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Проблема енергозабезпечення вельми
актуальна для промислових підприємств
області. З точки зору як якості електропостачання, так і вартості кіловат-години.
Тож було вирішено докладніше її вивчити
і обговорити на спільному розширеному
засіданні правлінь об’єднання організацій роботодавців та союзу промисловців
і підприємців. Аби розмова вийшла предметнішою, генеральний директор ПАТ
«Хмельницькобленерго» Олександр Шпак
запропонував ознайомитися з досвідом
роботи Дністровської ГЕС і ГАЕС, доторкнутися, так би мовити, до джерел виробництва електроенергії.
Дністровський гідровузол було вибрано
не випадково. З одного боку Дністровське водосховище омиває подільські землі, з іншого
— ГЕС і ГАЕС є найсучаснішими гідроспорудами, яких у Європі та й у світі — одиниці.
Днями представницька делегація промисловців і підприємців, роботодавців вирушила
з Хмельниччини до сусідньої Чернівецької
області в Новодністровськ. Перша зупинка —
Дністровська гідроелектростанція. Головний
інженер Володимир Москалюк не тільки радо
зустрічає гостей, але й відразу ж дає докладну
інформацію про історію створення і нинішню
роботу електростанції.
Дністровська ГЕС — унікальна за комплексним призначенням, конструктивними особливостями, компонувальними рішеннями,
складом і конструкцією обладнання. Її будівництво розпочалося сорок років тому, а вже
в 1981 році було введено в експлуатацію два
перших гідроагрегати встановленою потуж-

ністю 117 МВт кожний. У 1983 році гідроелектростанція досягла своєї повної потужності
– понад 700 МВт. Сьогодні тут працює шість
гідроагрегатів, які дають можливість значною
мірою регулювати частоту і графік навантажень в енергосистемі України.
Станція найбільш перепадна в Україні.
Якщо на Дніпрогесі перепад складає 33 метри, то тут — 45 метрів між нижнім і верхнім б’єфами. Напірними спорудами ГЕС було
створено водосховище довжиною 194 кілометри з площею дзеркала 142 квадратних кілометри. Максимальна глибина водосховища
54 метри.
І ще одна особливість станції. Водосховище
дозволяє здійснювати сезонне регулювання
стоку Дністра. Вже 25 років населені пункти
Молдови і України, розташовані на берегах
Дністра від ГЕС до Чорного моря, не страждають від руйнівних дій паводків та весняних
паводкових заторів.
Розповідь головного інженера доповнював
Олександр Шпак. Обмін думками, дискусія
двох фахівців-енергетиків дала можливість
присутнім більш повно вникнути в процес виробництва і розповсюдження електроенергії, формування тарифів. Власне, Олександр
Шпак не переставав давати роз’яснення, відповідати на запитання і під час руху в автобусі. Він ґрунтовно розмірковував над необхідністю реформування енергоринку України,
запровадження трьох способів організації
продажу та розрахунків за електроенергію (а
саме: ринок двосторонніх договорів, ринок
«на добу наперед», балансуючий ринок) та
над участю генерацій, зокрема ГЕС та ГАЕС, у

коналися наскільки передові технології освоєні і освоюються енергетиками. Ну а масштабність лишень одного агрегату вразила всіх,
коли розглядали його шахту.
Почуте, побачене дало можливість керівникам підприємств і організацій оцінити
перспективи розвитку енергетики України,
шляхи взаємодії енергетиків і промисловців,
розвитку партнерських стосунків, особливо
щодо формування тарифної політики. Подальша розмова уже на пленарному засіданні
мала конструктивний характер. Її результатом став лист Прем’єр-міністру України Миколі Азарову з пропозиціями про підтримку вітчизняного товаровиробника на основі ефективного і головне — доступного за вартістю
енергозабезпечення.

ДНІСТРОВСЬКІ ЕНЕРГОГІГАНТИ

ПРИЙМАЛИ ПОДОЛЯН…

різних секторах ринку.
Наступна зупинка — Дністровська гідроакумулююча електростанція, одна з найбільших у світі. Вона відіграє велику роль у
регулюванні частоти і графіка навантажень в
енергосистемі України, формуванні аварійного резерву, підвищенні безпеки експлуатації
атомних електростанцій, поліпшенні умов
експлуатації ТЕС та зниженні для них витрат
палива, а також дає можливості вигідного
експорту пікової електроенергії.
Її будівництво розпочато у 1983 році. 10 січня 2009 року здійснено на повну потужність
запуск першого дослідного оборотного гідроагрегату «Слава». За словами головного інженера ГАЕС Анатолія Жука, це — найпотужніший оборотний гідроагрегат Європи і світу,
спроектований, виготовлений, змонтований
і запущений українськими виробниками. 10
листопада 2009 року перший гідроагрегат
Дністровської гідроакумулююючої станції запущено в генераторному режимі, він видав в
об’єднану енергосистему України перші 325
тисяч кВт/годин.
Згідно з проектом, встановлена електрична
потужність Дністровської ГАЕС (7 насосів-турбін) у генеруючому режимі має складати 2268
МВт, у насосному режимі 2947 МВт. Проект
станції передбачає встановлення семи однотипних гідроагрегатів. У 2011 році було реа-

лізовано проект з будівництва першої черги в
складі трьох агрегатів загальною потужністю
972 МВт в генераторному режимі та 1263 МВт
в насосному режимі.

