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Знай наших!

Шановні  подоляни, друзі та колеги! 
Від колективу  енергопостачальної   ком-

панії  «Хмельницькобленерго»   та від  мене 
особисто  прийміть найсердечніші вітання  
із   22-ою   річницею  незалежності  України  
—  визначного  свята  нашої  держави,  яке  
втілило вікові демократичні прагнення на-
шого народу до національного відродження,  
економічного  та  духовного  зростання, куль-
турного  піднесення.   

Наш  вибір  —  свобода,  національна  не-
залежность,   розбудова та  зміцнення  роз-
винутої  європейської  країни,  покращення  
добробуту  людей.  Досягнуті успіхи — наш  
внесок  в  утвердження України  як  незалеж-
ної успішної країни та  її  визнання  на міжна-
родному  рівні.

З нагоди  свята  бажаю всім  значних  до-
сягнень  та  здобутків,  впевненості  у  своїх 
силах, родинного щастя, достатку, світла й те-
пла, добрих справ  в ім’я  процвітання  рідної  
Батьківщини!        

З повагою,
Олександр ШПАК,

Генеральний  директор
ПАТ «Хмельницькобленерго», 

депутат обласної ради.                                    

СВЯТКОВА ХРОНІКА
Вранці 23 серпня на хмельницькому май-

дані Незалежності з нагоди Дня Державного 
Прапора і прийдешнього Дня  Незалежнос-
ті України відбулися урочистий мітинг та 
відкриття обласної Дошки Пошани «Кращі 
люди Хмельниччини».

Серед підприємств, організацій та окре-
мих подолян, котрі удостоїлися такого висо-
кого визнання, був і працівник ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» — майстер виробничої 
дільниці Чемеровецького району елек-
тричних мереж Олександр Старушко. Після 
вручення йому першими особами області 
відповідної відзнаки чемеровецького енер-
гетика привітав генеральний директор ПАТ 
«Хмельницькобленерго» Олександр Шпак, 

побажав подальших здобутків у праці та всіх 
життєвих благ.

*       *       *

На хмельницькому майдані Неза-
лежності під час урочистого мітингу, 
присвяченого Дню Державного Пра-
пора України, відбулося вручення юві-
лейних медалей «1025-річчя Хрещен-
ня Київської Русі». Першим нагороду 
з рук голови облдержадміністрації 
Василя Ядухи отримав  генеральний 
директор ПАТ «Хмельницькобленер-
го» Олександр Шпак. 

Як ми уже повідомляли у попере-
дньому номері «Енергії», цієї відзнаки 
Олександр Леонідович удостоєний за 
активну меценатську, спонсорську та 
благодійну діяльність.

*       *       *
24 серпні, у День Незалежності України, 

в обласному центрі представники широких 
кіл громадськості, органів державної вла-
ди взяли участь в урочистому мітингу біля 
пам’ятника Т.Г. Шевченкові.  

Вшанувати геніального сина українсько-
го народу, поета-мислителя, чия душа була 
сповнена високої любові до Вітчизни, тра-
диційно прибула чимала делегація від ПАТ 
«Хмельницькобленерго» на чолі з першим за-
ступником генерального директора Компанії 
Борисом Кравцем. Хмельницькі енергетики 
поклали до підніжжя пам’ятника Великому 
Кобзареві корзини та букети живих квітів. 

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.

ПОЛКУ ЗАСЛУЖЕНИХ 
ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ 

ПРИБУЛО: ІВАН МИХАЙЛИЦЯ
Указом Президента України від 24 серп-

ня ц.р. «Про відзначення державними 
нагородами України з нагоди Дня Неза-
лежності України» чимало наших співвіт-
чизників удостоєно високих державних 
звань і нагород. 

Відрадно, що серед відзначених — і ди-
ректор Новоушицького РЕМ Іван Михай-
лиця. Він одержав почесне звання «Заслу-
жений енергетик України». Як зазначено в 
Указі Президента, «за значний особистий 
внесок у державне будівництво…, вагомі 
трудові здобутки та високий професіона-
лізм».

Щиро вітаємо, шановний Іване Петро-
вичу!

Біографічна довідка
Свою трудову діяльність Іван Петрович роз-

почав у листопаді 1978 року електромонтером 
Хмельницької механізованої колони №13. В берез-
ні 1979 року Михайлиця І.П. працевлаштовується 
на посаду майстра Новоушицького району елек-
тричних мереж Хмельницького південного підпри-
ємства електромереж. В червні 1986 року переве-
дений старшим майстром, диспетчером того ж ра-
йону електричних мереж. В період з березня 1989 
року по жовтень 1991 року працював головним 
інженером Новоушицького «Райпроменерго», а з 
жовтня 1991 року і по теперішній час Іван Петро-
вич працює директором Новоушицького району 
електричних мереж ПАТ «Хмельницькобленерго».

За період роботи Михайлиці І. П. на посаді ди-
ректора Новоушицького району електричних 
мереж значно покращився технічний стан енерге-
тичного обладнання району електромереж, про-
ведено реконструкцію та капітальний ремонт при-
міщень та виробничої бази. Регулярно виконується 
норматив технологічних витрат електроенергії в 
мережах району. 

