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Знай наших!

Шановні  енергетики, ветерани енергетичної галузі! 
Від імені колективу  енергопостачальної   компанії  

«Хмельницькобленерго»   та від  мене особисто при-
йміть найсердечніші вітання з нагоди святкування Дня 
Державного Прапора  України   та  23-ої  річниці  Не-
залежності  України,  що  є символом вікових демокра-
тичних прагнень нашого народу до національного від-
родження, патріотизму,  економічного  та  духовного  
зростання.   

Наш    вибір  —  свобода   та   незалежніть,   єдність   та   
цілісність  держави, згуртованість та патріотизм, розбу-

дова та  зміцнення  розвинутої  європейської  країни,  
покращення  добробуту  людей.  

Бажаю Вам великих досягнень  та  здобутків,  родин-
ного  щастя,  достатку, світла й тепла, миру і злагоди, 
віри в переможне та достойне майбутнє, добрих справ  
в ім’я  процвітання  вільної  та єдиної  Батьківщини!        

Слава Україні!
Олександр ШПАК,

генеральний директор 
ПАТ «Хмельницькобленерго»,

депутат обласної Ради.  

У ці дні Державний Прапор України майорить 
на флагштоках, на будівлях, на автомобілях. Майо-
рітиме він і на символі свободолюбства України — 
найвищій горі Карпат Говерлі. Сюди із жовто-бла-
китними знаменами піднімаються патріоти з усіх 
куточків України.

Були там і обласні енергетики. Ще 29 червня 
близько п’ятдесяти працівників ПАТ «Хмельниць-
кобленерго» піднялися на вершину Говерли з дер-
жавним стягом та знаменом Компанії.

Сходження було не з легких. Та як наймолодші, 
так і найстарші учасники успішно подолали шлях 
на гору. А поруч із ними на цьому маршруті та а 
ще й на іншому ішов та ішов люд зі Львова й Тер-
нополя, Вінниці та Києва, Житомира і Чернігова… 
Сотні, тисячі юних хлопців і дівчат, поважних чоло-

віків і жінок. Більшість в українських вишиванках, 
з жовто-блакитними  стрічками чи прапорами. А 
вже на вершині усі ми на повні груди співали Гімн 
України, віталися, бажали нашій державі й один 
одному миру, спокою, злагоди, достатку і процві-
тання.

Там, на Говерлі, й визріло бажання запитати в 
колег-енергетиків: що, власне, нас примушує до-
лаючи труднощі підніматися на вершину гори, 
чому пов’язуємо собі жовто-блакитні стрічки чи 
беремо в руки таких же кольорів прапорці, у свят-
кову днину  — та й не тільки — одягаємо виши-
ванку, і ще багато «чому»… Відповіді на оті запи-
тання читайте на другій та п’ятій сторінках.

Павло ХОРОШЕНЮК, 
заступник редактора газети «Енергія».

Відзначаючи вагомі особисті досягнення 
працівників у виконанні службових обов’язків 
і виробничих завдань, високу трудову і вико-
навчу дисципліну, особистий внесок у розвиток 
енергетичної галузі та з нагоди відзначення 23-ї 
річниці Незалежності України, генеральний ди-
ректор ПАТ «Хмельницькобленерго» О.Л. Шпак 
своїм наказом нагородив Почесною грамотою 
Товариства: 

Владику Віктора Вікторовича — електромонтера 
служби високовольтних ліній ДВЕМ Товариства;

Гоя Олександра Миколайовича — майстра ви-
робничої дільниці Шепетівського РЕМ;

Гуцала Сергія Аркадійовича — директора Ярмо-
линецького РЕМ;

Козела Валерія Івановича — техніка 2 категорії 
служби охорони Товариства;

Лазоряк Наталію Іванівну — інженера 1 катего-
рії відділу розподілу балансів та роботи з ринком 
електроенергії Дирекції з маркетингу та енергозбу-
ту Товариства;

Мусійчук Світлану Митрофанівну — інженера 1 
категорії проектно-кошторисного відділу Департа-
менту розподільчих мереж Товариства;

Нестерчука Володимира Степановича — диспет-
чера Старокостянтинівського РЕМ;

Шандигу Віталія Пилиповича — інженера з орга-
нізації експлуатації та ремонту розподільчих мереж 
Летичівського РЕМ.

Нагородив Грамотою Товариства:
Александровича Володимира Петровича — ма-

шиніста автовишки і автогідропідіймача служби 
механізації і транспорту ДВЕМ;

Волкова Олександра Володимировича — елек-
тромонтера оперативно-виїзної бригади Полон-
ського РЕМ; 

Заболотного Андрія Миколайовича — водія ав-
тотранспортного засобу СМіТ Дирекції з матеріаль-
но-технічного постачання та капітального будівни-
цтва Товариства;

Іванову Галину Гордіївну — електромонтера з 
ремонту та обслуговування електроустаткування 
цеху ремонту приладів обліку Дирекції з маркетин-
гу та енергозбуту Товариства;

Кобилка Євгенія Геннадійовича — начальника 
відділу інформаційних технологій Дирекції з розви-
тку управління та ІТ Товариства;

Козака Василя Павловича  — машиніста авто-
вишки та автогідропідіймача Ізяславського РЕМ;

Лісневського Юрія Станіславовича — електро-
монтера оперативно-виїзної бригади Чемеровець-
кого РЕМ;

Ліщенка Леоніда Олексійовича — майстра ви-
робничої дільниці з будівництва Білогірського РЕМ;

Мевха Леоніда Леонідовича — електромонтера з 
ремонту та монтажу кабельних ліній Волочиського 
РЕМ;

Несмертельного Павла Станіславовича — маши-
ніста автовишки та автогідропідіймача Городоцько-
го РЕМ;

Поліщука Василя Федоровича — електромонте-
ра оперативно-виїзної бригади Ізяславського РЕМ;

Протаса Віктора Анатолійовича — в.о. заступни-

ка директора з маркетингу та енергозбуту Вінько-
вецького РЕМ;

Пшеничка Василя Васильовича — диспетчера 
оперативно-диспетчерської служби Товариства;

Серветника Сергія Олександровича — інженера 
служби діагностики електротехнічного обладнання 
ДВЕМ;

Урбеля Юрія Чеславовича — електромонтера з 
ремонту та обслуговування електроустаткування 
служби підстанцій ДВЕМ. 