Велике враження на хмельничан справило
водосховище ГАЕС. При його спорудженні
була запроваджена вперше в Європі технологія опускного бетонування. Зараз верхня водойма заповнена в об’ємі для трьох агрегатів.
У подальшому рівень води буде піднято ще на
сім метрів.
З особливою зацікавленістю гості знайомилися з системою управління роботою ГАЕС.
Саме тут, на центральній щитовій, що називається, біля серця і мозку станції, ще раз пере-

Своїми враженнями на наше прохання поділилися учасники засідання.
Леонід ДЬЯКОНОВ, генеральний директор ТДВ «К-П ЕМЗ»: «Те, що ми побачили,
вселяє надію: держава про енергетику дбає
серйозно. Тому ми думаємо, що це дасть можливість через якийсь період нашим підприємствам мати нормальні тарифи і ми зможемо
бути конкурентними на ринку підприємств
Росії, Європи».
Петро КОРОЛЮК, директор ДП «Красилівський агрегатний завод»: «ГАЕС — унікальна споруда. Я дуже багато по світу їздив, і
повірте: таких споруд дуже мало. І я дуже радий і гордий, що є у нас в Україні такий комплекс, який у моменти великого навантаження
в енергосистемі зможе їх регулювати».
Іван ДУНЕЦЬ, голова ООРХО, голова
ХСПП: «Підприємців особливо хвилюють
питання, пов’язані з енергозабезпеченням.
Тут декілька питань. Перше — це саме енергозабезпечення, його якість. І тут, я думаю,
порядок наведений. Ну і, безсумнівно, нас
дуже хвилює питання тарифів, вартість електроенергії. Тому сьогодні в рамках розширеного засідання нашого союзу промисловців
і підприємців, роботодавців ознайомилися з
роботою авангардного сегмента енергетики
— Дністровського каскаду електростанцій.
Побачили високі технології. А також нас вразили обсяги будівництва. Ми розуміємо, що
сьогодні в галузі енергетики проводяться реформи, які потрібно проводити і в промисловості, зокрема, в машинобудуванні. Враження
надзвичайно великі. І я хочу подякувати генеральному директору ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександру Леонідовичу Шпаку, який
був організатором цієї поїздки і як професіонал-енергетик розповів, що відбувається в
енергетичній галузі, які перспективи. Які ж
висновки від почутого, побаченого? А висновки такі: ми повинні серйозно повернутися до
проблем енергозаощадження, раціональнго
використання електроенергії. З іншого боку,
ми бачимо, що держава робить серйозні кроки, щоб наша енергетика розвивалася адекватно тому, що відбувається в світі».
Павло ХОРОШЕНЮК.
На фото автора: загальний вигляд Дністровської ГЕС; вода, яка віддала силу турбінам; у машинному залі ГЕС; Олександр ШПАК
і головний інженер ГАЕС Анатолій ЖУК; фото
на згадку.
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ХТО ВИМПЕЛ НЕСЕ,
А ХТО — ЗАДНІХ ПАСЕ
Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за 5 місяців 2013 року
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Віктор Максимець,
начальник відділу оперативної інформації та звітності.

Семінар

САМООЦІНКА ТА ПОГЛЯД НА ЄВРОПУ
ПАТ «Хмельницькобленерго» послідовно та ефективно впроваджує фундаментальні принципи Європейської
Моделі ділової досконалості EFQM та
впевнено крокує до участі в 9-му Міжнародному турнірі
якості країн Центральної та Східної Європи. Зазначимо, що Компанію за підсумками
7-го Міжнародного Турніру якості
країн Центральної
та Східної Європи
рішенням міжнародної конкурсної
комісії
визнано
Лауреатом
турніру у номінації
«Великі підприємства». З метою результативнішої підготовки до 9-го Турніру
якості країн Центральної та Східної Європи в конференц-залі Сервісного Центру ПАТ «Хмельницькобленерго», було
проведено дводенний семінар-навчання на тему: «Самооцінка організації у
відповідності з моделлю ділової досконалості EFQM». Семінар проводив Директор ТОВ «Компанія професіоналів
якості «СИСТЕМИ» Тарас Калита.
Упродовж семінарських занять, із вступним словом до яких виступив заступника
генерального директора — директор з РУ
та ІТ Ярослав Петрусик, було розглянуто
ряд важливих питань. Це суттєво посприяло ПАТ «Хмельницькобленерго» у прагненні відповідати рівню кращих енергопідприємств Європи та впроваджувати у
життя концепції Загального управління
якістю (Total Quality Management) і критерії Європейської Моделі ділової досконалості.
У перший день семінару на ньому були
присутні перший заступник генерального
директора Б. Кравець., головний інженер