Михайлиця І.П. користується заслуженою по-
вагою та авторитетом  у керівництва ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» та його профспілкової організа-
ції. За сумлінне ставлення до виконання посадових 
обов’язків неодноразово  заохочувався грамотами 
та  цінними  подарунками ПАТ «Хмельницькобле-
нерго», Хмельницької обласної державної адміні-
страції, Хмельницької обласної ради. У 2005 році 
нагороджений Грамотою Міністерства палива та 
енергетики України. У 2006 році за вагомі досяг-
нення у праці, високий професіоналізм, особистий 
внесок у розвиток енергетики області Іван Петро-
вич нагороджений нагрудним знаком «Відмінник 
енергетики України», а у 2010 році — нагрудним 
знаком «Почесний енергетик України».

ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ
Про відзначення  Дня Незалежності України

24 серпня 1991 року Верховна Рада України урочисто проголосила незалежність України та 
створення самостійної Української держави.

Незалежність стала найвеличнішим надбанням довгого і тернистого шляху, який пройшов 
наш народ до самоутвердження, до здобуття свого права на свободу. Вона визначила майбут-
нє України як держави і українців як європейської нації, відкрила широкі можливості для духо-
вного розвитку, економічного зростання і добробуту кожного громадянина.

 Нелегкою дорогою своєї новітньої історії Українська держава вийшла до двадцять другої 
річниці своєї незалежності. Ці роки засвідчили любов українського народу до рідної землі, ві-
рність його духовним заповітам наших батьків, споконвічне прагнення до свободи та націо-
нальної єдності. Повсякденна невтомна праця нашого народу відкрила нашій державі шлях до 
динамічного поступу в економічній та соціальних сферах.

Працівники ПАТ „Хмельницькобленерго” докладають максимум зусиль для задоволення 
потреб споживачів електроенергії, виконання своїх виробничих завдань,  підвищення еконо-
мічного потенціалу регіону, покращення добробуту населення області, виходу Товариства на 
європейський рівень обслуговування. 

Велика увага приділяється  ветеранам та пенсіонерам  енергетики, поліпшенню соціальних 
умов працюючих та їх сімей.

Дирекція Товариства висловлює впевненість в тому, що трудовий колектив ПАТ “Хмельниць-
кобленерго”, використовуючи професійний потенціал висококваліфікованих спеціалістів, за-
безпечить надійне енергопостачання споживачів, високоефективну та економну роботу  від-
окремлених структурних підрозділів і Товариства в цілому.

Вітаю ветеранів енергетики, пенсіонерів та працівників Товариства, трудівників енергетич-
ної галузі Хмельниччини з 22-ю річницею Незалежності України! 

Бажаю усім Вам і Вашим родинам міцного здоров’я, достатку, щастя, добробуту, нових здо-
бутків у праці, творчої наснаги і благополуччя у кожній родині.

У відповідності до розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації 
за сумлінну та плідну працю, високі виробничі досягнення, вагомий особистий внесок у роз-
виток електроенергетичної галузі Хмельниччини та з нагоди 22-ї річниці Незалежності України 
електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі служби високовольтних ліній Де-
партаменту високовольтних електромереж Галка Олександр Миколайович, головний інженер 
Летичівського району електричних мереж Ступін Валерій Павлович — нагороджені Почесною 
грамотою Хмельницької облдержадміністрації, заступнику директора з маркетингу та енер-
гозбуту Дирекції з маркетингу та енергозбуту Трачу Євгену Богдановичу, начальнику елек-
тротехнічної лабораторії Старокостянтинівського району електричних мереж Перуну Сергію 
Олеговичу — оголошено Подяки Хмельницької облдержадміністрації, майстра виробничої 
дільниці Чемеровецького району електричних мереж Старушка Олександра Васильовича за-
несено на обласну Дошку Пошани «Кращі люди Хмельниччини».

У відповідності до розпорядження голови Хмельницької обласної ради за сумлінну та плідну 
працю, високі виробничі досягнення, вагомий особистий внесок у розвиток електроенерге-
тичної галузі Хмельниччини та з нагоди 22-ї річниці Незалежності України майстер виробничої 
служби підстанцій Департаменту високовольтних електромереж Сірук Віталій Андрійович, го-
ловний бухгалтер Кам’янець-Подільського міського району електричних мереж Топункова Га-
лина Василівна — нагороджені Грамотою Хмельницької обласної ради, провідному інженеру 
відділу інформаційно-комунікаційних систем Дирекції з розвитку управління та інформацій-
них технологій Кабачинському Олександру Костянтиновичу — оголошено Подяку Хмельниць-
кої обласної ради.

(Закінчення на стор. 2)
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ХТО ВИМПЕЛ НЕСЕ, 
А ХТО — ЗАДНІХ ПАСЕ 

Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за 7 місяців 2013 року

Віктор МАКСИМЕЦь,
начальник відділу оперативної інформації та звітності.

Назва РЕМ Енергозбутова 
діяльність

Експлуатація 
електромереж

Охорона 
праці

Загальний 
рейтинг

ВІНЬКІВЦІ 11 5 16 8
ГОРОДОК 21 10 1 21
ДЕРАЖНЯ 4 12 1 2
ДУНАЇВЦІ 14 12 7 13
м. КАМ.-ПОДІЛЬСЬКИЙ 22 12 7 22
КАМ.-ПОДІЛЬСЬК. р-н 7 11 1 5
НОВА УШИЦЯ 16 12 7 14
м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 19 6 1 19
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ р-н 5 12 16 4
ЧЕМЕРІВЦІ 11 7 16 11
ЯРМОЛИНЦІ 10 1 1 3
БІЛОГІР’Я 15 2 16 9
ВОЛОЧИСЬК 8 12 16 6
ІЗЯСЛАВ 13 21 7 17
КРАСИЛІВ 2 22 16 16
ЛЕТИЧІВ 3 4 7 1
ПОЛОННЕ 20 8 1 20
СЛАВУТА 9 9 7 10
СТАРОКОСТЯНТИНІВ 1 20 7 12
СТАРА СИНЯВА 17 19 7 18
ТЕОФІПОЛЬ 18 3 7 15
ШЕПЕТІВКА 6 12 22 7

У серпневі святкові дні колектив Шепе-
тівського району електромереж отримав 
ще один привід для радості: його занесено 
на районну Дошку пошани. 

