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ЛЕГЕНДИ ЕНЕРГЕТИКИ ВБОЛІВАЮТЬ ЗА ЇЇ МАЙБУТНЄ 

Ще перед початком самого засідання О. 
Шпак особисто провів пізнавальну екскурсію 
адмінприміщенням Летичівського РЕМ, роз-
повів про послуги, які надаються споживачам, 
комплексний стіл замовлень, зауважив на ін-

формаційно-довідкових стендах, відкритості 
роботи персоналу, можливостях спілкування 
споживача з першим керівництвом Компанії 
через «Скриньки звернень». В залі обслуго-
вування гості були подивовані чіткою органі-
зацією праці адміністраторів та касирів, зруч-
ністю та швидкістю сплати за спожиту елек-
троенергію. «Що не кажіть, а кращого сервісу, 
ніж у вас, немає ніде в Україні!» — захоплено 
сказав хтось із киян. 

Не менш приємні враження поважні гос-
ті отримали і від диспетчерської з її чітким 

механізмом реагування на зміни в електро-
мережах району, і від надсучасної студії 
відеоконференцзв’язку. В останній з вели-
кого екрану в режимі «он-лайн» їх приві-
тали енергетики Хмельницького, Кам’янця-
Подільського, Чемеровець, Дунаєвець… 
Отож і дещо пізніше, під час власне засідання, 

його учасники були 
одностайними в дум-
ці: все це — устократ 
перевершило їхні 
сподівання.

У залі засідань 
Летичівського РЕМ 
роботу форуму ого-
лосив розпочатою 
Герой України, прези-
дент Всеукраїнської 
громадської органі-
зації «Асоціація Ук-
ргідроенерго» Семен 
Поташник. Члени 
Громадських рад ви-
слухали та обговори-
ли інформацію відпо-
відального секретаря 
Громадської ради при 

Міненерговугілля України, члена правління 
Ради старійших енергетиків України Станісла-
ва Яцкевича про результати діяльності орга-
нізації з початку року, щодо сучасного стану 
та проблем розвитку вітчизняної енергетики. 
Поділилися цікавими, неординарними погля-
дами на  перспективи вугільної галузі, яка, на 
думку багатьох, є «рятівним колом» у «морі» 
дорогих нафти й газу. Прозвучали й конкрет-
ні пропозиції вивчити це питання спільно із 
фахівцями Міненерго-
вугілля та науковцями 
відповідного галузево-
го інституту.

Не обминули ува-
гою і проблему еко-
логічних ризиків, 
пов’язаних із роботою 
теплових електростан-
цій. І не випадково, 
адже Євросоюз напо-
легливо просить Укра-
їну скоротити викиди 
шкідливих газів ТЕС в 
атмосферу. Тим часом, 
як зазначив голова Ради старійших енергети-
ків «Західенерго» Анатолій Акімов, стан цього 
відгалуження української енергетики — бук-
вально критичний: 92 % тепломеханічного 
обладнання теплових електростанцій вже 
відпрацювали свій ресурс, а 65 % — відпра-
цювали ресурс двічі!

Активна дискусія між досвідченими си-
вочолими енергетиками точилася навколо 
питань доцільності глибокого освоєння аль-
тернативних джерел енергії (Україна, до речі, 
нині займає друге місце у світі за темпами 
будівництва альтернативних електростанцій 
— Авт.), стану атомної електроенергетики. 
Свої принципові застороги з цього приводу 
висловив колишній голова Держкоматому, 
помічник Прем’єр-міністра України Михайло 
Уманець. «Ми  не маємо достатніх природ-
них ресурсів для розвитку такої  енергетики, 
— вважає М. Уманець. — Тому гроші, витра-
чені на неї, — це «гроші на вітер»! А от якщо 
до проблем атомної енергетики держава не 
поставиться з більшою відповідальністю, то 
остання не матиме жодних перспектив розви-
тку. Ніщо й ніколи не зможе замінити такого 
потужного гравця на енергоринку, як АЕС».