А. Степанюк, директори дирекцій Я. Петрусик, О. Пирожок, І. Карпович, заступник генерального директора з ОП та НС В. Іваха,
директор департаменту високовольтних
мереж О. Слободян, директор департаменту розподільчих мереж О. Муха та директори 22-ох РЕМ.
Вони
розглядали
питання структури
та положень Моделі
досконалості EFQM і
їх інтерпретацій до
специфіки Замовника, а також фундаментальні концепції
Моделі досконалості EFQM — її основні
цінності та хороші
практики діяльності організації за Моделлю досконалості
EFQM.
Другий семінарський день проводився з
керівниками підрозділів апарату управління, які будуть брати участь у підготовці подання до 9-го Міжнародного Турніру якості країн Центральної та Східної Європи. На
семінарі було розглянуто питання подальшого впровадження фундаментальних
принципів Європейської Моделі ділової
досконалості EFQM у ПАТ «Хмельницькобленерго», використання логіки RADAR та
хороші практики діяльності організації за
Моделлю досконалості EFQM.
Тарас Калита переконаний, що ПАТ
«Хмельницькобленерго» є взірцем для
компаній паливно-енергетичного комплексу на теренах України, має потенціал
для подальшого розвитку та удосконалення, тож згодом неодмінно удостоїться почесного звання Переможця Турніру з якості країн Центральної та Східної Європи.
Оксана МАЗУР,
інженер ВУЯ.
Фото Андрія СОЛОНИЦЬКОГО.

На запрошення Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
Генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександр Шпак взяв участь
у першій Міжнародній бізнес-конференції
«ABC: Ukraine & Partners», яка відбулася 13
червня у Києві, в НСК «Олімпійський».
Цей масштабний захід став важливим інструментом розвитку міжнародної економічної співпраці України, ефективного пошуку
ділових партнерів, активнішого залучення
іноземних інвестицій в економіку країни,
встановлення плідного діалогу між владою
та бізнесом, презентації економічного потенціалу регіонів держави. Енергетичні питання,
зокрема, подальший розвиток енергетичного
сектора економіки та мінімізація потенційних
загроз для навколишнього середовища обговорювалися в рамках цього високого форуму
під час панельної дискусії «Паливно-енергетичний комплекс України: перспективи розвитку та модернізації». На ній висловлювали
свої бачення майбутнього енергетики Міністр енергетики та вугільної промисловості

України Едуард Ставицький, Єврокомісар з
питань енергетики Гюнтер Оттінгер, Міністр
екології та природних ресурсів України Олег
Проскуряков.
У ході дискусії були розглянуті питання
щодо подальшого реформування енергетичного сектора, забезпечення енергетичної
безпеки держави, оптимізації та диверсифікації джерел постачання, факторів поліпшення
інвестиційного клімату тощо.
Вивчення і впровадження передового міжнародного досвіду, на переконання Генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго»
О. Шпака, — це ефективний рушій прогресу
самого Товариства.
Лариса ПОЛОНЕВИЧ.

Беремо участь

ПОЗАШТАТНИХ СИТУАЦІЙ ОБЛАСТЬ НЕ БОЇТЬСЯ.

І ЗАВДЯКИ ЕНЕРГЕТИКАМ
У відповідності до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 28 листопада 2012 року №
952-р, нещодавно у Хмельницькій області проводилися командно-штабні навчання із органами управління та підрозділами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної системи
цивільного захисту регіону. Навчання проходили під керівництвом робочої групи Державної
служби України з надзвичайних ситуацій, яку
очолював директор Департаменту організації заходів цивільного захисту генерал-майор
служби цивільного захисту Василь Стоєцький.
Протягом трьох діб робоча група ДСНС України
перевіряла готовність органів управління та сил
цивільного захисту області до дій у разі виникнення
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. ПАТ «Хмельницькобленерго» як спеціалізована служба енергетики та світломаскування
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Хмельницької області брала
безпосередню участь у цих навчаннях.
У перший день навчань за легендою, внаслідок
проходження активних атмосферних фронтів територією Хмельницької області, зливових дощів та
сильного вітру були знеструмлені населені пункти,
лікарні, відключені телефонні станції, пошкоджені
трансформаторні підстанції та лінії електропередачі. Спостерігалися численні пошкодження покрівель житлових будинків, зруйновано та пошкоджено житлові будинки, школи та лікарні. Внаслідок
підтоплення пошкоджено посіви сільгоспкультур.
Найбільше «постраждали» міста Хмельницький,
Кам’янець-Подільський
та
Старокостянтинів,
Хмельницький, Ярмолинецький, Красилівський, Дунаєвецький та Кам’янець-Подільський райони.
Відразу ж після отримання ввідної інструкції в
облдержадміністрації під головуванням першого
заступника голови ОДА Вадима Гаврішка розпочала
свою роботу обласна комісія з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для
організації оперативного реагування у цій екстреній ситуації. В роботі комісії взяли участь керівний
склад цивільного захисту області, спеціалізовані
служби цивільного захисту (ПАТ «Хмельницькобленерго», ПАТ «Укртелеком», ПАТ «Хмельницькгаз» та
ін..), робоча група Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також структурні підрозділи
цивільного захисту місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування.
В рамках проведення навчань практично відпрацьовувалися дії рятувальних підрозділів та служб
взаємодії щодо гасіння умовної пожежі та ліквідації
наслідків вибуху в Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернат № 2. За тактичним задумом, під час проведення ремонтних робіт на даху
школи-інтернату стався вибух газового та кисневого балонів, що спричинило пожежу та руйнування
капітальних елементів будівлі. Одна людина травмована, існує загроза поширення вогню. На момент
пожежі в приміщенні школи-інтернату знаходилося
40 учнів та 34 чоловіки обслуговуючого персоналу.
Негайно до місця події прибули 14 одиниць техніки пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС та усі
аварійні служби обласного центру. В тому числі
черговим диспетчером Хмельницького МРЕМ негайно за вказаною адресою було направлено оперативно-виїзну бригаду, яка швидко прибула на
місце, провела відключення об’єкта від електричної
мережі і забезпечила доступ до об’єкта аварійнорятувальним підрозділам. Рятувальники оперативно ліквідували умовну пожежу, евакуювали дітей
з небезпечних зон та провели розбір конструкцій.
На території навчального закладу був розгорнутий
пункт життєзабезпечення постраждалого населення, мобільний медичний пункт, пункт управління та
пункт екстреної психологічної допомоги.
Наступного дня в рамках командно-штабних навчань було проведене практичне навчання щодо
ліквідації наслідків умовної комунальної аварії, яка
виникла внаслідок надзвичайної метеорологічної