Недарма кажуть у народі: по праці й шана. 
І те, що Шепетівський РЕМ — уперше за 
останнє десятиріччя! — нині серед передо-
вих колективів та особистостей району, є 
результатом саме наполегливої та сумлінної 
праці. Результатом, безперечно, спільним, ко-
лективним. Адже в енергетиці кінцевий успіх 
залежить від того, наскільки злагодженими 
будуть дії всіх її ланок.  

І, до честі Шепетівського РЕМ, така чіткість 
і злагодженість виробничих та ділових про-
цесів простежується тут скрізь: чи то контр-
оль за станом електромереж, а чи спокійний, 
довірливий діалог з клієнтами; оперативне 
подолання наслідків негоди чи ефективне 
фінансово-економічне планування діяльнос-
ті; маркетингова справа чи обслуговування 
спецтехніки… Одне слово, тут вельми сер-
йозно ставляться до всього, без чого немис-
лима робота солідного енергопостачального 
підприємства. 

Вже на вході в до сервісно-адміністративної 
будівлі РЕМ відчуваєш, що зараз потрапиш до 
установи європейського рівня. І — не поми-
ляєшся…

«Ремонт приміщення нещодавно заверши-

ли, за що дуже вдячні керівництву Компанії, 
— каже директор Шепетівського РЕМ Олек-
сандр Черниш. — Це дало змогу суттєво по-
кращити умови обслуговування споживачів 
та роботи персоналу. Думаю, що кожен із ста 
двадцяти трьох наших працівників пишається 

тим, що він належить до нашої Компанії».
Ці слова свого керівника одностайно під-

твердили диспетчер Микола Бублей (на 
фото зліва), контролери Катерина Ковто-
нюк, Наталія Ящук, електромонтер розподіль-
чих мереж Михайло Скрипак (на фото спра-
ва), начальник дільниці «Район» підрозділу 
маркетингу і енергозбуту Володимир Гордій-
чук, головний бухгалтер Надія Войтович та 
інші працівники з чималим стажем. Вони бо, 
й справді, можуть об’єктивно порівнювати: як 
було колись і як стало нині. Та й молодші їхні 
колеги комфортними умовами праці цілкови-
то задоволені.

А серед найпомітніших виробничих здобут-
ків РЕМ — підвищення показників збуту елек-
троенергії, досягнуте в останні місяці. 

«Це — завдяки роботі зі споживачами (а їх 
у нас 32 тисячі побутових і 1700 юридичних 
осіб), спрямованої на досягнення своєчасної 
і повної оплати за електроенергію», — по-
яснює заступник директора з маркетингу та 
енергозбуту Андрій Юшко.

Керівництво Шепетівського РЕМ велику 
увагу приділяє й реконструкції та модерні-
зації електромереж, передусім у населених 
пунктах, де зростає споживання електро-

енергії. Ця робота, як і заходи зі зменшення 
втрат електроенергії у мережах району, по-
ставлені у РЕМ на наукову основу.

Головний інженер Шепетівського РЕМ 
Олександр Гетьман деталізує: «Велика робота 
проводиться у Шепетівці із заміни проводів 
ліній 0,4 кВ на СІП та з винесення скриньок об-
ліку назовні будівель. Згідно з розробленою 
концепцією по обленерго відбувається і удо-
сконалення схеми заживлення електричних 
мереж, особливо 10 кВ…

У випадку форс-мажорних обставин, стихій 
наш персонал старається якомога швидше 
ліквідовувати їх наслідки і подавати електро-
енергію споживачам. Працюємо і в дощ, і в 
сніг, і в спеку. Адже девіз Компанії — «Спожи-
вач — найвища цінність». 

Чимало уваги приділяємо й зменшенню 
втрат електроенергії у мережах району. Се-
ред першочергових заходів, спрямованих 
на це, — заміна проводу на провід більшого 
діаметру, встановлення розвантажувальних 
підстанцій, скорочення довжини ліній. Наша 
мета — щоб довжина лінії 0,4 кВ не переви-
щувала 400 метрів…»

Шепетівський РЕМ, щиро піклуючись про 
інтереси людей, працює у тісній взаємодії з 

місцевими органами державної влади. Голова 
Шепетівської райдержадміністрації Іван Ада-
мець принагідно розповів: «Шепетівський 
РЕМ — підприємство надзвичайно потужне. 
Його робота дає можливість вирішувати у 
районі ряд соціальних питань, а також якісно 
забезпечувати електроенергією промисло-
ві підприємства. Також хочу відмітит завжди 
своєчасне, швидке та якісне оформлення у 
РЕМ необхідної документації та підключен-
ня соціальних об’єктів до електромережі. До 

прикладу, нещодавно ми здавали школу в 
Грицеві на 836 місць, і там силами РЕМ було 
встановлено трансформаторну підстанцію, 
оперативно проведено всі необхідні для цьо-
го роботи…»

А насамкінець нашої розмови  І. Адамець 
так резюмував свою оцінку  місцевого РЕМ: 
професійна команда, згуртована навколо 
професійного керівника. І з цим неможливо 
не погодитися.

Ростислав БАЛЕМА. 
Фото автора.

