 
світла й тепла у Ваших оселях.

Христос воскрес! 
З найкращими побажаннями, 

Олександр ШПАК,
Генеральний директор 

ПАТ «Хмельницькобленерго»,
депутат обласної Ради. 

Дорогі ветерани 
Великої Вітчизняної війни!

Шановні подоляни!
Від імені колективу компанії  «Хмельниць-

кобленерго» та від себе особисто сердечно  
вітаю Вас з нагоди 68-річниці Перемоги у 
Великій Вітчизняній  війні, символу героїчно-
го минулого, величі духу і братства народів, 
мужності і самопожертви  визволителів  в  
ім’я  незалежності  рідної  землі.             

Ми у вічному боргу перед учасниками ві-
йни, які  пронесли через  лихоліття  любов та 
відданість Вітчизні,  схиляємося  у доземно-
му  поклоні  перед  їх героїзмом і  подвигом. 
Обов’язок прийдешніх поколінь — бути гід-
ними продовжувачами справи переможців.

Вічна слава героям, яким ми завдячує-
мо свободою та мирним небом, світла  їм  
пам’ять, низький уклін  за  мужність та не-
зламність духу!

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

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

З найкращими побажаннями, 

Олександр ШПАК,
Генеральний директор                                     

ПАТ «Хмельницькобленерго»,
депутат обласної ради.

У ці святкові дні ми щиросердно, тепло вітаємо учасників 
бойових дій у Великій Вітчизняній війні — пенсіонерів 
Товариства, трудова біографія котрих нерозривно пов’язана з 
ПАТ «Хмельницькобленерго». Свого часу працюючи на різних 
посадах, вони доклали чималих зусиль до становлення та розвитку 
електроенергетики нашого краю. Це:

Гарієвський Микола Іссидорович (Апарат управління)
Дідик Степан Олексійович (Департамент РМ, Меджибізький ЦЦР)
Крицька Ганна Семенівна (Департамент ВЕМ)
Коваль Григорій Омелянович (Департамент ВЕМ)
Лохвіцький Генріх Іванович (Віньковецький РЕМ)
Клім’ятенко Іван Тимофійович (Дунаєвецький РЕМ)
Жоган Петро Карпович (Славутський РЕМ)
Панасюк Олександр Іванович (Славутський РЕМ)

Бажаємо вам щастя, здоров’я, оптимізму, довголіття, всіх земних 
благ, шановні наші ветерани! 

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

Отож у недавній Міжнародний день пам’яті Чорнобиля прогресивна 
українська громадськість віддала данину пам’яті всім, хто прийняв на 
себе цей страшний удар. Із сумом та вдячністю згадали ми тих, кого за-
брав у нас Чорнобиль. Доземно вклонилися вогнеборцям, охоронцям 
правопорядку, лікарям, водіям — усім, хто усував наслідки катастрофи 
та боровся за життя людей на потерпілій території. У мітингах-реквіє-
мах та церемоніях покладання квітів до пам’ятників «Героям Чорноби-
ля — пожежникам» і «Героям та жертвам Чорнобиля» у Хмельницькому 
взяла участь і чимала делегація від публічного акціонерного товари-
ства «Хмельницькобленерго».

Тих, кого гартував нещадний вогонь Чорнобиля, у Товаристві нині — 
43. Є й, до речі, цілі сім’ї чорнобильців. Так, свого часу жили і працюва-
ли в тих краях подружжя  Наталія Григорівна та Олександр Євгенович 

Жишкевичі. Та після катастрофи доля закинула їх на Хмельниччину. 
Нині вона — електромонтер служби метрології, а він — заступник 
начальника служби релейного захисту, автоматики і контрольно-ви-
мірювальних приладів ДВЕМ. А ще серед чорнобильців — й керівник 
групи матеріально-технічної комплектації  ДВЕМ Іван Іванов, інженер 
відділу організації збуту Іван Глабчастий, стрілець та начальник ко-
манди служби охорони Володимир Сергійчук і Леонтій Марцонь, во-
дії служби механізації і транспорту Дирекції з матеріально-технічного 
постачання та капітального будівництва Валерій Балацький, Михай-
ло Крентовський, Фахраддін Вердієв, муляр Старокостянтинівського 
РЕМ Василь Лемещук, водій автокрана Городоцького РЕМ Володимир 
Огородник та багато інших. Не з розповідей знають ці люди про жа-
хіття Чорнобиля. Вони — очевидці і учасники тих страшних подій в 
історії людства… 

Колишні ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи, пере-
горнувши ту драматичну сторінку життя, нині сумлінно трудяться, ко-
жен на своїй посаді, примножуючи спільні здобутки ПАТ «Хмельниць-
кобленерго». Тож керівництво Компанії не лишень у скорботні дати, 
а повсякчас  робить усе, щоб вони були оточені увагою та турботою. 
Насамперед це стосується їхнього здоров’я. Ось і цього разу окремим 
наказом по Компанії передбачено оздоровлення енергетиків-чорно-
бильців у санаторії-профілакторії «Яблуневий сад». Окрім того, їм ви-
плачено суттєву матеріальну допомогу.

Ростислав БАЛЕМА.  

Мільйони наших 
земляків пережили 
жахи фашистського 
полону у часи Великої 
Вітчизняної війни. Со-
тні тисяч з них так і не 
дочекалися визволен-
ня і загинули в таборах 
смерті. 11 квітня люд-
ство відзначає Між-
народний день визво-
лення в’язнів фашист-
ських концтаборів та 
вшановує пам’ять без-
невинно загиблих.

У ПАТ «Хмельниць-
кобленерго» свято 
бережуть пам’ять про 
ветеранів війни, по-
стійно оточують їх ува-
гою та піклуванням. 
У день відзначення 
визволення в’язнів 
концтаборів представ-
ники Компанії відвіда-
ли ветерана енерге-
тики Ганну Семенівну 
Крицьку, трудова ді-
яльність якої тісно 
пов’язана із станов-
ленням енергетики 
краю та енергопостачальної компанії «Хмель-
ницькобленерго», передали їй подарунки.

Важко повірити, що на долю цієї маленької 
тендітної жінки випали страшні випробуван-
ня голодомору та воєнних лихоліть, які вона 
достойно витримала завдяки великій сили 
духу та віри у перемогу. Під час Великої Ві-
тчизняної війни їй довелося зазнати жахів 
фашистських концентраційних таборів Ра-

венсбрюк та Бухенвальд. На її дівочі плечі 
випали жорстокі тортури, голод, виснажлива 
праця до знемоги, знущання і приниження 
від нацистських наглядачів, проведення на 
ній дослідів з медпрепаратами та медичних 
експериментів. Але Ганна Семенівна завжди 
знаходила в собі сили чинити опір, боротися 
за життя та свободу, незважаючи на суворі 
покарання за непокору, вистояла наперекір 
усім незгодам.

Завдячуючи своїй чу-
довій пам’яті, спогадами 
про пережите у ті часи 
Ганна Семенівна охоче 
ділиться на сторінках 
газет, у програмах радіо 
та телебачення, при зу-
стрічах із соратниками, 
друзями, працівниками 
Компанії.

А в енергетиці Ганна 
Семенівна розпочала 
свою діяльність у 1951 
році як молодий спеці-
аліст після закінчення 
Київського гідромеліо-
ративного інституту. За 
багаторічну сумлінну 
працю, вагомий особис-
тий внесок у розбудо-
ву електроенергетики 
Хмельниччини Крицька 
Г.С. нагороджена ор-
деном «Знак Пошани», 
отримала звання Почес-
ного енергетика Украї-
ни, Заслуженого енерге-
тика СНД.