ситуації в районі розташування Хмельницької АЕС.
Позаштатна ситуація призвела до загорання мастила блочного трансформатору, спрацював аварійний
захист реакторної установки та відключився турбогенератор блоку №1 атомної електростанції.
Негайно до місця виникнення умовної надзвичайної ситуації були направлені пожежно-рятувальні підрозділи 3-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС по охороні ВП «ХАЕС» та
міста Нетішина і підняті аварійні бригади та оперативний персонал станції. Одночасно було розгорнуто Шепетівський зведений загін, який розташувався
поблизу села Старий Кривин Славутського району.
Відпрацьовані практичні заходи з евакуації населення. Перевірено організацію роботи збірного
евакопункту у селі Полянь Славутського району.
Безпосередню участь у цих практичних заходах
брали аварійно-ремонтні бригади Нетішінської
дільниці Славутського РЕМ.
На третій день командно-штабних навчань служби цивільного захисту на практиці відпрацьовували
дії під час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, евакуації населення, яке постраждало внаслідок підтоплення житлових будинків,
розташованих вздовж річки Смотрич у Кам’янціПодільському. За тактичним задумом, внаслідок
проходження активного циклону на території м.
Кам’янець-Подільський випала сезонна норма
опадів у вигляді сильних злив з градом, що супроводжувались поривами вітру. Внаслідок падіння
дерев сталося пошкодження опор та лінії електромереж, перекриті окремі проїжджі частини та пошкоджені дахи будівель…
До ліквідації наслідків умовної надзвичайної
ситуацій залучалися сили і засоби структурних
підрозділів цивільного захисту міста Кам’янцяПодільського. Відключення та відновлення електропостачання пошкоджених ліній електромереж
проводилися силами аварійно-ремонтних бригад
Кам’янець-Подільського МРЕМ. Персонал бригад
діяв злагоджено, оперативно і професійно.
Загалом же до проведення командно-штабних навчань від ПАТ «Хмельницькобленерго» залучалися
штаби з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Товариства, Хмельницького МРЕМ, Хмельницького РЕМ, Кам’янецьПодільського МРЕМ, Кам’янець-Подільського РЕМ,
Дунаєвецького РЕМ, Старокостянтинівського РЕМ,
Красилівського РЕМ та Ярмолинецького РЕМ, які
здійснювали координацію аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт.
Всі штаби з ліквідації надзвичайних ситуацій діяли оперативно та професійно. Всі рішення негайно,
через служби оперативно-диспетчерського управління, направлялися до оперативних чергових
кризового центру облдержадміністрації, райдержадміністрацій та міськвиконкомів. Для організації
оперативного реагування на надзвичайні ситуації
керівники Товариства та його відокремлених підрозділів брали безпосередню участь у засіданнях
комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій адміністрацій (виконкомів).