КОЛЕКТИВНИЙ УСПІХ ШЕПЕТІВСьКОГО РЕМ
Репортаж у номер

(Закінчення. Початок на стор 1)
Підбиваючи підсумки роботи Товариства, відзначаючи 

вагомі особисті досягнення працівників у виконанні служ-
бових обов’язків і виробничих завдань, високу трудову і 
виконавчу дисципліну, особистий внесок у розвиток енер-
гетичної галузі та з нагоди відзначення 22-ї річниці Неза-
лежності України, —

НАКАЗУЮ:
1. Бухгалтерії виплатити:
— Старушку Олександру Васильовичу — майстру ви-

робничої дільниці Чемеровецького району електричних 
мереж, занесенноve на обласну Дошку Пошани «Кращі 
люди Хмельниччини», одноразову премію…;

— Галці Олександру Миколайовичу — електромонтеру 
з ремонту повітряних ліній електропередачі служби висо-
ковольтних ліній Департаменту високовольтних електро-
мереж, Ступіну Валерію Павловичу — головному інженеру 
Летичівського району електричних мереж, яких нагоро-
джено Почесною грамотою Хмельницької облдержадміні-
страції,  одноразову премію…;

— Трачу Євгену Богдановичу — заступнику директора з 
маркетингу та енергозбуту Дирекції з маркетингу та енер-
гозбуту, Перуну Сергію Олеговичу — начальнику елек-
тротехнічної лабораторії Старокостянтинівського району 
електричних мереж, яким оголошено Подяку Хмельниць-
кої облдержадміністрації,  одноразову премію...

— Сіруку Віталію Андрійовичу — майстру виробничої 
служби служби підстанцій Департаменту високовольтних 
електромереж, Топунковій Галині Василівні — головному 
бухгалтеру Кам’янець-Подільського міського району елек-
тричних мереж, яких нагороджено Грамотою Хмельниць-
кої обласної ради, одноразову премію…;

— Кабачинському Олександру Костянтиновичу — про-
відному інженеру відділу інформаційно-комунікаційних 
систем Дирекції з розвитку управління та інформаційних 
технологій, якому оголошено Подяку Хмельницької облас-
ної ради, одноразову премію…

2. Нагородити Грамотою Товариства і преміювати…:
— Богача Віктора Петровича — провідного інженера 

Кам’янець-Подільського району електричних мереж;
— Галянта Володимира Зосимовича — провідного інже-

нера підрозділу маркетингу та енергозбуту Славутського 
району електричних мереж; 

— Дідух Ірину Миколаївну — керівника групи підроз-
ділу маркетингу та енергозбуту Старосинявського району 
електромереж;

— Здибеля Анатолія Броніславовича — електромонте-
ра з експлуатації електролічильників Хмельницького ра-
йону електричних мереж;

— Ковальчука Івана Івановича — майстра виробничої 
дільниці Віньковецького району електричних мереж;

— Кракаловича Юрія Івановича — інженера 1 категорії 
відділу організації збуту Дирекції з маркетингу та енергоз-
буту Товариства;

— Козела Валерія Івановича — техніка 2 категорії служ-
би охорони Товариства;

— Назарчука Олександра Миколайовича — електро-
газозварювальника Чемеровецького району електричних 
мереж;

— Новак Наталію Миколаївну — бухгалтера 2 категорії 
централізованої бухгалтерії Фінансової дирекції Товари-
ства;

— Слободяна Володимира Антоновича — водія служби 
механізації і транспорту Дирекції з матеріально-технічного 
постачання та капітального будівництва Товариства;

— Сторожука Олександра Антоновича — інженера 1 
категорії служби перспективного розвитку та видачі тех-
нічних умов Товариства;

— Танського Володимира Юрійовича — головного ін-
женера Полонського району електричних мереж;

— Цінчика Володимира Модестовича — машиніста кра-
на автомобільного Дунаєвецького району електричних 
мереж;

— Чупрову Тетяну Василівну — виконуючого обов’язки 
завідувача канцелярією Товариства;

—  Шилінговського Юрія Петровича — інженера підроз-
ділу маркетингу та енергозбуту Деражнянського району 
електричних мереж.

3. Оголосити Подяку Товариства і преміювати…:
— Галатюку Юрію Борисовичу — начальнику дільни-

ці групи розподільчих мереж Нетішинської комплексної 
дільниці Славутського району електромереж;

— Драпалюку Олександру Прокоповичу — інженеру 
1 категорії служби засобів диспетчерсько-технологічного 
керування Департаменту високовольтних електромереж;

— Коцупей Ніні Сергіївні — маляру Старосинявського 
цеху централізованого ремонту Товариства;

— Ляльці Павлу Леонідовичу —  провідному інженеру 
служби охорони праці Товариства;

— Мирончуку Сергію Васильовичу — електромонтеру з 
експлуатації розподільчих мереж Хмельницького міського 
РЕМ;

— Мельник Ірині Володимирівні — прибиральниці гур-
тожитку Товариства;

— Москалюку Юрію Олександровичу — електромон-
теру з експлуатації розподільчих мереж Новоушицького 
району електричних мереж;

— Серветнику Сергію Олександровичу — інженеру 
служби діагностики електротехнічного обладнання Депар-
таменту високовольтних електромереж;

— Солов’ю Миколі Петровичу — електромонтеру з 
експлуатації розподільчих мереж Теофіпольського району 
електричних мереж;

— Сукманському Віктору Васильовичу — начальни-
ку дільниці Волочиського району електричних мереж;

— Трачуку Ігорю Сергійовичу — водію-електромон-
теру оперативно-виїзної бригади Ярмолинецького району 
електричних мереж;

— Хомаку Сергію Опанасовичу — електромонтеру з 
ремонту та монтажу кабельних ліній Городоцького району 
електричних мереж.        