Колектив Компанії 
висловлює глибоку 
повагу та вдячність 

Ганні Семенівні за проявлену нею муж-
ність в ім’я кращого майбутнього та щиро 
зичить їй доброго здоров’я, активного 
довголіття, благополуччя та уваги, світла 
й тепла, здійснення заповітних бажань та 
звершення багатьох добрих справ.

Лариса ПОЛОНЕВИЧ.
Фото Миколи ШАФІНСЬКОГО. 

Вітання

Люди твої, енергетико

Скорботна дата

МУЖНІЙ ЖІНЦІ — ВДЯЧНІСТЬ І ПОВАГА

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА ЧОРНОБИЛЬСЬКА…
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Назва РЕМ Енергозбутова 
діяльність

Експлуатація 
електромереж

Охорона 
праці

Загальний 
рейтинг

ВІНЬКІВЦІ 18 12 12 18
ГОРОДОК 19 12 1 21
ДЕРАЖНЯ 2 6 1 3
ДУНАЇВЦІ 14 8 1 12

м.КАМ.-ПОДІЛЬСЬКИЙ 12 9 12 11
КАМ.-ПОДІЛЬСЬК. р-н 1 4 1 1

НОВА УШИЦЯ 12 12 1 14
м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 21 5 1 19
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ р-н 9 3 12 7

ЧЕМЕРІВЦІ 4 12 12 8
ЯРМОЛИНЦІ 5 1 1 2

БІЛОГІР’Я 11 12 21 10
ВОЛОЧИСЬК 6 7 12 6

ІЗЯСЛАВ 22 12 12 22
КРАСИЛІВ 15 12 1 16
ЛЕТИЧІВ 7 2 12 5

ПОЛОННЕ 17 12 1 17
СЛАВУТА 8 12 1 9

СТАРОКОСТЯНТИНІВ 3 9 1 4
СТАРА СИНЯВА 16 12 12 15

ТЕОФІПОЛЬ 20 9 12 20
ШЕПЕТІВКА 10 12 21 13

Мовою цифр

ХТО ВИМПЕЛ НЕСЕ, 
А ХТО — ЗАДНІХ ПАСЕ 

Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за 3 місяці 2013 року

Віктор МАКСИМЕЦЬ,
начальник відділу оперативної інформації та звітності.

У сесійній залі Хмельницької міської 
ради нещодавно вшанували переможців 
щорічного Подільського регіонального 
рейтингу популярності «Людина року», 
заснованого газетою міської ради «Про-
скурів».  

Відрадно, що лауреатом престижного рей-
тингу в номінації «Меценат» став генеральний 
директор ПАТ «Хмельницькобленерго» Олек-
сандр Шпак.

Хмельницький міський голова Сергій Мель-
ник в урочистій обстановці вручив дипломи 
лауреатам, котрих професійне журі визнало 
гідними цього високого звання за підсумками 
рейтингу 2012 року. Вітаючи високоповажну 
аудиторію, міський голова зазначив, що ця 
нагорода — знак визнання та вдячності від 

громади міста. Він також побажав усім міцно-
го здоров’я, благополуччя, добра і наснаги.

Фото М. ШАФІНСЬКОГО.

ПАТ «Хмельницькобленерго» впевнено 
та послідовно розвиває систему управ-
ління якістю. Це засвідчив і недавній дво-
денний семінар для представників з якості 
всіх структурних та 
відокремлених під-
розділів Компанії, 
проведений фахів-
цями відділу управ-
ління якістю (ВУЯ).

Упродовж семі-
нарських занять, що 
їх відкрив заступник 
генерального дирек-
тора — директор з 
розвитку управління 
та інформаційних тех-
нологій Ярослав Пе-
трусик, інженери ВУЯ 
Оксана Мазур, Оксана 
Бура та Валентин Сте-
панцов детально роз-
повіли представникам 

з якості про застосування новітніх методик 
управління документацією, коригувальні та 
запобіжні управлінські дії, порядок прове-
дення внутрішніх аудитів і онлайн-анкетувань 

із питань якості тощо.
Начальник відділу 

управління якістю Ва-
лерій Герасимчук пе-
реконаний у великій 
практичній корисності 
подібних навчань, адже 
вони покликані вдо-
сконалювати функціо-
нування в Компанії сис-
теми управління якістю 
відповідно до міжна-
родного стандарту ISO 
9001-2008 та суттєво 
підвищувати результа-
тивність роботи пред-
ставників з якості.

Фото 
А. СОЛОНИЦЬКОГО.

У Навчально-методичному центрі ци-
вільного захисту та безпеки життєдіяль-
ності Хмельницької області нещодавно 
закінчилося навчання групи директорів та 
заступників директорів РЕМ ПАТ «Хмель-
ницькобленерго». 

Організатором та куратором його був 
начальник штабу цивільного захисту ПАТ 
«Хмельницькобленерго» Валерій Мельник. 
Упродовж цих двотижневих курсів енерге-
тики ретельно вивчили системи оповіщення 
та розвідки під час надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного характеру, засоби 
індивідуального захисту, методику організа-
ції навчального процесу з цивільного захис-
ту на місцях тощо. Після чого вони отримали 
офіційне посвідчення про те, що пройшли 
функціональне навчання та перевірку знань у 
сфері цивільного захисту. Це означає ще біль-

шу готовність підрозділів Компанії до різного 
роду надзвичайних ситуацій.

Фото А. СОЛОНИЦЬКОГО.

Троє працівників ПАТ «Хмельницько-
бленерго» отримали сертифікати внутріш-
нього аудитора системи управління якіс-
тю, що відповідає вимогам ISO 9001-2008.

Відтепер економіст відділу праці і зарплати 
Наталія Кухар, інженери відділу управління 
проектами Олександр Швець та Дмитро Кра-
сильников кваліфіковано братимуть участь у 
внутрішніх аудитах та сприятимуть впрова-
дженню в Компанії міжнародних стандартів 
якості.

На урочистій церемонії вручення сертифі-

катів перед колишніми слухачами семінару 
з аудиту, що проводився в Українсько-Поль-
ському центрі Хмельницького національного 
університету, з вітальними словами виступи-
ли директор центру Георгій Драпак, прорек-
тори університету, професори Олег Шинка-
рук та Микола Йохна, директор департаменту 
економічного розвитку і торгівлі Хмельниць-
кої облдержадміністрації Андрій Прусецький. 
Вони висловили впевненість у тому, що набуті 
на семінарі глибокі знання обов’язково ста-
нуть новоприбулим аудиторам у пригоді.

Двоє працівників ПАТ «Хмельницько-
бленерго» стали дипломантами ХІІ Всеу-
країнського конкурсу «Молодь — енерге-
тиці України». 

Щорічний відкритий конкурс молодих вче-
них та енергетиків «Молодь — енергетиці 
України» цього разу був присвячений 50-й 
річниці Міністерства енергетики і вугільної 
промисловості України. Його організаторами 
виступили Міністерство енергетики та вугіль-
ної промисловості України, Міністерство осві-
ти та Відділення фізико-технічних проблем в 
енергетиці НАН України, Національний тех-
нічний університет України «КПІ», ГО «Рада 
старійшин енергетиків України», Українське 
ядерне товариство, Рада молодих енергети-
ків України, Науково-технічна спілка енерге-
тиків та електротехніків України.