Валерій МЕЛЬНИК,
начальник штабу цивільного захисту
ПАТ «Хмельницькобленерго».
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З історії енергетики краю

АРХІТЕКТУРНА ПЕРЛИНА МІСТА І ГОРДІСТЬ КОМПАНІЇ

16 липня виповниться десять років відтоді як розпочав
прийом відвідувачів Сервісний центр ПАТ «Хмельницькобленерго». Це, безперечно, — ювілей не лишень споруди, але й —
її світлої ділової «аури»: принципово нових підходів до роботи з клієнтами, нової філософії менеджменту, започаткованої
та сумлінно сповідуваної Компанією.
Як же починався наш Сервісний? Згадаймо ті знакові події
десятирічної давнини…
Ідею спорудження сервісного центру у центрі Хмельницького
втілити виявилося непросто, адже вільних ділянок для будівництва не знайшлося. Тож було вирішено пристосувати для цього
триповерхове адміністративно-побутове приміщення заводу ковальсько-пресового обладнання на вулиці Свободи 57/2.
Сказано — зроблено. За півтора року підрядні організації — ВП
«Будівельник», ПФ «Діта», ТОВ «Укрелектрокомплект», ДП «Трансекспо-Хмельницький» та низка субпідрядних — здійснили ремонтно-будівельні, електромонтажні, сантехнічні оздоблювальні
та інші роботи на об’єкті.
Пізніше у журналі «Архітектурний вісник» № 3-4 2004 року його
редактор, викладач інституту архітектури університету «Львівська
політехніка», член правління Національної спілки архітекторів
України Віталій Шуляр із захопленням напише:
«Керівництво підприємства вирішило створити відповідні умови для обслуговування клієнтів та праці співробітників. Проведена
реконструкція настільки змінила зовнішній
вигляд,
планування
та інтер’єри колишнього
заводського
адмінбуткорпусу, що
можна говорити про
формування
цілком
нової архітектури цього фрагменту міського
середовища
Хмельницького…
Конструктивна каркасна система дозволила провести повне
перепланування поверхів. Під час реконструкції здійснено такі
зміни:
— підвал з об’єкту
цивільної оборони перепроектовано у експлуатований поверх,
де розташовані кабінети, кімнати відпочинку та психологічного
розвантаження персоналу, приміщення для
зберігання та діагностики лічильників. Зокрема, довелось пробити отвори для вікон
у бетонних стінах;
— на першому поверсі розташований операційний зал, комп’ютерний центр, відділення ощадбанку, кафетерій;
— на другому поверсі влаштовано актовий зал, архів, селекторну,
кабінети персоналу;

Соціальна сфера
Ось і закінчилася перша таборова зміна у дитячому оздоровчому містечку «Джерельце» ПАТ «Хмельницькобленерго». Понад
сто вісімдесят хлопчиків і дівчаток упродовж двадцяти одного дня набиралися у «Джерельці» здоров’я, снаги, гарних вражень…
А ще ж ніби зовсім недавно тут, у «Джерельці» офіційно стартував
цьогорічний таборовий сезон. Із цієї приємної нагоди до закладу завітали поважні гості — перший заступник голови обласної державної
адміністрації Вадим Гаврішко, заступник голови — керівник апарату
обласної державної адміністрації Лілія Бернадська, генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго», депутат обласної ради Олександр Шпак, директор виконавчої дирекції Хмельницького обласного
відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Сергій Кіндзерський, голова Ярмолинецької районної
держадміністрації Валерій Кадиш та інші. Вони щиро вітали дітей,
педагогічний колектив
із відкриттям нового
оздоровчого сезону.
Як
зазначив
у
інтерв’ю
представникам мас-медіа Вадим
Гаврішко, у нинішньому
році в області діятимуть
12 позашкільних оздоровчих закладів. На
п’ять мільйонів гривень
збільшено
бюджетне
фінансування, створено
всі необхідні умови для
виконання поставлених
Президентом України
завдань з оздоровлення дітей. Щодо табору
«Джерельце», то В. Гаврішко оцінив його так:
«Ми маємо приклад реального втілення соціальної ініціативи Президента «Діти — майбутнє
України»: у цьому закладі — одні з найкращих
умов для відпочинку в
області».
Та й усі гості були одностайними в твердженні: це — один із найліпших дитячих закладів не тільки області, але й України. Тож очільнику обленерго Олександру Шпаку було вельми приємно отримати з
рук голови обласної організації профспілки працівників енергетики і

вантаження.
Невід’ємним елементом архітектурного вирішення є нічна підсвітка
фасадів та високоякісний благоустрій ділянки
навколо споруди.
Споруда сервісного
центру — це приклад
синтезу сучасних архітектурних,
дизайнерських та інженерних вирішень…»
Новоспоруджений
Сервісний центр ПАТ «Хмельницькобленерго» став справжньою
перлиною, окрасою архітектурного ансамблю міста. То й недарма
Постановою № 2 від 27 травня 2005 року Комітету із державних
премій у галузі архітектури авторський колектив із розробки та
реалізації цього сміливого проекту було відзначено дипломом
учасника конкурсу на здобуття Державної премії України у галузі
архітектури 2005 року.
Товариство — першопроходець у запровадженні нових підходів до обслуговування споживачів,
воно зробило европейські стандарти
сервісу доступними для хмельничан.
Чимало делегацій з
інших областей вивчали та вивчають
наш передовий досвід.
А досвід хмельницького Сервісного тим часом
впевнено поширювався структурними
підрозділами
Компанії. Тож уже
в
березні 2005
року за створення
та функціонування
мережі сервісних
центрів обслуговування споживачів
на Всеукраїнському конкурсі якості
продукції (товарів,
робіт, послуг) «100
кращих
товарів
України», що проходив під патронатом Президента України, ПАТ «Хмельницькобленерго» було присвоєно звання Лауреата у номінації «Роботи та послуги,
які виконуються або надаються у побутовій та виробничих сферах
— сервісне обслуговування населення». Ця відзнака — символ визнання досягнень Товариства у його високому прагненні до європейської досконалості.
Авторський колектив:
Олександр Шпак — керівник авторського колективу, генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго», інженер-енергетик.
Віктор Дунаєвський — архітектор;
Олександр Бердинських — художник-дизайнер;
Микола Дубровський, Михайло Кіперман, Раїса Бордюжан — інженерибудівельники.