Оголосив Подяку Товариства:
Бельському Андрію Олександровичу — інжене-

ру з організації експлуатації та ремонту розподіль-
чих мереж Дунаєвецького РЕМ ;

Бойко Ганні Григорівні — головному бухгалтеру 
ЛОК СП «Яблуневий сад»;

Гавронському Олегу Олександровичу — елек-
тромонтеру з експлуатації розподільчих мереж Те-
офіпольського РЕМ;

Козлюку Олександру Івановичу — електромон-
теру з експлуатації розподільчих мереж Славут-
ського РЕМ;

Козюку Валерію Володимировичу — провідному 
інженеру Хмельницького міського РЕМ;

Кулику Василю Івановичу — водію автотран-
спортного засобу Ярмолинецького РЕМ;

Лазоренку Олександрові Вікторовичу — елек-
тромонтеру з експлуатації розподільчих мереж 
Кам’янець-Подільського міського РЕМ;

Лисому Леоніду Володимировичу — стрільцю 
служби охорони Товариства; 

Лищишину Артему Івановичу — електромонтеру 
з експлуатації розподільчих мереж Старосиняв-
ського РЕМ;

Махонюку Петру Степановичу — в.о. керівника 
оперативно-диспетчерської групи Хмельницького 
РЕМ;

Пархоменку Олегу Миколайовичу — інженеру 
підрозділу маркетингу та енергозбуту Деражнян-
ського РЕМ;

Покропівній Ірині Анатоліївні — інженеру відді-
лу організації збуту Дирекції з маркетингу та енер-
гозбуту Товариства;

Прилипко Віталію Вікторовичу — слюсарю зі 
збирання металевих конструкцій Старосинявсько-
го ЦЦР Товариства;

Радецькій Людмилі Олександрівні — приби-
ральниці дільниці господарського обслуговування 
ДВЕМ;

Расенко Олені Володимирівні — техніку підроз-
ділу маркетингу та енергозбуту Славутського РЕМ;

Римарчуку Валерію Андрійовичу — провідному 
інженеру підрозділу маркетингу та енергозбуту 
Красилівського району електричних мереж;

Руцькому Анатолію Григоровичу — газоелек-
трозварнику Меджибізького ЦЦР Департаменту 
розподільчих мереж Товариства;

Савчуку Андрію Володимировичу — економісту 
1 категорії відділу бюджетування Фінансової ди-
рекції Товариства;

Фомову Сергію Володимировичу — майстру ви-
робничої дільниці Хмельницького міського РЕМ.

Вл.інф.

ПРАПОРИ ДЕРЖАВИ І КОМПАНІЇ —
У НАЙВИЩІЙ ТОЧЦІ УКРАЇНИ!

З нагоди 23-ої річниці Незалежності 
України та за вагомий внесок у розвиток 
електротехнічної галузі Хмельниччини 
розпорядженням голови обласної дер-
жавної адміністрації заступника началь-
ника служби релейного захисту і контр-
ольно-вимірювальних приладів Департа-
менту високовольтних електромереж В.Ф. 
Кісіля нагороджено Почесною грамотою.

Своїм розпорядженням голова обласної 
ради нагородив Грамотою Хмельницької 
обласної ради електромонтера з експлуа-
тації розподільчих мереж Новоушицького 
РЕМ О.А. Веселовського, а заступнику ди-
ректора з загальних питань Кам’янець-
Подільського РЕМ А.В. Семенюку оголосив 
Подяку обласної ради.

Вітаємо!

ВИСОКА ВІДЗНАКА ПРАЦІ

Вітаємо!

Тривожний, напружений період історії пере-
живає нині Українська держава. Тож і цьогоріч-
ні обласні заходи до Дня Державного Прапора 
України та Дня Незалежності України видалися 
вельми стриманими й, водночас, надзвичайно 
патріотично наснаженими. Енергетики, як за-
вжди, були в авангарді урочистих подій.

23 серпня на центральній площі обласного цен-
тру українські воїни урочисто підняли Державний 
Прапор України. Керівництво області та міста, гро-
мадськість вшанували хвилиною мовчання всіх, хто 
поклав життя на вівтар Незалежності України. 

Біля нововідкритої дошки фотопейзажів «Краса 
України, Подолля» відзнаки обласної влади отри-
мали як учасники АТО на сході України, так і най-
кращі працівники різних галузей. 

Завершилося дійство зворушливо: у небо, де 
вже майорів Державний стяг, діти випустили сотні 
жовтих та блакитних кульок із білими паперовими 
голубами — як символ прагнення України до миру 
і злагоди… 

24 серпня біля пам’ятника Т. Шевченкові відбув-
ся велелюдний мітинг. Патріотична громадськість 
Хмельницького поклала живі квіти до підніжжя 

геніального поета — провісника української Неза-
лежності, чиї рядки нині звучать із новою проро-
чою силою. 

Традиційно представники влади вручили пас-
порти юним хмельничанам, котрі досягли 16-річно-
го віку і мають особливі здобутки у навчанні, спорті, 
мистецтві. Життя триває…

Життя триватиме!
Ростислав БАЛЕМА.

Фото автора.

Хроніка урочин

СТРИМАНО Й ЗВОРУШЛИВО...
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МИ — УКРАЇНЦІ!

Кожна країна має 
свої ознаки державнос-
ті. То і прапор, і гімн, і 
мова. Усе це є в України. 
Але специфічною озна-
кою для українських 
людей є вишиванка. Я 
вкладаю в це поняття і 
гідність держави, і міц-
ність сім’ї, і бажання 
працювати на благо 
нашої Вітчизни. І якщо 
ще декілька місяців 
тому деякі громадяни 
з Одещини, Харківщи-
ни, Херсонщини скеп-
тично говорили «Що 
таке цей прапор, цей 

гімн?..», то нині вони зі сльозами на очах стоять і слуха-
ють Державний гімн.