В.о. заступника директора Хмельницького 
міського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго» 
Ігор Поліщук отримав диплом лауреата пер-
шого ступеня конкурсу  у номінації «Енерго- 
збереження та енергоменеджмент» за свою 

наукову роботу «Smart Grid: досвід та пер-
спективи запровадження в Україні». Диплома 
другого ступеня у цій же номінації удостоївся 
директор Ярмолинецького РЕМ Сергій Гуцал. 
Він представив роботу на тему «Правильний 
вибір режиму роботи нейтралі електроме-
режі 10 кВ та типу силових трансформаторів 
10/0,4 кВ — один з основних аспектів енер-
гетичної та економічної ефективності елек-
тричних мереж 10 кВ».

Працівники Компанії здобували перемогу у 
гідному, сильному суперництві. Адже учасни-
ками цього престижного конкурсу були біль-
ше ста молодих науковців і практиків із 15-ти 
регіонів України та 16-ти вищих навчальних 
закладів, в тому числі 20 молодих працівни-
ків енергетичних підприємств та 20 наукових 
співробітників. 

А урочиста церемонія нагородження пе-
реможців та призерів конкурсу відбулася 11 
квітня у залі Вченої ради НТУУ «Київський по-
літехнічний інститут».

Добірку підготував Р. БАЛЕМА.

Будні трудові

Працівники департаменту високо-
вольтних електромереж ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» проводять планові 
ремонт та обслуговування високоволь-
тних ліній електропередачі. 

Бригада Василя Войтюка (на фото) що-
дня прочищає просіки у чагарниках та 
лісосмугах, аби ті не створювали загроз 
для нормального функціонування ліній, а 
отже — для стабільного, безперебійного 
енергопостачання. Окрім того, фахівці де-
партаменту поновлюють постійні знаки на 
опорах високовольтних ліній, які були по-
шкоджені суворими погодними умовами 
минулої зими. 

Бригада В. Войтюка має обстежити та 
провести подібні роботи на 480-кіло-
метровому відрізку ліній. Загалом же у 
Хмельницькій області нині, використову-
ючи кожну погідну годину, інтенсивно пра-
цюють сім бригад ДВЕМ.

Р. БАЛЕМА.
Фото М. ШАФІНСЬКОГО.

А починається вона, оптимізація елек-
тромереж, саме отут, у кабінеті  директора 
РЕМ Сергія Берладіна (на фото). Застелене 
детальними картами району, схемами лі-
ній електропередачі, робоче місце цього 
молодого, завзятого керівника нагадує 
справжній штаб. Сергій Миколайович звик 
особисто тримати руку на пульсі всіх про-
цесів, ретельно зважувати, перевіряти на 
очікувану ефективність кожне своє управ-
лінське рішення. І все це — на чіткій науко-
вій основі.

Б. РОСТЕНКО.
Фото  А. СОЛОНИЦЬКОГО.

Наші новини

НА ЧІТКІЙ НАУКОВІЙ ОСНОВІ
Триває інтенсивна оптимізація електромереж у Чемеровецькому РЕМ. І навіть 

погодні особливості цьогорічної весни не стали місцевим енергетикам на заваді.

ЕФЕКТИВНО ВИКОРИСТОВУЮТЬ 
КОЖНУ ПОГІДНУ ГОДИНУ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ У НОМІНАЦІЇ «МЕЦЕНАТ»

ЗАДЛЯ ЕФЕКТИВНІШОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЯ…

ПОЛКУ АУДИТОРІВ КОМПАНІЇ ПРИБУЛО

ГОТОВНІСТЬ — ПІДВИЩЕНО!

МОЛОДІ, ТА НЕ ЗЕЛЕНІ… 
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Подія

Вже здалеку на вулиці у Заслучному 
видно автовишку, чути звук бензопил… 
Підходимо ближе. Дізнаємося: то працює 
бригада Віктора Михайлюка (на фото) — 
майстра Чернелівської виробничої діль-
ниці Красилівського РЕМ. Фахівці РЕМ 
розчищають трасу лінії електропередачі, 
готують робоче місце для підрядної ор-
ганізації, працівники якої не відстають — 
тут-таки встановлюють опори, монтують 
електропроводи… 

Отак, від опори до опори, і відбувається 
реконструкція ліній електропередачі у цьому 
красилівському селі. Зусиллями працівників 
місцевого РЕМ та підрядної організації у на-
селеному пункті проводиться повна перебу-
дова повітряних ліній 0,4 та 10 кВ із викорис-
танням самоутримних ізольованих проводів. 
Окрім того, — заміна старих опор на нові, 
встановлення нових розванта-
жувальних підстанцій.

Заслучненський сільський го-
лова Олександр Дьомінов при-
гадує, як  на письмове звернен-
ня мешканців села про перепа-
ди напруги у мережі до депутата 
обласної ради, генерального 
директора ПАТ «Хмельницько-
бленерго» Олександра Шпака 
незабаром надійшла конкретна 
відповідь: до вас виїдуть наші 
спеціалісти. І справді, приїхала 
бригада, обстежили лінії елек-
тропередачі. Одразу ж було ви-
рішено встановлювати додатко-
ві підстанції і проводити рекон-
струкцію ліній. 

«Ось, як бачите, вже почалася 

робота мехколони, — каже сільський 
голова. — На 20 тисяч гривень з міс-
цевого бюджету ми закупили 40 ву-
личних ліхтарів: одночасно проводи-
тимемо зовнішнє освітлення…»

О. Дьомінов від усієї громади 
села щиро дякує керівництву 
Компанії. Адже реконструкція 
ПЛ вирішує низку проблем. Меш-
канці Заслучного (а це не мало, 
не багато — 460 дворів) тепер не 
потерпатимуть через перерви в 
електропостачанні чи нестабіль-
ну напругу. 

Жителі ж села на незручності, пов’язані з 
тимчасовим відключенням від електромере-
жі, не нарікають. Всі розуміють: те, що робить-
ся, — на ліпше. 

 «У Заслучному, яке входить у цьому році в 
інвестпрограму, зараз будуємо дві розванта-
жувальних підстанції і півтора кілометра ме-
реж», — деталізує хід реконструкції директор 
Красилівського РЕМ Анатолій Лісков. Потім 
згадує про недавні досягнення Красилівсько-

го РЕМ: минулоріч за інвестпрограмою про-
кладено 24 кілометри на СІП і збудовано сім 
розвантажувальних підстанцій. 

З директором РЕМ їдемо до Кузьмина. Тут 
уже виструнчилися вулицями новопрокла-
дені повітряні лінії електропередачі. «Не так 
давно, в грудні-січні, провели в цьому селі 
2,6 кілометра лінії на СІП, — пояснює А. Ліс-
ков. — Дві лінії вивели зі старої ЗТП, побуду-
вали КТП-384… Скоро будемо тут вуличне 
освітлення монтувати…»

…Повертаємося із Красилівського РЕМ 
із приємними враженнями від побачено-
го-почутого: поліпшення стану електрич-
них мереж як один із найважливіших на-
прямків роботи ПАТ «Хмельницькобле-
нерго» триває тут активно і впевнено. 

А це ж бо — запорука постачання якісної 
електроенергії кожному споживачеві.

І ще один пам’ятний епізод: лелечій парі, 
яка облюбувала для гнізда одну зі старих 
електроопор у Кузьмині, красилівські 
енергетики ту опору турботливо залиши-
ли. Але це вже — інша історія…

Ростислав БАЛЕМА.
Фото Андрія СОЛОНИЦЬКОГО.