Генеральний директор О.Л. ШПАК.  

ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ
Про відзначення  Дня Незалежності України
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Досвід
ДЕРАЖНЯНСьКІ 

ЕНЕРГЕТИКИ ПОДЯКУВАЛИ 
НАЙСУМЛІННІШИМ 

СПОЖИВАЧАМ
У ці спекотні серпневі дні календар історії відра-

ховує річницю незалежності України. Це не просто 
День народження держави, свято пам’яті про цілі 
покоління наших предків, що творили націю і бо-
ролися за державність. Це дата, в яку варто думати 
про день завтрашній, про майбутні покоління, про 
нашу відповідальність перед історією.

Нам випала висока історична місія здійснювати 
мрію багатьох поколінь наших предків — бути гос-
подарями на своїй землі, плекати її і прикрашати 
своєю працею.

Напередодні 22-ї річниці Незалежності України 
та 90-річчя створення Деражнянського району 
директор Деражнянського РЕМ Антощишин М.П., 
заступник директора з маркетингу та збуту Кири-
ловський В.М. та начальники дільниць привітали 
і вручили подяки та фірмові подарунки 50-тьом 
кращим побутовим споживачам та платникам за 
електричну енергію, а саме: Шаповалову Сергію 
Васильовичу, Коваль  Галині Петрівні, Лемешовій 
Діні Михайлівні, Рачинському Станіславу Карлови-
чу, Власенко Наталі Олексіївні та іншим.

Компанія ПАТ «Хмельницькобленерго» давно 
визначила свої пріоритети в девізі «Споживач — 
найвища цінність компанії». З метою його реаліза-
ції на практиці проводяться роботи з покращення 
обслуговування споживачів. В місті Деражня функ-
ціонує сервісний центр обслуговування спожива-

чів. Багато робиться для поліпшення технічного 
стану мереж та підстанцій району, впроваджують-
ся нові технології.

Як відомо, в Компанії розроблена Інвестиційна 
програма розвитку ПАТ «Хмельницькобленерго» 
до 2016 року, ресурси якої спрямовані, в першу 
чергу, на забезпечення якісною електроенергією 
споживачів, покращення технічного стану елек-
тричних мереж та вдосконалення обліку елек-
тричної енергії з метою зниження технологічних і 
комерційних втрат електричної енергії. За 7 місяців 
поточного року в мережу Деражнянського РЕМ на-
дійшло 24594 тис. кВт.год, корисний відпуск склав 
20936 тис. кВт.год. При нормативі втрат 17,54 % 
фактичні втрати склали 14,87 %, тобто економія 
електроенергії склала 656 426 кВт.год або 366 515 
грн. Вартість товарної продукції 11 551 тис. грн. 
— оплачено споживачами 11 676 тис. грн., що ста-
новить 101,8 %, оплата населенням — 103,65 %. 
Спожито населенням  12 939 тис. кВт.год , що ста-
новить 63 % від загального споживання. Приємно 
відзначити, що в червні завдяки нашим сумлінним 
споживачам  Деражнянський РЕМ зайняв перше 
місце  з енергозбутової роботи і друге місце за 7 
місяців в загальному рейтингу по ПАТ «Хмельниць-
кобленерго». 

Тому велика усім вам, шановні споживачі елек-
троенергії, подяка! Нехай потужне джерело вашо-
го таланту і натхнення, незламного оптимізму та 
творча будівнича енергія будуть прикладом слу-
жіння Україні, примножують її славу, наповнюють її 
криницю добробуту процвітанням та благополуч-
чям.

Олена ЛИСНЯК, 
бухгалтер Деражнянського РЕМ.

15 серпня у Кам’янці-Подільському відбулася 
регіональна нарада з питань реалізації правил 
приєднання електроустановок до електричних 
мереж. ПАТ «Хмельницькобленерго» приймало 
колег з Міненерговугілля України, Головдер-
женергонагляду України та його інспекцій у 
Південно-Західному регіоні, Вінницькій, Тер-
нопільській, Чернівецькій областях, територі-
ального представництва НКРЕ у Хмельницькій 
області, «Вінницяобленерго», «Тернопільобле-
нерго», «Чернівціобленерго».

Відбулася ділова, предметна розмова про те, 
як на високому рівні надавати замовникам по-
слуги з приєднання електроустановок до елек-
тричних мереж відповідно до вимог нових Пра-
вил, а також яких змін, уточнень потребують 
самі правила. 

Відкрила нараду і вела начальник відділу розви-
тку та методологічного забезпечення надійної ро-
боти електричних мереж Департаменту електро-
енергетики Міненерговугілля 
України Людмила Власенко. 

Ну а тон розмові задав гене-
ральний директор ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» Олександр 
Шпак. І це не випадково. Адже 
за час від прийняття Закону 
України «Про внесення змін 
до деяких Законодавчих актів 
України щодо плати за приєд-
нання до мереж суб’єктів при-
родних монополій», введення 
в дію нових Правил у товари-
стві набуто певного досвіду, 
виявлено чимало плюсів і мі-
нусів роботи в нових умовах. 