Я думаю, що вишиванка має бути в кожної людини. І 
я, і члени моєї сім’ї з гордістю одягають її не тільки на 
святкування Дня Незалежності чи Дня Конституції, а і в 
буденну днину. Бо вона — в душі і серці кожного з нас.

Сергій ГРЕЧКО,
заступник генерального директора — 

директор з управління персоналом 
і соціальних питань.

Історія виборювання 
незалежності  нашої дер-
жави тяжка та кривава. І, 
як показує сьогодення, 
вона ще не завершена. 
Чим вона закінчиться 
— залежить від кожно-
го з нас. Найзаможніші 
батьки не дбатимуть про 
чуже дитя так, як рідні. 
Так і чужа держава для 
українців завжди була і 
буде не матір’ю, а мачу-
хою. Тому бажаю усім по-
братимам-українцям не 
здаватися і в міру своїх 
можливостей докладати 
зусиль для захисту на-
шої спільної матінки-України, боротися за право в усі подальші 
часи залишатися українцями. 

Вадим ДАНИЛКІВ,
заступник фінансового директора Компанії.

Що писати про Україну… Це дуже складно, осо-
бливо зараз. Для мене особисто Україна — це рідна 
Батьківщина, яку   дуже ціную і люблю. Я поважаю 
українську мову, історію, традиції. пишаюся тим, що 
живу тут, працюю 
тут. Я тут вирос-
ла і вдячна своїм 
батькам, що вони 
навчили мене 
поважати і люби-
ти   рідну держа-
ву. Я дуже хочу, 
щоб на нашій 
чудовій благо-
словенній землі 
завжди був мир 
та спокій. Я знаю, 
що ми зможемо 
збудувати міцну 
процвітаючу кра-
їну.

Тетяна 
ЯКОВ’ЮК, 

фахівець-аналітик з дослідження 
товарного ринку ДМЕЗ.

Серед нас, майже 3,5-тисячного загону обласних енергетиків, 
є люди різних національностей. Українці, поляки, росіяни, ві-
рмени, азербайджанці, євреї… Так, за національністю ми різні. 
Але душею й серцем ми — УКРАЇНЦІ. Живемо тут, на українській 
землі, родовим чи сімейним корінням у ній проросли. 

Знаємо й зберігаємо свої національні традиції, мову, культу-
ру, шануємо батька й матір, які дали нам життя. Та ніколи не за-
буваємо, де хліб ростимо, по якій землі ступаємо, яка робота 
нам статок приносить. Бо ми усі — громадяни прекрасної дер-
жави — України. 

Маємо все робити для розквіту, утвердження України. Жити 
в шані й повазі один до одного, відстоювати мир і державну 
цілісність, з добрими сусідами по-доброму вітатися. І ніколи й 
нікому не дозволимо переступити поріг нашого дому зі злом, 
погрозою чи загарбницькими намірами. Всяку наволоч ви-
штовхаємо туди, звідки прийшла, чи ж бо взагалі на смітник. Ми 
хочемо й будемо жити по-людськи!

Слава Україні!
Павло ХОРОШЕНЮК,

керівник прес-служби ПАТ «Хмельницькобленерго»,
заслужений журналіст України.

Для нас Україна — це 
великий дружний народ, 
традиції наших предків, 
дивовижна природа та 
віра у щасливе майбутнє 
наших дітей!

Олег і Юлія ШПАКИ.

Ми — українці, всі ті, хто живуть з любов’ю до рідної української землі, 
до її традицій, що прийшли до нас від діда-прадіда, до історії та куль-
тури, що просочені духом століть та мудрістю поколінь, до української 
мови, що ввібрала в себе дух наших предків.

  Люблю Україну і пишаюся нею. Захоплююсь  чарівною красою водо-
спадів, озер, гір, лісів, величчю замків і фортець.

 А скільки видатних постатей дала світу Україна. Тут і народний “Коб-
зар” Тарас Шевченко,і філософ Григорій Сковорода, видатні композито-
ри Сергій Прокоф’єв і Микола Лисенко, відомий живописець Ілля Репін, 
письменник та політичний діяч Анатолій Луначарський, історик та орга-
нізатор української науки Михайло Грушевський, відомі вчені Євген та 
Борис Патони, Лікар з великої букви Микола Амосов, геніальний вчений 
Сергій Корольов та багато, багато інших українців, що прославили рідну 
українську землю.

Пишаюся твоїми синами та дочками,  моя Україно, їхньою  неймовір-
ною силою духу та прагненням жити в незалежній, економічно розвине-
ній, процвітаючій країні.

Люба ДАРУН,
керівник сектору зарплати ЦБ. 

Давайте будемо вірити в майбутнє,
Де Україна — це великая сім’я,
Сім’я єдина, сильна і могутня,
Що гордо і незламно несе своє ім’я,
Що захищає нас від Заходу до Сходу,
Що має стільки гарних доньок і синів,
Де козацькому роду не буде переводу
І нині, й завтра, і навіки-віків!

Лілія МУЖИЧКОВСЬКА, інженер ІКЦ,
Богдан НАДОБКО, інженер ВІТ.

Ми — українці, і ми цим пишаємося.
Наша країна квітуча і гарна, славна своєю історією, природою та людьми.
Хай квітне Україна і процвітає наше Товариство!
Разом подолаємо усі негаразди.
Слава Україні!

Руслан СЛОБОДЯН , заступник директора з маркетингу ДМЕЗ,
Леся СЛОБОДЯН, керівник групи з обслуговування 

побутових споживачів Ярмолинецького РЕМ,
та  їхня донечка Анжеліка. 

Моя мала батьківщина — Старокостян-
тинівський район, звідки я родом. Мій 
милий серцю край — Хмельниччина. Моя 
велика Батьківщина — Україна. Люблю, 
ціную їх усіх. Пишаюся тим, що я є украї-
нець. Поважаю знайомих, сусідів, колег 
по роботі інших національностей, з якими 
живемо в мирі і дружбі. Бо ми одна роди-
на — громадяни України.

Віктор ЗАКРЕВСЬКИЙ, 
головний інженер ДВЕМ.