Репортаж

Загальні збори  є важливою подією у житті акціонерного то-
вариства, де  акціонери (власники) вирішують головні питання 
його функціонування, такі як визначення основних напрямків 
діяльності Товариства, збільшення (зменшення) статутного 
капіталу, затвердження Положень про органи управління, за-
твердження річного звіту, звітів органів управління та значних 
правочинів, розподіл чистого прибутку, виплата дивідендів, 
обрання членів Наглядової ради і Ревізійної комісії, виділ, лік-
відація Товариства тощо.    

18 квітня  2013 року  у ПАТ «Хмельницькобленерго»  від-
булися річні Загальні збори акціонерів, на яких розглядалися 
підсумки діяльності Товариства  за 2012 рік. Збори були іні-
ційовані акціонером НАК «Енергетична компанія України», у 
власності якого перебувало 25 відсотків Статутного капіталу 
Товариства.  У Зборах  взяв  участь представник  Фонду  дер-
жавного  майна України  із  45-ти  відсо-
тковим  пакетом акцій. 

Відкрив Загальні збори акціонерів Ге-
неральний директор Товариства Олек-
сандр Шпак, який ознайомив присутніх 
із порядком  денним, регламентом робо-
ти зборів та надав пропозиції щодо об-
рання Лічильної комісії, Голови та Секре-
таря Загальних  зборів  акціонерів.  

За  результатами голосування  за-
тверджено звіт Виконавчого органу  про 
результати фінансово-господарської ді-
яльності за 2012 рік та визначення осно-
вних напрямків діяльності Товариства 
на 2013 рік, звіт Наглядової  ради,  звіт 
та висновки Ревізійної комісії, а також 
річну фінансову звітність за 2012 рік, під-
тверджену незалежною аудиторською 
компанією. Усі рішення з питань  поряд-
ку денного було підтримано переваж-
ною більшістю, майже 100 відсотками 

голосуючих акцій. 
Одне  із  актуальних питань  для  акці-

онерів — розподіл прибутку  та  визна-
чення  дивідендів — вирішилося  таким  
чином:   чистий прибуток, отриманий за 
підсумками роботи ПАТ «Хмельницько-
бленерго» у 2012 році, спрямовано:

— 30 % — на  виплату дивідендів
— 5 % — до резервного фонду 
— 65 % — до фонду розвитку вироб-

ництва.
У звітах органів управління та Гене-

рального директора Олександра Шпака 
підкреслювалося, що Товариством до-
сягнуто високих результатів діяльності 

та поставлених цілей. Створено всі умови для  подальшого 
успішного розвитку та забезпечення інтересів акціонерів з ме-
тою отримання прибутку, збільшення розміру дивідендів, під-
вищення ринкової вартості акцій та капіталізації ПАТ «Хмель-
ницькобленерго». Товариство динамічно розвивається, по-
кращує результати господарської діяльності,  має  потужний 
виробничий  та  інтелектуальний потенціал і висококваліфі-
кований персонал. Стратегія Товариства базується на макси-
мальному задоволенні потреб споживачів, запровадженні 
ефективних інвестиційних проектів, вдосконаленні інтегро-
ваної системи управління завдяки глибшому застосуванню 
процесного менеджменту відповідно до стандартів  ISO 2001,  
ISO 14001, OHSAS 18001, BC 27001, системи автоматизованого 
управління ресурсами та розвитку інформаційних технологій. 

Лариса ПОЛОНЕВИЧ.
Фото Миколи ШАФІНСЬКОГО.

У ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» ВІДБУЛИСЯ 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ



4 № 4-5 (188-189)
квітень-травень 2013 року

З історії електроенергетики

72 роки тому фашистська Німеччина, ві-
роломно порушивши всі норми міжнарод-
ного права, напала на нашу країну, тодіш-
ній Радянський Союз. День початку війни 
став найжорстокішим випробуванням ра-
дянського народу. Коли вогняний вал сві-
тової війни докотився до кордонів СРСР, 
почався відлік незабутніх важких днів не-
ймовірної нелюдської напруги духовних і 
життєвих сил народів Радянського Союзу. 

Це була найстрашніша і найкровопро-
литніша в світовій історії війна, основний 
тягар якої ліг на плечі простих людей. Були 
страшні поразки, загибель цілих армій, 
здача великих територій, паніка і т.п. По-
ловину величезної країни було зруйнова-
но і спалено, загинуло мільйони мирних 
жителів і солдатів. Але навіть у ті страшні 
часи в народу не виникало відчуття пораз-
ки… 

ВИПРОБУВАННЯ...
ВІЙНОЮ

Війна стала серйозним випробуванням 
для всього народного господарства країни, 
в тому числі і для енергетики. Грандіозну ро-
боту провів радянський народ із розвитку 
народного господарства за роки виконан-
ня плану ГОЕЛРО і впродовж передвоєнних 
п’ятирічок. На початок 1941 року сумарна 
потужність електростанцій перевищувала 11 
млн. кВт. Лінії електропередачі — кровонос-
ні судини промисловості — створили новий, 
індустріальний пейзаж на неосяжних про-
сторах країни, а загальна протяжність їх до-
сягла 23 тис. км. З повною віддачею працював 
Дніпрогес, який мав 9 турбін по 62 тис.кВт. — 
найпотужніша гідроелектростанція Європи, 
краса і гордість радянської гідроенергетики. 
В той час швидкими темпами розвивалась ін-
дустрія Донбасу. Через це відчувалася неста-
ча електроенергії, тому швидкими темпами 
будувалась Курахівська ДРЕС Донбасенерго. 
22 червня 1941 року якраз вступили до ладу 
перший котел і турбіна нової потужної елек-
тростанції, а радіо передало повідомлення 
про напад фашиської Німеччини... 

Та війна котилася по Україні неспішним ко-
ричневим валом, наперекір повній впевне-
ності і переконаності, що ворог ось-ось буде 
зупинений і отримає нищівну відсіч. І Дер-
жавний Комітет Оборони (ДКО) розробляє 
план евакуації українських електростанцій. 
Найкрупнішими із них були Дніпровська ГЕС 
— 600 МВт, Дніпродзержинська ДРЕС — 200 
МВт, що входили в Придніпровську енерго-
систему, і Криворізька — 44 МВт.

Підписані директиви щодо невідкладних 
заходів з охорони електростанцій, підстанцій, 
електромереж: через бомбардування воро-
жої авіації. Найбільш уразливі частини енер-
гетичного устаткування вирішено закрити 
щитами, загородити мішками з піском і бетон-
ними плитами.

Формуються аварійно-відновлювальні ко-
манди, підготовляються запасні частини, де-
талі і цілі агрегати. Проводиться камуфляж 
покрівель електростанцій. Високі димові тру-
би, що могли служити орієнтиром для бом-
бардувальників, вкорочуються.

В 1941 році була включена потужна ЛЕП 
напругою 220 кВ, яка з’єднувала дві крупних 
енергосистеми півдня — Донбаську і При-
дніпровську, а Курахівська ДРЕС якраз стоя-
ла між ними. Ця лінія дозволяла в часи піків 
ранкових і вечірніх навантажень запускати 
на повну потужність Дніпрогес і передавати 
електроенергію в індустріальний Донбас, де 
не вистачало пікової потужності, а вночі, під 
час спаду навантажень, навпаки, потужність 
теплових електростанцій Донбасу направля-
ти в Придніпровську систему. Розвантажений 
Дніпрогес за цей час накопичував воду, готу-
ючись до покриття пікових ранішніх і вечірніх 
навантажень.

