Дорогі жінки!
Від колективу енергопостачальної компанії «Хмельницькобленерго» та від мене особисто прийміть найщиріші вітання з Міжнародним жіночим днем 8 Березня — святом весни, оновлення і краси!
Ми безмірно вдячні Вам за духовну щедрість, доброту і ніжність, невтомну турботу і терпіння, розуміння
та підтримку. Своєю активною життєвою позицією Ви
сприяєте збереженню миру, злагоди та стабільності у
суспільстві.
Від усієї душі бажаємо Вам щастя, здоров’я, творчих
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успіхів, нев’янучої молодості, краси, гармонії, впевненості у своїх силах, здійснення найзаповітніших мрій,
світла, тепла і добробуту у Ваших родинах.
Нехай Вам завжди усміхається доля, кожен день
буде сповнений радістю, любов’ю, оптимізмом та вірою у майбутнє.
З найкращими побажаннями,
Олександр ШПАК,
генеральний директор
ПАТ «Хмельницькобленерго»,
депутат обласної Ради.
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ШАНУ СКЛАДАЄМО ЖІНЦІ, МУДРІЙ, ПРАЦЬОВИТІЙ, ЧАРІВНІЙ
В чудовий весняний день, коли після зимового
сну прокидається і розквітає все навкруги, за традицією в Компанії відзначається Міжнародний жіночий день 8 Березня, або Міжнародний День
прав жінок і миру. І це символічно, тому що все високе і прекрасне на землі йде від жінки, вона уособлює народження життя, тепло та ніжність, любов і
благополуччя.
Міжнародний жіночий день відзначають жінки
з усіх континентів, і незважаючи на те, що вони розділені національними кордонами або етнічними,
мовними, культурними, економічними та політичними відмінностями, їх об’єднує принаймні дев’ять
десятиліть боротьби за рівність, справедливість,
мир і розвиток.
Початково Міжнародний жіночий день був днем
протесту проти дискримінації жінок. 8 березня 1857
року в Нью-Йорку робітниці-текстильниці провели
демонстрацію з вимогами рівної з чоловіками зарплати, поліпшення умов праці, 10-годинного робочого дня — так званий «марш порожніх каструль».
В останню неділю лютого 1908 року тисячі жінок
знову вийшли на вулиці Нью-Йорку. Демонстрація
була приурочена вже до «Жіночого дня»1857 року.
Жінки вимагали виборчого права, виступили проти
важких умов праці та проти праці дітей. У 1909-1910
роках у США відбулися марші та страйки жінок. Під
впливом дій американських жінок і на пропозицію
німецької соціалістки Клари Цеткін, учасниці II Міжнародної конференції жінок-соціалісток (Копенгаген, серпень 1910 року), більше ста делегатів із
17-ти країн вирішили щороку в березні відзначати
Міжнародний жіночий день — день солідарності
жінок у боротьбі за повні політичні, економічні і соціальні права.
Ось і в наш час на Майдан вийшли жінки різного віку, професій, національностей, щоб підтримати
чоловіків в їхньому прагненні добитися кращого
життя для себе, дітей та онуків, майбутнього України. Жіноче обличчя Майдану — це лікарі, психологи, кухарі і навіть «Жіноча сотня» самооборони та
мирного спротиву.
В усі часи жінки займають особливе місце в
суспільстві, вони славляться своєю вродою, привабливістю, чарівністю, ніжністю. Нове століття
відкрило можливість тендітним особам достойно
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задіяти себе в усіх сферах життєдіяльності. Нині не
існує, напевно, такого поняття, як «заборонено для
жінок». Природжена посидючість, кмітливість і завзятість, жіноча мудрість, вміння орієнтуватись в
інформаційному просторі допомагають слабкій половині людства досягати гарних результатів.
За даними досліджень, у місті Хмельницькому
75 % жінок — самодостатні і спроможні забезпечувати матеріально свої сім’ї. Можливо, це пов’язано
з тим, що в нас розвинута ринкова інфраструктура.
Крім того, багато жінок виїжджають за кордон у пошуках достойного заробітку. А ось у керівних органах жінки представлені не більше ніж на 20 %, у
тому числі — в парламенті країни.
Неабиякі здібності виявляють жінки в житті колективу енергопостачальної компанії «Хмельницькобленерго». В Товаристві є надзвичайно багато
талановитих, професійних і, разом із тим, ніжних,
добрих жінок, котрі своїм прикладом щодня показують, що можна бути успішною, чарівною, мати
сильний характер та чуйне серце.
В компанії «Хмельницькобленерго» працює 785
жінок (це — майже четверта частина загальної
кількості персоналу), з них половина — спеціалісти
з повною вищою освітою. Щодня нарівні з чоловіками жінки вирішують найскладніші виробничі та соціальні питання. Їхня кипуча енергія, натхнення та
оптимізм спрямовані на ефективний економічний
розвиток Товариства. Вони з успіхом виконують завдання в кожному підрозділі, на важливих ділянках
енергетики на таких посадах, як електромонтери,
контролери, начальники дільниць, економісти,
бухгалтери, інженери.
Багато жінок гідно представляють Товариство на
керівних посадах, користуються високим авторитетом у колективі та бездоганною діловою репутацією, впроваджуючи новітні технології, нормативи
якості, процесний менеджмент та інше. Такі жінки,
як головний бухгалтер Товариства Гаврилюк Алла
Миколаївна, заступник головного бухгалтера Клібанчук Людмила Григорівна, головний лікар санаторію-профілакторію Сьоміна Ірина Миколаївна,
неодноразово відзначалися нагородами та були
занесені на Дошку Пошани ПАТ «Хмельницькобленерго».
У Компанії створено всі умови, щоб кожна жінка

ВЕСНА В УКРАЇНІ ПОЧИНАЄТЬСЯ ШЕВЧЕНКОМ
У березні 1814 року він народився, у березні 1861 відійшов у вічність, у березні 1840 року вийшов у світ перший «Кобзар».
Цьогоріч 9-го березня Великому Українцеві Тарасу
Шевченку виповнюється 200! Він живе і проростає у нових поколіннях, як Українське Дерево Життя, яке ніхто не
зрубає і не спалить! Слово Кобзаря — це Святий Дух, що
ще тримає нас на цій землі…
Шевченко — для всіх: вчителів і учнів, фізиків і ліриків,
державних службовців і громадських діячів. Для України і
для кожного в ній сущого.
Напередодні величної історичної дати 200-річчя від
дня народження Тараса Шевченка висловлюю особливе
захоплення ПАТ «Хмельницькобленерго», що в особі генерального директора Олександра Шпака підтримує всі
добрі справи, спрямовані на утвердження вічного Тарасового слова.
Підтримка просвітницького видання «Який я щасливий
тою нелицемірною дружбою!» — яскраве тому свідчення
і внесок у сучасне Шевченкознавство.
Дякую!

Зоя ДІДЕНКО,
голова правління Хмельницького
міського Товариства «Просвіта».

На фото: Зоя Діденко передає книги «Який я щасливий тою нелицемірною дружбою!» для Компанії.