Однією з провідних тем розмови, зокре-
ма, у виступах голови Громадської ради при 

НКРЕ України, пре-
зидента громадської 
організації «Енер-
гетична асоціація 
України» Василя Кот-
ка, члена Академії 
енергетики України 
Зиновія Буцьо, була 
нагальна необхід-
ність урегулювання 
вітчизняного рин-
ку електроенергії. 
В. Котко, зокрема, 
сказав: «Сьогодні у 
кожного з нас є на-
года  долучитися до 
розробки закону про 
засади функціону-
вання енергоринку. 
Це дуже складний документ. Навіть після 
того, як він пройшов обговорення на десят-
ках різних засідань і круглих столів, був при-
йнятий Верховною Радою у першому читанні, 
в ньому ще залишилося багато моментів, які 
не дозволяють зробити енергоринок цілком 
прозорим. Думається, над ним ще можна буде 
попрацювати, внести зміни і доповнення, аби 
він якомога повніше збалансовував інтереси 
виробників, транспортувальників, постачаль-
ників і споживачів енергії. Кожна раціональна 
думка тут важлива. А тим паче — досвід робо-
ти такої компанії, як «Хмельницькобленерго». 
Адже вона  має колосальні здобутки у впрова-
дженні найновітніших методів зниження ТВЕ  
та наближенні стандартів обслуговування 
споживачів до європейських».

Деякі учасники спільного засідання наго-
лошували на потребі в поліпшенні взаємодії 
з Міністерством енергетики та вугільної про-
мисловості України, без якої робота Громад-
ської ради при Міністерстві не може бути про-

дуктивною. На цьому 
питанні зосередилася 
у своєму виступі Тетя-
на Шевцова, головний 
спеціаліст Департа-
менту організаційного 
забезпечення діяль-
ності Міністра енерге-
тики. 

На правах господаря 
генеральний дирек-
тор ПАТ «Хмельниць-
кобленерго» Олек-
сандр Шпак повідав 
поважним гостям про 

основні напрями діяльності очолюваної ним 
Компанії на її шляху до вершин європейської 
досконалості. З особливою цікавістю імени-
ті енергетики слухали його розповідь про 
впровадження проекту з реконструкції елек-
тромереж садибної частини Нетішина, який 
став справжнім проривом у справі енергоз-
береження та зниження втрат електроенер-
гії. «Відтепер кожне 
тамтешнє домогос-
подарство має елек-
тричне опалення, 
водопідігрів та елек-
троплити, — заува-
жив О. Шпак. — І при 
цьому вдалось досяг-
ти суттєвого знижен-
ня втрат енергії  з 26 
до 4,6 відсотка. Це — 
найкращий показник 
в Україні».

Наочно ж пере-
конатися в дієвості 
сповідуваних Това-
риством принципів 
турботи про спожи-
вача, відкритості та 
європейського по-

ступу учасники зібрання змогли під час екс-
курсій у Меджибізькому сервісному пункті, в 
Хмельницькому та Дунаєвецькому сервісних 
центрах. Зокрема, в Дунаївцях їм показали 
щойно відкрите після реконструкції адмінп-
риміщення — сервісний центр з усіма його 
зручностями для відвідувачів та персоналу. 
Генеральний директор ПАТ «Хмельницько-
бленерго» Олександр Шпак, розповідаючи 
про цю новобудову, наголосив на тісній співп-
раці Компанії з органами місцевої влади. А 
про різнобічність цієї співпраці детально по-
відав поважним енергетикам присутній на 
зустрічі голова Дунаєвецької райдержадміні-
страції Юрій Кучерявий.   

Вражені всім побаченим-почутим, учасни-
ки форуму неодноразово  дякували О. Шпаку 

за чудову його організацію. А ще — пообіця-
ли знайти можливості для поширення досвіду 
ПАТ «Хмельницькобленерго», зокрема, у пи-
таннях енергосервісу, в інших енергопоста-
чальних компаніях України. 

В рамках неофіційної частини заходу гості 
із задоволенням відвідали історико-архітек-
турний заповідник «Межибіж» та древній 
Кам’янець-Подільський. Тож, окрім суто ді-
лових рішень і планів, повезли з собою безліч 
позитивих емоцій від гостинності енергети-
ків-подолян.

Ростислав БАЛЕМА. 
Фото Миколи ШАФІНСЬКОГО 

і Павла ХОРОШЕНЮКА. 

На в’їзді в Хмельницьку область, за добрим українським звичаєм, хлібом-сіллю та те-
плим словом зустрічав генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександр 
Шпак дорогих гостей із Києва — членів Громадських рад при Міністерстві енергетики та 
вугільної промисловості України та при Національній комісії, що здійснює державне ре-
гулювання у сфері енергетики. Вони прибули на спільне засідання рад на базі Компанії. 

Учасники поважного зібрання спершу відвідали Летичівський РЕМ, аби провести тут 
офіційну частину заходу. Від імені голови облдержадміністрації їх привітав його заступ-
ник Володимир Галищук. А генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго» Олек-
сандр Шпак щиро мовив: «Я дуже радий, що наша Компанія приймає нині світил вітчиз-
няної енергетики».
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Мовою цифр

ХТО ВИМПЕЛ НЕСЕ, 
А ХТО — ЗАДНІХ ПАСЕ 

Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за 9 місяців 2013 року

Віктор МАКСИМЕцЬ,
начальник відділу оперативної інформації та звітності.