Все ж у надії на те, що ворог ось-ось буде 

зупинений, демонтаж Дніпродзержинської ЕС 
проводили дрібними агрегатами. Та за декіль-
ка днів фашисти потужними танковими коло-
нами проривають нашу оборону. І прийма-
ється рішення демонтувати котлоагрегати, 
генератори, а розподільчі пристрої підірвати.

ЗІ СЛЬОЗАМИ НА ОЧАХ — 
ПІДРИВАЛИ…

На черзі прославлений Дніпрогес. В енер-
гетиків серце обливалося кров’ю від думки, 
що цей архітектурно-енергетичний об’єкт по-

трібно не тільки демонтувати, а й підривати. 
Справа в тому, що гребля ГЕС була ідеальною 
переправою через 
річку. Вона мала два 
шляхи, які дозволя-
ли перекинути з од-
ного берега на іншій 
будь-яку військову 
техніку і особовий 
склад. Німецьке ко-
мандування також 
оцінювало цю спо-
руду з точки зору 
як гідростанції, так 
і переправи, тому 
бомбило залізнич-
ний міст, що був 
нижче за течією на 
2-3 км. Через те було 
прийняте рішення: 
демонтувати все, що 
можливо, а решту 
— замінувати і піді-
рвати залежно від 
ситуації.

Важко описати той 
стан душі підрив-
ників, але іншого виходу не було: німці вже 
впритул підійшли до греблі і вели вогонь по 
лівому березі. Прогримів потужний вибух, і 
вода зі страшним ревом, широким потоком, 
перекриваючи артилерійську канонаду, ри-
нула донизу…

Евакуація одночасно тривала і на лівобе-
режній території України, але тут ще працю-
вала частина крупних заводів, що виробляли 
озброєння, а через зупинку енергопостачан-
ня з Дніпрогресу деякі заводи почали зупи-
нятися. І тут важливу роль зіграла ЛЕП-220 кВ 
Дніпро-Донбас, та ненадовго. Тільки водна 
перешкода — Дніпро — і впертий опір ра-
дянських військ дали можливість провести 
підготовчі роботи з демонтажу устаткування 
електростанцій Донбасу. Одна з них — флаг-
ман радянської теплоенергетики — Зуївська 
ДРЕС, яка мала рекордну для того часу потуж-
ність — 350 тис. кВт. Тільки на двох ЕС, — цій 
і Сталіногорській, що під Москвою, — були 
установлені два унікальних, радянського ви-
робництва агрегати: турбіни і генератори по 

100 тис. кВт. кожний. Це був світовий рівень, і 
енергетики гордилися цим.

Так ось, цю електростанцію потрібно було 
демонтувати, а що залишиться — підірвати. 
Для роздумів часу вже не вистачало: загарб-
ники, форсувавши Дніпро, швидко просува-
лись по південній частині України. Дні і ночі 
йшли демонтажні роботи, весь колектив Зу-
ївської ДРЕС  працював не покладаючи рук. 
П’ять потужних турбогенераторів по 50 тис.
кВт і один 100-тисячний вже стояли на плат-
формах. Головні частини армії вже відійшли, 

залишилися невели-
кі заслони, а саперні 
частини повідоми-
ли, що вони повинні 
підірвати залізничні 
колії. Вивезти по-
тужні трансформа-
тори вже не було 
часу. Вирішили під-
ривати. Вверх зді-
йнялася чорно-біла 
хмара, а на висоті 
30-50 метрів стався 
ще один вибух. Це 
наверху загорілось 
і вибухнуло транс-
форматорне масло. 
Полум’я охопило і 
решту трансфор-
маторів і баків з 
в і д п р а ц ь о в а н и м 
маслом. Це був про-

щальний салют Зуївці, другій після Дніпрогесу 
найкрупнішій електростанції України.

Такі ж події в 1941 — на початку 1942 років 
відбувалися на решті територій Радянського  

Союзу, від Ленінграда до Кавказу. І 
скрізь ціною героїчних зусиль енер-

гетикам вдалося врятувати від захоплення 
ворогом найцінніше енергетичне устаткуван-
ня.

КИЇВСЬКА 
СИТУАЦІЯ

У середині 1934 року 
місто Київ стало столи-
цею України. Потреби 
в електроенергії різко 
зросли. Останні роки 
перед війною для київ-
ських енергетиків були 
особливо напруженими: 
вводилися нові потуж-
ності, удосконалювалася 
структура управління, 
впроваджувалися засоби 
автоматики… На кінець 
30-х років закінчується 
будівництво Київської 

районної електростанції (КРЕС ) потужністю 
70300 кВт і ТЕЦ – 24000 кВт, крім них, працю-
вало ще 4 дизель-моторних ЕС. Таким чином, 
до 1941 року потужність енергосистеми Киє-
ва перевищувала 120000 кВт, і розпочалися 
роботи з об’єднання системи Київенерго із 
системами Донбасенерго і Дніпроенерго че-
рез ЛЕП 110 кВ.

З початком війни всі електростанції були 
захищені зенітними батареями і додатковим 
захистом найголовнішого устаткування — 
металевими листами, бетонними плитами, 
мішками з піском. Але з фронту приходили  
тривожні вісті, і в кінці серпня Наркомат елек-
тростанцій СРСР приймає рішення розпочати 
евакуацію персоналу і обладнання електро-
станцій у розпорядження Ураленерго. Загаль-
на потужність демонтованих і евакуйованих 
турбогенераторів становила 83,3 мВт, паро-
продуктивність котлів — 286 т/год, потуж-
ність 50 трансформаторів — 113 МВА.

19 вересня 1941 року Київ був залишений 
нашими військами. Німецько-фашиським за-
гарбникам вдалося захопити в полон чимало 
київських енергетиків. Їх кинули до концтабо-
рів Дарниці і Борисполя. Декому вдалося ви-
рватись із полону і перейти лінію фронту. Ви-
явлених у концтаборах енергетиків фашисти 
під страхом смерті змусили вживати заходів із 
відновлення виведеного з ладу енергетично-
го обладнання.

На електростанціях міста створювалися 
групи опору. Робота проводилась методом 
«тихого саботажу». Завдяки цьому деякі елек-
тростанції було приведено до більш-менш 
працездатного стану лише на початку зими. 
Але й вони працювали з великими перебо-
ями. Найбільш активних учасників цих груп 
було схоплено і після катувань розстріляно.

З перших днів після звільнення Києва (6 
листопада 1943 року) і до закінчення війни 
працівники київських енергопідприємств без 
техніки, матеріалів і обладнання самовідда-
ною працею відновили надійне електропос-
тачання важливих об’єктів міста.

Першою вдалося запустити стару ЕС опер-
ного театру потужністю 150 кВт. Електро-
освітлення з’явилося в госпіталі, лікарнях, 
важливих установах, розташованих в центрі 
міста. Наприкінці 1943 року до Києва прибув 
енергопоїзд потужністю 2000 кВт. Пуск енер-
гоустановки потяга дав змогу подати елек-
троенергію для виконання робіт з відбудови 
київських електростанцій, а також для осно-
вних споживачів і водогону, хлібозаводів та 
інших підприємств. У квітні 1945 року було 
введено в експлуатацію перший відновлений 
агрегат по тужністю 12 МВт на ТЕЦ-3.

ДАТИ
            ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ! 

Закінчились безкінечно довгі місяці і дні 
відступу 1941-1942 років. Розпочався наступ 
радянських військ. В міру того як відкочував-
ся фронт в результаті наступальних операцій 
Червоної Армії, тут же в другому ешелоні 

ВІТЧИЗНЯНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА.

Підірвана гребля Дніпрогесу

Запеклі бої за  Дніпрогес...