Аби учасники наради мали 
повну уяву про «Хмельниць-
кобленерго», Олександр Лео-
нідович презентував їм осно-
вні віхи його створення та 
напрямки роботи, здобутки. 
Щодо реалізації Правил при-
єднання електроустановок до 
електричних мереж, то він акцентував на тих роз-
порядчих документах, які видано в Товаристві, а 
також на чіткому розподілі повноважень підрозді-
лів Товариства щодо укладання договорів про при-
єднання та видачі технічних умов, технологічних 
процесах порядку реалізації заходів по наданню 
послуг, що є вимогою процесного менеджменту. 
Аналізуючи блок-схеми по наданню послуг із при-
єднання електроустановок замовників, О. Шпак 
показав практичне застосування принципів про-
цесного менеджменту.

Особлива увага  в Товаристві була приділена 
впровадженню принципу «єдиного вікна» для за-
мовників. Як зазначив Олександр Леонідович, для 
реалізації принципів «єдиного вікна» в підрозділах 
Товариства організовані групи «єдиного вікна», які 
забезпечують надання замовникам консультацій, 
видачу заяв про приєднання, видачу договорів про 
приєднання та технічних умов, контроль за розроб-
кою проектної документації, оплатою замовниками 
послуги з приєднання, контроль за дотриманням 
строків надання послуги із приєднання, за вико-
нанням будівництва або реконструкції електрич-
них мереж, що необхідні для забезпечення приєд-
нання електроустановок замовників, ведення діло-
водства з питань приєднань та формування звітної 
інформації по всіх приєднаннях. 

«Єдині вікна» утворені у всіх  районах електро-
мереж, за винятком Хмельницького сільського і 
міського РЕМів. Для зручності замовників Хмель-
ницького району і міста Хмельницького їх обслу-
говують працівники «єдиного вікна» Товариства у 
центрі міста Хмельницького, куди легко дістатися 
громадським транспортом з усіх кінців міста. 

Робота за принципом «єди-
ного вікна» гармонує із голо-
вними гаслами Товариства: 
«Споживач — найвища цін-
ність компанії» і «Споживач — 
головний інвестор компанії».

Доповідач докладно по-
інформував і про набуті в 
Товаристві форми і методи 
роз’яснювальної роботи серед 
населення з приводу впрова-
дження Правил приєднання. 
Завершуючи виступ, Олек-
сандр Леонідович особливо 
наголосив на значимості і ролі 

енергетиків у забезпеченні споживачів електро-
енергією. 

Після виступу Олександра Шпака відбулося ши-
роке обговорення досвіду роботи «Хмельницько-
бленерго», проблем реалізації Правил приєднання 
загалом. Активну участь у ньому взяли заступник 
головного державного інспектора України з енер-
гетичного нагляду Євген Арбузов, начальник ін-
спекції Держенергонагляду у Хмельницькій області 
Петро Григор’єв, завідувач сектору НКРЕ у Хмель-
ницькій області Віктор Кукуруза. Вони, зокрема, 
відзначили, що завдяки широкій роз’яснювальній 
роботі, уважному ставленню в обленерго  до кож-
ного замовника, вчасному й ефективному врегу-
люванню ним всіх проблемних питань, на сьогодні 
вдалося уникнути різних непорозумінь, скарг.

Доволі ґрунтовно на нараді обговорювалися 
проблемні питання, які виникли у зв’язку з впрова-

дженням нових Правил. У ви-
ступах заступника генераль-
ного директора — головного 
інженера ПАТ «Хмельницько-
бленерго» Анатолія Степаню-
ка, головного інженера ВАТ 
«Тернопільобленерго» Сте-
пана Бартіва, фахівців з ПАТ 
«Вінницяобленерго», ПАТ ЕК 
«Чернівціобленерго» Олексан-
дра Балдуєва, Юрія Сінітовича 
йшлося передусім про необ-
хідність уточнення або й змі-
ни редакції окремих пунктів 
Правил.

Зокрема, на думку учасників 
наради, потребує чіткого ви-
значення питання приєднання 
електроустановок замовників 

до електричних мереж суб’єктів господарювання, 
який не є електропередавальною організацією; 
якою має бути форма типового договору на при-
єднання тимчасових електроустановок замовників 
(або підрядників) на період будівництва. Загалом, 
таких питань було сформульовано доволі багато.

Як запевнила начальник відділу розвитку та ме-
тодологічного забезпечення надійної роботи елек-
тричних мереж Департаменту електроенергетики 
Міненерго вугілля України Людмила Власенко, усі 
пропозиції, зауваження та власне й позитивні мо-
менти, які висловлені на нараді, будуть узагальнені 
і враховані в подальшій роботі над Правилами при-
єднання електроустановок до електричних мереж. 
Людмила Юріївна відзначила високий рівень підго-
товки наради хмельничанами.

Учасники наради ознайомилися з практикою 
реалізації Правил приєднання електроустановок 
до електричних мереж в Кам’янець-Подільських, 
Дунаєвецькому районах електромереж. Звісно ж, 
гостинні господарі не могли не показати гостям 
всієї краси міста над Смотричем, його історичних 
пам’яток. Тож гості щиро подякували хмельниць-
ким енергетикам, їх очільнику О. Л. Шпаку як за 
прекрасну організацію наради, так і за чудову екс-
курсійну частину.

Павло ХОРОШЕНЮК.
Фото Ростислава БАЛЕМИ.

Актуально
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СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СЕРТИФІКОВАНІ
ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

«Кругла» дата

Це у нас

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

Відомчий дитсадок 
ПАТ «Хмельницькобленерго» — ДНЗ № 55 

«Сонечко» — вступає у новий сезон. Першого 
вересня хтось із його маленьких вихованців, 

сказати б, подорослішає ще на групу, а хтось і  
вперше переступить поріг дитсадочка.
Цьогорічний вересень знаменний для 

«Сонечка» ще й тим, що саме у ці дні 
йому сповнюється 25 літ.