Знай наших!

Досвід

ЗИМА СПИТАЄ —
МИ ВІДПОВІМО!  

Наші новини

Назва РЕМ Енергозбутова 
діяльність

Експлуатація 
електромереж

Охорона 
праці

Загальний 
рейтинг

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

Аналізуючи 
події минули 
зимових мі-
сяців, вважаю 
за доречне 
т о р к н у т и -
ся питання 
с к л а д н о с т і 
забезпечення 
якісних по-

бутових умов у віддалених виробничих діль-
ницях. У Кам’янець-Подільському РЕМ є п’ять 
віддалених виробничих дільниць: Ніверська, 
Завалецька, Нігинська, Вихватнівецька та Ста-
роушицька. Відстань від головної бази райо-
ну електромереж до дільниць подекуди ста-
новить 40-50 км. Забезпечити тепло і затишок 
у побутових приміщеннях лінійних постів 
виробничих дільниць, дати можливість пра-
цівникам відпочити, зігрітись і висушити одяг 
після важкого трудового дня в складних по-
годних умовах — ось основна трудність, яку 
й вирішило невідкладно долати керівництво 
РЕМ. 

Було вирішено провести ремонти в по-
бутових приміщеннях дільниць, замінити ві-
кна на металопластикові, замінити покрівлю 
та утеплити піддашшя. Не оминули увагою і 
гаражі, де зберігається автотранспортна тех-
ніка. Роботу розпочали самотужки силами 
трудового колективу РЕМ під керівництвом 
директора РЕМ Г.Б. Грубі та заступника дирек-
тора РЕМ із загальних питань А.В. Семенюка. 

Для пришвидшення темпів роботи рішенням 
генерального директора ПАТ «Хмельниць-
кобленерго» на допомогу РЕМ було відко-
мандировано будівельну бригаду Староси-
нявського ЦЦР, (начальник В.В. Антонишин). 
Спільними зусиллями працівників Кам’янець-
Подільського РЕМ та Старосинявського ЦЦР 
підготовлено до роботи в осінньо-зимовий 
період будівлі лінійних постів, утеплено га-
ражі та замінено покрівлі на будівлях вось-
ми трансформаторних підстанцій закритого 
типу. Усі працювали старанно та самовіддано. 
Особливо варто відзначити бригади майстрів 
П.О. Ковальського, М.М. Процика, М.В. Чепе-
люка, В.В. Габрика, В.А. Грохольського, І.М. 
Біньковського та майстра Старосинявського 
ЦЦР М.Т. Муравйова.

Виконана робота, безумовно, покращить 
побутові умови працівників віддалених діль-
ниць Кам’янець-Подільського РЕМ і, що не 
менш важливо, дасть змогу заощадити на 
енергоносіях, які витрачаються на обігрів 
приміщень. Серйозний підхід до збережен-
ня тепла  та енергоносіїв в окремо взятому 
підрозділі — це хоч невеликий, але крок до 
забезпечення енергетичної незалежності 
України, що наразі є одним із найважливіших 
завдань, які стоять перед енергетиками дер-
жави.

Сергій КУЗЕМА,
головний інженер

Кам’янець-Подільського РЕМ.

Попередня зима дала серйозний урок усім енергетикам нашої області: випала ре-
кордна за останні десятиліття кількість снігу, постійно дошкуляли сильні морози та ві-
три… Проте іспит було складено успішно. В кожній оселі, як у містах, так і в найвіддале-
ніших селах, люди отримували електроенергію, мали змогу готувати їжу та обігрівати 
житло. Такі благополуччя і комфорт, як ми знаємо, вартували важкої праці усіх підроз-
ділів, служб та дільниць ПАТ «Хмельницькобленерго». Одним із таких підрозділів був і 
Кам’янець-Подільський район електричних мереж.

 На форумі було урочисто 
презентовано видавничий 
проект «Екологія, довкілля та 
природокористування в Украї-
ні — 2013» щодо національної 
екологічної політики збере-
ження природних екосистем, 
забезпечення екологічної без-
пеки, якості життя та здоров’я 
людей, у якому відображено 
також і діяльність ПАТ «Хмель-
ницькобленерго».