— на третьому поверсі — бухгалтерію, юридично-договірний відділ, студію, кабінети, сховище картин.
Надбудовано четвертий (мансардний) поверх sз застосуванням стальних несучих конструкцій, на якому розташовані
кабінети служб метрології, збуту електроенергії.
У архітектурному вирішенні фасадів та інтер’єрів сервісного центру застосовано стилістику «Хай-теку» (High tech).
Цей стиль передбачає застосування сучасних конструкцій та
технологій.
Перше, що привертає увагу перехожих, це скляний еркер
на торці споруди, який одночасно й візуально фіксує вхід у
корпус сервісного центру… Урізноманітнюють фасад балкони на четвертому поверсі.
Застосовані при вирішенні фасаду стильові риси «хайтеку» прослідковуються і у інтер’єрах будівлі. Це виявляється
у широкому застосуванні металу як матеріалу для оздоблення колон, фрагментів перегородок та стін, елементів обладнання та меблів.
Найбільш ефектний інтер’єр операційного залу, який
створює відчуття відкритості та простору, елегантності і навіть шику. Підсвідомо інтер’єр впливає як на клієнтів, так і
на працівників сервісного центру: всі питання вирішуються
в атмосфері уваги та доброзичливості... Додаткового тепла
інтер’єру надають розвішані на стінах картини (які можна
придбати, операційний зал використовується як художній
салон), декоративні рослини та затишний кафетерій, що «заховався» за згином робочого прилавка, який розділяє зони
клієнтів і робочих місць персоналу.
Перше, що бачить відвідувач, піднімаючись на другий, третій, четвертий поверхи, — це невеликий затишний хол, який
вирішений по-різному на кожному поверсі з застосуванням
динамічних елементів підвісної стелі, замощення підлоги,
м’яких меблів та освітлення.
Персоналу створено всі необхідні умови для ефективної праці —
зручні робочі столи, розсувні шафи-купе, передбачено спеціальні
куточки для приготування кави чи чаю, кімнати психологічного роз-

«ДЖЕРЕЛЬЦЕ» ЗНОВУ

СЕРЕД ЛІДЕРІВ!

електротехнічної промисловості Людмили Вільчинської диплом
Федерації профспілок України «Кращий заклад оздоровлення і
відпочинку дітей». Він запевнив, що Компанія докладе всіх зусиль, аби заклад продовжував утримувати цю почесну першість.
У цьому ж сезоні, за словами директора закладу Олега Віша,
для дітей організовані цікаві розваги, екскурсії історичними місцями краю. Традиційно вони також забезпечені прекрасними
побутовими умовами, смачним і поживним харчуванням, кваліфікованим медичним обслуговуванням.
А відкриттю сезону передували інтенсивні підготовчі, ремонтні роботи. Значної реконструкції зазнав плавальний басейн табору. А для юних футболістів, волейболістів нині споруджуються
сучасні спортивні майданчики.
У містечку відкрито художню майстерню, де діти пізнають секрети образотворчої майстерності. Діють спортивний, музичний
гуртки, комп’ютерний клас. Окрім того, є спеціальний курс з історії
електроенергетики області та прикладної енергетики.
«Президент України визначив цей рік роком дитячої творчості, — у

Підготував Ростислав БАЛЕМА.
На фото з архіву Компанії: миттєвості урочистого відкриття

Сервісного центру.

цьому контексті, зокрема, зазначила на
урочистому відкритті
таборового
сезону
керівник апарату обласної державної адміністрації Лілія Бернадська. — А тому це
для вас, діти, хороша
можливість проявити
отут, в таборі, всі свої
здібності...» Висловивши захоплення умовами відпочинку в таборі, вона акцентувала:
«Особлива
подяка
ПАТ «Хмельницькобленерго» — за те, що
ви робите для оздоровлення дітей».
А забезпечує якіс-

ний відпочинок
та оздоровлення
дітей ретельно
підібраний професійний персонал «Джерельця». Вихователями тут працюють
викладачі хмельницьких шкіл та
вищих навчальних закладів області, вожатими
— студенти-практиканти Хмельницької гуманітарно-педагогічної
академії та Кам’янець-Подільського національного університету.
Передбачається, що за три літні зміни в таборі відпочинуть понад
півтисячі юних подолян і гостей нашого краю.