Пробач нам, Україно, цю провину,
Що не цінуєм свою Батьківщину,
Забули рід свій, рідних маму й тата,
Війною згоден брат піти на брата.
Холодна крига наші душі полонила,
Народу вільного зламати хочуть крила,
Землі священної дещицю прагнуть відібрати...
За тяжкий гріх, мабуть, така розплата.
Позабували ми Шевченка віще слово,
Паплюжимо та кривдим рідну мову,
Коріння власне стали ми втрачати...
Чи варті ми, щоб щось нам пробачати?!
Та попри все, у нас лишилась гідність
І віра в краще завтрашнє буття,
За мирне небо, долю й щастя дітям
Готові ми віддать свої життя.
Хоч різні ми, та все ж ми твої діти,
Для кожного із нас ти теж одна.
Хай доля розкидала нас по світу,
Та кличе нас батьківська сторона.
Минуться злі часи та лихоліття,
Вернуться спокій, мир та благодать.
Можливо, варто все ж нас пожаліти,
Пробачити й в обійми нас прийнять?..

Сергій КУЗЕМА, 
головний інженер

Кам’янець-Подільського РЕМ.

Як колишній військовий хочу, щоб в Украї-
ні завжди панували мир, злагода, добробут. 
Наші кордони відкриті для всіх, хто до нас іде 
з добром, і завжди будуть закриті для тих, хто 
— з мечем.

Олександр МАКАРОВ, 
начальник служби охорони.

Україно... Ми — твої 
діти! Я люблю твої ма-
льовничі простори, 
лани, поля, ріки, ліси 
і гори… Підіймаю-
чись на гору Говерла 
в Карпатах, приємно   
відчувати свист вітру 
у вухах, а перед со-
бою, скільки бачить 
око — величні гори. 
Пишаюсь тим, що я — 
українка!

Оксана ДУШКЕВИЧ,
бухгалтер ЦБ.

Пишаюся тим, що я — українець — етнічний і по-
літичний!

Посеред Європи — горда та незалежна моя Укра-
їна. Вона знана не усюди. А ще — це край, де я на-
родився, живу і працюю.

Українці по крові — Кобзарева родина з 
солов’їною мовою, з рідними піс-
нями від батька та мами. Українці 
по крові — це гени доброти, це 
серця, сповнені любові. Українці 
по крові — це нація, дуже багата 
талантами. В єдності сила нашого 
народу.

Україна в історії — це:
— Трипілля — праукраїнська 

культура, в т.ч. хліборобська;
— Ґети, Скіфи, Сармати, Анти — 

праукраїнські народи;
— Херсонес Таврійський, що є 

унікальною історико-археологіч-
ною пам’яткою України. Це місто-
держава, яке мало довге життя 
— майже дві тисячі років, а його 
історія була ще частиною історії 
Древньої Греції, Давнього Риму та 
Візантії;

— Русь (її ще називають Київ-
ською) — середньовічна держава часів кінця IX 
— середини XIII століть. Вона була об’єднанням 
східно-слов’янських племен. У часи найбільшої 
могутності простягалася від Балтійського моря на 
півночі до Чорного моря — на півдні, і від верхів’їв 
Вісли на заході до Таманського півострова на схо-
ді. Саме Русь заклала традиції незалежної держав-
ності на території України. На думку українського 
історика М. Грушевського, Русь була давньою най-
могутнішою державою українців, а не колискою 
«трьох братніх народів»;

— Галицько-Волинське королівство стало спад-
коємцем Руської державності, продовжувачем єв-
ропейських руських політичних і культурних тра-
дицій;

— часи непримиренності: Чигирин, Батурин, Глу-
хів, Полтава, древній Кам’янець, Хотин, Аккерман, 
Пилявці, Зборів — це все моя Україна, а також «Не-

бесна Сотня», Крим, Донецьк, Луганськ — це моя 
Україна.

Історія рано чи пізно ставить усе на свої місця.
Княгиня Ольга, Володимир Великий, Данило 

Галицький, Костянтин Острозький, Петро Сагай-
дачний, Петро Могила, Пилип Орлик, Іван Мазепа, 

Кирило Розумовський, Михайло 
Грушевський, Андрей Шептицький, 
Володимир Кубійович, Степан Бан-
дера, Леонід Кравчук, Петро Поро-
шенко — величі української духо-
вності, єдності та цілісності — це 
моя Україна.

Найкращі міста та села у моєму 
житті — Хмельницький, Львів, Тер-
нопіль, неповторне та унікальне 
західноукраїнське село Курівці, яке 
розташоване за чотирнадцять кі-
лометрів на північний захід від об-
ласного центру — Тернополя, де 
отчий рідний дім, — це також моя 
мала Батьківщина. Все це відтворює 
пам’ять, про це нагадують світлини 
з Високого Замку, де на вершині 
Львова стоїть дворічне хлопча — це 
я, а потім — студент найстарішого 
університету Східної Європи і наре-

шті п’ятдесятирічний мужчина з другом із Харкова 
та його дружиною і сином. Все це наша Україна.

Храмові духовні центри, монастирі та лаври За-
рваниці, Києва, Почаєва, Святогірська, Уніва, Маня-
ви — це моя Україна.

Перші найвищі навчальні заклади України — Ост-
розька та Києво-Могилянська академії — це наша 
Україна. Львівський національний університет іме-
ні Івана Франка, в якому я навчався та здобув фах 
інженера-кібернетика, Тернопільський державний 
технічний університет імені Івана Пулюя (до речі, 
теж подолянина), де я отримав другу вищу освіту 
за фахом енергетичний менеджмент, Курівецька 
школа, де пішов я у перший клас, — це також моя 
Україна.

«Повість врем’яних літ» — найдавніший літопис, 
величний твір про минуле нашого народу часів 
Русі. Його автор патріот Руської землі Нестор Літо-

писець – перший вітчизняний історик, мислитель, 
вчений. Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Леся 
Українка, Іван Франко, Юрій Липа, Ліна Костенко, 
Іван Дзюба, Василь Шкляр, Володимир Білінський 
— голос правди української нації.