Дитячий садок № 55 «Сонечко» побудований у 1988 році 
Південним підприємством електромереж під керівництвом 
його директора Василя Степановича Желєзняка. Приміщення 
ДНЗ було розраховане на чотири вікові групи, загалом на 90 
місць. Першою (і — аж до 2011 року!) завідувачкою дитячого 
садка стала Таїсія Іванівна Руденко, а колектив складався із 
завідувача, методиста, восьми вихователів, п’яти нянь, музич-
ного керівника, медсестри, бухгалтера, двох кухарів, завгоспа, 
пралі та двох сторожів. Підприємство забезпечувало дитячий 
садок всім необхідним: меблями, іграшками, канцтоварами, 
медикаментами, продуктами харчування та іншим.

З самого заснування дитсадка вихователями у ньому пра-
цювали Надія Василівна Шемчук, Наталія Леонідівна Алєксєє-
ва, Тетяна Володимирівна Яремчук, Людмила Володимирівна 
Цебень, Валентина Михайлівна Мазур, Валентина Андріївна 
Ярошенко, Олена Анатоліївна Ходзінська, теперішня завід-
увачка Альона Миколаївна Яцишина. 

Антоніна Яківна Якубовська, Галина Степанівна Панчук, 
Тетяна Петрівна Дейчук багато років пропрацювали тут ня-
нями, Людмила Семенівна Бердецька — медичною сестрою, 
Надія Петрівна Боднар — кухарем. Життя по-різному розпо-
рядилося їхніми подальшими шляхами (дехто й, пішовши на 
заслужений відпочинок, тут-таки... повернувся у «Сонечко» 
нянею). Але всі ці працьовиті, чуйні жінки однаково старанно 
закладали підвалини справжнього піклування про дітей, слав-
ні нинішні традиції цього закладу.  

 —  У 2006 році турботу про дитячий садок взяв на себе ге-
неральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго» О. Л. Шпак, 

— повідала завідуюча дитсадком А.М. Яцишина. — Наш ДНЗ 
— єдиний у місті Хмельницькому відомчий навчальний за-
клад, ПАТ «Хмельницькобленерго» допомагає нам вирішувати 
усі нагальні питання: здійснює ремонт приміщень, території 
та обладнання, проводить придбання нових меблів, заміну ві-
кон та дверей, оплачує половину вартості харчування дітей, а 
також комунальні послуги, виплачує заробітну платню праців-
никам ДНЗ…     

Зараз дружний колектив дитсадка складають вихова-
тель-методист Наталія Василівна Докторук, завгосп Ольга 
Захарівна Радецька, бухгалтер Лідія Вікторівна Шевчук, му-
зичний керівник Ірина Володимирівна Гроцька, медична се-
стра Наталія Миколаївна Собко, вихователі Марія Романівна 
Кушнір, Антоніна Анатоліївна Манзюк, Олена Миколаївна Са-
велій, Наталія Анатоліївна Якубовська, Інна Володимирівна 
Вавринчук, Людмила Володимирівна Кульчицька, Валентина 
Андріївна Ярошенко, Олена Володимирівна Рахно, Наталія 
Вікторівна Дячук, Інна Анатоліївна Петлюк, Інна Володимирів-
на Вавринчук, няні Яніна Мар’янівна Крижановська, Світлана 
Іванівна Самчук, Оксана Михайлівна Жуковська, кухарі Тамара 
Вадимівна Думанська, Валентина Іванівна Жевчук, машиніст 
з прання та ремонту білизни і спецодягу Галина Дмитрівна 
Шевчук, сторожі та двірники Дмитро Анатолійович Говоров, 

Вадим Олександрович Шемчук. Відповідальні, доброзичливі, 
безвідмовні, акуратні — все це батьки маленьких вихованців 
«Сонечка» кажуть про них, сподвижників благородної вихова-
тельської справи.

Об’єднаними силами ПАТ «Хмельницькобленерго» і його 
профкому, адміністрації та всіх фахівців закладу у ньому ство-
рено якнайліпші умови для всебічного розвитку малечі. 

— У нас прекрасний кваліфікований персонал, чуйне став-
лення до дітей, якісне харчування, — з приємністю констатує 
завідувачка А.М. Яцишина. — З дітьми проводиться багато за-
нять, в тім числі додаткові: хореографія, англійська мова… Ви-
хователі ставляться до дітей, як до власних. Тому й заклад наш, 
сказати б, — у попиті:  за проектом розрахований на 90 місць, 
а впродовж останніх років списковий склад налічує 110 дітей.

— А яка методика виховного процесу застосовується 
нині у роботі дитсадка? — запитуємо в Альони Миколаївни.

— Наш ДНЗ працює за базовою державною програмою 
навчання і виховання дітей дошкільного віку «Я у світі», яка 
передбачає надання комплексу знань, умінь і навичок, необ-
хідних дітям для подальшого життя. Причому, засвоєння цих 
знань та умінь нашими вихованцями відбувається у звичній 
для дітей дошкільного віку ігровій формі. 

— Які зміни відбулися у приміщеннях та на території 
«Сонечка» в останні роки?