Ростислав БАЛЕМА,
Павло ХОРОШЕНЮК.

На фото Ростислава БАЛЕМИ: генерального директора Олександра ШПАКА вкотре приймають до дружної таборової сім’ї; на відкриття сезону завітали поважні гості; обличчя щасливого дитинства.
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Знай наших!

СПОРТИВНІ УСПІХИ

Покоління мужніх

АБИ НЕ ЗГАСЛА СОЛДАТСЬКА ПРАВДА…
уважно слухав і записував Олександр Філь,
начальник Центрального музею Державної
прикордонної служби України, кандидат історичних наук. А ще автор багатьох книжок,
у яких і збереглися розповіді понад двохсот
безпосередніх учасників війни. У чергову
книжку ввійдуть і спогади хмельничанина
М.І. Гарієвського. Аби солдатська правда про
ту страшу бойню не згасла, не відійшла у вічність разом із тими, хто пройшов фронтовими дорогами.
П. ХОРОШЕНЮК.
Фото А. СОЛОНИЦЬКОГО.

В ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ Й АЛУШТІ

Наприкінці травня енергетики ПАТ
«Хмельницькобленерго» традиційно взяли участь в обласній — цього разу ювілейній, ХХ-ій — Спартакіаді профспілки працівників енергетики та електротехнічної
промисловості. Товариство представляли
17 команд відокремлених підрозділів районів, Дирекції та Департаменту високовольтних електромереж, до складу яких
увійшли 280 учасників.
Напружена боротьба за лідерство точилася
у змаганнях з семи видів спорту. А розпочалася вона виступами спортсменів з перетягування канату. Неодноразовий переможець —
команда Летичівського району електричних
мереж — вкотре виявилася неперевершеною
та посіла І місце з цього виду спорту. Друге
місце зайняла команда ПАТ «Укрелектроапарат», третє і четверте місця поділили команди
Кам’янець-Подільського та Хмельницького
районів електричних мереж.
Не менш цікавою видалася боротьба атлетів, котрі змагалися з армрестлінгу та гирьового спорту. У поєдинках з армрестлінгу також перемогу здобули атлети Летичівського
РЕМ. Друге і третє місця — за ПАТ «Укрелектроапарат» та Дирекцією ПАТ «Хмельницькобленерго». А в гирьовому спорті переможцем
стала команда ПАТ «Укрелектроапарат», друге та третє місця — за командами Летичівського району електричних мереж та Дирекції Товариства.
Завзяті баталії точилися і на ігрових майданчиках з волейболу та міні-футболу. З волейболу перше місце гідно посіла команда
Департаменту високовольтних електричних
мереж. Друге місце — команда Кам’янецьПодільського міського району електричних
мереж. На третьому місці — представники
Дирекції ПАТ «Хмельницькобленерго». Перше місце в міні-футболі — за командою ПАТ
«Укрелектроапарат», на другому — команда
Старокостянтинівського РЕМ, третє здобула
команда Новоушицького РЕМ.
У турнірі з шахів до трійки переможців увійшли команди ПАТ «Укрелектроапарат», Летичівського РЕМ та Дирекції Товариства.
У загальнокомандному заліку першість здобули спортсмени ПАТ «Укрелектроапарат»,
другою стала команда Летичівського РЕМ, а
на третьому місці — Дирекція ПАТ «Хмельницькобленерго. Переможці нагороджені
кубками, дипломами та грамотами обласного

комітету «Укрелектропрофспілки».
Успішні виступи
працівників
ПАТ
«Хмельницькобленерго» — учасників
Спартакіади є логічним результатом
того, що у Товаристві
приділяється значна
увага розвитку фізкультури і спорту та
проведенню спортивних заходів. Тож
нещодавно керівництво обласної галузевої
профспілки надіслало подяку генеральному
директорові ПАТ «Хмельницькобленерго»
Олександру Леонідовичу Шпаку:
«Шановний Олександре Леонідовичу!
…Президія обласного комітету профспілки
працівників енергетики та електротехнічної
промисловості висловлює Вам щиру подяку
за належне ставлення до розвитку фізичної
культури та спорту у трудовому колективі, забезпечення здорових та належних умов
праці і відпочинку працівників.
Людмила ВІЛЬЧИНСЬКА,
голова обласної організації профспілки працівників енергетики та електротехнічної
промисловості».
А з 10 по 13 червня на олімпійській базі
навчально-спортивного центру «Спартак»
в одному з мальовничих куточків міста
Алушта (АР Крим) відбулася Х літня ювілейна Спартакіада працівників енергетики та електротехнічної промисловості
України. Майже 300 спортсменів з 15-ти
галузевих профоб’єднань України розіграли медалі різного ґатунку із семи видів
спорту.
У Спартакіаді взяли участь чотири представники ПАТ «Хмельницькобленерго», і
кожний з них показав відмінні результати. Неабияку силу продемонстрував богатир з Летичівського РЕМ Олександр Смалюк — став
переможцем в армспорті і здобув «золоту»
медаль. Неодноразова переможниця з легкої атлетики Світлана Лазаренко, працівниця
бухгалтерії «Хмельницькобленерго», і на цей
раз також показала свою високу майстерність, отримавши дві «срібні» нагороди — в
бігу на дистанціях 100 м і 400 м.
Добре виступили і спортсмени з Кам’янецьПодільського міського РЕМ, посівши четверте
місце у змаганнях з тенісу.
У загальнокомандному заліку галузевої
Спартакіади України збірна команда енергетиків ПАТ «Хмельницькобленерго» увійшла в
п’ятірку кращих. А чемпіон Спартакіади Олександр Смалюк невдовзі буде представляти
Компанію у складі збірної команди «Укрелектропрофспілки» на міжгалузевій Спартакіаді
України. Успіхів і подальших перемог!
Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».