У Компанії функціонує інте-
грована системи управління, 

складовою якої є система екологічного ке-
рування відповідно до міжнародних стан-
дартів ISO 14001. Забезпечується ефек-
тивне управління проектами, у тому числі 
екологічного характеру, а саме: впрова-
дження інноваційних біотехнологій для 

ліквідації нафто-
вих забруднень 
на трансформа-
торних підстан-
ціях; реалізація 
Проекту Спіль-
ного впрова-
дження зі змен-
шення викидів 
парникових газів 
«Модернізація 
системи розпо-
дільчих мереж 
ПАТ «Хмельниць-
к о б л е н е р г о » , 
схваленого Дер-
жавним Агент-
ством Екологіч-

них Інвестицій України; зменшення обсягів 
небезпечних відходів шляхом заміни в тех-
нологічних процесах небезпечного устат-
кування.

Лариса ПОЛОНЕВИЧ.

За впровадження та реалізацію енергетично ефективних, екологічно безпечних 
та ресурсозберігальних програм і технологій на виробництві ПАТ «Хмельниць-
кобленерго» в особі генерального директора Олександра Шпака нагороджено 
відзнакою переможця V Всеукраїнського конкурсу «Лідер природоохоронної ді-
яльності — 2013» та Дипломом «Краще екологічно відповідальне підприємство — 
2013». Нагороди вручив Міністр екології та природних ресурсів України Олег Про-
скуряков в рамках II Міжнародного форуму для сталого розвитку бізнесу «Green 
Mind».

ВИСОКІ НАГОРОДИ 
ЗА ЕКОЛОГІЧНУ СУМЛІННІСТЬ

Почесне звання «Заслужений енергетик 
України» з нагоди Дня Незалежності Укра-
їни отримав директор Новоушицького 
РЕМ Іван Михайлиця. І ось привселюдно, 
на засіданні колегії облдержадміністрації, 
висока відзнака вручена Івану Петровичу. 

Голова облдержадміністрації Василь Ядуха 
щиро привітав виробничника, побажав по-
дальшої плідної праці в енергетичній галузі. 
Іван Михайлиця висловив удячність за гідну 
оцінку його праці, запевнив, що докладе всіх 
зусиль для соціально-економічного розвитку 
свого району, області, енергетики краю. 

І.П. Михайлиця в енергетичній галузі пра-
цює 35 років, 34 із них — у колективі Ново-
ушицького району електромереж. З жовтня 
1991 року очолює колектив. Під його керів-
ництвом новоушицькі енергетики успішно 
справляються з виробничими завданнями, 
посідають чільне місце серед структурних 
підрозділів ПАТ «Хмельницькобленерго».

ОФІцІЙНО ОТРИМАВ ПОЧЕСНУ ВІДЗНАКУ

У Старій Ушиці Кам’янець-Подільського 
району, аби своєчасно підготуватися до 
оперативного реагування на надзвичайні 
ситуації, пов’язані із ризиками осінньо-
зимового періоду, були проведені спільні 
тренування органів управління і спеціалі-
зованих  служб цивільного захисту району 
на тему «Аварія на системах життєзабезпе-
чення (аварія на підстанції 35/10кВ, при-
зупинення електропостачання, водопоста-
чання) та заходи відповідного реагування». 

   Як повідомив прес-службі Компанії го-
ловний інженер Кам’янець-Подільського 
РЕМ  Сергій Кузема, енергетики Кам’янець-
Подільського РЕМ та бійці загону МНС району 
продемонстрували злагоджену співпрацю. В 
найкоротший термін було ліквідовано наслід-

ки умовної аварії на ПС-35/10кВ «Стара Уши-
ця», відновлено електропостачання об’єктів 
життєзабезпечення смт. Стара Ушиця (лікарні, 
санаторію, систем опалення та водопостачан-
ня),  розгорнуто пункт обігріву та польову кух-
ню.

 Комісія, яка по завершенню навчань підби-
вала підсумки, гідно оцінила готовність персо-
налу, техніки, інструментів та засобів малої ме-
ханізації Староушицької виробничої дільниці 
Кам’янець-Подільського РЕМ (майстер Віктор 
Грохольський) до усунення аварійних ситуа-
цій будь-якої складності у розподільчих мереж 
РЕМ та до дій, пов’язаних з  порятунком меш-
канців сіл району.

Прес-служба 
ПАТ «Хмельницькобленерго».

НАСЛІДКИ «АВАРІЇ» ЛІКВІДУВАЛИ УСПІШНО
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ЗА ПЕРШІСТЬ НА ЕТАПІ  —  ЦІННИЙ ПРИЗ 
Беремо участь

Метою цього візиту було ознайомлення з роботою Компанії, 
перевірка достовірності окремих положень матеріалів подан-
ня на 9-ий Міжнародний турнір з якості країн Центральної та 
Східної Європи та оцінювання на рівень «Визнання доскона-
лості в Європі». Група експертів була сформована із 
головного експерта Юрія Борисовича Кабакова, екс-
перта Руслана Івановича Буряка, які відвідали нашу 
Компанію вдруге, та експертів Лариси Іванівни Куляс, 
Кристини Анатоліївни Здоровець, які  вперше відвіда-
ли Хмельницьку область та ПАТ «Хмельницькобле-
нерго».