Жіночий внесок у Перемогу
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військ просувались оперативні групи район-
них енергетичних управлінь в складі квалі-
фікованих енергетиків з великим досвідом 
роботи в військових умовах — донбаська, 
київська, дніпровська, харківська, кримська і 
одеська.

У вересні 1943 року всього через 1,5-2 го-
дини після звільнення Зуївської ДРЕС група 
енергетиків Ростова і Донбасу прибули на 
електростанцію. Вона горіла, в багатьох міс-
цях була замінована. Розмінувавши, гасили 
всім поселенням, відрами, живим конвеєром. 
На ранок вогонь відступив, а на другий день 
зі всіх кінців Донба-
су почали стягува-
тись кадри енерге-
тиків, котрі з різних 
причин не встигли  
своєчасно еваку-
юватись. Почалася 
відбудова однієї з 
найкрупніших елек-
тростанцій країни 
— Зуївської ДРЕС.

Головне завдан-
ня енергетиків в 
ході наступу, яке 
потрібно було ви-
рішувати в перші 
дні звільнення міст 
і областей, — дати 
е л е к т р о е н е р г і ю . 
Без неї не можна 
було відкачувати воду із затоплених шахт, до-
бувати вугілля, відбудовувати заводи і фабри-
ки, пускати водогони і трамваї, одне слово, 
створювати мінімальні життєві умови. Щоб 
забезпечити більшу цілісність електростан-
цій, важливо було зайняти їх вчасно і таким 
чином зберегти їх від знищення, яке завжди 
готовили фашисти при відступі. Заздалегідь 
підготовлені групи енергетиків вривалися на 
об’єкти нерідко одночасно з військами. Так 
була врятована гребля Дніпровського гідро-
вузла.

Енергетика, як завжди, виявилася голов-
ною ланкою у справі відродження народного 
господарства. Величезну допомогу надавали 
енергетикам місцеві партійні органи. Вони не 
тільки посилали кращих людей на відбудову, 
але й забезпечували місцевими матеріаль-
ними ресурсами. Чи потрібно говорити, що 
умови відбудови різнилися від нормального 
будівництва нових електростанцій або під-
станцій: тут (особливо в перший період) все 
потрібно було робити на місці, про ритмічне 
постачання годі було говорити і годі було че-
кати отримання нового устаткування з таких 
же зруйнованих заводів. Потрібно було «лі-
кувати» понищене. А руйнування виявилися 
дуже великими, «лікування» — складним, а 
«лікарі» раніше з такими «хворобами» не зі-
штовхувалися.

Велику роль у відновленні енергетичного 
господарства звільнених районів відіграли 
пересувні залізничні електростанції потуж-
ністю 750, 1200 і 1500 кВт. Турбінна і електрич-
на частини цих електростанцій комплекту-
валися устаткуванням з дрібних заводських 
і комунальних електростанцій, а джерелом 
пари для турбін слугували потужні парово-
зи серії ФД. Пересувні електростанції дали 
першу енергію шахтам Донбасу і рудникам 
Запорізько-Криворізького регіону. Тільки 
протягом року (з квітня 1943 року  по квітень 
1944 року) ними вироблено більше 15 млн. 
кВт.год. електроенергії. Радянські енергопо-
їзди надавали суттєву допомогу звільненим 
від фашизму народам Європи.

Для забезпечення невідкладних потреб 
у найкоротший термін була відновлена й у 
квітні 1944 року включена ЛЕП Дніпро-Дон-
бас і подана напруга 110 кВ (замість довоєн-
ної 220 кВ), а трохи пізніше встановлені енер-
гопоїзди 1500 кВт. Енергопоїзди були також 

встановлені на рудниках міст Марганцю  і 
Кривого Рогу.

Перший гідрогенератор Дніпрогесу був 
включений в 1947 році, а в 1950 році повністю 
закінчені відбудовні роботи на Дніпрогесі та 
на Дніпродзержинській і Криворізькій ДРЕС.

ЕНЕРГЕТИКА 
ХМЕЛЬНИЧЧИНИ 

І ВІЙНА
Серйозні збитки нанесли фашисти і енер-

гетичному господарству нашої області. Вони 
пограбували і знищили майже всі електро-

станції міст, райцентрів і сіл. Особливо великі 
збитки були нанесені містам Хмельницькому 
(тодішньому Проскурову), Шепетівці, Ізясла-
ву, Старокостянтинову, Волочиську.

Під час відступу з Проскурова фашисти 
підірвали будівлю дизельної електростанції 
разом із машинами. Місто було повністю зне-
струмлене. Матеріальні збитки тільки по ЕС, 
без урахування електромережі, склали 2234 
тис. крб. (дані зі звіту електростанції за 1944 
року). Збитки по Шепетівській електростанції 
перевищили 2800 тис. крб. Із Волочиська гіт-
лерівці вивезли всі електромашини.

Внаслідок цього потужність електростанцій 
по області зменшилась на 6 тис. кВт, що скла-
ло більше 35%. Багато електростанцій були 
доведені до аварійного стану і вимагали зу-
пинки і капітально-відновлюваного ремонту 
(електростанції цукрових заводів та підпри-
ємств).

Після звільнення Хмельницької області в 
березні 1944 року партійні і радянські орга-
ни негайно приступили до організації робіт з 
відбудови народного господарства і в першу 
чергу енергооб’єктів. До 1 липня 1944 року 
в області вже працювало більше 80 електро-
станцій і електроустановок загальною потуж-
ністю 8500 кВт, що склало 58% довоєнного 
рівня.

Із річного звіту Проскурівської електро-
станції за 1944 року видно, що устаткування 
дизельної електростанції не підлягає ремон-
ту. Був відновлений один локомобіль 142 к.с., 

встановлений німцями 
під час окупації. Його 
вдалося запустити, і 
це була вся потужність 
міської електростанції 
до кінця 1944 року.

Вже на початку літа 
1944 року до віднов-
лювальних робіт при-
ступила спеціальна 
будівельно-монтажна 
організація Головенер-
го НКК УРСР. Вона по-
будувала нове примі-
щення локомобільної 
електростанції. Примі-
щення дизельного цеху 
ще стояло в руїнах, але 
монтаж і ремонт дизеля йшов паралельно з 
будівництвом.

У доповідній записці уповноваженого 
держплану при РНК СРСР по Кам’янець-
Подільській області І. Величка на ім’я голови 
РНК УРСР М. Хрущова зазначалося, що дово-
єнна дизельна ЕС під час відходу німців піді-
рвана і спалена. Але у даний час (18 серпня 
1945 року) встановлені і працюють три агре-
гати — два локомобіля: 720 к.с. з генератором 
800 кВт і 225 к.с. з генератором 220 кВт;  ди-
зель 600 к.с. з генератором 660 кВт. Всі агре-

гати зношені, на 
них немає приладів 
контролю, вони по-
требують капіталь-
ного ремонту. По-
треба міста 1900 кВт 
— електростанція 
виробляє тільки 945 
кВт. Далі йде пере-
лік причин і пропо-
зицій з їх ліквідації.

На 1 січня 1946 
року на промисло-
вих підприємствах 
міста Проскурова 
працювало 25 ло-
кальних електро-
станцій і електро-
установок з пер-
винними двигунами 

потужністю від 10 до 130 к.с.
А в 1947 році розпочалося будівництво па-

ротурбінної електростанції з проектною по-
тужністю по генераторах 4088 кВт.