Це у нас

СТАРТУВАЛИ ЗМАГАННЯ РАЙОННИХ ЕНЕРГЕТИКІВ
В ПАТ «Хмельницькобленерго» відроджуються старі добрі традиції — професійні змагання енергетиків, що є хорошою школою підвищення майстерності, набуття передового
досвіду.
Минулого вівторка на базі Чемеровецького РЕМ
стартували зональні змагання «Краща бригада
за професією». У трудовому суперництві зійшлися бригади Кам’янець-Подільських сільського та
міського, Городоцького і Чемеровецького районів
електромереж. Їм належало виконати цілий комплекс робіт, зокрема, змонтувати траверси, перекинути проводи на нововстановлені залізобетонні
опори, зробити вводи на СІП і т.п.. Кам’янецьПодільським міським енергетикам випало ремонтувати трансформаторну підстанцію.

Головний суддя змагань, заступник директора
департаменту розподільчих мереж Василь Яцина після вступних промов, інструктажів дав старт
змаганням, і бригади приступили до роботи.
Загалом, усі демонстрували знання справи,
вправність і бажання показати якнайкращі результати. Втім, судді були доволі прискіпливі і таки фіксували окремі упущення в тієї чи іншої команди.
Швидко збіг відведений час. Проаналізовано
зроблене, пораховано виставлені суддями бали.
Рішення одноголосне: перше місце — за бригадою
майстра Віктора Грохольського (на фото зліва) з
Кам’янець-Подільського сільського РЕМ. У нагороду — грамота, бензопила і, звичайно, пакети з
іміджевою продукцією Товариства. Друге місце
зайняли енергетики з Кам’янець-Подільського
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Микола Ісидорович Гарієвський —
колишній працівник
обленерго. Сьогодні йому вже за 95 літ,
але пам’ять ціпко
тримає пережите,
особливо в грізні
1941-1945 роки. Він,
щойноспечений випускник військового училища, став на
борню з ворогом у
перший же день війни.
Спогади, спогади… Прізвища, імена, події, факти… Їх

Підтримуємо

ХМЕЛЬНИЧАНИ — У ПІВФІНАЛІ

ВИЩОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІГИ КВН!

Такого успіху молодої хмельницької команди «Отдыхаем вместе» не очікували навіть
досвідчені редактори Вищої української ліги
КВН. Гравці й самі не сподівалися посісти високе друге місце з-поміж шести команд-учасниць, адже в іграх такого рівня вони виступали вперше. «Напевно, новачкам таки щастить, — напівжартома каже капітан команди
Олександр Степаненко. — А якщо без жартів,
то готувалися дуже ми наполегливо, почали

працювати з досвідченими авторами,
поповнили акторський склад… Але,
безперечно,
без
віри і підтримки наших прихильників
ми б не впоралися».
До речі, серед
активних прихильників хмельницької
команди КВН, —
ПАТ «Хмельницькобленерго». І своїм
«проривом» вгору
команда завдячує й
підтримці з боку генерального директора Олександра
Шпака.
Після ігор чвертьфіналу редактори
і
шанувальники
КВН відзначають,
що друга гра, в
якій і брали участь
хмельничани, видалася найцікавішою. Та, мабуть, не менш цікаве
видовище — попереду: вже у вересні ми зможемо побачити наших «відпочивальників» на
телебаченні в іграх півфіналу, на одній сцені
з багатьма іменитими суперниками. І, звісно
ж, із незмінним та легендарним Олександром
Масляковим.
Вл. інф.

міського РЕМ, а третє поділили городоцькі і чемеровецькі фахівці.
Як розповів директор департаменту розподільчих мереж Олександр Муха, мета змагання — підняти професійних рівень бригад районів електромереж, узагальнити і поширити досвід кращих команд. Крім Чемеровець, змагання пройдуть також
у Деражні, Шепетівці, Білогір’ї, Новій Ушиці. Відтак
переможці зустрінуться у фіналі. Переможець і
представлятиме обленерго у республіканському
галузевому змаганні.
Павло ХОРОШЕНЮК.
Фото автора.
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