Проведенню експертної оцінки передували значні 
зусилля колективу Товариства. Одним із етапів під-
готовки Товариства до участі у конкурсі був семінар-
навчання на тему: «Самооцінка організації у відповід-
ності з Європейською моделлю Ділової Досконалості 
— EFQM». Окрім того, було проведено ряд внутрішніх 
навчань, бесід із персоналом щодо фундаментальних 
концепцій EFQM, щодо самої моделі, логіки Radar. Кло-
піткою роботою було виділення найкращих методів та 
підходів, що впроваджені у діяльність Товариства, для 
відображення у матеріалах подання.

Загалом же, як відомо, впровадження фундаментальних 
концепцій ЄМДД стало повсякденною частиною життя ко-
лективу ПАТ «Хмельницькобленерго». Генеральний директор 
Олександр Леонідович Шпак особисто провів вступну нараду 
із експертами, розповів про основні досягнення ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» та стратегію його розвитку, про взаємовід-
носини Компанії із суспільством, про її вплив на економічний, 
соціальний розвиток Хмельницької області. Під час проведен-
ня експертної оцінки було організовано ряд зустрічей та бесід 
із лідерами Товариства, із провідними спеціалістами дирекцій 
та департаментів з різних напрямків діяльності.

Відвідали експерти Дунаєвецький та Шепетівський райони 
електричних мереж. Ознайомились із структурою управління 
РЕМ, із принципами роботи  зі  споживачами. Особливу увагу 
було приділено питанням формування дільниць, проведення 

рейтингових оцінок, методів мотивації персоналу, організації 
навчання та відпочинку оперативного персоналу та ін.

У бесідах із лідерами Компанії значну увагу приділили пи-
танням формування стратегії та політики Товариства, налаго-
дження зворотних зв’язків із партнерами та суспільством, за-
лучення персоналу до процесу постійного удосконалення, об-
міну досвідом, гнучкості організації та ефективності управлін-
ня змінами, перспектив розвитку Компанії та  вдосконалення 
системи управління і т.д. Зацікавленість експертів викликали 

управ лінн я 
ф і н а н с а м и , 
будівлями, обладнанням та матеріалами з позицій 
сталого розвитку Компанії, управління технологіями: 
розробка власних програмних продуктів, розробка 
та виготовлення пересувних повірочних лаборато-
рій, побудова системи відео-конференцій, управлін-
ня інформаційними ресурсами та АСКОЕ периметру 
Товариства.

Кінцевою частиною експертної оцінки була заключ-
на нарада, на якій експертами були визначені сильні 
сторони діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго» та 
потенціал для вдосконалення, тобто ті напрямки ді-
яльності, які допоможуть Компанії бути більш стій-
кою, більш ефективною та сучасною як в сфері управ-
ління, так і в технічному розвитку, а також у напрямку 
управління фінансами та розвитку персоналу.

  Слід зазначити, що участь ПАТ «Хмельницькобле-
нерго» у 9-ому Міжнародному Турнірі з якості країн 
Центральної та Східної Європи та оцінюванні на рі-
вень «Визнання досконалості в Європі» — це не лише 
прагнення отримати наступний сертифікат, але й 

можливість порівняти себе із кращими компаніями, здобути 
новий досвід, отримати оцінку діяльності Товариства на рівні 
європейських експертів, виявити потенціал для вдосконален-
ня та подальшого розвитку. 

Олена ГРИНЕВИЧ, 
провідний інженер відділу управління якістю.

Фото Валентина СТЕПАНцОВА 
і Павла ХОРОШЕНЮКА.

У жовтні на Міжрічському навчально-
тренувальному полігоні ПАТ «ДТЕК Дні-
прообленерго» проходили II Всеукраїнські 
змагання професійної майстерності між 
бригадами з обслуговування розподіль-
чих мереж 0,4-10 кВ енергопостачальних 
компаній України. Захід проводився під 
егідою Міністерства енергетики і вугільної 
промисловості України.

Відкриваючи змагання, головний суддя, ди-
ректор Департаменту промислової безпеки, 
охорони праці, цивільного і фізичного захис-
ту, трудової і соціальної політики Міністер-
ства Олександр Онищенко зачитав вітальне 
послання учасникам від заступника міністра 
Сергія Чеха і запевнив, що судді будуть хоч і 
суворими, але справедливими. Вітальне сло-
во виголосили заступник директора депар-
таменту дистрибуції НАК «Енергетична ком-
панія України» В’ячеслав Шкура, генеральний 
директор компанії «ДТЕК Дніпрообленерго» 
Сергій Бубликов, інші поважні гості. 

Хмельницьких енергетиків на змаганнях 

представляла бригада майстра Олександра 
Поліщука з Летичівського РЕМ. Її суперника-

ми були колеги з Харкова, Вінниці, Житоми-
ра, Запоріжжя, Львова та Дніпропетровська. 
Всім їм належало продемонструвати свою 
майстерність проведення робіт при пожежі в 
електроустановках, наданні першої медичної 
допомоги потерпілим від електричного стру-
му, оперативному ремонті електрообладнан-

ня і т.п..
Летичівська команда дебютувала на поді-

бних змаганнях, а от їх суперники пройшли 
через горнило попередніх змагань чи зма-
гань всередині кількох компаній. А як показав 
перебіг подій, у багатьох випадках досвід ві-
дігравав значну роль у виконанні завдань на 
кожному етапі.

Загалом етапів було сім. Та уже на перших 
етапах явно виділялися команди господарів, 
харків’ян. Відчувалося, що на подібних зма-
ганнях вони не новачки. А от у наших енер-
гетиків на перших двох етапах — спилюван-
ня високорослого дерева, гасіння пожежі та 
перевірка знань діючих правил, інструкцій 
— далося взнаки хвилювання кожного члена 
бригади, тож результати виявилися нижчими, 
ніж очікувалося. Наступного дня з’явилося 
більше впевненості, а отже і результати стали 

кращими. На етапі 
«Монтаж трифазної 
відпайки СІП від ПЛ-
0,4 до шафи обліку 
на споруді зі знаттям 
напруги» Олександр 
Поліщук та його то-
вариші продемон-
стрували високу 
майстерність і, як 
згодом виявилося, 
зайняли перше міс-
це. При підбитті під-
сумків змагання цей 
успіх гідно оцінили 
спонсори змагання 
— відома фірма з ви-
готовлення електро-
обладнання ТОВ «СІКАМ 
Україна». Її директор Во-
лодимир Дрьомов вручив 
подолянам цінний приз 
— набір інструментів для 
роботи на СІП.

А загалом команда Ле-
тичівського РЕМ посіла 
шосте місце. Не так і по-
гано бути шостою брига-
дою в Україні. Втім реаль-
но могли якщо не увійти 
в трійку призерів, то при-
наймні стати четверти-
ми. Потенціал команди 
дуже високий. На цьому 
особливо наголошував 
головний суддя змагань 
Олександр Онищенко, 
мотивуючи тим, що летичівці були першими 
на одному з етапів, а на іншому їх з другого 
місця на третє в останню мить відтіснили ві-
нничани. Не вистачило, як мовиться, трохи 

тренованості, трохи фар-
ту. Ну і, звісно ж, варто 
було подбати про сучасне 
спорядження. 

 Та головне, на думку як 
директора Летичівського 
РЕМ Андрія Грома, так і 
майстра Олександра По-
ліщука, членів бригади, 
— це досвід, яким збага-
тилися в ході змагання, 
справжнє практичне на-
вчання, яке стане в нагоді 
у повсякденній роботі.

Павло ХОРОШЕНЮК.
Фото автора.

На фото: наша команда; 
перевірка теоретичних 

знань; електромонтер 
Юрій Іщук ; фото на згадку —  з директором 
фірми «СІКАМ Україна» Володимиром Дрьо-
мовим.

Перспективи

ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ ТА ВИЗНАННЯ В ЄВРОПІ
У цьому році ПАТ «Хмельницькобленерго» 

бере участь в 9-му Міжнародному турнірі з 
якості країн центральної і Східної Європи та в  
оцінюванні на рівень «Визнання досконалості 

в Європі». Тож у період з 21 до жовтня 
Компанію відвідала  група експертів,які мають 

статус «Експерт рівнів досконалості ЄМДД».

Це вже маємо. Прагнемо вищого!



Прес-служба ПАТ “Хмельницькобленерго”
Тел. 78-78-13, 050-376-1249 • press@oe.ic.km.ua
Друк: ТОВ Скіф-Прес, вул. Ковальського, 3, м. Ізяслав
Друк офсетний. Обсяг 2 друк. арк.
Наклад 1000 прим. Замовлення № ___________________

Інформаційно-масове видання “Енергія”. Реєстраційне св. № 335, серія ХЦ. 
Засновник ПАТ “Хмельницькобленерго”. Газета виходить щомісячно.

Адреса редакції: вул. Храновського, 11а, м. Хмельницький, 29016

4 № 10 (194)
жовтень 2013 року

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СЕРТИФІКОВАНІ
ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

Мистецька подія Наші новини

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

НАРОДНИЙ ДІМ 
ВІТАЛИ Й ЕНЕРГЕТИКИ

14 жовтня,  в день величного свята Покро-
ви Пресвятої Богородиці,  хмельницький На-
родний Дім «Просвіти»  відзначив  22 роки 
своєї діяльності. 

Цього року на урочистостях було представ-
лено сорок сьоме  просвітницьке  видання — 
книжку про друзів Тараса Шевченка «Який я 
щасливий тою нелицемірною дружбою!», при-
свячену 200-літтю від дня народження Кобза-
ря.  Учасникам зібрання — освітянам обласно-
го центру, —благодійникам — генеральному 
директору ПАТ «Хмельницькобленерго»  Олек-
сандру Шпаку,  представникам ПАТ «Оболонь», 
— журналістам обласних ЗМІ, гостям  голова 
правління Товариства Зоя Діденко подарувала 
сигнальні примірники книжки. 

Присутні слухали розповідь про друзів Коб-
заря завідуючої відділом Національного музею 
Тараса Шевченка в Києві Надії Наумової, упо-
рядників книжки Тетяни Мосійчук та Ольги Ані-
сімової.

Зі святом просвітян і гостей Народного Дому 
серед інших щиро привітав і генеральний ди-
ректор ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександр 
Шпак. 

Вл. інф.

ПОДАРУНКИ —  
ШКОЛІ-ІНТЕРНАТУ

В Антонінській загальноосвітній допо-
міжній школі-інтернаті відбулося справжнє 
свято, приурочене до 50-річчя створення 
закладу. На урочисте відкриття реконстру-
йованого навчального корпусу завітали по-
важні гості: голова облдержадміністрації 
Василь Ядуха, голова Хмельницької облради 
Микола Дерикот, генеральний директор ПАТ 
«Хмельницькобленерго» Олександр Шпак 
та інші. Зібрались усміхнені діти, батьки, ви-
кладачі, громада селища Антоніни — всі ті, 
для кого це свято стало особливим, принесло 
багато позитивних емоцій, наповнило почут-
тям вдячності за добрі справи.

Керівники області урочисто перерізали чер-
вону стрічку, відкриваючи оновлений навчаль-
ний корпус, вручили сертифікати на обладнан-
ня для облаштування комп’ютерних класів. Такі 
чудові подарунки вихованцям школи-інтернату, 
серед яких є діти-сироти, діти, позбавлені бать-
ківської опіки, неповносправні діти, стали мож-
ливими завдяки піклуванню обласної влади, 
соціальним ініціативам, спрямованим на захист 
дітей, матеральній допомозі спонсорів. На про-
ведення реконструкції закладу, облаштування 
кабінетів і благоустрій території останнім часом 
виділялися значні бюджетні кошти.

 Генеральний директор обласної енерго-
постачальної компанії, депутат обласної ради 
Олександр Шпак вважає своїм громадянським 
обов’язком всіляко допомагати дітям, які потре-
бують особливої уваги та підтримки. І з нагоди 
ювілею школа-інтернат отримала в подарунок 
аудіоапаратуру, що дасть можливість удоскона-
лювати навчальний процес, проводити культур-
но-масові заходи та розвивати творчі здібності 
учнів. А турбота, підтримка і увага — це те, що 
вкрай важливе для кожної дитини, допомагає 
успішно увійти у життя та почуватися рівноправ-
ним членом суспільства.

Лариса ПОЛОНЕВИЧ.

І ЗНОВУ МУЗИКА ЗВУЧАЛА...
У пам’яті поціновувачів класичної музики ще не стерлися 

враження від весняного концерту знаного піаніста, компо-
зитора, професора російської академії музики ім. Гнесіних, 
заслуженого артиста Росії Юрія Богданова, як московський 
гість знову завітав на Хмельниччину. Тож на його концерт 
в обласну філармонію зійшлося люду чи не повна зала. Да-
лося взнаки відлуння першого концерту: такої високої ви-
конавської майстерності хмельницький глядач давно не 
бачив. 

На цей раз маестро вибрав концерт для фортепіано з оркестром 
№ 1 Ференца Ліста. І це не випадково. Адже Юрій Богданов високо 
цінує творчість видатного композитора. До того ж  в ці осінні дні 
відзначається день народження Ф. Ліста, котрий свого часу жив і 
творив на Поділлі — у Чорному Острові. Ну а знайомство з акаде-
мічним симфонічним оркестром Хмельницької обласної філармо-
нії, керівником оркестру Сергієм Леоновим, їхній високий професі-
оналізм спонукали піаніста до творчого тандему.

Певна річ, напередодні концерту Юрій Богданов відвідав Чорний 
Острів, доторкнувся до тих витоків, які давали натхнення Ференцу 
Лісту. Гостинні господарі (а приїзд Ю. Богданова, як і першого разу, 
стався завдяки сприянню ПАТ «Хмельницькобленерго» та його 
очільника Олександра Шпака) показали гостю й ще одну перлину 
подільського краю — старовинний Кам’янець-Подільський. Юрій 
Богданов був настільки вражений почутим і побаченим у Чорному 
Острові та Кам’янці-Подільському, що раз-по-раз повторяв «Непе-
ревершено!».   

Мабуть, ота наснага, яка наповнила музиканта на Подільській 
землі, й далася взнаки на концерті. Тут уже він так грав, що глядачі 
висловлювали своє «Неперевершено!». Коли стихли останні акор-
ди, в залі відбувалося щось неймовірне. Аплодували глядачі, апло-
дували музиканти оркестру, і розчулений Юрій Богданов вдячно 
тиснув руку Сергію Леонову. Воістину творче партнерство заслуже-
ного артиста Росії і заслуженого діяча мистецтв  України вилилося у 
високе звучання класичної музики.

Оплески не давали  передиху піаністу, і він знову і знову сідав за 
рояль та грав «на біс». Звучали твори інших композиторів, вдячний 
глядач обдаровував музиканта квітами і не випускав зі сцени. Уже 
потім, під час перерви, схвильований Юрій Богданов перепитував 
скільки то разів він грав «на біс», і ми разом збивалися з ліку — чи то 
п’ять, чи й шість, чи всі десять. І він зізнався: давно стільки не грав.

Другою частиною концерту була симфонія № 2 Левка Ревуцького 
у виконанні академічного симфонічного концерту обласної філар-
монії. Диригував заслужений діяч мистецтв України Сергій Леонов. 
І чи не найуважнішим слухачем був Юрій Богданов. І вже він захо-
плено аплодував українським колегам. А ще щиро зізнався у своїй 
вдячності Олександру Шпаку та директору філармонії Олександро-
ві Драгану за прекрасну організацію концерту, за теплий прийом. 
Окрема дяка глядачам. Вони ще раз переконали маестро в тому, що 
класична музика доступна широкому загалу, що її треба доносити 
до людей. А ще піаніст висловив сподівання, що не один раз навіда-
ється на Україну і, зокрема, на Хмельниччину, — попри всю свою 
зайнятість.

Павло ХОРОШЕНЮК.

Фото автора, 
Миколи ШАФІНСЬКОГО і Андрія СОЛОНИцЬКОГО.

 

Соціальна сфера 

Керівництво ПАТ «Хмельницькобленер-
го» посильно турбується про поліпшення 
умов життя працівників Компанії. Ось і не-
щодавно рішенням генерального дирек-
тора ПАТ «Хмельницькобленерго» Олек-
сандра Шпака черговому електромехані-
ку підстанції «Пирогівці» 35/10 кВ Василю 
Кірілову виділено службове житло. Ордер 
на нього вручив радісно схвильованому 
енергетику заступник генерального ди-
ректора — директор  з управління персо-
налом і соціальних питань Сергій Гречко.  

В. Кірілов мав гостру потребу в поліпшенні 
житлових умов, адже мешкав зі своєю числен-

ною родиною у старій глинобитній хаті, та ще 
й за три кілометри від місця роботи. Це, певна 
річ, спричиняло чимало проблем та незруч-
ностей. «Самі розумієте: часто, під час негоди 
та інших ситуаціях, коли й серед ночі потріб-
но негайно з’явитися на роботі, для мене це 
було дуже складно», — каже В. Кірілов. 

Відтепер же кваліфікований електромеха-
нік житиме у службовій квартирі неподалік 
від підстанції. Тож, за його словами, зможе 
цілком зосередитися на виконанні своїх важ-
ливих посадових обов’язків. 

Р. БАЛЕМА.
Фото прес-служби 

ПАТ «Хмельницькобленерго».

ПЕРЕЇХАВ ДО СЛУЖБОВОЇ КВАРТИРИ 

Стежками Ф. Ліста

У Сервісному центрі Дунаєвецького РЕМ Прекрасні миттєвості концерту