Наукові відкриття, знахідки, гіпотези є результа-
том діяльності вчених. Іван Пулюй, Ігор Сікорський, 
Сергій Корольов, Віктор Глушков, Микола Амосов, 
Олег Антонов, Борис Патон, — це значний внесок у 
розвиток української та світової науки.

Микола Лисенко, Павло Чубинський, Михайло 
Вербицький, Олександр Довженко, Соломія Кру-
шельницька, Марія Заньковецька, Квітка Цісик, 
Іван Миколайчук, Володимир Івасюк, Назарій Ярем-
чук, Ніна Матвієнко, Василь Зінкевич, Святослав Ва-
карчук — це душа українського народу.

Іван Піддубний, Лариса Латиніна, Сергій Бубка, 
Оксана Баюл, Віталій та Володимир Клички, Василь 
Вірастюк, київське «Динамо», львівські «Карпати» 
— це духовна і фізична сила нашої нації.

Дніпро, Донбас, Карпатські гори, Крим, Чорне 
море — це моя Україна. Асканія Нова, Дністров-
ський каньйон, Подільські Товтри, Мармурова пе-
чера, озера Світязь та Синевір, високогірний хре-
бет Чорногора та гора Говерла, острів Хортиця — 
це наша Україна.

Друзі з дитинства, шкільні друзі, студентські друзі 
та колеги по праці — це моя Україна. Родина або 
«фамілія», як кажуть у нас на заході країни, сім’я, до-
чка, внуки — це моя Україна. У вишиванці на свята 
збирається родина.

Синє небо, ясні зорі, золота пшениця, квіти до 
вінка дівчатам на Івана Купала – це моя Україна. Ви-
шневий садок, квітка сонця — соняшник, горобина, 
червона калина — це моя Україна.

Пишаймося тим, що ми — українці! Це наша кра-
їна!

Я люблю тебе, Україно! Для мене ти єдина, як рід-
на мати.

Слава Україні! Героям слава!
Ярослав ПЕТРУСИК,

заступник генерального директора — 
директор з розвитку управління 

та інформаційних технологій.

Кажучи словами видатного Воло-
димира Сосюри, люблю «…Україну 
у сні й наяву, вишневу свою Україну, 
красу її вічно живу і нову і мову її 
солов’їну»…  

Ольга ЛЕБЕДЄВА.
інженер ІКЦ.

Якщо перечитувати історію України, 
то видно, що в лиху годину ми завжди 
згуртовувались і разом відстоювали 
свою незалежність та давали гідну від-
січ ворогам. Зараз і настав такий час. 
Тому кожен із нас повинен довести на 
що він здатний, сумлінно виконуючи 
свій обов’язок там, де він принесе най-
більше користі твоїй державі.

Володимир ПАХУТА,
заступник директора ДВЕМ.

Ми Українці. Ми можемо бути поляками, 
росіянами, німцями, євреями, чехами за 
походженням, православними, католиками 
або мусульманами за віросповіданням, але 
нас всіх єднає любов до батьківщини, до на-
шого дому, нашої землі. Ми не підкорюємо-
ся завойовникам та нікого не хочемо нево-
лити. Ми — нація переможців.

Павло ВОЗНЯК,
провідний інженер ВІКС.

Правду кажучи, це впер-
ше я одягнув вишиванку. Ну 
не було її в мене. У тестя по-
зичив. Він у мене справжній 
українець: працьовитий, 
добрий, веселий та щирий. 
Гарну доньку виховав (мою 
кохану дружину Наталочку), 
має вишиванку, вуса, неве-
личке поле і мотоблок. Ми, 
Українці, завжди ділимось 
тим, що маємо. Ми, Українці, 
завжди підтримуємо один 
одного і переживаємо за 
інших добрих людей. Наша 
хата не скраю, наша хата — 
з найкращого краю у світі! 
Ми любимо свою землю, і ні-
кому її не віддамо! Ми, Укра-
їнці, щасливі люди, тому що 
вирощуємо найдухмяніший 
хліб, кохаємо найвродли-
віших жінок — україночок, 
їмо найсмачнішу їжу — сало та вареники, п’ємо найміцнішу горілочку. І мо-
вимо на увесь світ з високої Говерли: «Ми — Українці!»

Андрій СОЛОНИЦЬКИЙ,
телеоператор прес-служби.

                ЧУЄШ, СИНКУ?..
Чуєш, синку?.. на сполох дзвенить...
І тебе вже іде проводжати —             
Кожен вік, кожен рік, кожну мить —
На війну твоя мати...

Сину, синку, синочку ти мій,
Сунуть орди од краю до краю...
Повертайся по битві святій!..
Зі щитом лиш, благаю...

Слухай, рідний, то сурми гудуть...
Б’ють литаври, кривавіють стяги...
Знову тишком хрещу твою путь 
До ясної звитяги...

А коли у високу траву
Упадеш в бойовищі стрімкому,
Розбуди свою душу живу, 
Повертайся додому!..

Раптом — подих нової орди... 
Синку, йди!.. Не ставай на коліна!
На порозі молюсь, як завжди, 
Я — твоя Україна...

Ростислав БАЛЕМА, 
журналіст прес-служби, 

член Національної спілки 
письменників України.

Я українець. Люблю укра-
їнську природу, люблю ко-
льори нашого прапора, знаю 
напам’ять гімн України. Щиро 
любити Україну — цього до-
сить, що бути справжнім па-
тріотом своєї держави.   

Сергій ЛУЧКОВ,
майстер 

розвантажувальної 
дільниці    відділу МТП.

http://uk.wikipedia.org/wiki/IX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/XIII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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Піввікові ювілеї   
Відзначаючи 50-річчя району електромереж, варто, мабуть, за-

глянути в ту далечінь років, коли перша електрична лампочка за-
світилася на Летичівщині. А сталося це у травні 1897 року. В тому ж 
1897 році було освітлено перше, так би мовити, “промислове під-
приємство” — водяний млин у с. Щедрова, де приводом служила 
водяна турбіна. 

Електрифікація Летичівського району почала розвиватися за-
вдяки географічному розташуванню району, територією якого 
протікає річка Південний Буг з притоками. Тому в  30-тих роках ми-
нулого століття розпочалося будівництво перших малих ГЕС — у 
1936 році в районі с. Щедрова, в 1937 році в районі Меджибожа, 
в 1939 році в с. Новокостянтинів. На річці Вовк у 1932 році розпо-
чато будівництво греблі в с. Закіт і міжколгоспної Летичівської ГЕС.

Перша ГЕС — Меджибізька — введена в експлуатацію  в 
1941році, поновлена робота тільки в 1956 році, а в 1960 році про-
ведена реконструкція — встановлено гідротурбіну потужністю 
300 к.с. з генератором 175 кВА. У 1967 році переведена на блок 
“генератор-трансформатор”, а в 1973 році закрита. Нині на її базі 
діють майстерні централізованого ремонту.

Щедрівська ГЕС прийнята в експлуатацію в червні 1958 року. 
На станції встановлено поворотно-лопастну турбіну типу “Каплан” 
потужністю 925 к.с. і генератором 640 кВт, який працює в блоці з 
трансформатором ТМ-1000/6/10 кВ. Водосховище по про-
екту має запас води – 27 млн. м3 від с. Щедрова до с. Голо-
вчинці площею 1040 га.

Новокостянтинівська ГЕС введена в експлуатацію 5 
грудня 1950 року і обладнана трьома гідротурбінами типу 
“Френціса” потужністю 300 к.с. кожна, трьома генератора-
ми потужністю 175кВт. в блоці з трансформаторами ТМ-
320/10кВ.

В 1958 році створюється Щедрівський каскад ГЕС, директором 
якого призначається Левченко І.П..

З введенням в експлуатацію ГЕС проводиться електрифікація 
навколишніх населених пунктів, проводиться будівництво пові-
тряних ліній 10-0,4кВ. 

В 1960 році вводиться в експлуатацію Щедрівська  ПС-35/10 кВ 
потужністю 1000 кВА.

В 1963 році побудовано ПЛ-35 кВ і вводиться в експлуатацію  
Меджибізька ПС-35кВ потужністю 1800 кВА. Вона була побудована 
для забезпечення військових об’єктів на території Летичівського і 
Старосинявського районів.

Для централізованого управління усім цим господарством на-
зріла необхідність створення єдиного органу. Так 1 липня 1964 
року на базі Щедрівського каскаду ГЕС створено Летичівський 
район електромереж. Директором його призначено Левченка І.П., 
головним інженером ЖеребецькогоІ.М..

З цього часу розпочинається інтенсивний розвиток електричних 
мереж, енергонасиченість сільського господарства, створюються 
промислові підприємства. Для забезпечення їх електроенергією 
будуються районні підстанції. Зокрема, в 1967 році вводиться в 
експлуатацію Старосинявська ПС-35/10 кВ потужністю 4000 кВА.

Створюються дільниці: Летичівська (керівник Бортник М.), Ме-
джибізька (Єфімчук І.), Новокостянтинівська  (Дзюник М.), Старо-
синявська (Девлиш).

В грудні 1968 року вводиться в експлуатацію Летичівська ПС-
35/10 кВ потужністю 4000 кВА, яка існувала до 1982 року.

В 1970 році закінчено електрифікацію Летичівського району. А 
чи не щороку вводяться усе нові підстанції.

Таким чином, на сьогоднішній день в РЕМ експлуатується одна 
ПС-110/35/10кВ, шість ПС-35/10 кВ, повітряних ліній 10 кВ — 533,27 
км, повітряних ліній 0,4 кВ — 550 км, трансформаторних підстанцій 
10/0,4 кВ — 389 шт..

Такі досягнення стали можливими завдяки самовідданій і напо-

легливій праці ветеранів енергетики. Завдячуючи їм, електричні 
мережі і на сьогодні забезпечують безперебійне електропостачан-
ня споживачів Летичівського району.

В першу чергу хочеться відмітити першого директора Левченка 
І.П., який працював на цій посаді  до 1978 року, Кунинця М.М., який 
був начальником РЕМ з 1978 року по 1985 рік, Іськова Л.Н., який 
був начальником РЕМ з 1985 року по 1997рік, головного інженера 
Жеребецького І.М., майстрів Лупандіна К.В., Лазаренко В.І., голов-
ного бухгалтера Токар Р.В..

Добрим словом ми згадуємо й ветеранів району електромереж 
— учасника бойових дій Сороку В.Е., Костюка В.С., Бабчинського 
В.Д., Савчука А.В., Пенькова В.О., Логвіна І.П., Ніколюка М.Т., Скаку-
на М.Н., Добровольського А.Л., Бадовського А.І., Масліковського 
В.Е., Грабар Л.Г. та інших.

Їх традиції сьогодні продовжують керівник ОДГ Філіпчук С.В., 
електромонтер ОВБ Якушкін М.В., електромонтер Мул О.А., дис-
петчер Шадрін О.М., начальник дільниці Дубіцький Р.Г., майстри 
Поліщук О.Л., Чекіна С.В., Антонюк В.Д., водій  Липко В.М., тракто-
рист Бормецький М.К. інженер Шандига В.П., контролери Швець 
В.В., Драчук В.М..

Нинішнє покоління працівників РЕМ старається примножити 
досягнення ветеранів. Щорічно проводиться заміна дерев’яних 
опор повітряних ліній 10-0,4 кВ, які вичерпали термін експлуатації, 
будуються додаткові трансформаторні підстанції 10/0,4 кВ. Прово-
диться велика робота зі зрізування дерев під повітряними лініями 
10-0,4 кВ, що дає можливість забезпечити надійну роботу елек-
тричних мереж. Так, лише за 2013 рік:

— відремонтовано 44 км ПЛ-10 кВ та 40 км ПЛ-0,4 кВ;
— замінено опор 10 кВ — 27шт., 0,4 кВ — 122 шт.;
— замінено провода 10 кВ — 4,46 км, 0,4 кВ — 6,71 км.;
— змонтовано шаф обліку 0,4 кВ — 248 шт..;
— відремонтовано ТП-10/0,4 кВ — 45 шт.;
— замінено застарілих силових трансформаторів на нові — 10 

шт.;

— замінено застарілих щитів КТП на нові — 5 шт.
Силами РЕМ відновлено вуличне освітлення  смт. Летичів, Ме-

джибіж, с. Требухівці, Голоскове, Вербка, Шрубків.
У 2004 році за  підтримки керівництва Товариства,  генерально-

го директора Шпака Олександра Леонідовича вперше в області в 
смт. Меджибіж побудовано 9,5 кілометрів повітряної лінії 0,4 кВ з 
самонесучими ізольованими проводами, ізольованими вводами в 
житлові будинки, з встановленням шаф обліку зовні будинку, мон-
тажем ліхтарів вуличного освітлення.

Впроваджуючи тезу “Споживач — найвища цінність Компанії”, в 
2007 році введено в експлуатацію Меджибізький сервісний пункт 
із надання послуг юридичним і побутовим споживачам третини 
району.

А згодом проведено капітальний ремонт адміністративного 
будинку РЕМ, гаражів, виконано благоустрій території, створено 
максимальні зручності споживачам і працівникам РЕМ. Таке при-
міщення  є окрасою Летичева.

Створення максимуму зручностей, високого рівня послуг  та 
комфортності  обслуговування дає вагомі результати. Зокрема рі-
вень оплати населення та юридичних споживачів за використану 
електроенергію досягає 100 %.

За 2013 рік споживачі  електроенергії Летичівського району 
одержали 49 млн. 581 тис. кВт.год на загальну суму 25 млн. 
706 тис. грн. та 100,51 % склала оплата споживачами, що 
дало можливість в сумі з іншими показниками отримати 1 
місце за рік в рейтингу серед інших РЕМів Товариства. По-
чинаючи з 2002 року працівниками РЕМ встановлено на 
фасадах будинків більше 7 тисяч виносних шаф обліку. Так, 
при нормативних втратах 14,06 % фактичні втрати за рік 
склали 13,2 %.

Загальне споживання електроенергії населенням за рік склало 
26 млн. 6 тис. кВт.год., що становить 61 % від загального корисного 
відпуску, при оплаті 6 млн. 911 тис. грн., реалізація склала 102,7 %.

За 7 місяців 2014 року споживачам Летичівського району по-
ставлено електроенергії на суму 14 млн. 850 тис. грн., оплата 14 
млн. 963 тис. грн., що склало 100,76 %.

Фактичні втрати електроенергії за 7 місяців становлять 11,53 % 
проти нормативних 13,67 %  економія  2,14 % і на 1,79 % менше від-
повідного періоду 2013 року.

За виконання цих та інших показників, а також експлуатаційних 
робіт в електромережах РЕМ посів II місце в енергозбутовій діяль-
ності і I в загальному рейтингу ПАТ “Хмельницькобленерго” за 7 
місяців. Такі ж місця були і за 6 місяців.

В 2013 році бригада з експлуатації розподільчих мереж 10 кВ та 
0,4 кВ майстра Поліщука О.Л. стала переможцем змагань «Кращий 
за професією» серед бригад ПАТ «Хмельницькобленерго». Ця ж 
команда взяла участь у Других Всеукраїнських  змаганнях профе-
сійної майстерності між бригадами розподільних мереж 0,4-10 кВ 
енергопостачальних компаній, де була відзначена  Французькою 
компанією «Sicame Groupe» та нагороджена цінним подарунком 
(комплектом інструментів для монтажу ізольованих повітряних 
ліній електропередач). 

Колектив РЕМ бере активну участь у спортивних змаганнях, які 
проводяться в Товаристві. Починаючи з 2005 року спортсменами 
РЕМ завойовано 18 кубків. В цьому році команда РЕМ також зайня-
ли 2 місце в 21 спартакіаді працівників енергетики та електротех-
нічної промисловості області.

Колектив РЕМ і надалі спроможний виконати поставлені завдан-
ня з надійного енергозабезпечення споживачів  району, з надання 
високого рівня послуг та комфорту обслуговування. У наступне 
50-річчя ми вступаємо впевненою ходою.

Андрій ГРОМ,
директор Летичівського РЕМ.

Старокостянтинівські енергетики від-
значили 50-річчя місцевого району елек-
тромереж. У гарнізонному Будинку офі-
церів відбулися приурочені цій 
даті урочисті збори. 

У своєму вітальному виступі 
т.в.о. директора Старокостянтинів-
ського РЕМ Володимир Чучерілов 
розповів про основні віхи станов-
лення та розвитку району електро-
мереж, згадав всіх, хто своєю пра-
цею вписав славні сторінки в його 
історію. Серед них і — присутній у 
залі ветеран енергетики, колишній  
начальник РЕМ Федір Летвинко. 
Сивочолий енергетик охоче поді-
лився спогадами про Коржівську 
ГЕС, з якої, власне, й розпочалася 
електрифікація району, і про роки 
наполегливого будівництва елек-
тромереж…   

З піввіковим ювілеєм Старо-
костянтинівський РЕМ привітали 
перший заступник генерального 
директора ПАТ «Хмельницько-
бленерго» Борис Кравець, голова 
Старокостянтинівської районної 
ради Олександр Коханюк, заступ-
ник голови райдержадміністрації 

Олег Борикін, голова обкому профспілки пра-
цівників енергетики та електротехнічної про-
мисловості Людмила Вільчинська. 

Ветеранам РЕМу 
та найкращим ни-
нішнім його праців-
никам було вручено 
відзнаки, подарунки, 
матеріальні вина-
городи від галузевої 
профспілки та орга-
нів влади. Окрім того, 
відповідно до наказу 
генерального дирек-
тора ПАТ «Хмель-
н и ц ь к о б л е н е р го » 
Олександра Шпака, 
Почесною грамотою 
Товариства нагоро-
джено т.в.о. дирек-
тора Старокостянти-
нівського РЕМ Володимира Чучерілова (на 
фото справа), працівників РЕМ — провід-
ного інженера з організації експлуатації та 
ремонту розподільчих мереж Івана Кравця, 
старшого інспектора інспекції енергонагляду 
Олександра Кравця, машиніста автомобіль-
ного крана Віктора Корнійчука. Грамоту Това-
риства отримали диспетчер РЕМ Володимир 
Нестерчук, машиніст бурильно-кранової са-
мохідної машини Микола Коваль, електро-
монтер ОВБ Геннадій Куровський, а Подяку 

Товариства — контролер енергонагляду Люд-
мила Навроцька. 