ПІСЛЯМОВА
Нині, у третьому тисячолітті, переважній 

більшості громадян України досить важко, 

а може, й зо-
всім неможливо уявити весь тягар і страшні 
наслідки Великої Вітчизняної війни. Можна 
тільки здогадуватися, у що обійшлася нашому 
народові ця війна: скільки забрала життів, по-
калічила доль, поховала надій і талантів. Всю 
правду про ту війну і повну ціну Перемоги 
знає тільки те покоління, на чию долю вона 

випала.
У стенограмі засідання Міжнародного 

трибуналу на Нюрнбергському процесі від 
22 лютого 1946 року, на якому розглядали-
ся представлені Радянським керівництвом 
звинувачення «Про зруйнування міст і сіл, 
промисловості і зв’язку в СРСР», відмічалось 
таке: «Електростанції. За час окупації і осо-
бливо при відступі німці зруйнували потужні 
енергосистеми Дніпра, Донбасу, Ленінграда, 
Харкова, Краснодарського краю, Києва, Кри-
му, Білорусії, а найбільш цінне устаткування 
електростанцій вивезли в Німеччину.

Вони підірвали, спалили і частково зруй-
нували 61 крупну і велику кількість дріб-
них електростанцій, загальною потужністю 
близько 5 млн. кВт, вивели з ладу близько 10 
тис. км. магістральних високовольтних ліній 
електропередачі, знищили більше 12 тис. бу-
дівель електростанцій і підстанцій і вивезли 
в Німеччину 14 тис. парових котлів, 1400 тур-
бін, 11300 електрогенераторів.

Заводам електротехнічної промисловості, 
які випускали електрогенератори, електро-
мотори, трансформатори, електровози та 
інше обладнання, фашисти нанесли великі 
збитки. Зруйнували в загальній кількості 41 
завод».

Від енергетиків вимагалося в найкоротші 
терміни відновити тимчасову втрату енерге-
тичних об’єктів, забезпечити електроенер-
гією воєнну промисловість на сході країни і 
в прифронтовій смузі і дати електроенергію 
сотням евакуйованих підприємств. І це ви-
пробування енергетики виконали з честю.

В кінці 1941 року ЦК ВКП (б) і Раднаргоспом 
прийнята Постанова «Про воєнно-господар-
ський план оборони країни» на 1942 рік по 

районах Поволжя, Уралу, За-
хідного Сибіру, Казахстану і 
Середньої Азії. В цій Постанові 
була намічена широка про-
грама енергетичного будівни-
цтва. В результаті цих зусиль 
потужність тільки Уральської 
енергосистеми до кінця 1942 
року виросла майже на 40 %, 
ще більше зросло виробни-
цтво електроенергії. А за 1943 
рік енергетичні потужності 
системи виросли ще на 87 %. 
Енергетики з гордістю могли 
сказати, що не підвели ні кра-
їну, ні її оборонну промисло-
вість.

 За 1942-1944 роки було вве-
дено в експлуатацію 3,4 млн. 

кВт нових енергетичних потужностей. А вже 
в 1946 році потужність електростанцій пере-
вершила довоєнний рівень. Розвиток елек-
троенергетики набирав небачених темпів.

Микола ШАФІНСЬКИЙ,
завідувач музею енергетики 

ПАТ «Хмельницькобленерго».

Фото — архівні.  

ФЕНІКС, ЩО ПОСТАВ ІЗ ПОПЕЛУ...

Післявоєнна відбудова Меджибізької ГЕС

Так відбудовували Дніпрогес...

Енергетика в руїнах...
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СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СЕРТИФІКОВАНІ
ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

Мистецька подія

Над випуском працювали: 
Павло ХОРОШЕНЮК, 
Ростислав БАЛЕМА (комп’ютерна верстка газети), 
Андрій СОЛОНИЦЬКИЙ, 
Лариса ПОЛОНЕВИЧ

В суботу...

У Хмельницькій обласній філармонії із 
сольним концертом виступив москвич 
Юрій Богданов — один із найвидатніших 
піаністів сучасності, композитор, профе-
сор Російської академії музики ім. Гнесі-
них, Заслужений артист Росії. Ця вагома 
для нашого краю мистецька подія відбу-
лася в рамках Міжнародного фестивалю 
камерної музики «Хмельницький камер 
фест» за сприяння ПАТ «Хмельницькобле-
нерго».

Ю. Богданов почав займатися грою на фор-
тепіано з чотирьохрічного віку під керівни-
цтвом видатного педагога Ганни Данилівни 
Артоболевської. Потім були центральна се-
редня спеціальна музична школа при Мос-
ковській Державній Консерваторії імені Чай-
ковського, сама Московська консерваторія, 
яку закінчив з відзнакою, і асистентура — ста-
жування при ній.

У 1992 році піаністу присуджено першу в 
Росії стипендію імені  Скрябіна, в будинку-
музеї якого Юрій Богданов у 1989 році зіграв 
свій перший сольний концерт. З тих пір він 
веде активну концертну діяльність. Виступав 
та давав майстер-класи більш ніж у 60-ти міс-
тах Росії і зарубіжжя. Гастролював в Австрії, 
Австралії, Німеччині, Іспанії, Канаді, на Канар-
ських островах, у Нідерландах, Норвегії, Пів-
нічній Кореї, США, Франції, Швейцарії, Японії. 
Не злічити й міжнародних музичних конкур-
сів та фестивалів, де Юрій Олександрович 
удостоївся високих нагород і звань.

Отож нині Юрій Богданов цілком заслуже-
но належить до плеяди піаністів-віртуозів 
світового рівня з багатющим концертним ре-
пертуаром. Як стверджує сам музикант, це — 
результат не лише його неординарного хис-

ту, але й багатьох років наполегливої праці та 
самовдосконалення.

Піаніст записав уже 8 компакт-дисків. Про 
рівень записів промовисто свідчить факт: 
диск із творів Франца Шуберта визнаний Ві-
денським інститутом імені Шуберта кращим 
записом творів цього композитора 1996 року 
в світі. 

 Ю. Богданов веде педагогічну діяльність у 
Російської академії музики ім.  Гнесіних і Маг-
нітогорській державної консерваторії.  З 2012 
року він — професор РАМ ім. Гнесіних.  Серед 
його учнів багато лауреатів міжнародних кон-
курсів та фестивалів. 

Гідна високої шани й воістину небайдужа 
громадянська позиція, а звідси й неабияка 
активність видатного піаніста у суспільстві. 
Юрій Богданов відомий і як засновник, худож-
ній керівник та голова журі міжнародного ди-
тячого конкурсу виконавської майстерності 
«Де народжується мистецтво» в Краснодарі, 
і як постійний учасник благодійних творчих 
акцій для обдарованих дітей у різних регіонах 
Росії та за кордоном. Він є одним із засновни-
ків і віце-президентом музичного фонду імені  
Анни Артоболевської та Міжнародного бла-
годійного фонду Юрія Розума. А ще — худож-
нім керівником проекту «Де народжується 
мистецтво» і засновником громадського руху 
«Екологія культури». У 2012 році в місті Сочі 
під керівництвом Юрія Богданова стартував 
Міжнародний музично-екологічний фести-

валь мистецтв «Прометей»… 
…Майже дві години хмельницькі шану-

вальники фортепіанної музики насолоджува-
лися безсмертними творами Баха, Бетховена, 
Шопена у майстерному виконанні Юрія Бог-
данова. Упродовж всього концерту вдячна 
публіка щедро обдаровувала піаніста квіта-
ми, а потім довго ще викликала його «на біс». І 
маестро продовжував грати…

А крім приємних вражень та емоцій, він 
повіз додому, до Москви, ще й... усі квіти, вру-
чені йому на концерті. Такий бо вже дорогий 
його серцю цей вияв подільської приязні та 
вдячності...