почувала себе щасливою, захищеною, впевненою
у своєму майбутньому завдяки постійній турботі,
допомозі та підтримці адміністрації та профспілкової організації, за що їм велика подяка. І в тому, що
Компанія має високий рейтинг, втілює міжнародні
стандарти, є однією з найкращих енергокомпаній
в Україні, а її досягнення відомі на міжнародному
просторі, неабияка заслуга працівниць.
Велика увага в Компанії приділяється жінкамветеранам, які зробили значний внесок у розвиток енергетики подільського краю та своїм відношенням до роботи служать прикладом для молоді.
Серед ветеранів особливе місце займають Ганна
Семенівна Крицька, Надія Порфирівна Коломієць
та інші. Ганна Семенівна — Заслужений енергетик
СНД, Почесний енергетик України, нагороджена
орденом «Знак Пошани» та багатьма грамотами
і подяками. На її долю випали жахливі роки війни, страшні часи перебування у фашистських
концтаборах, але вона залишається мудрою, активною, чуйною жінкою, охоче приймає гостей, ділиться своїми спогадами та досвідом. Надія Порфирівна нагороджена орденом «Знак Пошани»
за самовіддану, сумлінну, багаторічну працю на посаді слюсаря з ремонту електроприладів.
І таких гідних жінок-трудівниць в Компанії немало. Це і Власюк Галина Петрівна — працювала
диспетчером, начальником міського енергозбуту,
і Рабійчук Ганна Полікарпівна та Малахова Клавдія Миколаївна — слюсарі з ремонту електроприладів, і Дитюк Тамара Михайлівна, Ярова Олена
Сергіївна та Ченаш Галина Войцехівна — інженери енергозбуту, і Сорокіна Раїса Петрівна — економіст, начальник планового відділу Південних
електромереж, і Антонюк Олена Броніславівна
— заступник головного бухгалтера Компанії, і
Браславець Ганна Михайлівна — інженер-інспектор відділу управління персоналом, і Мадич Тамара Федорівна та Василевська Тетяна Миколаївна
— інженери проектно-конструкторського відділу,
і Чернюк Оксана Степанівна — інженер відділу інформаційних технологій, і Марцонь Ірина Афраїсівна — бухгалтер централізованої бухгалтерії, та багато інших жінок-ветеранів праці. Честь їм і хвала!
В компанії «Хмельницькобленерго» є жінки,
удостоєні високих державних нагород за досяг-
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нення в енергетичній галузі та внесок у її розвиток,
зокрема, ветерани, нагороджені Знаком «Почесний енергетик України»:
Шкробот Олена Петрівна — колишній заступник
начальника виробничо-технічного відділу Компанії;
Бевз Галина Іванівна — колишній диспетчер Полонського РЕМ;
Морозова Марія Василівна — колишній інженер
з організації експлуатації та ремонту розподільчих
мереж Дунаєвецького РЕМ;
Проценюк Лідія Миколаївна — електромонтер
з випробувань та вимірювань служби діагностики
електротехнічного обладнання Департаменту високовольтних електромереж;
нагороджені Знаком «Відмінник енергетики
України»:
Поліщук Неоніла Іванівна — колишній диспетчер
Старокостянтинівського РЕМ;
Калинюк Надія Федорівна — колишній диспетчер Ізяславського РЕМ;
Куровська Ганна Андріївна — колишній інженер
оперативно-диспетчерської служби Хмельницьких північних високовольтних електромереж;
Ремішевська Надія Степанівна — колишній керівник групи Хмельницького міського енергозбуту;
Сачалко Людмила Матвіївна — колишній інженер з організації експлуатації і ремонту розподільчих мереж Віньковецького РЕМ;
Розумна Валентина Олександрівна — колишній
інженер виробничо-технічного відділу;
Григор’єва Людмила Володимирівна — колишній керівник групи підрозділу маркетингу та збуту
електричної енергії Хмельницького району електромереж.
Жінки «Хмельницькобленерго» своєю активною
життєвою позицією, розумом і працездатністю заслуговують на велику шану й глибоку повагу і на те,
щоб на їх честь завжди звучали прекрасні слова.
Зі святом Вас, дорогі жінки! Доброго здоров’я,
щастя, привітної долі, краси і любові, тепла і світла, миру і злагоди у Ваших оселях! Нехай над Вами
небо голубіє, не знають втоми руки золоті, душа ніколи не старіє, а серце не втрачає доброти!
Лариса ПОЛОНЕВИЧ.

ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ

«Про заохочення з нагоди Міжнародного жіночого дня»
З першим подихом весни до нас приходить
свято — Міжнародний жіночий день, свято наших матерів, дружин, сестер, подруг, бабусь і
доньок.
Це свято увійшло в наше життя першими
квітами, щирими посмішками і справжніми чоловічими вчинками, бо жінка — це віра, надія,
любов, дбайлива берегиня родинного вогнища,
вона наполегливо й натхненно працює в усіх галузях народного господарства нашої держави.
Своєю потужною енергією, силою і відповідальністю живить наше буття яскравими барвами.
І саме жіноча, небайдужа й відповідальна
життєва позиція, як і буденна домашня праця, є
справжньою запорукою наших звершень, миру і
стабільності, духовного відродження. Ваша соціальна і політична активність, доброта, мудрість
і любов роблять наше суспільство благороднішим, світлішим, людянішим.
Четверту частину працівників ПАТ «Хмельницькобленерго» складають жінки, які своєю
працею та майстерністю роблять вагомий внесок у діяльність Товариства, розвиток енергети-

ки всієї області, зміцнення економічної стабільності нашої держави.
Дотримуючись одвічних традицій українського народу, вклоняючись Вашій працелюбності
та високому професіоналізму, щиро вітаю Вас з
Міжнародним жіночим днем, зичу Вам особисто та Вашим родинам успіхів, нових здобутків у
праці, жіночого щастя, сімейного благополуччя,
бажаю здоров’я та добробуту, повсякденної уваги та любові, здійснення всіх ваших мрій!
За сумлінну працю, особистий внесок у розвиток галузі енергетики області та з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня —
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити Почесними Грамотами Товариства та преміювати:
Вітязь Світлану Григорівну – економіста 1
категорії відділу економічних розрахунків та тарифної політики ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Гриневич Олену Павлівну – провідного інженера відділу управління якістю ПАТ «Хмельницькобленерго»;
(Закінчення на стор. 2)
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Новації

ПАТ «Хмельницькобленерго» проводить постійну роботу з підвищення якості обслуговування споживачів електроенергії. Враховуючи побажання споживачів, а також відповідну Постанову
НКРЕ, у Товаристві створено кол-центр. За його допомогою споживачі зможуть в будь-яку пору доби без вихідних дізнаватися
широкий спектр інформації, зокрема:
інформація про стан особового рахунку (наявність боргу);
інформація про тарифи;
процедура підключення до електромережі;
інформація про планові і аварійні відключення;
розклад роботи підрозділів ПАТ «Хмельницькобленерго»;
інша інформація, яка стосується якості і надійності електропостачання.
Телефон кол-центру 0-800 50-50-62 — багатоканальний, безкоштовний для дзвінків з усіх стаціонарних та мобільних телефонів
усієї України. Зателефонувавши на цей номер, споживач спочатку
з’єднується з голосовим меню самообслуговування, де в автоматичному режимі може отримати відповідь на найбільш поширені запитання. Також в автоматичному режимі можна залишити
скаргу або пропозиції. Для отримання іншої або більш детальної
інформації передбачено можливість з’єднання з оператором колцентру.
Із 24 лютого 2014 року кол-центр працював у тестовому режимі.
А з 1 березня почав працювати у цілодобовому режимі.
Така форма обслуговування споживачів є взаємовигідною і
для споживачів, і для ПАТ «Хмельницькобленерго». Споживачі
отримають нові сервіси, покращення рівня обслуговування. А Товариство зможе посилити контроль за роботою зі зверненнями
споживачів, а також в режимі реального часу отримувати важливу узагальнену інформацію про рівень задоволення потреб споживачів електроенергії і надійність роботи електричної мережі.

Оголошення

Створення кол-центру — лише черговий етап у підвищенні
рівня надання сервісів споживачам ПАТ “Хмельницькобленерго”.
У найближчих планах — розширення як переліку послуг колцентру, так і продовження впровадження сучасних електронних
технологій роботи зі споживачами. Кінцева мета таких нововведень — надання якнайбільших можливостей споживачам електроенергії для отримання сервісів без потреби відвідувати для
цього підрозділи Товариства.
Як же практично користуватися послугами кол-центру?
Розмови за багатоканальним номером 0 800 50 50 62 зі стаціонарних та мобільних телефонів на території України для абонентів
є безкоштовними, за багатоканальним міським номером (0382) 75
52 00 — оплачуються згідно з діючими тарифами міського чи між-

НАПЕРЕДОДНІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «Хмельницькобленерго» відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту передбачається провести у квітні 2014 року. У цьому році скликання Зборів
ініціює Фонд державного майна України, в якого знаходиться державна частка у розмірі 70,01% СК Товариства, за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Організацію проведення Зборів покладено на Виконавчий орган Товариства (Дирекцію), який здійснює
підготовку до Зборів із дотриманням нормативних вимог. До них відноситься, зокрема, надання документів
на затвердження Наглядовою радою, а саме порядку
денного, складу Реєстраційної комісії, дати складення
переліку акціонерів, за яким надсилається письмове повідомлення кожному акціонеру про проведення
Зборів, дати складення переліку акціонерів, які мають
право участі у Зборах, тексту повідомлення, бюлетенів
голосування. Повідомлення про проведення Зборів
розсилаються Товариством кожному акціонеру рекомендованими листами не пізніше ніж за 30 днів до
дати скликання, розміщаються у друкованих засобах
масової інформації та на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Від належної підготовки Загальних зборів акціонерів багато
в чому залежить рівень їх проведення та прийняття
рішень.
Кожний акціонер має право внести пропозиції до
питань, включених до порядку денного Зборів, а також
щодо нових кандидатів при їх обранні до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати
кількісного складу кожного з органів, у порядку, визначеному законом. Пропозиції вносяться не пізніше
ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів,
а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не
пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних
зборів.
До порядку денного Зборів акціонерів ПАТ «Хмельницькобленерго», що відбудуться у квітні, пропонуються такі питання:
1. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення
проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних
зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту)
загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік
та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за
2013 рік та прийняття рішення за наслідками його
розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за
2013 рік та прийняття рішення за наслідками його
розгляду.
7. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2013
рік.
9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за
результатами діяльності Товариства у 2013 році, в
тому числі затвердження розміру річних дивідендів.
10. Затвердження основних напрямків діяльності
Товариства на 2014 рік.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження умов договорів (цивільноправових або трудових) з членами Наглядової ради
Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про затвердження умов договорів (цивільноправових або трудових) з членами Ревізійної комісії
Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Будні трудові

Лариса ПОЛОНЕВИЧ,
начальник відділу корпоративного
управління.

ЗВІЛЬНЯЮТЬ ТРАСИ З «ПОЛОНУ» ДЕРЕВ…
Нині одним з найважливіших завдань районів
електромереж є розчистка трас ліній електропередач. Обсяг роботи чималий. І тут не обійтися без
допомоги населення, сільських рад. У Дунаєвецькому районі така співпраця налагоджена в багатьох
селах. Показовий приклад тому — Чаньківська сільська рада, де головою Володимир Радецький.
Дунаєвецькі енергетики, як і багато їхніх колег в
усій Компанії, наразі активно ведуть розчистку трас
ліній електропередачі 0,4 кВ. Аби прискорити роботи в тому чи іншому селі й не надовго відключати
вдень енергопостачання, задіюють по 2-3 бригади.
Нещодавно дві бригади — майстрів Олександра
Зелінського і Миколи Яськуня — працювали у Вихрівці. Як розповів інженер з організації експлуатації та ремонту розподільчих мереж Дунаєвецького
РЕМ Володимир Чухрій, у селі звільнено з «полону»
деревних насаджень близько 14 кілометрів трас
ЛЕП. Роботи велися ударними темпами, тож за два
дні були завершені, а бригади перейшли в наступне
село.

Павло ХОРОШЕНЮК.
Фото Ростислава БАЛЕМИ.

Офіційно

міського зв’язку.
Кол-центр надає споживачам електричної енергії інформаційно-консультаційні послуги. Зателефонувавши в кол-центр, абонент зможе отримати інформацію в автоматичному режимі або в
спілкуванні з оператором. Автоматичне меню самообслуговування надає можливість абоненту отримати необхідну інформацію
натисканням відповідної клавіші на телефонному терміналі:
1 - стан особового рахунку;
2 - тарифи для населення;
3 - інформація щодо перерв в електропостачанні;
4 - розклад роботи підрозділів «Хмельницькобленерго»;
5 - процедура підключення до електромережі;
6 - залишити пропозиції або скарги;
0 – з’єднання з оператором.
Якщо абонент не вибрав жодної клавіші меню, але при цьому
залишається на зв’язку, — він автоматично з’єднується з оператором кол-центру. Також голосовим меню можна керувати натисканням необхідної клавіші, перервавши його прослуховування.
Номери кол-центру періодично будуть повідомлятися в засобах масової інформації та постійно друкуватися на рахунках за
спожиту електроенергію.
Просимо зберігати це повідомлення як інструкцію роботи з
кол-центром.

Кол-центр ПАТ «Хмельницькобленерго»
цілодобово — 0 800 50 50 62
або (0382) 75 52 00

Руслан СЛОБОДЯН,
заступник директора з маркетингу Дирекції
з маркетингу та енергозбуту.
Фото Ростислава БАЛЕМИ.

ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ

«Про заохочення з нагоди Міжнародного жіночого дня»
(Закінчення. Початок на стор. 1)

Дідух Ірину Миколаївну – керівника групи
підрозділу маркетингу та енергозбуту Старосинявського РЕМ;
Захарову Ларису Петрівну – інженера підрозділу маркетингу та енергозбуту Чемеровецького РЕМ;
Івасечко Валентину Михайлівну – головного бухгалтера Кам’янець-Подільського РЕМ;
Іщенко Галину Миколаївну – секретаря керівника ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Кліменко Тетяну Анатоліївну – начальника
сектору відділу розподілу балансів та роботи з
ринком електроенергії Дирекції з маркетингу та
енергозбуту ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Ліщук Марію Миколаївну – контролера
енергонагляду Ізяславського РЕМ;
Разумну Оксану Анатоліївну – начальника
сектору відділу організації збуту Дирекції з маркетингу та енергозбуту ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Савчук Наталію Іванівну – начальника сектору виробничо-технічного відділу ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Ситник Ларису Василівну – контролера
енергонагляду Віньковецького РЕМ;
Сьоміну Ірину Миколаївну – головного лікаря СП «Яблуневий сад»;
Чернюк Лідію Прокопівну – електромонтера диспетчерського устаткування та телеавтоматики служби засобів диспетчерсько-технологічного керування Департаменту ВЕМ ПАТ
«Хмельницькобленерго»;
Шепінську Галину Петрівну – секретаря керівника ПАТ «Хмельницькобленерго».
2. Нагородити Грамотами Товариства та преміювати:
Баран Надію Антонівну – прибиральницю
виробничих приміщень адміністративно-господарського відділу Дирекції з матеріально-технічного постачання та капітального будівництва
ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Буртову Ганну Степанівну – контролера
енергонагляду Деражнянського РЕМ;
Гороховську Людмилу Василівну – техніка
підрозділу маркетингу та енергозбуту Старокостянтинівського РЕМ;
Домосілецьку Валентину Володимирівну –
сестру-господиню СП «Яблуневий сад»;
Зеленюк Тетяну Андріївну – чергову по гуртожитку ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Зозулю Майю Федорівну – телефоніста довідкової служби міської телефонної мережі 1
класу відділу інформаційно-комунікаційних систем Дирекції з розвитку управління та інформаційних технологій ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Каяфу Галину Зіновіївну – оператора копіювальних та розмножувальних машин проектнокошторисного відділу Департаменту РМ ПАТ
«Хмельницькобленерго»;
Король Тетяну Валентинівну – головного
бухгалтера Хмельницького МРЕМ;
Крохмалюк Інну Сергіївну – бухгалтера Білогірського РЕМ;
Лебедєву Наталію Валентинівну – контр-

олера енергонагляду Шепетівського РЕМ;
Ліщук Світлану Михайлівну – керівника групи підрозділу маркетингу та енергозбуту Славутського РЕМ;
Любко Марину Олександрівну – бухгалтера підрозділу маркетингу та енергозбуту
Кам’янець-Подільського МРЕМ;
Мазур Віру Василівну – кухонного працівника СП «Яблуневий сад»;
Мартинюк Надію Василівну – інженера підрозділу маркетингу та енергозбуту Теофіпольського РЕМ;
Нечай Галину Віталіївну – техніка з експлуатації та ремонту устаткування Меджибізького
ЦЦР Департаменту РМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Пастушину Олену Юріївну – завідувача гуртожитку ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Франчук Оксану Григорівну – контролера
енергонагляду Красилівського РЕМ;
Чернецьку Ніну Йосипівну – контролера
енергонагляду Городоцького РЕМ;
Чубатько Наталію Володимирівну – економіста 2 категорії відділу праці та заробітної плати ПАТ «Хмельницькобленерго».
3. Оголосити Подяку Товариства та преміювати:
Зимі Інні Василівні – контролеру енергонагляду Хмельницького МРЕМ;
Журавель Майї Іванівні – інженеру з організації експлуатації та ремонту розподільчих мереж Хмельницького РЕМ;
Козлович Ларисі Василівні – контролеру
енергонагляду Новоушицького РЕМ;
Коцупей Ніні Сергіївні – маляру Стросинявського ЦЦР ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Кучменко Ірині Миколаївні – контролеру
енергонагляду Дунаєвецького РЕМ;
Кушнір Тетяні Миколаївні – інженеру-інспектору відділу управління персоналом Дирекції з управління персоналом і соціальних питань
ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Левчук Ірині Валеріївні – бухгалтеру Ярмолинецького РЕМ;
Мельник Тетяні Леонідівні – інженеру з організації експлуатації та ремонту розподільчих
мереж Полонського РЕМ;
Прокопчук Людмилі Вікторівні – інженеру
служби охорони навколишнього середовища
та пожежної безпеки ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Сапіташ Аллі Станіславівні – контролеру
енергонагляду Летичівського РЕМ;
Шимчишиній Руслані Анатоліївні – комірнику Волочиського РЕМ;
Ярощук Валентині Василівні – інженеру 3
категорії служби технічного забезпечення енергозбуту Дирекції з маркетингу та енергозбуту
ПАТ «Хмельницькобленерго».

Генеральний директор О.Л. Шпак.
Окрім того, ряд жінок, котрі працюють у Товаристві, відповідно до цього наказу, премійовано. А непрацюючим жінкам-пенсіонерам, які
вийшли на пенсію з підрозділів Товариства, виплачено одноразову матеріальну допомогу.
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Добре слово

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РЕМ

ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РЕМ
Щиро вітаємо прекрасну
та тендітну жіночу
частинку колективу
Летичівського РЕМ з
чудовим, радісним
днем весни —
8 Березня. Цей день несе
у світ ніжність і красу. Адже
усе найдорожче,
що є у нашому житті,
— щастя, радість, надія,
кохання, — пов’язане з
жінкою.

З першим промінням ранкового сонця,
З подихом ніжним тепла
Свято чарівне жінкам нашим любим
Знову весна принесла.
Перші підсніжники, перші тюльпани,
Вірші про вічну і щиру любов
Нашим коханим, донькам і мамам
Ми подаруємо знов.
Будем сьогодні ми чуйні й дбайливі,
Хатні турботи на себе візьмем.
Проблемам зарадим, підтримаєм вміло
Своїм міцним чоловічим плечем.
8-го Березня — день особливий
Шана й подяка жінкам
В колі родини і колективі
Щастя й кохання бажаємо вам!
Чи можливо оцінити роль жінок у суспільстві?
Хтось вважає їх музами, хтось — подарунком Божим, а дехто — «злими геніями». На мою ж думку,
жінка — це рушій прогресу. Всупереч теорії Дарвіна, саме жінки стали основною причиною еволюції
людства. Прагнення чоловіків завоювати жіноче
серце спонукало їх до розвитку, вдосконалення,
креативності в діях, здійснення подвигів та відчайдушних вчинків. Жінка є першопричиною появи

кожного чоловіка на світ і стає основним сенсом на
все життя. Наші кохані, наші мами, доньки та сестри
— саме заради них ми існуємо, працюємо, покращуємо побут та прагнемо збудувати ідеальне суспільство. Крім рідних по крові, у кожного чоловіка
є жінки, рідні за духом, світоглядом та професією.
З ними ми працюємо в трудовому колективі, виконуємо плани, досягаємо результатів… І, можливо,
саме завдяки їх підтримці та розумінню ці досягнення є значними, а погляди в майбутнє — досить
амбітними.
У Кам’янець-Подільському РЕМ працює 22 жінки.
Вони задіяні у всіх ланках і виробничих процесах,
є справжніми фахівцями своєї справи. Кожна з
них заслуговує на окрему розмову, оскільки кожна — яскрава особистість з гострим розумом та
чарівною вдачею. Є серед них і заслужені ветерани виробництва, і завзята молодь, котра переймає
найкращі традиції трудівниць енергетичної галузі.
Неможливо виділити когось конкретно, тому що всі
однаково заслуговують на повагу.
Чоловіки Кам’янець-Подільського РЕМ від усього серця вітають жінок свого колективу та всіх жінок нашого Товариства зі святом 8-го Березня, бажають їм міцного здоров’я, достатку, сімейного благополуччя, безмежного кохання та постійної уваги
й захоплення з боку справжніх мужчин.

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

ПОЛОНСЬКИЙ РЕМ

Чоловіки Полонського РЕМ сердечно вітають прекрасну жіночу частину
колективу зі святом 8 Березня. Щастя, добра, любові Вам, дорогі жінки!
На фото: жіночий колектив Полонського
РЕМ (справа наліво):
Прядко Людмила Василівна — економіст,
працює з 24.12.2002 року, голова профкому з
2005 року;
Беркута Юлія Станіславівна — бухгалтер підрозділу маркетингу та збуту електроенергії,
працює з 01.06.2004 року;
Мартинчик Галина Кузьмівна — бухгалтер,
працює з 21.03.1989 року;
Нікончук Людмила Олександрівна — головний бухгалтер, працює з 10.04.2002 року;
Мельник Тетяна Леонідівна — інженер з
організації експлуатації та ремонту, працює з
01.09.2010 року;
Крошко Олеся Петрівна — технік підрозділу
маркетингу та збуту електроенергії, працює

14.08.2000 року;
Нагребецька Олена Петрівна — контролер
енергонагляду, працює з 03.05.1990 року;
Федосєєва Агнесса Яківна — комірник, працює з 01.03.2012 року;
Білоус Олеся Вікторівна — касир, працює з
01.06.2012 року.
Олійник Світлана Андріївна — керівник групи підрозділу маркетингу та збуту електроенергії, працює з 08.08.2000 року;
Нікончук Ірина Святославівна — контролер
енергонагляду, працює з 10.10.2007 року;
Сідорська Наталія Петрівна — юрисконсульт,
працює з 07.04.2008 року;
Назарук Марія Григорівна — прибиральник,
працює з 03.03.2012 року.

Жінка в колективі — це наша
гордість, адже їх у нас небагато,
от і цінуємо ми їх також особливо
та по-справжньому. Успішно, на
високому рівні виконують свої
обов’язки та завдання наші дорогі трудівниці.
Менеджер Меджибізького сервісного пункту
Кисіль Тетяна Михайлівна своєю наполегливою
працею, вмінням працювати зі споживачами піднімає рейтингові показники своєї дільниці. Вона є
берегинею сервісного пункту. Тут панує затишок
та спокій, і в цьому — безперечна заслуга Тетяни
Михайлівни.
Наш бухгалтер Булгакова Оксана Олегівна знає
свою справу, вміло веде матеріали, є підтримкою
та порадницею для головного бухгалтера. Оксана
Олегівна спокійна й урівноважена, зі своїми завданнями справляється як годиться.
Важка, але важлива праця лягає на плечі нашого
техніка з розрахунків з юридичними споживачами
Довжик Тетяну Павлівну. Працює з юридичними
споживачами Тетяна Павлівна вправно, до кожного
має свій підхід, за що її й цінують і поважають.
Завжди уважні та професійні у роботі з побутовими споживачами наші любі контролери енергонагляду Ступіна Майя Андріївна та Котляр Ліна
Леонідівна – їм припадає левова частка роботи з

Келих наповнім по вінця!
Шану складаємо жінці —
Мамі, Дружині, Сестриці...
Ім’я її хай святиться...
Хочу поділитися з Вами, шановні
читачі, ще неозвученими досі думками
про моїх колег — жінок, які працюють
в Славутському РЕМ. Повірте, вони заслуговують на це. Мабуть, здивую в
першу чергу тих, хто вважає, що енергетика — не жіноча справа: жінок у
нас працює аж 40! Наполегливих, напористих, завзятих. Відповідальних,
сумлінних, цілеспрямованих. Милих,
ніжних, симпатичних. Неординарних,
неповторних, творчих…
Це — електромонтери Власюк Н.С.,
Зюбр Г.С., (м. Нетішин), контролери на
лінії Максимчук Н.В., Бергольд Т.М., Горкун К.П., (м.
Нетішин), Квітка С.М. (м. Славута), керівники груп з
роботи зі споживачами Ліщук С.М., Філіпчук Т.О., головний бухгалтер Буйніч Г.А., бухгалтери Семенюк
К.В., Теслюк Л.А.(м. Славута), Миронюк В.О. (м. Нетішин) економіст Пізнюр Т.В., юрисконсульт Котельнікова Т.С. (м. Славута), , технік І категорії з режимів
споживання, відмінник енергетики Мирончук Н.Т.,
технік Расенко О.В., інженери із договорів та режимів Лисак В.В. (м. Славута), Маленюк Н.В., Клюс І.М.,
(м. Нетішин), інженер з комп’ютерного забезпечення Рибачук Т. Ю., касир Збаровська Н.М, секретар
керівника Гетьман Л.М., контролери Наумець О.І.,
Перловська К.Ф., Самчук Г.В., молоді працівники
РЕМ: Кондратюк А.В., Тимощук С.С., Главацька Н.С.,
Мазурик Б.В. та інші.

абонентами.
Щоденну клопітку працю виконують наші лінійні
контролери енергонагляду Сапіташ Алла Станіславівна та Васильцова Майя Степанівна. Вже довгий
час вони працюють у нашому колективі, мають великий досвід роботи з населенням, вони є гарними
наставниками та порадницями для молодих колег.
Забезпечують нам затишок і чистоту на робочих
місцях наші сумлінні прибиральниці Тинянська Тетяна Євгеніївна та Васильєва Лідія Феодосіївна.
Не менш важливу справу роблять і наші дорогі
сторожі Герасимчук Тетяна Олександрівна та Кошельник Ніна Іванівна: вони добре дбають та охороняють майно Летичівського РЕМ у темну пору
доби.
Бажаємо Вам, дорогі жінки, міцного здоров’я,
великого жіночого щастя, добра та любові. Нехай
у Вашому домі будуть спокій та добробут, а Ваші
серця і оселі будуть зігріті теплом та повагою колег,
рідних і близьких.
Чоловічий колектив
Летичівського РЕМ.

СЛАВУТСЬКИЙ РЕМ

Не вірите? Тоді запрошуємо до нас. Гостинні, дружелюбні, щирі, милі, ліричні, замріяні, життєрадісні
і веселі — це жінки Славутського РЕМ.
Вони попереду. Їхні портрети — на Дошках пошани і на сторінках обленергівської та місцевої
преси. Вони — у вдячних словах наших споживачів,
у віршах та піснях місцевих композиторів.
Усім їм напередодні свята зичу весняної закоханості, нев’янучої вроди, гарних досягень і звершень
у житті, теплих, чистих, вічно молодих бажань.
Хай Бог береже кожну для добра на нашій рідній
Славутській землі.

Галина ДУШНЮК,
провідний інженер
відділу маркетингу і збуту
Славутського РЕМ.
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ДУНАЄВЕЦЬКИЙ РЕМ

Сьогодні неможливо уявити собі повноцінне функціонування та розвиток нашого підрозділу без жіночої допомоги. Так, поряд з
чоловіками в Дунаєвецькому РЕМ працює 21
жінка, і всі вони професійно та відповідально
виконують свої виробничі обов’язки.
Особливої шани заслуговують жінки-ветерани,
які увесь свій трудовий вік присвятили енергетиці району та є справжнім прикладом відданості професійній справі для майбутніх поколінь
працівників. Це — Морозова Марія Василівна,
Мармус Ганна Михайлівна, Надворна Олена Іванівна, Мельник Надія Миколаївна, Когут Людмила Львівна, Тарчевська Ніна Іванівна, Михайлюк
Веліна Павлівна, Чорна Катерина Артемівна. З
гордістю зазначу, що Морозова Марія Василівна
удостоєна високих відзнак за досягнення в енергетичній галузі: в 2004 році нагороджена Знаком
«Відмінник енергетики України», в 2008 році —
Знаком «Почесний енергетик України».
Також нині серед наших колег є жінки, які понад 20-ть років працюють у підрозділі: Ліннік
Світлана Євгенівна, керівник розрахункової групи; Здоровецька Інна Анатоліївна, інженер відділу маркетингу та збуту електроенергії; Варфоломеєва Людмила Михайлівна, діловод; Уривко
Надія Іванівна, контролер енергонагляду. Їхній
багаторічний досвід успішно допомагає у навчанні та професійному становленні молодого
покоління.
Забезпеченню основних показників енергозбутової роботи Дунаєвецького РЕМ сприяють
контролери енергонагляду Білецька Марія Іванівна, Бабій Ольга Іванівна, Федорович Галина
Петрівна, Рамазанова Таїсія Іванівна, які працюють на рівні з колегами-чоловіками.
Обличчями нашого підрозділу є працівники
столу довідок: Мельник Леся Іванівна, Тихмановська Марія Леонідівна, Уривко Надія Іванівна,
Сковер Ольга Миколаївна, які надають кваліфіковані послуги клієнтам сервісного центру РЕМ.

Індивідуальним підходом до потреб кожного
клієнта та керуючись принципом «Споживач —
найвища цінність товариства» вони створюють
дружелюбні відносини зі споживачами електроенергії і позитивний імідж нашого РЕМ.
Нещодавно ми святкували відкриття Сервісного центру на базі адмінбудинку Дунаєвецького РЕМ. Споживачі району отримали подарунок
у вигляді покращення рівня обслуговування, а
працівники РЕМ — комфортні умови праці. Але
будинок такого рівня потребує також особливого догляду та підтримання чистоти, порядку та гігієни, і це щоденною працею забезпечують наші
прибиральниці Дзензюр Валентина Михайлівна
та Богутська Тамара Іванівна.
Молоді спеціалісти, які нещодавно почали
працювати в Дунаєвецькому РЕМ, — в.о. інжене-

ра з побуту Кучменко Ірина Миколаївна та юрисконсульт Васільєва Ірина Олегівна, не зважаючи
на свій молодий вік, показали себе, як перспективні та старанні працівники.
Нам хотілось би відзначити доброзичливість,
чуйність та високий професіоналізм головного
бухгалтера — Кобилянської Інни Антонівни. Інна
Антонівна користуюється високим авторитетом
у колективі та бездоганною діловою репутацією,
є яскравим прикладом того, як відповідально необхідно підходити до виконання своїх посадових
обов’язків та взаємовідносин з колегами. За всі
рази проведення ревізійної перевірки з ведення
бухгалтерського обліку та формуванню фінансової звітності в Дунаєвецькому РЕМ вона не отримувала суттєвих зауважень до своєї роботи.
Не можемо не згадати й про інженера з

комп’ютерних систем Яворську Тетяну Богданівну, яка вміло підтримує справне функціонування
оргтехніки та комп’ютерної мережі. Супровід білінгових програм та допомога колегам, які ними
користуються, — це також її справа.
Завжди ретельно веде касові операції касир
Решетюк Людмила Михайлівна. Її привітна посмішка та доброзичливість ще раз підтверджують, що ми цінуємо кожного споживача електроенергії, а добробут нашого Товариства залежить
від них.
Обов’язки з нормування робочого часу працівників та економічної ефективності виробничих процесів добре виконує економіст Крентовська Аліна Михайлівна.
Приємно також сказати про інженера з побуту
Власову Ірину Анатоліївну, яка нещодавно стала
матір’ю двох чудових малюків.
Кмітливість, винахідливість, завзятість наших
колег-жінок, їхня врівноваженість у нестандартних умовах та вміння виконувати виробничі
завдання з особливою точністю — вражають,
даючи нам, чоловікам, привід по-справжньому
пишатися ними.
Ви, дорогі жінки ПАТ «Хмельницькобленерго»,
своєю наполегливою працею, відкритим серцем,
щирою душею сприяєте розвитку енергетичної
галузі Хмельниччини, забезпечуєте розвиток і
процвітання Товариства та створюєте доброзичливу атмосферу у виробничих взаємовідносинах.
Ми, чоловічий колектив Дунаєвецького РЕМ,
сердечно вітаємо вас із найпрекраснішим святом
весни — Міжнародним жіночим днем 8 Березня!
Від усієї душі бажаємо Вам величезного жіночого
щастя, любові і добра. Щоб кожен прийдешній
день Ви зустрічали з посмішкою, з передчуттям
радості, із впевненістю і щиросердечним спокоєм. Успіхів Вам у трудовій діяльності та здійснення всіх творчих задумів і планів!

Чоловічий колектив
Дунаєвецького РЕМ.
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Добре слово

КРАСИЛІВСЬКИЙ РЕМ

Дорогі жінки! Вітаємо вас із 8 Березня. Спасибі вам за те, що ви є, і за те, що своєю
красою вносите гармонію в наш скромний чоловічий колектив. Бажаємо вам усім цікавої і плідної роботи, а вдома нехай вас чекають радісні обличчя ваших чоловіків і море
квітів. Бажаємо любові і радості в житті, бажаємо 365 щасливих днів у році і вічної молодості в душі. Зі святом!
Чоловіки Красилівського РЕМ.
На фото:
Начальники дільниць
Партасюк Надія Володимирівна,
Шаховал Ганна Прокопівна;
контролери енергонагяду
Франчук Оксана Григорівна,
Ковалевська Марія Олексіївна;
контролери столу довідок
Потійчук Наталія Вікторівна,
Коханська Валентина Володимирівна,
Ткачук Тетяна Петрівна,
Полов’юк Тетяна Сергіївна,
Сивик Світлана Борисівна;
касир Гладенюк Галина Степанівна.

На фото:
головний бухгалтер РЕМ
Сівак Марія Степанівна;
бухгалер РЕМ
Кухта Катерина Василівна;
бухгалтер енергозбуту
Яковюк Віра Анаталіївна;
економіст, голова профкому
Кульбачинська Людмила
Володимирівна;
провідний інженер
Приймак Олена Петрівна;
керівник розрахункової групи
Якимовська Алла Григорівна;
діловод
Сереветник Олена
Михайлівна.

З 2001 року працює контролером столу довідок
Городоцького РЕМ Чернецька Ніна Йосипівна. Вона
є відповідальною робітницею, доброзичливо ставиться до відвідувачів, грамотно надає інформацію
споживачам електричної енергії. В колективі —
знаючий колега, добрий порадник, людина з відмінним почуттям гумору.
Народилася Ніна Йосипівна в селі Лісогірка Городоцького району в сім’ї селян. Тато — бригадир
тракторної бригади, мати — ланкова. Доглядали
та навчали маленьку Ніну всі дорослі і малі, адже
вона — п’ята дитина в родині (має двох братів та
двох сестер).
Після закінчення загальноосвітньої школи вступила до Кам’янець-Подільського технікуму харчової промисловості, який успішно закінчила у 1990
році за спеціальністю «бухгалтерський облік».
Свій трудовий шлях розпочала у Городоцькому
«Комбінаті побутового обслуговування населення». Працювала спочатку рядовим бухгалтером,
пізніше — старшим бухгалтером. В той період знайшла й свою долю — Петра. Проживає молода сім’я
у місті, так як чоловік працює електромонтером у
Городоцькому районі електричних мереж, а батько
його електрик (розпочинав працювати ще в енергодільниці Хмельницького підприємства міських
електричних мереж).
Після народження старшого сина Сашка, протя-

Досвід

ФІНАНСОВЕ КВІТУЧЕ ЦАРСТВО
Свято весни, воскресіння і появи нового життя люди святкували з найдавніших
часів. У цей день у багатьох народів світу
традиційно важлива роль відводилась жіноцтву, підкреслювалась суспільна роль
жіноцтва як дружин, матерів, подруг, колег, коханих…
Енергетика — галузь, де здебільшого працюють чоловіки. Жінок у нас лише дещиця.
Але робота, яку виконують жінки, не завжди
під силу досвідченим та дужим чоловікам.
Саме завдяки жінкам створюється комфорт
та затишок у робочому колективі.
Найбільш жіночим колективом у Товаристві є фінансова дирекція, тут чоловіків вже
значно менше, ніж жінок. Кожна жінка фінансової дирекції — це неповторна квітка в саду
життя. Троянди, орхідеї, волошки, ромашки,
лілії, конвалії — це і краса, і різноманітність,
і дивовижний аромат… І кожна жінка-квітка
дирекції заслуговує на шану та повагу. Вони
працюють на відповідальних та важливих ділянках роботи, де потрібно точно та вчасно
виконувати завдання, забезпечувати стабільність та ефективність роботи Товариства. Хочеться поіменно згадати кожну працівницю
дирекції, побажати їм завжди залишатися
ніжними та квітучими.
Мабуть, ні для кого не таємниця, що ефективна робота Товариства залежить від організації та систематичного удосконалення економічної роботи, планування доходів і витрат,
від аналізу основних економічних показників. Саме таким серйозним профілем роботи
займаються працівниці відділу економічних
розрахунків та тарифної політики, прекрасні
жінки та матері Світлана Григорівна Вітязь,
Людмила Вікторівна Осова, Оксана Василівна
Благаренко.
Заробітна плата та нормування праці —
важливий елемент в діяльності енергетичного підприємства. За нього у Товаристві відповідає відділ праці та заробітної прати на чолі з
молодим та амбітним керівником — чудовою
жінкою Ларисою Михайлівною Бондарчук, до
якого входять також чарівні Наталя Володимирівна Чубатько та Наталя Леонідівна Кухар.
Баланс коштів, платежі, видатки, кредити,
депозити, каса й банк — усе це розмаїття фінансових потоків під силу фінансовому відділу Товариства на чолі з досвідченим керівником та гарною жінкою Людмилою Сергіївною
Івановою. Прекрасний колектив фінансового
відділу завжди щирий та привітний. Це —
справжні професіонали, квітучі жінки Алла

ХОРОШИЙ ФАХІВЕЦЬ, ЧУДОВА МАТИ…

Вікторівна Біла, Юлія Олегівна Кузь, Тетяна Вікторівна Ксьондз, Ірина Василівна Пилипчук.
Дебет, кредит, оприбуткування, переміщення, списання… —бухгалтерський облік
Товариства, який знаходиться в надійних руках фахівців. Головний бухгалтер Товариства
Алла Миколаївна Гаврилюк — гарна та доброзичлива жінка, чудова матір та молода бабуся,
вимогливий керівник, справжній професіонал своєї справи. Перший заступник головного бухгалтера — елегантна, врівноважена,
квітуча Людмила Григорівна Клібанчук. Вся
робота сектора розрахунків за електроенергію покладена на тендітні плечі гарної мами та
бабусі Раїси Несторівни Кісіль. Методологічний сектор уособлює прекрасна та витончена
Таїсія Іванівна Гринькова. Сектор основних
засобів прикрашають променисті та чарівні
Надія Михайлівна Гринишина, Оксана Миколаївна Душкевич, Алла Анатоліївна Везденецька, Світлана Петрівна Здибель, Дембіцька Оксана Михайлівна. Матеріальний сектор
розрахунків уособлюють собою цілеспрямовані, гарні та добрі Лариса Петрівна Крентовська, Вікторія Миколаївна Герасимчук, Світлана Олександрівна Лазоренко, Людмила Олександрівна Молчанова, Тетяна Вікторівна Капітула, Валентина Антонівна Ярмоленко, Марія
Олександрівна Пекарська. Сектор заробітної
плати — це невтомні трудівниці, милі, усміхнені та квітучі жінки Люба Ігорівна Дарун, Валентина Володимирівна Ящук, Тетяна Юріївна
Бондар, Наталя Миколаївна Новак. Сектор
податкового обліку — надійні, доброзичливі,
прекрасні Лідія Петрівна Бабій, Валентина Василівна Литвин, Наталя Володимирівна Гуменюк, Наталія Кузьмівна Базелюк.
Гарні, розумні, турботливі, чарівні та привабливі жінки фінансової дирекції спонукають
нас, чоловіків, іти на роботу, як на свято, щоб
знову побачити Вас — променистих, яскравих, незрівнянних, щиросердних, загадкових…
Добрі і ласкаві, мужні і ранимі, такі хоробрі і такі тендітні, ви — найдорожче, що є
в житті чоловіків. Охоронниці домашнього вогнища, берегині роду людського, Ви
народжуєте і виховуєте дітей, передаючи
з покоління в покоління традиції високої
духовності, культури, працьовитості. Щедрість ваших душ зігріває, сила духу — захоплює, а краса — вселяє віру в те, що світ
буде врятований. Зі святом Весни та Краси
ВАС, ДОРОГІ ЖІНКИ!
Володимир ОНИЩУК.

гом 1995-1998 років, працювала Ніна Йосипівна головним економістом у КСП ім. Шевченка у селі Лісогірка. У 1998 році народився молодший син Валик.
Непомітно збігли роки. Діти повиростали. Олександр працює електромонтером розподільчих мереж Городоцької дільниці, а Валентин — школярдесятикласник.
Тож, шановна наша Ніно Йосипівно, з нагоди
свята 8 Березня від усього нашого колективу
хочу побажати Вам простого жіночого щастя,
здоров’я та прихильної долі.

І. ТОПОРОВСЬКА,
економіст Городоцького РЕМ.

СТАРОУШИЦЬКИЙ УСПІХ

На південному сході Кам’янець-Подільського району в чарівній місцевості, яка пролягає від Совиного Яру до Бакотського монастиря, розташовується Староушицька виробнича дільниця Кам’янецьПодільського РЕМ. В її експлуатаційному обслуговуванні: ПЛ-10 кВ — 157,38 км, ПЛ-0,4 кВ — 176,65
км, ТП-10/0,4 — 86. Контролери та електромонтери
дільниці забезпечують надійне та якісне електропостачання у 14-ти селах та смт Стара Ушиця, де
проживають близько чотирьох тисяч споживачів
електроенергії.
Начальником виробничої дільниці працює досвідчений керівник, чудовий спеціаліст та справжній лідер колективу Заярнюк Володимир Михайлович (на фото). Завдячуючи його плідній роботі,
Староушицька виробнича дільниця тривалий час
займає передові позиції не тільки в Кам’янецьПодільському РЕМ, але й загалом у ПАТ «Хмельницькобленерго». Так, у 2013 році бригада електромонтерів (майстер Грохольський В.А.) зайняла
почесне друге місце серед найкращих бригад Товариства.
Але хотілося б висвітлити іншу сторону діяльності дільниці — енергозбутову, оскільки саме показники реалізованої споживачам електроенергії
та відсоток втрат є тим важливим підсумком, який

ків на руки дав змогу індивідуально працювати зі
всіма абонентами і контролювати процес щомісячної сплати за спожиту електроенергію. Крім цього,
особливу увагу було приділено виносу обліків на
зовнішні стіни будинків та монтажу ізольованих
вводів, що звело до мінімуму можливість крадіжок
електроенергії. Важливу роль відіграло скорочення середньої
довжини повітряних ліній 0,4
кВ за рахунок
будівництва додаткових розвантаж ува льних підстанцій
10/0,4 кВ та
рівномірний
перерозподіл
навантаження.
Дільниця
займається розчистками трас
від гілля дерев
як своїми силами, так і з залученням місце-

показує результат спільної праці
колективу.
Середньомісячне
надходження по
дільниці
становить один мільйон
кВт/год. Середній
показник втрат —
15 % — є найнижчим серед дільниць Кам’янецьПодільського РЕМ.
За 2013 рік дільниця реалізувала

вого населення.
Кінцевий результат складається з багатьох чинників та факторів, але головний — це згуртованість
колективу та усвідомлення кожним необхідності
виконати свою роботу якісно і в повному об’ємі.
Староушицька дільниця є міцним, дружним і злагодженим колективом (на фото), де немає поняття
розділу між енергозбутовою роботою та експлуатацією електромереж. Тож Володимир Михайлович
щиро вдячний всім працівникам дільниці: майстру
Грохольському В.А., контролерам Плющику В.В.,
Плющик О.А., Брижак Л.В., Комарніцькому В.В., водіям Маковецькому В.І., Волошину М.М., електромонтерам Фартушняку М.П., Ніколайчуку В.В., Драгомерецькому А.А., Присяжнюку І.О., Фартушняку
Р.А., трактористам Крижанівському В.В., Петруку
О.В. та машиністу автогідропідіймача Лановенькому В.В. за віддану працю та професійне виконання
своїх службових обов’язків.

електроенергії на 1,3 млн. грн..
Що ж допомогло отримати такі високі результати? Заярнюк В.М. пояснює, що основне — спланована та методична робота з кожним споживачем.
Перехід від розрахункових книжок до видачі рахун-

К. СЕРГІЇВ.
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Наші новини

ВІДЗНАЧИЛИ ПОЗИТИВ,
ЗОСЕРЕДИЛИСЯ
НА УПУЩЕННЯХ…

У залі засідань Сервісного центру відбулася
виробнича нарада з керівниками відокремлених структурних підрозділів ПАТ «Хмельницькобленерго». Мова йшла про підсумки роботи в
2013 році та перспективи року нинішнього.
На початку наради її учасники хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто загинув на Майданівських протистояннях.
Генеральний директор Товариства Олександр
Шпак глибоко проаналізував роботу кожного підрозділу. Було відзначено ряд позитивних моментів,
але головна увага зосереджувалася на проблемних
питаннях, упущеннях. Йшлося, зокрема, про необхідність активізації роботи з реалізації електроенергії та збору коштів за неї, зі зменшення технологічних витрат.
Олександр Леонідович акцентував увагу присутніх на посиленні інформаційної роботи як серед
працюючих енергетиків, так і серед споживачів.
На новий вищий рівень варто підняти діяльність
кожної дільниці районів електромереж. Як зразок
наводилася Староушицька дільниця Кам’янецьПодільського району електромереж.
Докладно було розглянуто питання щодо забезпечення відокремлення та незалежної діяльності з
передачі електроенергії місцевими (локальними)
електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом. Вирішено відпрацювати його в пілотному режимі у трьох
районах електромереж.
З окремих завдань технічного розвитку електромереж на нараді виступив заступник генерального
директора — головний інженер Анатолій Степанюк.

Аудит

ПРИЙМАЛИ ПАРТНЕРІВ
ІЗ КИТАЮ
Три дні перебували з робочим візитом на
Хмельниччині представники китайської компанії NR. Регіонального директора з продажу Девіда
Чена та керівника проекту від компанії NR Дун Сюепена приймали обласні енергетики. Справа в тому,
що між ПАТ «Хмельницькобленерго» і компанією
NR налагоджені ділові стосунки. Зокрема, китайські
партнери мають поставити сучасне обладнання релейного захисту для підстанції «Прибузька».
Будівництво підстанції вийшло на фінішну пряму, і вже незабаром надійде з Китаю устаткування. І
щоб узгодити, як мовиться, безпосередньо на місці
ряд організаційних і технічних питань, і прибули китайські фахівці. Разом з генеральним директором
Товариства Олександром Шпаком, директором
дирекції високовольтних електромереж Олександром Слободяном вони уважно оглянули підстан-

цію «Прибузька», з’ясували необхідні питання. Усе
почуте, побачене згодом лягло в уточнені схеми,
поправки, доповнення до необхідних документів.
Водночас, гості з Китаю з цікавістю ознайомилися з іншими аспектами діяльності Товариства.
Генеральний директор Олександр Шпак докладно розповів про роботу зі споживачами, систему
сервісних центрів, перспективи технічного переоснащення електричних мереж. Китайські фахівці побачили, як усе це здійснюється, на прикладі
Хмельницького, Ярмолинецького, Дунаєвецького
РЕМів, РП-2 у Хмельницькому і підстанції «Південна» у Кам’янці-Подільському.
У ході перемовин було узгоджено питання з
технічного забезпечення підстанції «Прибузька»,
окреслено ряд перспективних напрямків подальшої співпраці.

Павло ХОРОШЕНЮК.
Фото автора.

«ЛАКМУСОВИЙ ПАПІР» ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

Нині перед керівниками підприємств виникає
необхідність планування, прогнозування, створення та підтримки ефективної системи управління,
яку неможливо здійснити без необхідного внутрішнього контролю за діяльністю підприємства.
Внутрішні аудити у Товаристві проводяться з метою оцінки виконання і дотримання встановлених
до системи управління вимог стандартів серії ISO
9000, визначення результативності її функціонування, розробки заходів для поліпшення системи, правильності ведення документообігу, достовірності
та точності даних, правильності та відповідності виконання роботи до вимог законодавства.
З січня 2013 року у ПАТ „Хмельницькобленерго”
проводяться інтегровані аудити системи управління якістю, гігієною і безпекою праці, екологічного
керування. Щорічно на основі графіку аудиту, затвердженого наказом по Товариству, у підрозділах та відокремлених підрозділах проводиться
перевірка функціонування системи управління
згідно вимог стандартів ISO 9001:2008, ДСТУ OHSAS
18001:2010, ДСТУ ISO 14001:2006.
Перед початком аудиту аудиторська група в
складі не більше чотирьох осіб (головний аудитор
— керівник групи, аудитор системи управління
якістю, аудитор системи управління гігієною та безпекою праці, аудитор системи екологічного керування) проводить попередню нараду з керівником
підрозділу, який перевіряється. До основних питань наради входять розгляд цілей аудиту, порядок
проведення перевірки з відведеним на це часом,

розгляд „проблемних точок”, які були зафіксовані
на попередньому аудиті, та визначення супроводжуючих осіб.
В ході аудиту перевіряється кожен співробітник
підрозділу, який знаходиться на робочому місці.
Аудитори збирають та перевіряють інформацію
(доказ аудиту) шляхом опитування працівників,
аналізу ведення документів при вибірковому методі розгляду одного із технологічних процесів роботи працівника згідно з його посадовою інструкцією,
огляду та спостереження за діяльністю і умовами
на робочих місцях працівників підрозділу, який перевіряється.
При виконанні робочого процесу кожен аудитор
дотримується таких принципів здійснення аудиту:
етичність поведінки, чесність у поданні результатів,
професійна ретельність, незалежність, отримання
доказів. Це створює атмосферу відкритої, невимушеної співбесіди, у якій співрозмовник охоче подає
необхідну інформацію.
Результатом проведення аудиту у підрозділі є
підготовка звіту про внутрішній аудит, де відображено висновки про результати оцінювання виконання вимог системи управління у підрозділі, а
саме:
— позитивні та негативні моменти у вигляді зауважень, в діяльності підрозділу, який перевірявся;
— пропозиції з удосконаленню роботи;
— фіксування зареєстрованих невідповідностей,
якщо такі є, та впровадження коригувальних дій;
— аудиторський висновок, який містить обґрунтовані підсумки за результатами проведеного аудиту.
Підтримуючи функціонування системи управління у Товаристві, необхідно враховувати такий
невід’ємний елемент, як проведення внутрішніх аудитів — постійний моніторинг системи управління,
її процесів, своєрідний «лакмусовий папір» діяльності Товариства загалом. Це дозволяє ефективно
працювати Товариству, бути лідером серед енергопостачальних компаній України та здобувати нові
вершини Європейської досконалості, виступаючи
на міжнародній арені країн Центральної та Східної
Європи.
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Оксана БУРА,
інженер ВУЯ.

Актуально

При отриманні попередження про загрозу затоплення внаслідок виходу із русел
великих та малих річок або
внаслідок руйнування гребель водосховищ і виникнення катастрофічного затоплення слід дотримуватися
встановленого порядку, без зволікання вийти в безпечні та підвищені місця.
При рятувальних роботах необхідно проявляти
витримку, чітко дотримуватися вимог рятувальників. Не можна переповнювати рятувальні засоби (катери, човни, плоти і т.д.), оскільки це загрожує безпеці рятувальників і тих, хто підлягає врятуванню.
Потрапивши у воду, слід скинути із себе важкий
одяг і взуття, відшукати поблизу плаваючі чи підвищені над водою предмети, скористатися ними до
отримання допомоги.
Якщо є час, то необхідно вжити заходи щодо рятування майна і матеріальних цінностей: перенести
їх у безпечні місця, а самим зайняти верхні поверхи
(горища), дахи будинків.
За достатнього часу попередження паводку здійснюються заходи щодо підготовки і проведення завчасної евакуації населення і сільськогосподарських
тварин, щодо вивозу матеріальних цінностей з районів можливого затоплення, про що оголошується
спеціальним розпорядженням місцевих державних
адміністрацій. Населення про початок і порядок
евакуації сповіщається з використанням місцевих
радіотрансляційних мереж і телебачення, через адміністрацію суб’єктів господарювання. Населенню
повідомляються місця розгортання збірних евакуаційних пунктів, строки прибуття на ці пункти, марш-

рути руху під час евакуації
пішим порядком, а також інші
відомості, що співвідносяться з
місцевою обстановкою, очікуваним масштабом лиха, часом
його попередження.
За наявності достатнього часу населення із небезпечних районів евакуюється разом із майном. З
цією метою кожній родині надається автомобільний
чи інший транспорт з зазначенням його подачі.
У випадку раптових паводків попередження населення проводиться всіма наявними технічними
засобами оповіщення, з-поміж яких — гучномовні і
пересувні установки.
Раптовість виникнення повені викликає необхідність особливих дій і поведінки населення. Якщо
люди, котрі проживають у населеному пункті, спостерігають підйом води на першому поверсі чи
інших поверхах і на вулиці, необхідно залишити
квартиру, піднятися на верхні поверхи; якщо будинок одноповерховий — зайняти приміщення на
горищах. При перебуванні на роботі, згідно з розпорядженням адміністрації суб’єкту господарювання,
слід дотримуватися встановленого порядку, зайняти
підвищені місця.
Знаходячись у полі при раптовому затопленні,
слід зайняти підвищені місця або дерева, використати різного роду плаваючі засоби, що маєте під рукою, або збудуйте їх із колод, дощок, автомобільних
камер, бочок, бідонів та інших підручних матеріалів,
які легші за воду.

ЯК ДІЯТИ В УМОВАХ

ПОВЕНІ

Світ творчості

Валерій МЕЛЬНИК,
начальник штабу ЦО Товариства.
21 лютого прогресивна громадськість відзначила Міжнародний день рідної мови.
Приємно, що наші жінки-енергетики теж
мають свій погляд на цю важливу тематику.
Втім, пропонуємо читачам «Енергії» самим у
цьому переконатися:

МОВА МОЯ МАТЕРИНСЬКА

Вельми цікаве хобі у керівника групи з обслуговування побутових споживачів Ярмолинецького РЕМ Лесі Слободян — в’язання іграшок гачком.
Оригінальним рукоділлям вона захопилася рік
тому. Розповідає: «До цього спонукала моя донькаАнжеліка. Колись я, навчаючись в інституті, в’язала
шпицями. Тепер довелося «перепрофілюватися»...»
Першою була лялька. А далі на замовлення любої
донечки з’явилися й інші милі та кумедні іграшки:
«Сподобався їжачок — буде їжачок. Захотіли метелика — є метелик. Оскільки рік Коня за вікном, —
зв’язали гарного коня».
Справа це, виявляється, дуже копітка: кожна деталь робиться окремо, потім виріб треба зібрати,
начинивши його синтепоном чи силіконом, надати
йому належного вигляду.
Анжеліка Слободян вже успішно наслідує маму. А
мама результати своєї творчості й колегам-енергетикам деколи приносить і навіть виставляє їх «на суд»
відвідувачів сайту «Однокласники». Над тим, щоб
поставити захоплення на комерційну основу, каже,
поки що не замислювалась…

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.

Мово моя солов’їна,
Ніжна, журлива, дзвінка.
Славлю в віках твоє імя,
Мово вкраїнська моя!
Линеш по світу піснями,
В душах лишаючи слід,
Cтелишся вдаль рушниками,
В серці розтоплюєш лід.
Як же тебе не любити?
Чи розміняти, мов гріш?
Це — мов без волі лишитись,
Що є для нас найсвятіш.
Мово моя материнська,
Батьківське слово тверде,
Де б не закинула доля, —
Завжди зі мною буде.
Люба ДАРУН.

І ПОГЛЯД НІЖНИЙ, ЗАГАДКОВИЙ...

ПРО АВТОРА:

Антощишин Костянтин Миколайович, 1988 р.н.,
закінчив Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Електропривід та автоматизація». У ПАТ «Хмельницькобленерго» працює
з 2010 року, нині — в службі охорони праці Товариства. Захоплення: футбол, креслення, малювання,
фотографії (зйомка та друк). У малюванні віддає перевагу портретам простим олівцем.
Дизайн і комп’ютерна верстка — Балема Р.М.
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