— За підтримки ПАТ «Хмельницькобленерго» ми замінили 
вікна і двері на теплозберігаючі, відбулися ремонтні перетво-
рення у всіх наших приміщеннях. Зараз тривають зміцнення 
фундаменту ДНЗ, заміна аварійних альтанок на ігрових май-
данчиках. На замовлення Товариства виготовляються нові 
меблі для групових кімнат. Окрім того, Товариство проплачує 
закупівлю спортивного інвентарю для занять з фізкультури. 
Для потреб ДНЗ ним придбано новий комп’ютер та ксерокс…

Тож у ці ювілейні для нашого дитсадка дні хочу від імені 
всього нашого колективу щиро подякувати Олександрові Ле-
онідовичу Шпаку та всій Компанії за турботливість, за підтрим-
ку, яку ми завжди відчуваємо.

Ростислав БАЛЕМА.

Фото Андрія СОЛОНИЦьКОГО.

ДОБРЕ
ВІДПОЧИЛИ, 
ОЗДОРОВИЛИСЯ…

Золотавий лист пробивається в крони де-
рев, хилиться до осені кожна днина. Літо по-
волі завершує свою ходу. 

Завершився й оздоровчий сезон у дитячо-
му таборі «Джерельце». 180 хлопчиків і дівча-
ток сказали йому «Спасибі тобі, «Джерельце», 
за прекрасні дні відпочинку. А один одно-
му — не «прощай», а «до зустрічі наступного 
року!»

У нинішньому сезоні вже традиційно для ді-
тей було створено всі умови для відпочинку 
та оздоровлення. Як розповів директор табо-

ру Олег Віш, понад 500 хлопчиків та дівчаток 
набралися снаги та здоров’я, отримали чима-
ло пізнавального, знайшли хороших друзів.

Табірна зміна завершилася. По домівках 
роз’їхалися діти. І надовго збережуть вони до-
брі спомини про чудові таборові дні, про но-
вих друзів. Та ще довго звучатиме в душі пісня 
«Джерельце», яка об’єднала їх тут у дружну 
дитячу сім’ю.

П. ЦИГАНЧУК.

Фото Р. БАЛЕМИ.

За ініціативи відділу управління якістою у 
2012 році було розпочато роботу зі створен-
ня модулю «Анкетування» на корпоративному 
порталі http://www.oblenergo.km.ua/portal/.    
Нагадаю, що на початку кожного року відділ 
управління якістю розробляє «Програму на-
вчання персоналу Товариства з питань СУЯ».  
Згідно з цією програмою представники з якості 
щоквартально проводять навчання працівни-
ків своїх підрозділів з питань удосконалення 
системи управління якістю. Програма включає 
в себе щоквартально 3-4 теми для опрацюван-
ня загальною тривалістю 2-3 години. Кожна 
тема розбивається на 5-8 розділів з детальним 
викладенням питань, які потрібно розкрити 
під час навчання. Матеріалами для підготовки 
є методики системи управління якістю, про-
цесного менеджменту та література з питань 
європейської моделі досконалості EFQM. 

Модуль «Анкетування» був створений з ме-
тою он-лайн перевірки засвоєних знань пра-
цівниками відповідно до програми навчання. 
Під час першого проходження анкетування 
працівник реєструється на порталі і після 
проходження анкетування може бачити свої 
результати. Працівниками відділу управління 
якістю було розроблено більше ста питань, які 
стосувалися тем, зазначених в «Програмі на-
вчання персоналу Товариства з питань СУЯ». 
Під час проходження анкетування працівни-
ком модуль «Анкетування» в автоматичному 
режимі формує 10 запитань в довільному по-
рядку. Відповідно кожний працівник отримує 
унікальну, неповторювану анкету, що сприяє 
кращій перевірці знань і унеможливлює копі-
ювання результатів анкетування своїх співро-
бітників.  Встановлено також інтервал часу в 15 
хвилин для проходження анкетування. 

Відповідно до розпорядження було розро-
блено графіки поквартального проходження 
анкетування інженерно-технічними праців-

никами Товариства. Адміністратором модулю 
призначено інженера ІІІ категорії ВУЯ Степан-
цова В.В. За результатами проведеного анке-
тування щоквартально готується «Аналітич-
ний звіт по результатах он-лайн анкетування 
працівників товариства в межах внутрішнього 
моніторингу, проведеного в ПАТ «Хмельниць-
кобленерго», який надається генеральному 
директору.  Відповідно до отриманих резуль-
татів вживаються коригувальні дії для покра-
щення процессу навчання та ознайомлення 
працівників товариства з питаннями функ-
ціонування системи управління якістю в тих 
підрозділах, які показали низькі результати 
засвоєних знань. Працівники ВУЯ розробля-
ють та впроваджують запобіжні дії, які  будуть 
сприяти кращому засвоєнню знань та відпо-
відно практичному використанню принципів 
управління якістю в роботі структурних під-
розділів товариства.  

В найближчих планах відділу управління 
якістю — розробка та впровадження на кор-
поративному порталі Товариства модулю для 
самонавчання працівників з питань системи 
управління якістю. В цьому модулі буде викла-
дена інформація про переваги, які надає впро-
ваджена та сертифікована СУЯ, історія виник-
нення та розвитку стандартів СУЯ, принципи 
загального управлінння якістю, нормативна 
база Товариства з питань СУЯ та методики СУЯ.  
Матеріали готуються і будуть представлені у 
форматі мультимедійної презентації, що зро-
бить навчання цікавим, корисним та приєм-
ним.   

Валерій ГЕРАСИМЧУК,
начальник ВУЯ.        

На часі

ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПОТРЕБ 
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ВЖЕ ЧВЕРТЬ СТОЛІТТЯ СЯЄ ДІТЯМ «СОНЕЧКО»…