Ростислав БАЛЕМА.
Фото Миколи ШАФІНСЬКОГО.

Всеукраїнський День навколишнього се-
редовища працівники ПАТ «Хмельницько-
бленерго», як і годиться, провели ударно 
— себто «вдарили» віниками та лопатами 
по пилу і бруду на своїх територіях. Масові, 
масштабні суботники відбулися у виробни-
чих підрозділах Компанії по всій області. 

Не пасли задніх і працівники апарату управ-
ління ПАТ «Хмельницькобленерго»: замітали, 
впорядковували клумби, білили бордюри… А 
деякі служби навіть відрядили представників 
до лікувально-оздоровчого комплексу «Яблу-
невий сад», де весняної пори зазвичай роботи, 
як кажуть, — непочатий край. Тож у тому, що 
ЛОК зустрічатиме клієнтів в усій своїй красі та 
ошатності, — і їхня чимала заслуга.

У самому ж саду, який налічує понад 1,5 тися-
чі молодих дерев, працює садівник ЛОК «Яблу-
невий сад» Людмила Рибакова — вправно 
орудувала садовим секатором та пилкою, ви-
даляючи зайвий приріст та формуючи майбутні 
крони яблунь, груш, слив, вишень… 

Розпочалося і активне заліснення схилів те-
риторії комплексу вічнозеленими породами 
дерев. Саджанець за саджанцем, строго за роз-
міткою, потрапляли до лунок тендітні маленькі 
сосонки, щоб через кілька десятиліть тут зашу-
мів під вітром стрункий сосновий бір.

Анастасія ГОСТЄВА.
Фото Миколи ШАФІНСЬКОГО.

Беремо участь
ПОСТУП КВІТНЯ
Ступає квітень в пишних вітах
І звеселяє думки біг.
Руном фіалковим повите
Ясне мереживо доріг.

Ступає квітень… Дощ крізь сито,
Лоскоче ноги первоцвіт,
Весняним паводком розмитий,
Втікає геть останній сніг…

Ступає квітень, сипле цвітом, 
Струмками жваво гомонить…
І хочеться добро вершити 
І зустрічати щастя мить!  

Анатолій ПАСІЧНИК.

На замітку

В актовому залі апарату 
управління ПАТ «Хмельниць-
кобленерго» відбулася лекція 
для водіїв апарату, а також 
представників транспортних 
служб усіх РЕМ Компанії. Про-
водив її Андрій Прокопенко, 
старший  інспектор відділен-
ня ДАІ міста Хмельницького, 
капітан міліції. Тема — зміни 
до діючих Правил дорожньо-
го руху України, які вступили 
в силу з 15 квітня.

Представник ДАІ детально 
розповів про дорожні новації, 
зумовлені необхідністю приве-
дення чинного законо-
давства до міжнарод-
них стандартів. Це пе-
редусім — посилення 
вимог до застосування 
технічних засобів регу-
лювання дорожнього 
руху, запровадження 
європейських зразків 
дорожніх знаків та до-
рожньої розмітки, а 
також введення нових 
термінів, таких як га-
зон, острівець безпеки, 
денні ходові вогні, ма-
неврування, регулю-
вальник, удосконале-
не покриття. Змінами 
також закріплено пріоритет 
дорожніх знаків перед дорож-
ньою розміткою. 

Для зменшення ризику ви-
никнення дорожньо-тран-
спортних пригод на позамісь-
ких дорогах, шляхом додатко-
вого позначення транспорт-

ного засобу, що рухається, 
Правила дорожнього руху до-
повнено вимогою, згідно з якою 
транспортні засоби зобов’язані 
рухатися за межами населеного 
пункту у світлу пору доби із уві-
мкненими денними ходовими 
вогнями чи ближнім світлом 
фар, у період з 1 жовтня по 1 
травня. Передбачено також 
посилення вимог до проїз-
ду повз транспортні засоби 
з розпізнавальним знаком 
«Діти». Так, запроваджено 
обов’язковість зниження во-
діями, що рухаються по су-
міжній смузі, швидкості, а у 

разі необхідності здійснення 
ним зупинки, для уникнення 
наїзду на дітей, що виходять з 
автобуса. Крім того, забороне-
но встановлення на проїзній 
частині предметів, які перешко-
джають проїзду чи паркуванню 
транспортних засобів, за винят-

ком деяких випадків (оформ-
лення ДТП, дорожні роботи, 
обмеження руху, передбачені 
законодавством). Також лектор 
акцентував увагу водійської ау-
диторії на добавлених знаках, 

що інформують водіїв 
про об’єкти транспорт-
ної та туристичної інф-
раструктури, а також на 
нових видах дорожньої 
розмітки.

Після відповідей Ан-
дрія Прокопенка на за-
питання із залу началь-
ник служби транспорту 
Микола Дяченко та на-
чальник гаража апарату 
управління Микола Жук 
від імені всіх водіїв ПАТ 
«Хмельницькобленер-

го» подякували йому за зміс-
товну та відверту бесіду. Зазна-
чили: отримана інформація про 
зміни в ПДР України, безпере-
чно, — необхідна і корисна.

Б. РОСТЕНКО.
Фото  

А. СОЛОНИЦЬКОГО.

Весняні мотиви
Спеціалісти ПАТ «Хмельницько-

бленерго» приділяють велику увагу 
профілактичній та пропагандист-
ській роботі серед дітей. 25 квітня 
вони зустрілися з учнями Хмель-
ницького ліцею № 17 і нагадали їм 
основи цивільного захисту та, зо-
крема, безпечного поводження з 
електроенергією.

Запобігання виникненню надзвичай-
них ситуацій техногенного походжен-
ня і забезпечення зменшення збитків 
і втрат у разі стихійного лиха, аварій, 
катастроф, вибухів і великих пожеж 
— основне завдання цивільного захис-
ту. Для того, щоб запобігти людським 
жертвам, щоб захистити своє життя, у 
загальноосвітніх закладах впродовж 
навчального року вивчаються правила 
поведінки і дії при надзвичайних ситу-
аціях. А завершальним етапом щоріч-
ного навчання учнів є проведення Дня 
цивільного захисту.

Традиційно на подібні заходи у Хмель-
ницький ліцей №17 запрошують фахівців 
ПАТ «Хмельницькобленерго». Учні 9-А кла-
су цього навчального закладу зустрілись з 
Валерієм Мельником — начальником шта-
бу Цивільного захисту ПАТ «Хмельницько-
бленерго». Валерій Валерійович докладно 
розповів як уникнути небезпечних ситуа-
цій та як діяти у разі виникнення надзви-
чайних ситуацій.

Із великою цікавістю діти переглянули 
відео про те, як діяти у надзвичайних си-
туаціях та надавати першу допомогу. Урок 
для школярів був цікавим та пізнавальним.

Вчителі навчального закладу переко-
нані, що така робота дасть позитивні ре-
зультати. Безперервне нагадування правил 
поводження під час надзвичайних ситуацій 
дітям різних вікових категорій через різно-
манітні форми роботи дозволить впливати 
на формування їх усвідомленої безпечної 
поведінки.

Н. ГОСТЄВА.
Фото автора.

ЯКІ Ж ТО ЗМІНИ В ПДР УКРАЇНИ?

ГУРТОМ ПОДБАЛИ ПРО ЧИСТОТУ І ЛАДВИДАТНИЙ ПІАНІСТ СУЧАСНОСТІ 
ЮРІЙ БОГДАНОВ — У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ


