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Шановні працівники енергетичної галузі України!
Від щирого серця вітаю Вас з професійним святом — Днем
енергетика.
Від Вашого професіоналізму та щоденної кропіткої праці залежить стабільний розвиток усіх галузей економіки держави та
якість життя громадян, адже енергетика має величезне стратегічне значення для безпеки та розвитку України.
Сьогодні неможливо уявити життя без електричної енергії.
Ви своєю самовідданою працею сприяєте розбудові потужного енергетичного комплексу, впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій та екологічно безпечних енергосистем, що свідчить про високий потенціал розвитку енергетичної
галузі України.
Хочу засвідчити Вам свою велику шану, адже саме Ви забезпечуєте у наших оселях світло, тепло і затишок. Ми вдячні Вам
за наполегливу працю в ім’я розвитку національного енергоринку та зміцнення енергетичної могутності України. На Ваших
плечах лежить величезна відповідальність, адже саме Ви є запорукою стабільності і розквіту держави в енергетичному секторі економіки.
З нагоди професійного свята бажаю Вам міцного здоров’я, щастя та успіхів! Нехай Вас завжди супроводжує упевненість у завтрашньому дні. Мудрості та наснаги Вам, великого людського щастя, добра і достатку Вам і Вашим родинам!

Едуард СТАВИЦЬКИЙ,
Міністр енергетики та вугільної промисловості України.

Дорогі ветерани енергетики, колеги,
працівники енергослужб та споживачі
електроенергії !
Від імені колективу енергопостачальної
компанії «Хмельницькобленерго» прийміть
щирі вітання із професійним святом — Днем
енергетика!
Бажаю всім енергетикам та споживачам
електроенергії, ветеранам галузі та колегаменергетикам міцного здоров’я, щастя, оптимізму, світла й тепла, миру та злагоди у Ваших
родинах. Нехай професійна майстерність,
плідна праця і творчі задуми приносять Вам
нові значні здобутки та процвітання енергетичної галузі на благо України!
З найкращими побажаннями,
Олександр ШПАК,
Генеральний директор
ПАТ «Хмельницькобленерго»,
депутат Хмельницької
обласної ради.

З ДНЕМ ЕНЕРГЕТИКА, УКРАЇНО!
Знай наших!

НОВІ ПОДОЛАНО ВИСОТИ

ПАТ
«Хмельницькобленерго»
взяло участь у 9-му Міжнародному
турнірі з якості країн Центральної
та Східної Європи та оцінюванні
на рівень «Визнання досконалості
в Європі». За результатами турніру міжнародна конкурсна комісія
визнала Компанію переможцем у
номінації «Великі підприємства».
Окрім того, її оцінено на рівень
П’яти зірок «Визнання досконалості в Європі».
24-25 листопада в Стамбулі (Туреччина) відбулося засідання Генеральної
асамблеї Європейської організації з якості під головуванням її Генерального
директора. В засіданні взяли участь представники національних організацій з якості тридцяти трьох країн Європи, в тому числі від ПАТ «Хмельницькобленерго» — представник керівництва з якості, заступник генерального
директора — директор з розвитку управління та інформаційних технологій
Ярослав Петрусик.
Високому досягненню ПАТ «Хмельницькобленерго» передувала довга та
наполеглива праця всього колективу з впровадження у Компанії концепцій EFQM, процесного менеджменту та найкращих практик щодо управлінського та технічного напрямків, щодо розвитку персоналу та взаємодії із
усіма зацікавленими сторонами.
Прес-служба ПАТ «Хмельницькобленерго».

Є у грудні найсвятіший день,
Найсвітліша, найтепліша дата.
Без підтекстів, без палких ідей
Енергетики святкують своє свято.
Кожен на порозі — гарний гість!
На добро! На щастя! На удачу!
З вдячністю людською в повний зріст,
З радістю за якісну співпрацю.
Фінішує щедрий календар...
Мить життя, яку не наздогнати.
Як найкращий, найчистіший дар
Буде всім нам професійне свято.
Без напруги — хвилі почуттів!
В Рік Новий — без втрат і без стихій.
Від людей — солодких, щедрих слів!
Віри всім, Любові і Надії!
Галина ДУШНЮК,
Славутський РЕМ.
Фото Ростислава БАЛЕМИ.

ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ «Про відзначення Дня енергетика»
22 грудня 2013 року працівники енергетичної галузі України відзначають своє професійне свято — День енергетика.
Енергетика — одна з найважливіших та найпотужніших галузей народногосподарського комплексу, яка забезпечує сталу роботу підприємств, установ, організацій, створює затишок
на робочих місцях та оселях громадян.
Нашим першочерговим завданням є підвищення економічної ефективності галузі, створення потужного і маневреного
енергетичного комплексу, забезпечення безперебійного постачання електроенергією споживачів, створенню умов для
всебічного розвитку усіх галузей виробничої та соціальної
сфери Хмельниччини.
Стратегія Товариства базується на задоволенні потреб споживача в електроенергії, як головного інвестора галузі. «Споживач — найвища цінність Компанії».
Вагомий внесок у розвиток народногосподарського комплексу своїх регіонів вносять трудові колективи відокремлених
підрозділів Товариства.
За результатами 11 місяців 2013 року господарсько-виробничої діяльності кращими визнано: Летичівський РЕМ (директор Гром А.С.), Ярмолинецький РЕМ (директор Гуцал С.А.),
Кам’янець-Подільський РЕМ (директор Грубі Г.Б.), Славутський
РЕМ (т.в.о. начальника Самчук С.М.), Хмельницький РЕМ (директор Нечипорук М.Д.).

Значних успіхів у виконанні своїх виробничих завдань досягли працівники Департаменту високовольтних електромереж
(директор Слободян О.В.), Департаменту розподільчих мереж (Муха О.О.), оперативно-диспетчерська служба (начальник Матвіюк В.М.), відділ енергоаудиту та обліку електричної
енергії (заступник начальника Ціпко О.А.), відділ організації
збуту електроенергії (начальник Савчук В.Ф.), відділ розподілу
балансів та роботи з ринком електроенергії (начальник Слободян О.А.), централізована бухгалтерія (головний бухгалтер
Гаврилюк А.М.), відділ економічних розрахунків та тарифної
політики (начальник Єрємєєв С.В.), відділ інформаційно-комунікаційних систем (начальник Дідик В.М.).
Дирекція Товариства висловлює впевненість в тому, що трудовий колектив ПАТ «Хмельницькобленерго» використовуючи професійний потенціал висококваліфікованих спеціалістів,
забезпечить надійне енергопостачання споживачів, високоефективну та економну роботу відокремлених підрозділів і
Товариства в цілому.
Вітаю ветеранів енергетики, пенсіонерів та працівників Товариства, трудівників енергетичної галузі Хмельниччини з
професійним святом – Днем енергетика! В цей день хочу віддати шану та подякувати Вам за наполегливу працю, витримку,
відданість спільній справі і високий професіоналізм.
Бажаю усім Вам і Вашим родинам доброго здоров’я, достат-

ку, сімейного благополуччя, нових здобутків у праці, творчої
наснаги і невичерпного оптимізму.
Підбиваючи підсумки роботи Товариства у 2013 році, відзначаючи вагомі особисті досягнення працівників у виконанні
службових обов’язків і виробничих завдань, високу трудову і
виконавчу дисципліну, особистий внесок у розвиток енергетичної галузі та з нагоди відзначення професійного свята —
Дня енергетика —
НАКАЗУЮ:
1. Преміювати працівників Товариства, нагороджених нагрудним знаком «Відмінник енергетики України»:
Чубатька Бориса Івановича — старшого майстра виробничої дільниці служби високовольтних ліній Департаменту
ВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго».
2. Преміювати працівників Товариства, нагороджених Грамотою Міністерства енергетики та вугільної промисловості
України:
Кліда Мирослава Михайловича — заступника головного
інженера ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Танасійчука Анатолія Павловича – майстра виробничої
дільниці Дунаєвецького РЕМ.
(Закінчення на стор. 3)
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Прес-конференція

ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» — 2013:

ПІДСУМКИ, ЗДОБУТКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Напередодні професійного свята Дня енергетика Генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександр Шпак за доброю
традицією зустрічається з представниками
засобів масової інформації, де підбиває підсумки року, що минає.
Ось і 12 грудня пройшла така зустріч. Вперше вона проходила у форматі
відеоконференцзв’язку, в якій змогли взяли участь журналісти не тільки обласного
центру, але й районних мас-медіа. Присутні
в студіях 5-ти районів електричних мереж:
Дунаєвецького, Кам’янець-Подільського, Летичівського, Чемеровецького, Шепетівського
РЕМ в реальному часі вели живий діалог та
обмін інформацією з центральною студією
Сервісного центру Хмельницького. Це стало
можливим завдяки успішному розвитку в
Компанії корпоративного зв’язку, за допомогою облаштованих каналів телефонного та
комп’ютерного зв’язку по нещодавно спорудженій оптоволоконній лінії.
Олександр Шпак докладно розповів про діяльність Компанії, успіхи та стратегію, а також
окреслив плани на майбутнє. Енергопостачальна компанія «Хмельницькобленерго» є складовою об’єднаної енергосистеми України, до основних видів діяльності якої належить передача
та постачання електричної енергії споживачам.
Вона неухильно дотримується принципів задоволення потреб споживачів електроенергії під
гаслом «Споживач — найвища цінність Компанії
та її головний інвестор».
Хоча 2013 рік був непростим, але й найкращим
за останні 5-ть років. 11 місяців завершено успішно, за що особлива подяка споживачам, які розуміють, що своєчасні розрахунки допомагають
енергетикам виконувати поставлені завдання.
У цьому році, зазначив Олександр Леонідович,
Компанії виповнилось 18 років — пора повноліття, і за цей час вдалося не тільки гарно працювати, але й створити необхідну інфраструктуру для
функціонування. Адже при її створенні на базі
Північного і Південного підприємств електромереж та Кам’янець- Подільської ТЕЦ вся інформаційна та організаційна основа залишилась
у Вінниці в колишньому ВЕО «Вінницяенерго».
Втім, досі немає головного офісу, де могли би повністю розміститись служби управління. Тож для
цього ведуться будівельно-монтажні роботи з
реконструкції інженерно-лабораторного корпусу європейського рівня у центрі Хмельницького,
Передбачається провести благоустрій та облаштувати пішохідну вулицю, яка стане вулицею
енергетиків міста.
Створення сучасних сервісних приміщень,
яких в Компанії до цього не було, почалося з введення в експлуатацію на цій же вулиці у 2003 році
Сервісного центру обслуговування споживачів
європейського рівня, що і досі є еталоном для
інших обленерго.
В Компанії нині можна отримати кваліфіковані послуги у семи сервісних центрах та 25-ти
сервісних пунктах підвищеної комфортності, що
дозволяє розширити діапазон послуг та покращити їх якість.
«Хмельницькобленерго» обслуговує 550 тисяч побутових та 19 тисяч юридичних осіб —
споживачів електроенергії. У теперішній час
склалася така структура корисного відпуску
електроенергії: населення — 40,3 %, транзит —
18,0 %, промисловість — 14,7 %, непромислові
споживачі — 10,9 %, бюджет — 6,7 %, житлокомунгосп — 6%, Мінсільгоспрод — 3,4 %.

У цьому році вперше за останній час спостерігається приріст споживання електроенергії, що
пояснюється поліпшенням економічного стану
області. Можна відмітити значне збільшення
споживання сільським господарством, а також
його приріст у невиробничій сфері. Позитивним також є збільшення споживання за рахунок
зростання енергоємності у побутовому секторі
та населених пунктах, які використовують електроопалення та вуличне освітлення.
За 11 місяців 2013 року у мережі області
увійшло 2 млрд. 409 млн. 274 тис. кВт.год електроенергії, у порівнянні з відповідним періодом
минулого року надходження в мережі збільшилося на 49 млн. 82 тис. кВт.год (2,2 %), а корисний
відпуск електроенергії - на 49 млн. 797 тис. кВт.
год (2,67 %).
Досягнуто зменшення рівня технологічних витрат електроенергії в електромережах Компанії
за 11 місяців 2013 року на 1,48 % порівняно з
нормативом, чим зекономлено 33 млн. 887 тис.
кВт.год електроенергії, і додатково отримано 29
млн. 971 тис. грн.
Постійно вдосконалюється виробничо-технічна база районів електричних мереж, здійснюється модернізація, реконструкція та нове будівництво енергетичних об’єктів відповідно до
«Програми розвитку електричних мереж напругою 35-110 кВ та визначення обсягів реконструкції електричних мереж напругою 0,4-10 кВ на
2012-2015 роки». В області побудовано декілька
трансформаторних підстанцій, що відповідають
рівню міжнародних стандартів.
Відповідно до Інвестиційної програми у 2013
році побудовано та реконструйовано 74,7 км
ліній електропередач, у тому числі ПЛ-35 кВ
«Ямпіль-Ланівці» — 18,3 км та ПЛ-0,4 кВ з магістральними ізольованими проводами — 32,8 км.
Передбачається освоїти інвестицій на розвиток
ПАТ «Хмельницькобленерго» 87,7 млн. грн.
У вересні цього року до 90-річчя Дунаєвецького району та 610- річчя міста Дунаївці введено
в експлуатацію реконструйоване приміщення
Дунаєвецького РЕМ із сучасним сервісним центром, де створено комфортні умови для обслуговування споживачів та роботи персоналу, що
тиражуються Компанією по всій області. Цим демонструються відкритість та бажання в усьому
йти назустріч споживачеві.
Завершується перша черга будівництва закритої трансформаторної підстанції глибокого
вводу ПС 110/10 кВ «Прибузька» у Хмельницькому — унікальної, єдиної в Україні за своїми технічними рішеннями, з використанням сучасного
електрообладнання, АСУ ТП, високим рівнем захисту, що дозволить підвищити надійність електропостачання та якість електроенергії для зростаючого навантаження споживачів центральної
частини міста та прилеглих мікрорайонів.
До Дня енергетика вводиться в експлуатацію перша черга реконструкції адмінбудівлі з
сервісним центром та надбудовою мансардного
поверху Ярмолинецького РЕМ з використанням
сучасних матеріалів і дизайну.
Днями став до ладу розподільчий пункт РП-2,
суміщений з ТП 10/0,4 кВ, у центрі Хмельницького, на розі вулиць Пилипчука та І. Франка, — як
подарунок місту, що забезпечить безперебійність електропостачання житлових будинків,
міської лікарні, стадіону, готелю, магазинів та інших об’єктів центральної частини міста.
В цьому році завершено роботи з реконструкції службово-побутового корпусу ПС «Південна»,
де створено оперативний пункт управління та

усі умови для роботи
персоналу. А у конференц-залі
проводилась важлива галузева нарада за участю
представників НКРЕ,
держенергоінспекції
України на актуальну
тему приєднання електрообладнання.
У планах Компанії,
наголосив Олександр
Леонідович, — реконструкція ремонтно-виробничої бази Городоцького району електричних
мереж. Також намічається завершити реконструкцію виробничої бази Шепетівського РЕМ,
провести реконструкцію та поточний ремонт у
Славутському, Старокостянтинівському, Красилівському РЕМ та інших районах.
Важливим для технічного обслуговування
електромереж є виконання планів ремонтів. За 11 місяців поточного року на ремонт
електромереж 0,4 - 110 кВ витрачено 32,6 млн.
грн, у тому числі відремонтовано 1819,8 км
ліній електропередач; проведено капітальний
ремонт 20-ти ПС 35 кВ та 10-ти ПС 110 кВ;
розчищено 4340,7 км трас ПЛ; замінено 4694 шт.
опор; відремонтовано 850 ТП 0,4 кВ та 17 РП 10
кВ; замінено 18062 шт. ізоляторів ПЛ-0,4 -110 кВ.
У
рамках
Інвестиційної
програми
впроваджуються нові ефективні технології передачі та постачання електроенергії, сучасні
комплекси технічних засобів обліку та управління споживанням, зокрема, дистанційні на
базі автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії. За 11 місяців цього року населенню області було встановлено 34 тисячі однофазних та трифазних електронних лічильників
високого класу точності, у тому числі з модемом
для передачі показників до сервісного центру.
Приділяється значна увага розвитку корпоративних каналів зв’язку, зокрема, оптоволоконна лінія зв’язку Хмельницький — Кам’янецьПодільський надає нові можливості у впровадженні автоматизованих систем управління,
АСКОЕ, телемеханіки та відеоконференцзв’язку.
Діють студії відеоконференцзв’язку в Сервісному
центрі м. Хмельницького, Шепетівському, Летичівському, Дунаєвецькому, Чемеровецькому РЕМ
та Кам’янець-Подільському МРЕМ, в перспективі
відкриття студій в Кам’янець-Подільському РЕМ
та інших підрозділах.
Забезпечення соціальної функції електроенергії — один з пріоритетних напрямків діяльності Товариства. Особлива увага приділяється
відновленню зовнішнього освітлення населених
пунктів, що вирішується все активніше у тісній
співпраці з органами місцевого самоврядування.
У нинішньому році вуличне освітлення виконано
в 22 населених пунктах області в таких районах
як Кам’янець-Подільський, Красилівський, Деражнянський, Хмельницький, Білогірський, Старокостянтинівський, Чемеровецький, Ярмолинецький, Городоцький, Славутський та ін.
Еталоном для енергопостачальних компаній
України є пілотний проект реконструкції електромереж садибної частини міста Нетішина з переведенням на електроплити, електроопалення
помешкань та енергоощадним вуличним освітленням. За цим проектом Компанією було введено в дію 62 км ліній електропередач, змонтовано
66 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ, 929
будинків під’єднано трифазними вводами з самоутримуючими ізольованими проводами. Від
впровадження пілотного проекту технологічні
витрати електричної енергії на її транспортування зменшилися з 26% до 4,6%.
В Компанії, зазначив О. Шпак, впроваджено
інтегровану систему менеджменту на основі
міжнародних стандартів управління якістю ISO
9001:2008, системи екологічного керування ISO
14001:2006, системи управління гігієною та безпекою праці OHSAS 18001:2010.
У рамках ділового марафону Сходження до
Вершин Європейської досконалості (на засадах
Моделі досконалості EFQM), що здійснюється
за підтримки Європейського фонду управління
якістю, Компанія є Переможцем Українського
національного конкурсу якості. В листопаді
2013 року отримала Диплом Переможця Міжнародного турніру з якості країн Центральної та
Східної Європи. За оцінюванням, проведеним
експертами Європейського фонду управління
якістю, Компанія отримала сертифікат «Визнання досконалості в Європі 5 зірок».
За впровадження та реалізацію енергетично
ефективних, екологічно безпечних та ресурсозберігальних програм і технологій на виробни-

цтві ПАТ «Хмельницькобленерго» нагороджено
відзнакою переможця V Всеукраїнського конкурсу «Лідер природоохоронної діяльності — 2013»
та дипломом «Краще екологічно відповідальне
підприємство — 2013».
ПАТ «Хмельницькобленерго» — одна з небагатьох компаній, що має науково-виробничу
базу, де розробляється та випускається електротехнічне обладнання під своєю торговою
маркою. Електролабораторії, випущені Компанією, сьогодні працюють в усіх областях України,
підприємствах Укрзалізниці, Укренерго, в центрах стандартизації та метрології, Білорусі, Росії,
є перспектива просування їх на ринки Європи.
Здобутки та досвід Компанії привертають увагу
як фахівців, так і широкої електротехнічної громадськості. У жовтні 2013 року відбулася видатна
подія для Компанії — спільне виїзне засідання
Громадських рад при Міністерстві енергетики та
вугільної промисловості України й НКРЕ на базі
ПАТ «Хмельницькобленерго» під головуванням
Героя України, голови Громадської ради при Міненерговугілля Семена Поташника, на якому піднімались актуальні для енергетики країни питання. Учасники засідання ознайомились з діяльністю Компанії, відвідали сервісні центри та пункти у
Хмельницькому, Летичівському РЕМ, Дунаєвецькому РЕМ, смт. Меджибожі, соціальні об’єкти.
За результатами роботи громадських рад при
Міненерговугілля та НКРЕ було прийнято рішення щодо необхідності узагальнити досвід ПАТ
«Хмельницькобленерго» та рекомендувати обласним енергопостачальним компаніям вивчити й впровадити його в себе.
Компанія здійснює міжнародну співпрацю з
метою впровадження найкращого зарубіжного досвіду, передових технологій, підвищення
енергоефективності, енергозбереження і якості
електропостачання Хмельниччини та залучення
іноземних інвестицій в енергетиці. У вересні цього року заступник директора Дирекції з маркетингу та енергозбуту Руслан Слободян вже вдруге взяв участь у міжнародному енергетичному
форумі у Республіці Корея, де він ознайомився
з найкращим досвідом в енергетиці цієї країни.
Нещодавно у рамках продовження партнерських стосунків делегація фахівців провідних
компаній електроенергетичної галузі Республіки
Корея з робочим візитом відвідала ПАТ «Хмельницькобленерго».
У листопаді 2013 генеральний директор Олександр Шпак у складі делегації Хмельницької області, очолюваною головою облдержадміністрації Василем Ядухою, відвідав Грецьку Республіку,
де провів плідні переговори з директором
великої інвестиційної компанії «Глобал Енерджі Солюшнс ЛТД» щодо інвестування розвитку
альтернативної енергетики Хмельниччини. Під
час візиту також досягнуто домовленостей щодо
обміну досвідом та технологіями з енергопостачальною компанією Південно-Егейської області.
З особливим задоволенням очільник обласних
енергетиків говорив про те, що ПАТ «Хмельницькобленерго» — єдине енергетичне підприємство, в штаті якого успішно функціонують лікувально-оздоровчий комплекс — санаторій-профілакторій із дитячим табором, дитячий садочок.
Традиційно на високому рівні пройшли таборові зміни в дитячому оздоровчому містечку
«Джерельце». Близько 600 дітей відпочили, набралися снаги і сили у 2013 році. Вони вивчали історію рідного краю, розвитку енергетики, правила безпечного користування електроприладами.
В Компанії розроблено систему психологічної
підготовки оперативного персоналу до роботи
в умовах кризових ситуацій та аварійних режимах, отримано авторські свідоцтва — автори
Драб Я.М. та Шпак О.Л..
На завершення прес-конференції Генеральний
директор Олександр Шпак відповів на численні
запитання журналістів стосовно очікування та
наслідків приватизації енергетичних компаній,
визнання Компанії в Європі, реформування відповідно до впровадження директив ЄС.

Лариса ПОЛОНЕВИЧ.
Фото Ростислава БАЛЕМИ.
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Люди твої, енергетико

Він ладен годинами розповідати про
своє рідне село Тимків, що мальовничо
розкинулося в долині тихоплинної
Ушиці, у самісінькому серці колишньої
Миньковецької держави. Про таємничі
залишки замкових валів, печери, підземні
ходи, що їх сходили-збігали стопи малого
допитливого Іванка… І про те — без жодної
самохвальби, з якоюсь невимовно світлою
зажурою в очах — ладен згадувати, як
підлітком часто мусив доїти на колгоспній
фермі кількадесят корів, — замінюючи
маму… І як мама з татом одного разу не
на жарт «злякалися» його чималої (але ж
важкою чоловічою працею заробленої!)
першої зарплати…
Бесідуємо з директором Новоушицького
РЕМ Іваном Петровичем Михайлицею (на
фото) у його простому робочому кабінеті,
де лишень імпровізована галерея грамот
і дипломів промовляє про неабияку
достойність господаря.
— Іване Петровичу, чи мріяли в дитинстві
про теперішню вашу професію? Де навчалися?
— Закінчив Отроківську восьмирічку. І так
склалося, що добрий товариш батька порадив
мені обрати професію енергетика. Я дослухався тої поради і — не прогадав. Вступив до
Кам’янець-Подільського сільгосптехнікуму на
відділ електрифікації. Там мене буквально полонив світ електроенергетики з його вольтами,
трансформаторами, щитами КТП, магнітними
пускачами, автоматичним вимикачами… Успішно закінчив технікум у 1976 році. Потім була
строкова служба в армії у Львові, в роті почесної
варти.
— З чого розпочинали свій трудовий шлях?
— У 1978 році, після служби в армії, пішов
працювати у Хмельницьку мехколону № 13, а
наступного року — в Новоушицький РЕМ майстром розподільчих мереж. Потім працював
старшим майстром, диспетчером…
У березні 1989 року перевівся на посаду головного інженера Новоушицького «Райпроменерго». Воно, до речі, було одним із передових в Україні. Спеціалізація — обслуговування
сільського господарства: внутрішні проводки,
будівництво ліній електропередачі на фермах,
їх електрообігрів, перемотування двигунів.
Я, окрім того, став ініціатором прокладання в
районі нової кабельної лінії. Мали й свою будівельну організацію, чимало техніки, побудували
чотири житлових будинки…
А з 1991 року і донині я очолюю Новоушицький РЕМ.
— Яким вам пригадується той перехідний
період — початок дев’яностих? Певно ж, він
супроводжувався якимись труднощами?
— Коли я прийшов на посаду, в РЕМі було три
авто і ямобур. Доводилося наймати транспорт
«зі сторони». Нині є все — тільки працюй: два
ямобури — на базі ГАЗ-66 і Т-150, дві вишки —
автовишка і ОПТ на базі МТЗ. Є трактор для транспортування опор, вантажівка для перевезення
матеріалів, «Газель».

ІВАН МИХАЙЛИЦЯ:
НОРМАЛЬНІ ЛЮДСЬКІ
СТОСУНКИ — ПОНАД УСЕ
— А наскільки змінилися самі електромережі за ці більш як двадцять літ?
— У нас, нагадаю, специфічний район: ми —
на горах, де дуже важко встановити електроопору. На повноцінне встановлення однієї опори
йде багато часу, бо буровою установкою породу
не візьмеш, пробуємо інколи й до двадцяти разів
де її встановити. Інакше — на півметрову глибину, а це проблеми з обслуговуванням…
Та все ж за двадцять років нашими фахівцями
замінено до 50 відсотків непридатних електромереж. Побудовано чотири районних підстанції:
Нова Ушиця 110/35/10 кВ, Пилипківці 110/10 кВ,
Ставчани 110/10 кВ, Вахнівці 35/10 кВ. А в 1991
році район обслуговували лише дві підстанції —
Нова Ушиця 35/10 кВ і Пилипи-Хребтіївські 35/10
кВ. Тож надійність і якість енергопостачання з уведенням нових підстанцій значно підвищилися.
Великим «проривом» у енергопостачанні
мешканців району, а конкретно — чотирьох сіл
Борсуківської та Березівської сільських рад —
стало спорудження переходу через Данилів яр
на Пилипах-Хребтіївських двох ЛЕП 10 кВ. Раніше дві «десятки» довжиною по 700 метрів йшли
схилами яру. І це було дуже проблематично з
точки зору їх обслуговування. Бо трималися
вони на дерев’яних опорах, ледь заглиблених у
кам’янисту породу. Та завдячуючи генеральному директору Компанії Олександрові Леонідовичу Шпаку ми пустили їх верхом, що дозволило
забезпечити мешканців цих сіл безперебійним
електропостачанням.
Загалом зараз багато уваги приділяємо впровадженню передових методів експлуатації ПЛ та
енергетичного устаткування, питанням забезпечення безперебійності та надійності енергопостачання споживачів району.
— Яка, до речі, нині структура енергоспоживання в районі?
— Понад 70 відсотків — побутовий споживач.
Решта — хлібзавод, щойно утворений, плюс відновлено виробництво на консервному і маслозаводах, тож енергоспоживання там також
збільшилося. У багатьох школах є електроопалення — там у зимовий період теж чимале споживання.
— З огляду на особливості рельєфу району,
— чи великими є технологічні витрати електроенергії у ваших мережах?
— Ви праві: ТВЕ великою мірою залежать і від
рельєфу. Лінії наші задовгі, але скоротити їх фактично неможливо. Тому, аби вкладатися у норматив витрат, проводимо заміну проводу на провід
із більшим перерізом, де можемо — міняємо
опори, зменшуємо довжину прольотів, розчищаємо трасу. Прольоти на схилах дуже зарослі,
акація досягає 7-8 метрів. А це створює додатко-

ві проблеми: в літній час такі роботи заборонені,
а в зимовий період це — лід, сніг, під’їхати неможливо… Тож працюємо з сільськими головами, ті роз’яснюють населенню, аби не розводило
«хащі» в зоні ЛЕП.
— Іване Петровичу, нещодавно вам присвоєно високе звання «Заслужений енергетик
України». Відзнака ця, зрозуміло, означає великі досягнення, здобутки, це — оцінка вашого внеску в енергетику України. Чи стала
вона для вас стимулом до реалізації якихось
амбіцій у професії?
— Пропрацювавши стільки років в енергетиці, пригадую нині, як колись доводилося пересуватися на авто без накриття разом з опорами,
приставками, влітку і взимку… Нині ж є чудові
УАЗи для перевезення електромонтерів — всюдиходи, яким не страшні непроїзні дороги.
З 34-ти відсотків у дев’яностих роках минулого століття ТВЕ у нас зменшилися до 14-ти — це,
вважаю, — одне з найбільших наших досягнень.
Я щиро радий і гордий тим, що керівництво
Компанії представило мене до такої високої відзнаки. Це для мене, беззаперечно, — чималий
стимул до ще кращої роботи. Та й, думаю, для
всього підлеглого мені колективу.
— Як би ви охарактеризували свій колектив? Він достатньо професійний, відповідає
вашим вимогам?
— Колектив у нас молодий: середній вік працівника — до 35 років. Найбільше турбує нас
кадрова нестача. На території району є сільгосптехнікум, але він, на жаль, не випускає електротехнічний персонал. Район віддалений, і це відлякує молодих спеціалістів. Тому й протягом ось
уже двох років у нас відчутний кадровий голод.
Мусимо шукати охочих пов’язати свої майбутнє
з енергетикою, стимулюємо їх до навчання. Думаю, що скоро вирівняємо цю ситуацію…
— А в яких стосунках ви з керівниками
структурних підрозділів Компанії?
— З керівниками структурних підрозділів ми
у хороших відносинах. Недарма ж я — староста директорів РЕМів. Коли треба яку допомогу,
то телефоную і отримую. Ось потрібна була ще
одна вишка, аби влаштувати утеплення адмінбудинку, — Ярмолинецький РЕМ посприяв, три
дні їхня вишка у нас працювала. Треба комусь
чимось допомогти — щиро підставляємо плече.
Аякже, нормальні людські взаємини — понад
усе. Вони, вважаю, є запорукою успіху цілої організації.
— Бачимо у вашому кабінеті «галерею»
грамот, дипломів, які, певна річ, не з неба
впали, а отримані вами за конкретні справи,
успіхи. Які з цих нагород вам найдорожчі?
— Так, є тут, як бачите, і Почесні грамоти і міс-

цевої влади, і керівництва галузі, і нашого Товариства… А ще ж я маю нагрудні знаки «Відмінник енергетики України» і «Почесний енергетик
України». Зізнаюся: всі ці відзнаки однаково мені
дорогі. Кожна по-своєму. Це відзнаки за працю,
за високу місію, яку я несу багато років у цьому
колективі.
— Трохи про ваше особисте. Чи всі з отих
трьох «канонічних» обов’язків чоловіка вважаєте виконаними у своєму житті?
— Думаю, чоловічі обов’язки виконав: разом
із дружиною Людмилою Олексіївною зростив та
виховав хорошого сина, побудував гарний будинок, посадив чималий сад. Ще й пасікою займаюся — є тут, у Новій Ушиці, десять бджолосімей.
Син мій Валентин, до речі, вирішив йти моїми
слідами. Починав він контролером енергозбуту
в нашому РЕМі, нині працює в службі економічної безпеки Компанії. Роботою, каже, дуже задоволений. Має вже дві вищих освіти…
— Звідки у вас захоплення бджільництвом?
— Батько тримав пасіку на тридцять бджолосімей. А село наше в такому мальовничому місці
— це ж колишня Миньковецька держава! — у
видолинку, оточене лісами. Так що меду було
дуже багато: нині й сто сімей стільки його не дадуть, скільки батько брав від тридцяти… То я й
перейняв від нього його бджолярський хист.
— А які ще уподобання маєте?
— Колись займався і чеканкою, і різьбленням по дереву, й інкрустацією… Зараз часу на
це не вистачає. Вже як піду на відпочинок, то
обов’язково згадаю як плести капелюхи із соломи, що я, до речі, теж умію.
— Ну, до відпочинку, зважаючи на ваші
енергійність і активну життєву позицію,
вам, шановний Іване Петровичу, ще далекувато. Чи не так?
— Ваша правда (посміхається), ваша правда…
— Дякую за інтерв’ю. І нехай у прийдешньому році збудуться ваші задуми!

Бесідував Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.

ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ «Про відзначення Дня енергетика»
(Закінчення. Початок на стор.1)
3. Преміювати працівників Товариства, нагороджених Подякою Міністерства енергетики та вугільної промисловості України:
Данилківа Вадима Дмитровича — заступника фінансового директора ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Олійника Сергія Володимировича — заступника директора з
маркетингу та енергозбуту Хмельницького міського РЕМ.
4. Преміювати працівників Товариства, нагороджених Почесними
Грамотами Хмельницької обласної державної адміністрації:
Бойка Миколу Івановича — електромонтера з ремонту та монтажу кабельних ліній служби електролабораторної діагностики та пожежної безпеки Департаменту РМ;
Лонського Анатолія Миколайовича — електромонтера оперативно-виїзної бригади Старосинявського РЕМ;
Миколюк Антоніну Іванівну — інженера з налагоджувань та випробувань 1 категорії служби діагностики електротехнічного обладнання Департаменту ВЕМ;
Мушинського Мар’яна Мар’яновича — директора Віньковецького РЕМ;
Савчука Володимира Федоровича — начальника відділу організації збуту Дирекції з маркетингу та енергозбуту.
5. Преміювати працівників Товариства, нагороджених Грамотами
Хмельницької обласної Ради:
Білу Аллу Вікторівну — провідного економіста фінансового відділу Фінансової дирекції ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Ткачука Віктора Антоновича — електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування служби підстанцій Департаменту
ВЕМ ;
Трача Євгена Богдановича — заступника директора з маркетингу
та енергозбуту ПАТ «Хмельницькобленерго».
6. Преміювати працівників Товариства, яким оголошено Подяки
Хмельницької обласної державної адміністрації:
Дарун Любов Ігорівну — начальника сектору — провідного бухгалтера бухгалтерії Фінансової дирекції;

Журавля Анатолія Васильовича — начальника служби охорони
праці ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Політаєву Ірину Вікторівну — начальника сектору відділу розподілу балансів та роботи з ринком електроенергії Дирекції з маркетингу та енергозбуту;
Семенюка Анатолія Васильовича — заступника директора з загальних питань Кам’янець-Подільського РЕМ;
Хомяка Анатолія Дмитровича — електромонтера з ремонту та
монтажу кабельних ліній Хмельницького міського РЕМ.
7. Преміювати працівників Товариства, яким оголошено Подяки
Хмельницької обласної Ради:
Воробчука Григорія Андрійовича — електромонтера з експлуатації розподільних мереж Теофіпольського РЕМ;
Журавського Віктора Івановича — начальника служби релейного захисту, автоматики та контрольно-вимірювальних приладів Департаменту ВЕМ;
Оскалюка Віктора Броніславовича — електромонтера оперативно-виїзної бригади Ярмолинецького РЕМ.
8. Занести в Книгу Пошани Товариства і преміювати:
Михайлицю Івана Петровича — директора Новоушицького РЕМ.
9. Занести на Дошку Пошани Товариства та преміювати:
Везденецького Сергія Васильовича — головного інженера
Хмельницького РЕМ;
Гаврилюка Віталія Івановича — електромонтера з випробувань
та вимірювань НВЛ ЦРО Департаменту ВЕМ;
Гаврилюк Аллу Миколаївну — головного бухгалтера ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Гриневич Олену Павлівну — провідного інженера відділу управління якістю Дирекції з розвитку управління та інформаційних технологій ПАТ;
Грома Андрія Степановича — директора Летичівського РЕМ;
Гундера Леоніда Миколайовича — електромонтера з експлуатації розподільних мереж Шепетівського РЕМ;
Гуцала Сергія Аркадійовича — директора Ярмолинецького РЕМ;

Дідика Віктора Микитовича — начальника відділу інформаційнокомунікаційних систем Дирекції з розвитку управління та інформаційних технологій;
Єрємєєва Сергія Володимировича — начальника відділу економічних розрахунків та тарифної політики ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Казанцева Миколу Миколайовича — електромонтера з експлуатації розподільних мереж Кам’янець-Подільського міського РЕМ;
Кравця Івана Григоровича — головного інженера Старокостянтинівського РЕМ;
Луціва Петра Денисовича — заступника головного інженера з
енергоаудиту та обліку електричної енергії ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Попелюшка Олександра Анатолійовича — інженера 1 категорії
служби релейного захисту, автоматики і контрольно-вимірювальних
приладів Департаменту ВЕМ;
Слободяна Валерія Вацлавовича — майстра виробничої дільниці Ярмолинецького РЕМ;
Сторожука Юрія Володимировича — інженера служби технічного забезпечення енергозбуту Дирекції з маркетингу та енергозбуту;
Шевчука Бориса Івановича — майстра виробничої дільниці Славутського РЕМ.
Щиро зичу всім працівникам Товариства, пенсіонерам, трудівникам
енергетичної галузі області, Вашим сім’ям, рідним і близьким доброго
здоров’я, благополуччя, достатку, тепла і затишку в кожній оселі!

Генеральний директор
О.Л. Шпак

З нагоди професійного свята — Дня енергетика — наказом генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго» О.Л. Шпака
велика кількість працівників нагороджена Грамотами Товариства, багатьом оголошені Подяки. Премійовано і працівників, які
трудяться в Товаристві більше року і не мають діючих дисциплінарних стягнень. Пенсіонерам Товариства надано матеріальну
допомогу.
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Добре слово про колег

НЕ СТАРІЮТЬ ДУШЕЮ НАШІ ВЕТЕРАНИ...

Поєднання життєвого досвіду з молодістю та завзяттям, симбіоз
професіоналізму, отриманого за десятиліття відданої праці, з жагою
до знань юного покоління — ось ідеальний баланс, який необхідно
витримати в трудовому колективі для вирішення завдань будь-якої
складності та отримання максимальних результатів.
Час є невблаганним, і кожне підприємство рано чи пізно стає перед
проблемою зміни поколінь. Не завжди цей процес проходить плавно
і безболісно. Бувають моменти, коли ціла плеяда досвідчених працівників майже одночасно виходить на заслужений відпочинок, а щойно
прибула молодь не має відповідних навичок, знань та досвіду. Такий
перебіг подій досить сильно впливає на спроможність підрозділу реалізувати серйозні завдання, які ставляться перед ним керівництвом.
Звичайно, на допомогу у вирішенні проблеми приходить Курсовий
комбінат ПАТ «Хмельницькобленерго», де викладачі дають необхідні
знання та формують глибоку теоретичну базу для подальшого освоєння професії. Проте навіть найкраща теоретична підготовка не в
змозі замінити живе спілкування з спеціалістами свого діла, а жодне
лекційне заняття не дасть відчути та усвідомити той корпоративний
дух і відданість підприємству, які можна отримати лише працюючи
пліч-о-пліч з ветеранами — людьми, котрі розбудовували енергетику
нашої Хмельницької області.
Кам’янець-Подільський РЕМ як колектив, який ставить перед собою
найвищі задачі, приділяє велику увагу до виховання молодої когорти
працівників. У РЕМ практикується виховання спеціалістів у розрізі усіх
підрозділів та служб, як робітничих професій, так і інженерно-техніч-

З чим йдемо у Рік Новий?
ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РЕМ:
ПЕРШІСТЬ У РЕЙТИНГУ —
УСПІХ ВСЬОГО КОЛЕКТИВУ

Не так давно на базі Летичівського РЕМ було проведено 47ме засідання клубу лідерів якості України. Керівники кращих
підприємств України та Білорусі побачили роботу передового
району електромереж, ознайомились з Меджибізьким сервісним пунктом. За словами гостей, саме у таких підрозділах, як
Летичівський РЕМ, найбільш зримо проявляються риси європейської моделі досконалості, високий рівень якості надання
послуг.
Влітку цього року бригада з експлуатації розподільчих мереж 10 кВ та 0,4 кВ майстра О.Л. Поліщука стала переможцем
змагань «Кращий за професією» серед бригад ПАТ «Хмельницькобленерго». За оцінкою суддів, бригада Летичівського
РЕМ показала високу вправність та майстерність. З багатьох
питань летичівські енергетики значно випереджали нормативні показники, демонстрували хороші теоретичні знання та
практичні навички.
Бригада-переможець представляла обленерго і на Всеукраїнських професійних змаганнях, де також досягла високого результату. Бригада відзначена французькою компанією
«Sicame Groupe» та нагороджена цінним подарунком — комплектом інструментів для монтажу ізольованих повітряних ліній електропередач виробництва цієї компанії.
А у жовтні на базі Летичівського РЕМ відбулося засідання
членів Громадських рад при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України та при Національній комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Ще
перед початком самого засідання генеральний директор ПАТ
«Хмельницькобленерго О.Л. Шпак особисто провів пізнавальну екскурсію адмінприміщенням РЕМ, розповів про послуги,
які надаються споживачам. Гості були подивовані чіткою організацією праці персоналу, зручністю та швидкістю сплати за
спожиту електроенергію.
Успішно потрудився в році, що минає, весь колектив Летичівського РЕМ. Протягом року було:
— відремонтовано 44 км ПЛ-10кВ та 40 км ПЛ-0,4км;
— замінено опор 10 кВ — 27, 0,4 кВ — 122;
— замінено провода 10 кВ — 4,46 км, 0,4 кВ — 6,71 км;
— змонтовано шаф обліку 0,4 кВ — 248;
— відремонтовано ТП-10/0,4кВ — 45;
— замінено застарілих силових трансформаторів на нові —
10;
— замінено застарілих щитів КТП на нові — 5.
В Летичівському РЕМ налічується 16 тисяч побутових абонентів та 550 юридичних абонентів. За 10 місяців 2013 року
надходження електроенергії в мережі РЕМ склало 39903 тис.
кВт.год., корисний відпуск 34203 тис. кВт.год., відповідно технологічні витрати електроенергії — 13,23 %,при нормативі
14,10 %. Рівень оплати за спожиту електроенергію складає
100,49 %.
Починаючи з 2002 року, працівниками РЕМ встановлено на
фасадах будинків більше семи тисяч виносних шаф обліку, що
в поєднанні з рейдовою роботою та роботою в розподільчих
мережах 10 кВ та 0,4 кВ, (реконструкцією, капітальним ремонтом, чисткою ліній в охоронній зоні ПЛ 10 та 0,4 кВ від порослі),
було досягнуто суттєвих результатів. Так, у 2000 році показник
ТВЕ складав більше 25 % — при нинішніх 13,23 %.
За 11 місяців 2013 року Летичівський РЕМ займає перше
місце серед 22-х районів області з енергозбутової роботи та
перше місце в загальному рейтингу по ПАТ «Хмельницькобленерго». Це — беззаперечне свідчення сумлінної роботи всього колективу.
До речі, колектив РЕМ бере активну участь у спортивних
змаганнях працівників електротехнічної промисловості
Хмельницької області. Так, команда з перетягування канату є постійним переможцем з 2005 року. Представники РЕМ
з таких видів спортивних змагань, як армрестлінг, гирьовий
спорт, настільний теніс, більярд, є також неодноразовими переможцями обласних змагань. На сьогоднішній день командою Летичівського РЕМ виборено 27 кубків.

Кам’янець-Подільському РЕМ, є ветерани, заслужені працівники —
водії-оператори бурильно-кранових машин Петро Іванович Фрасинюк та Петро Павлович Рижий (на фото). Прийшовши у колектив
РЕМ ще молодими людьми, вони взяли активну участь у розбудові,
а в подальшому і реконструкції та модернізації розподільчих мереж
Кам’янець-Подільського району. Немає жодного з 128-ми населених
пунктів району, де б вони не доклали своїх золотих рук. Робота оператора БКМ є однією з найбільш складних та небезпечних, оскільки
працівник має одночасно слідкувати не лише за роботою механізму
та переміщенням вантажу, але й дбати про безпеку інших членів бригади, задіяних у виробничому процесі. Часто говорять, що бути оператором БКМ може лише людина, яка від природи наділена особливими
здібностями. Ця робота вимагає також творчого підходу, оскільки бувають ситуації, які вимагають неординарних дій та креативних рішень
в межах суворого дотримання правил техніки безпеки при виконанні
робіт. Досвід, яким можуть поділитись такі люди, є безцінним. Петро
Іванович та Петро Павлович виховали вже не одне покоління працівників Кам’янець-Подільського РЕМ, стали прикладом та зразком для
наслідування. Їхня енергія та завзяття в роботі заряджає колектив.
Незважаючи на вік, вони й досі в авангарді енергетиків Поділля.
них працівників. Адже особливо важливо не лише підготувати професіоналів своєї справи, але й вдихнути в них гордість за свій підрозділ
та компанію, в якій працюють.
Одними з тих, хто присвятили своє життя, силу та енергію праці в

За високі рейтингові показники колективу Летичівського
РЕМ було надано комфортабельний автобус для екскурсії до
Кам’янця-Подільського та Хотина, де енергетики відвідали історичні перлини Поділля — славнозвісні фортеці.
Колектив РЕМ і надалі спроможний виконувати поставлені
завдання з надійного енергозабезпечення споживачів району, з надання високого рівня послуг та комфорту обслуговування.
Андрій ГРОМ,
директор Летичівського РЕМ.

ШЕПЕТІВСЬКИЙ РЕМ:

ТІСНА СПІВПРАЦЯ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ
Енергетика посідає надзвичайно важливе місце в народному господарстві і в побуті звичайних людей. Коли виникають
тимчасові перебої з постачанням електричної енергії і це викликає певні незручності в житті всіх верств населення, першими на допомогу приходять саме енергетики. Робота Шепетівського району електричних мереж ПАТ „Хмельницькобленерго” є цілковитим підтвердженням цього.
Шепетівський РЕМ забезпечує електричною енергією
31791 побутових та 1701 юридичних споживачів, які розташовані на території Шепетівкі та Шепетівського району з загальною площею 1162 кв.км.
Річне надходження електроенергії в район складає в середньому 120 млн. кВт.год. В загальному обсязі корисного відпуску електроенергії в районі населення споживає 52,8 %, промисловість, сільгоспспоживачі та інші — 47,2 %.
Бригади з обслуговування ліній електропередач щодня
«штурмують» опори ЛЕП для забезпечення безперебійного
постачання електроенергії. Здійснюється заміна, реконструкція та модернізація трансформаторних підстанцій, ліній електропередач, які вичерпали свій ресурс. В 2013 року з цією
метою повністю виконано план капітального ремонту та інвестпрограми. Крім того, для покращення якості постачання
електричної енергії та зменшення технологічних втрат в 2013
році побудовано три розвантажувальні підстанції 10/0,4 кВ
в селах В. Медведівка, Судилків та місті Шепетівка по вулиці
Одухи, проводиться заміна повітряних ліній потужністю 0,4 кВ
на нові, з самоутримним ізольованим проводом, які не бояться намерзання, вітру, снігопадів.
Силами працівників енергозбуту цьогоріч перенесено облік електроенергії на зовнішній фасад будинку у 636 споживачів; замінено лічильників електроенергії на електронні (з
вищим класом точності) — у 3214 споживачів.
Шепетівський РЕМ тісно співпрацює з усіма споживачами
району. Задля покращення обслуговування абонентів створено сучасний сервісний центр європейського рівня, проведено ремонт виробничих приміщень, благоустрій території. А в
серпні року, що минає, колектив Шепетівського РЕМ удостоєний занесення на районну Дошку пошани, що є свідченням
наполегливої та сумлінної праці, злагодженності в роботі всіх
ділянок підприємства.
Ще одним підтвердженням цього є швидке відновлення
електропостачання, яке було порушено внаслідок складних
погодних умов 25-27 листопада. Через сильні пориви вітру
й налипання мокрого снігу повністю знеструмленими виявились кілька сіл, а часткового дискомфорту через відсутність
електропостачання зазнали мешканці ще кількох населених
пунктів. Та всі важливі заклади соціальної сфери перебоїв з
постачання електроенергії не відчули: працівники Шепетівського РЕМ оперативно взялися ліквідовувати наслідки стихії,
і невдовзі енергопостачання в районі було відновлено повністю.
Тож цілком справедливо, що за рейтинговою оцінкою роботи районів електромереж ПАТ «Хмельницькобленерго» за
11 місяців 2013 року Шепетівський РЕМ з енергозбутової діяльності посів високе четверте місце. Девіз Товариства «Споживач — наша найвища цінність», надійне та якісне електропостачання споживачів району — ось наші незмінні орієнтири.
Олександр ЧЕРНИШ,
директор Шепетівського РЕМ.

Сергій КУЗЕМА,
головний інженер
Кам’янець-Подільського РЕМ.
Фото автора.

СЛАВУТСЬКИЙ РЕМ:
ІНТЕНСИВНА МОДЕРНІЗАЦІЯ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ
Для надійного та безперебійного електропостачання споживачів Славутського району та районного центру персоналом Славутського РЕМ упродовж року було:
— замінено дерев’яних опор на залізобетонні по ПЛ-0,4 кВ
— 173, по ПЛ-10 кВ — 7;
— встановлено додатково залізобетонні опори по ПЛ-0,4
кВ — 63, по ПЛ-10 кВ — 26;
— замінено проводу по ПЛ-0,4 кВ — 19,34 км, по ПЛ-10 кВ
— 13,05 км.
— замінено проводу по ПЛ-0,4 кВ на провід СІП — 1,93 км.
Великий обсяг робіт було проведено у селі Рівки під керівництвом майстра Красносілківської дільниці Шевчука Бориса
Івановича. Там повністю замінено існуючу мережу 0,4 кВ для
передачі якісної електроенергії в будинки мешканців — замінено 84 опори, 5 км проводу, змонтовано додатково 2,1 км
проводу.
В селі Марачівка під керівництвом майстра Славутської
дільниці Прилуцького Олега Станіславовича та майстра групи
підстанцій Горбатюка Павла Миколайовича було встановлено
дві додаткові розвантажувальні підстанції за диспетчерським
номером № 132, 98, для чого були зменшені довжини існуючих ліній 0,4 кВ для передачі якісної електроенергії в будинки
населення. А трансформаторну підстанцію за диспетчерським
номером № 50 було перенесено з території колишнього колгоспу в центр навантаження села.
У місті Славута по вулиці Лісній було повністю прокладено
нову резервну кабельну лінію до багатоповерхового будинку
від ЗТП-10/0,4 кВ № 134. А також було повністю прокладено
нову резервну кабельну лінію до багатоповерхового будинку
по вулиці Я. Мудрого, 31 від ЗТП-10/0,4 кВ № 84. Ці роботи
проводилися під керівництвом начальника лабораторії Чайки
Олексія Олександрович. Окрім того, було побудовано ПЛ-10
кВ для підключення додаткової розвантажувальної підстанції
по вулиці Затишій — 0,26 км, а також встановлено додаткову
розвантажувальну підстанцію № 14 потужністю 160 кВА на цій
же вулиці (майстер Славутської дільниці Прилуцький О.С.)
За інвестиційною програмою в Славуті було проведено заміну існуючих мереж по вулиці Привокзальній, на частині вулиці Князів Сангушків з встановленням розвантажувальної
підстанції. Ці роботи проводилися з залученням підрядної
організації. Замінено ПЛ-10 кВ для підключення додаткової
розвантажувальної підстанції по провулку Привокзальному
— 0,36 км. Встановлено додаткову розвантажувальну підстанцію № 53, потужністю 160 кВА по цьому провулку (начальник
лабораторії Чайка О.О. з персоналом групи підстанцій). По
вулиці Привокзальній повністю замінено мережу 0,4 кВ з застосуванням проводу СІП для передачі якісної електроенергії
в будинки мешканців: замінено 14 опор, 0,48 км проводу на
провід СІП. На частині вулиці Князів Сангушків також повністю
замінено мережу 0,4 кВ (майстер Прилуцький О.С.).
Також чимало робіт з покращення енергопостачання споживачів було проведено в селі Мухарів по вулицях Молодіжній, Набережній, Ватутіна, Шкільній: з залученням підрядної
організації встановлено дві розвантажувальних підстанцій;
побудовано ПЛ-10 кВ для підключення двох додаткових розвантажувальних підстанцій — майже 1,3 км; встановлено дві
додаткові розвантажувальні підстанції №№ 401, 402 потужністю 160 кВА кожна. Під керівництвом майстра Берездівської
дільниці Левчука Василя Петровича було повністю замінено
мережу 0,4 кВ з застосуванням проводу СІП.
Таким чином фахівці нашого РЕМ упродовж року докладали максимум зусиль до модернізації електромереж району, а
отже — поліпшення енергопостачання його мешканців. Такі
пріоритети у роботі обираємо і на рік наступний.
Сергій САМЧУК,
в.о. начальника Славутського РЕМ.
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Міжнародні зв’язки

ЗОВНІШНІЙ ВЕКТОР — НА РОЗВИТОК

ПАТ «Хмельницькобленерго» постійно вивчає і впроваджує передовий досвід провідних енергокомпаній світу. Підтримуються постійні
зв’язки з енергокомпаніями Фінляндії, Південної Кореї, Німеччини, Китаю.
Основні напрямки співпраці — це
зниження технологічних витрат електроенергії в мережах, зокрема, шляхом
оптимізації режимів мережі, компенсація реактивної потужності, фільтрація
вищих гармонік, застосування трансформаторів з осердям із аморфної сталі.
Ще один напрямок роботи — підвищення надійності електропостачання
споживачів. За орієнтир беремо нормативи показників надійності в передових
енергокомпаніях світу. Це такі показники як:
SAIDI — середня тривалість знеструмлень;
SAIFI — середня кількість знеструмлень на одного споживача, та інші.
Особлива увага приділяється постійному вдосконаленню системи управління в Товаристві. Відстежуються світо-

ві тенденції розвитку енергокомпаній.
Це дозволяє ефективно прогнозувати
зміни середовища, в якому працює
Товариство, бути готовими до таких
змін, ефективно управляти ризиками. Наші фахівці постійно підвищують
свій рівень кваліфікації у закордонних
енергокомпаніях і освітніх центрах. Наприклад, нещодавно повернулися зі
стажування в Німеччині директор департаменту розподільчих мереж Муха
О.О., начальник відділу капітального
будівництва Залевський О.О..
Здобутий досвід використовується
у вдосконаленні системи управління,
модернізації електричних
мереж, впроваджуються
передові технології. Наприклад, сьогодні ведеться спорудження підстанції
110 кВ «Прибузька» майже
у центрі Хмельницького.
При цьому використовується новітнє електрообладнання, яке дозволить
забезпечити якісне і надійне електропостачання об-

ласного центру.
Із врахуванням світового досвіду зараз створюється кол-центр, і вже у березні планується початок його роботи.
Планується впровадження концепції
Smart Grid в електромережах Товариства.
Активна міжнародна діяльність Товариства сприяє інтересу закордонних партнерів і до суміжних галузей
економіки нашого краю. Наприклад,
бізнесмени з Південної Кореї та Китаю
висловлюють зацікавленість у сільськогосподарській продукції Хмельницької
області. Це може дати поштовх розви-

тку економіки області, а Товариство, в
свою чергу, може отримати додатковий
приріст споживання електроенергії виробниками сільгосппродукції.
Нині ПАТ «Хмельницькобленерго»
вже є досить відомою за кордоном
енергокомпанією. Міжнародна активність Товариства постійно зростає.
Руслан СЛОБОДЯН,
заступник директора з маркетингу
дирекції з маркетингу
та енергозбуту.

На часі

Скарга завжди асоціюється з чимось
негативним. Міжнародна організація зі
стандартизації (ISO) визначає скаргу як
«вираження незадоволення будь-якій
організації щодо її продукції, або ж відносно реакції організації на саму скаргу,
у разі, якщо явно чи неявно передбачається відповідь на скаргу».
Деякі організації негативно ставляться до скарг споживачів. Вони
сприймають їх як невиправдану
критику роботи організації. Коли
клієнти не задоволені товарами
або послугами, у них є вибір: або
щось зробити, або піти геть. Йдучи, вони не дають організації ніякої
можливості дізнатися про причини
їхнього невдоволення. Клієнти, які
висловлюють свої скарги, дарують
нам шанс задовольнити їх претензії,
і тоді у них може з’явитися бажання прийти до нас знову.
Враховуючи монопольне становище
нашого Товариства, дехто заперечить:
«А навіщо нам це? Споживач нікуди не
піде від нас!» Так, поки-що. Енергоринок
України розвивається в сторону поширення конкуренції, і недалеко той час,
коли ми будемо боротися за споживача.
Таким чином, хоч нам і не подобається
отримувати негативні відгуки про нашу
роботу, клієнти, які висловлюють своє
невдоволення, — це подарунок для нас.
Запитання, винесене в заголовок цієї
статті, стає твердженням: «Скарга — це
ПОДАРУНОК».
Якщо ми змінимо своє ставлення до
скарг і будемо вважати їх подарунком,
нам буде легше використовувати інформацію, яка в них міститься, на благо
нашого Товариства. Претензії клієнтів
є одним із найважливіших, хоча і недооціненим, джерелом інформації про
їхні потреби, а тому вони можуть стати

основою оздоровлення Товариства в
плані вдосконалення послуг. Звичайно,
ми вирішуємо питання, порушені споживачами в скаргах, але нам потрібно
навчитися сприймати цінність скарг і
прагнути отримати з них уроки. Скарги
є індикатором, який вказує на ті сфери

Вона встановлює єдині вимоги щодо порядку роботи за зверненнями громадян
в усіх підрозділах Товариства, які напряму взаємодіють зі споживачами. Описано чіткий порядок роботи, який базується на вимогах законодавства України і
ДСТУ 10002:2007 «Задоволеність замовників. Настанови щодо розглядання
скарг в організаціях». Вводиться поняття «ПОЛІТИКА ПАТ «Хмельницькобленерго» щодо розглядання
скарг споживачів», передбачається
призначення представника керівництва з питань розглядання скарг,
пропонуються альтернативні шляхи
подання скарг, чітко визначається
відповідальність усіх працівників,
задіяних у процесі їх розгляду. «Політика ПАТ «Хмельницькобленерго»
щодо розглядання скарг споживачів», «Картка скаржника» будуть доступні в усіх сервісних центрах і на сайті Товариства.
Система розгляду звернень споживачів дозволить клієнтам легко знаходити
інформацію про те, куди і як подавати
скарги, про те, як їх скарга буде оброблена (часові рамки, інформація про стан
розгляду скарг, результат). Споживачі
зможуть отримати допомогу в забезпеченні доступності подання скарги. Персонал забезпечить дотримання алгоритму розгляду скарг, вчасність відповідей,
проведення моніторингу дотримання
часових рамок для розв’язання скарг.
Процес розгляду звернень відповідно до ДСТУ 10002:2007 «Задоволеність
замовників» є одним із елементів ISO
9001:2008 системи управління якістю товариства і буде керований відповідно до
її принципів, головний з яких — постійне
вдосконалення.
Валерій ГЕРАСИМЧУК,
начальник ВУЯ.

СКАРГА…
ПРОБЛЕМА?
ПОДАРУНОК!
діяльності Товариства, які незадовільно
працюють зі споживачами. Дуже часто
споживачі першими визначають, де саме
виникають проблеми.
З метою систематизації процесу розгляду скарг потрібно розробити і впровадити Систему управління скаргами.
Система управління скаргами — це набір взаємопов’язаних елементів, якими
користується Товариство для впровадження політики щодо скарг споживачів
і для досягнення цілей, які ставить найвище керівництво у цій сфері. В політиці керівництво Компанії має підкреслювати, що скарги розглядаються в якості
цінних можливостей поліпшити відносини зі споживачами. Таким чином, скаргу
потрібно розглядати як ефективний механізм зворотного зв’язку.
З метою впровадження цієї ідеології,
роботи за зверненнями споживачів відділом управління якістю було розроблено Методику М-17-7.2.3.-2013 «Організація роботи за зверненнями громадян».

Добре слово про колегу
ЗАПОРОЖЕЦЬ. ПОДОЛЯНИН.
ЕЛЕКТРОМОНТЕР…

Працює електромонтером у Городоцькому районі електричних мереж Керекеш Леонід Вікторович (на фото).
Родом він із Запорізької області — з
села Велика Білозерка
Великобілозерського
району. Виходець із
сім’ї робітників. Закінчивши загальноосвітню школу, вступив до
Запорізького СПТУ-38,
яке закінчив за спеціальністю «електромонтажник по освітленню і силовому обладнанню».
Свій трудовий шлях
розпочав після служби
в лавах Радянської Армії, в рідному радгоспі
ім. Суворова. Працював понад десять років
спочатку електриком,
пізніше — старшим
інженером-енергетиком. Але доля склалась так, що змушений був
працювати на будівництвах Москви та Підмосков’я, як і чимало наших земляків. Там і познайомився, а потім і одружився з нашою городчанкою.
В Городоцькому районі електричних мереж працює із квітня
2010 року електромонтером з експлуатації електричних мереж у
бригаді Григорія Бігняка. В колектив бригади влився одразу й став
невід’ємною його часткою. Він — відповідальний, досвідчений, знаючий свою справу та перспективний працівник. За це неодноразово нагороджувався подяками та грамотами як від Городоцької міської ради, так і від ПАТ «Хмельницькобленерго».
Проживає Леонід Вікторович уже понад шість років на Городоччині, у селі Чорниводи. Виховує двох синів та доньку, є люблячим
батьком та добрим господарем.
За людяність, справедливість, за відповідальне ставлення до
роботи цьогоріч з нагоди відзначення Дня Незалежності України
Леоніда Вікторовича Керекеша було занесено на районну Дошку
Пошани.

Будні трудові

Ірина ТОПОРОВСЬКА,
економіст Городоцького РЕМ.

ХМЕЛЬНИЦЬКІ ЕНЕРГЕТИКИ
НЕ СПАСУВАЛИ ПЕРЕД НЕГОДОЮ

Снігова стихія (шквальний вітер, налипання мокрого снігу та криги, ожеледь), якій піддалася наша
область в ніч із 25 на 26 листопада, стала для електромереж краю неабияким випробуванням.
Станом на 8.00 26 листопада через спрацювання пристроїв аварійної автоматики було відключено 77 ліній 10
кВ та 2036 ліній 0,4 кВ у 183-ох населених пунктах. Найбільше знеструмлених населених пунктів виявилося у
Дунаєвецькому (41), Волочиському (32), Красилівському
(20) районах.
До місць пошкоджень ліній оперативно прибули аварійно-відновлювальні бригади районів електромереж
— загалом по області 75 бригад, у складі яких 319 працівників та 93 одиниці техніки. Першочергову увагу було
зосереджено на відновленні енергопостачання соціально важливих об’єктів — навчальних закладів, лікарень
тощо.
Особливо напруженою видалася ліквідація наслідків
негоди у Дунаєвецькому районі. Там було ушкоджено 18
повітряних ліній електропередачі напругою 10 кВ, 470 —
0,4 кВ, 209 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ, що
спричинило призупинення енергопостачання у 41-му
населеному пункті. Тож, окрім дванадцяти аварійно-відновлювальних бригад Дунаєвецького РЕМ, ліквідацією
наслідків обривів електроліній на вулицях дунаєвецьких
сіл по-добросусідськи заопікувалися і колеги з Кам’янцяПодільського. Так, бригада Кам’янець-Подільського міського РЕМ під орудою майстра Миколи Синиці оперативно проводила
відновлювальні
роботи у Макові.
Станом на 16.00
27 листопада в
області було відновлено електропостачання
всіх
183-ох потерпілих
від негоди населених пунктів. Завершувалося усунення
локальних
проблем на декількох
лініях 0,4 кВ…
Ростислав
БАЛЕМА.
Фото автора.
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Виставка

ЖИВОПИСНІ СВІТИ

ОЛЕКСАНДРА ГУМЕНЧУКА

Художні виставки майстрів пензля, які
традиційно організовуються у Сервісному
центрі ПАТ «Хмельницькобленерго», мають велике значення для розвитку національної культури, адже Сервісний центр
відвідують тисячі хмельничан — споживачів електроенергії. Цього разу тут представлені роботи Олександра Гуменчука (на
фото) — заслуженого художника України,
члена Національної спілки художників
України , успішного дизайнера і талановитого викладача.

Народився митець 1952 року в Приморському краї, закінчив факультет дизайну Латвійської
державної художньої академії ім. Т.Залькална
у Ризі. Три останні десятиліття художник живе і
працює в Хмельницькому, де створює неповторні живописні полотна.
У живописі Олександр Гуменчук вірний власній авторській техніці, яка стала впізнаваною та
привабливою не лише для пересічних глядачів,
а й для справжніх поціновувачів мистецтва. Митець — учасник багатьох республіканських, регіональних та обласних виставок, мав ряд персональних експозицій в Україні та за її межами.
Його твори придбані Міністерством культури

Соціальна сфера

Нещодавно у Києві відбувся 22-й Міжнародний форум «Дні
якості в Києві — 2013».
В рамках форуму відбулася науково-практична
конференція
«Зроблено якісно —
зроблено для успіху»,
на якій представлено як
кращі світові підходи,
так і практичний досвід
провідних вітчизняних
організацій з відповідних питань менеджменту. В основу програми були
покладені ексклюзивні знання і досвід, які отримала Українська асоціація якості як партнер EFQM (Європейського фонду управління якістю).
EFQM, що об’єднує близько п’ятиста найкращих
організацій Європи та світу, визначив своєю метою
виділення та поширення прогресивного досвіду
передових організацій. Саме цей досвід і був представлений учасникам Форуму разом з тематичними
семінарами від провідних фахівців з актуальних аспектів ефективного менеджменту.
ПАТ «Хмельницькобленерго» взяло участь у
роботі форуму. Від Товариства як учасника і переможця 9-го Міжнародного турніру з якості країн
Центральної та Східної Європи із презентацією
«Процесний менеджмент — невід’ємний елемент
системи управління Товариства» виступила провідний інженер ВУЯ Олена Гриневич. Презентацією

було охоплено питання впровадження системи управління якістю, побудови інтегрованої системи управління, впровадження
процесного менеджменту в ПАТ

«Хмельницькобленерго», його переваги, труднощі
та досягнення.

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».

ЗАСЛУЖЕНА ВІДЗНАКА ПРОФСПІЛКОВОГО ЛІДЕРА
України, зберігаються в музеях та
приватних колекціях шанувальників
його творчості в Україні, Росії, Польщі,
Німеччині, Угорщині, США та в інших
країнах.
Олександр Гуменчук є не тільки
цікавим живописцем, але й гарним
викладачем. Він щоденно розкриває
свій педагогічний потенціал, допомагаючи студентам важливими порадами щодо різноманітних тенденцій
сучасного графічного дизайну.
П. НАТИК.
Фото Миколи ШАФІНСЬКОГО.

ЕКСКУРСІЯ ДО ЯБЛУНЕВОГО… РАЮ
Як швидко промайнули вісімнадцять
днів перебування в «Яблуневому саду»!..
Люблю тут відпочивати, оздоровлюватись. Адже, мабуть, лише в нашому санаторії-профілакторії до кожного відносяться з
таким родинним теплом, стараються огорнути вас домашнім затишком…
Де ще, скажіть, кожного відпочиваючого
в дверях зустрічає головний лікар! А тут головний лікар Ірина Миколаївна Сьоміна та
сестра-господиня Валентина Володимирівна
Домосілецька радо вас зустрічають. Ірина
Миколаївна розкаже процедуру оформлення
відпочиваючих, призначить вам відповідне
лікування, покаже як пройти у відповідні кабінети. (Повірте, в інших санаторіях вам доведеться довго блукати кабінетними лабіринтами, щоб знайти де що знаходиться!)
Медичний персонал під керівництвом Сьоміної І.М. проведе вам професійні фізіотерапевтичні процедури (магнітотерапія, електрофарез, дарсанвалізація, інфрачервоне тепло з вібромасажем, ультразвукова терапія...
Особливо мені подобається флюктуоризація
— якось і смачно звучить, і корисно для організму). Тут господарюють Матвєєва Н.І., Старовина Т.М., Слімак Є.М., Фіглюк Є.М., Лобода
Л.В..
Йдемо далі, на водні процедури. Тут тендітна Альона Крук (між іншим мама трьох чудових хлопчиків) зробить вам такий душ «Шарко», що враз помолодієте на кілька років! Ну
а розслабитися вам допоможуть ванни з хвоєю, морською сіллю, аромооліями, що приготують Лілія Ільницька і Оксана Безносюк .
Ну а далі — масажний кабінет. Тут і «Сірогем», і «Релакс», і сильні руки Рибчинського
Дмитра Миколайовича. Як на мене, масажні
ліжка — це чудово, але ця чудо-техніка дещо
відходить на другий план в порівнянні з таким

Наші новини
УЧАСТЬ У ФОРУМІ «ДНІ ЯКОСТІ В КИЄВІ — 2013»

професійним ручним масажем. (Дмитре Миколайовичу, велике спасибі!)
Ну що, ще не заінтриговані? Тоді швиденько в їдальню. Тут вас нагодують смачнющими
стравами: фірмовим борщем з пампушками,
дерунами з гарячим салатом, різноманітними
рибними і м’ясними стравами, а ще свіжовипеченим хлібом та запашним медом із власної пасіки. За цей багатий стіл потрібно подякувати шеф-кухарю В.В. Ковбасістому та його
чарівним працівницям: Крук Ларисі, Гірчак
Тамілі, Каревич Антоніні, Крулік Раїсі, Мазур
Вірі, Рябчук Тетяні, Вовк Марині, Курдюковій
Світлані та Кухар Наталії.
Ну, все: добренько попоїли і — хто куди:
хто «сало завязувати», хто ж навпаки — зайві
кілограми зганяти. А тут вже самі вибирайте,
чи пару кругів в басейні накрутити, чи в тренажерному залі як слід розім’ятися, чи піти у
танок на танцмайданчику (до речі, у мене вже
дві медалі «краща танцівниця»!)
А можливо, ви хочете прочитати цікаву
книгу, як мовиться, на сон грядущий? Що ж,
до ваших послуг зібрана чудова бібліотека,
кожен знайде твір за своїм вподобанням (тут
і художня література, і технічна).
А ще хочеться згадати про комфортабельні
номери, завжди прибрані, з чистою хрумкою
постільною білизною. За що велике спасибі
сестрі-господині Валентині Володимирівні і
її помічницям Цегельник Аллі, Мандрик Людмилі, Корчинській Оксані та Яцковій Наталії.
Писати про «Яблуневий сад» можна багато,
я люблю його в будь-яку пору року: тут і величні засніжені ялинки взимку, і біло-рожеве
буяння яблунь навесні, і неймовірні пахощі
цих же яблунь восени...
Ну що, зацікавилися?! Тоді мерщій оформляйте путівки і — приємного відпочинку!
Любов ДАРУН,
вдячна відпочивальниця.
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Допомога на оздоровлення,
лікування та відпочинок, організація новорічних ранків, подарунки працівникам та їх дітям,
захист інтересів працівників при
вирішенні спірних виробничих
питань — ось лише невеликий
перелік питань, якими піклується
профспілка нашого товариства.
Керівництво обласної Федерації
профспілок високо оцінює роботу
профспілки ПАТ «Хмельницькобленерго» та відзначає особливі
старання окремих керівників
первинних профспілкових організацій. Так, нещодавно заслужену
нагороду здобув голова профспілкового комітету Кам’янецьПодільського РЕМ Анатолій Васи-

льович Семенюк (на фото).
В обласному конкурсі «Кращий
голова первинної профспілкової
організації» в номінації «Профспілкові організації підприємств,
установ та будівельних організацій» А.В. Семенюк посів почесне ІІ
місце та отримав особисту подяку
від голови Федерації профспілок
Хмельницької області Г.П. Харьковського.
Керівництво та весь колектив
Кам’янець-Подільського РЕМ засвідчили свою повагу Анатолію
Васильовичу, побажали йому міцного здоров’я, невичерпної енергії та довгих років плідної праці на
благо Компанії.

Сергій КУЗЕМА.

ВДЯЧНІСТЬ ЗА СПРИЯННЯ ТВОРЧОМУ РОЗВИТКУ МОЛОДІ
Організатори відомого у світі міжнародного фестивалю-конкурсу «Там, де свято!»
Fiestalonia Mileno (Іспанія) та мерія міста
Лорет Де Мар (Іспанія) листовно висловили щиру вдячність
генеральному
директору ПАТ «Хмельницькобленерго»
Олександру Шпаку за
підтримку обдарованої молоді та розвиток їх талан-

Лист у номер

ту, що сприяє, зокрема, розширенню можливостей
для їх участі у культурних міжнародних заходах.
Представники фестивалю-конкурсу також із
вдячністю відзначили великий внесок Олександра
Леонідовича у справу зміцнення міжнародних культурних зв’язків, творчого виховання підростаючого
покоління, завдяки чому діти з Хмельниччини змогли продемонструвати майстерність і музичний
талант європейським глядачам, отримати задоволення від спілкування і участі у програмних заходах
фестивалю та здійснити свої заповітні мрії.

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».

Енергетики сміються

СПАСИБІ
ДОБРИМ ЛЮДЯМ!
Висловлюю щиру подяку керівництву ПАТ «Хмельницькобленерго», апарату управління
та усім працівникам районних
електромереж за моральну підтримку та матеріальну допомогу
в порятунку мого сина Красівського Любомира. Зичу всім вам
великого людського щастя. Нехай
у ваших домівках панує радість, а
Матір Божа та Господь Бог охороняють вас та посилають міцного
здоров’я.
Лариса КРАСІВСЬКА,
керівник розрахункової групи
підрозділу маркетингу та збуту
електроенергії
Волочиського РЕМ
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