Додавали святкового настрою ювілярам не 
лише відзнаки й квіти, але й концертні номе-
ри у виконанні місцевих артистів. А зі сцени 
неодноразово звучали запевнення геть роз-
чулених старокостянтинівських енергетиків 
у тім, що вони й надалі докладатимуть всіх 
зусиль до надійного та якісного енергозабез-
печення мешканців району.

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.

УПЕВНЕНОЮ ХОДОЮ 
ВСТУПАЄМО В НАСТУПНЕ 50-РІЧЧЯ

ПІВСТОЛІТТЯ ТОМУ НА БАЗІ КОРЖІВСЬКОЇ ГЕС...

Факторами небезпеки радіації є: забруднення навко-
лишнього середовища, небезпека для всього живого, 
що опинилося на забрудненій місцевості (загибель лю-
дей, тварин, знищення посівів та ін.), крім того, внаслідок 
можливого атомного вибуху — виникнення сильних руй-
нувань на значній території.

У випадку загрози виникнення радіаційної небез-
пеки:

При оголошенні небезпечного стану не панікуйте, слу-
хайте повідомлення;

Попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям 
та людям похилого віку;

Дізнайтеся про час та місце збору мешканців для ева-
куації;

Зменшіть проникнення радіаційних речовин в квар-
тиру (будинок): щільно закрийте вікна та двері, щілини 
заклейте;

Підготуйтеся до можливої евакуації: упакуйте у герме-
тичні пакети та складіть у валізу документи, цінності та 
гроші, предмети першої необхідності, ліки, мінімум білиз-
ни та одягу, запас консервованих продуктів на 2-3 доби, 
питну воду. Підготуйте найпростіші засоби санітарної об-
робки (мильний розчин для обробки рук);

Перед виходом з приміщення від’єднайте всі електро-
прилади від електромережі, вимкніть газ та воду.

ЗАХОДИ РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ:
Радіаційний фон обумовлений занесенням радіоак-

тивних речовин. Радіоактивні речовини можуть поши-
рюватися головним чином з пилом, тому слід виконувати 
такі рекомендації щодо забезпечення захисту:

При роботі поза приміщенням бути у верхньому одязі 
і головному уборі, при сильному пилоутворюючому вітрі 
використовувати ватно-марлеву пов’язку.

Купання у відкритих водоймищах, перебування на 
пляжах на деякий час припинити.

Не бажано знаходитися під дощем і снігом без пара-
сольки, ховатися від дощу під деревом, лежати на траві.

Колодязі слід обладнати навісами і відмосткою, щільно 
закривати кришками, щоб до них не потрапляв пил.

Не слід збирати ягоди, гриби, квіти тощо.
При вході в приміщення необхідно ретельно витирати 

взуття об сильно зволожений килимок. Верхній одяг ре-
тельно вичищати за допомогою пилососу. Взуття і верх-
ній одяг краще залишати у передпокої. Домашнє взуття 
не носити на вулиці.

В усіх житлових і службових приміщеннях обов’язкове 
щоденне прибирання з використанням миючих засобів. 
М’які доріжки і килими ліпше згорнути, м’які меблі покри-
ти чохлами, частіше чистити пилососом. Пилосос після 
роботи треба протерти вологою ганчіркою, пилозбірник 
очистити шляхом змочування у відрі з водою, а забрудне-
ну воду змивати в каналізацію або інше визначене місце.

Провітрювання приміщень краще здійснювати перед 
сном, у безвітряну погоду, після дощу або з наступним 
прибиранням приміщення.

Перед вживанням їжі  і води необхідно добре пропо-
лоскати рот водою, забрати воду через ніс і декілька ра-
зів відкашлятися, ретельно вимити руки.

Харчування повинно бути повноцінним і вміщувати 
необхідну кількість поживних речовин.

Приготування їжі: вимочити м’ясо (у дрібних шма-
точках) 1-2,5 години, потім кип’ятком без солі до напів-
готовності, воду злити і далі доводити до готовності. Са-
лат, щавель і шпинат із меню бажано виключити. Овочі і 
фрукти треба ретельно промити проточною водою. Все 
продовольство необхідно купувати там, де ведеться до-
зиметрична перевірка.

Не вживайте овочі, які росли на забрудненому ґрунті, 
і пийте молоко від корів, які пасуться на забруднених па-
совиськах.

Виводити на прогулянку домашніх тварин (собак, кі-
шок) тільки на повідках, а після повернення з прогулянок 
ретельно обтирати їх вологою тканиною, обмивати лапи.

Уникайте тривалого перебування на забрудненій те-
риторії.

У разі перебування на відкритій, забрудненій радіо-
активними речовинами, місцевості обов’язково корис-
туйтеся засобами захисту: для захисту органів дихання 
— протигазом, респіратором, ватно-марлевою  чи проти-
пиловою пов’язкою, зволоженою марлевою пов’язкою, 
хустинкою або будь-якою частиною одягу; для захисту 
шкіри — спеціальним захисним одягом типу ОЗК, пла-
щем з капюшоном, накидкою, комбінезоном, гумовим 
взуттям і рукавицями.

За можливості негайно залишайте зону радіоактивно-
го забруднення.

Уникайте паніки. Слухайте повідомлення органів вла-
ди з питань надзвичайних ситуацій.

Анатолій МАНІЛЬЧУК,
помічник генерального директора.

У 1926 році Секретаріат Проскурівського Ок-
рплану разом із Акціонерним Товариством «Елек-
трика» зосередилися на підготовчих роботах до 
будівництва загальноміської комунальної електро-
станції в м. Проскурів. Адже нестача електроенергії 
катастрофічно гальмувала розвиток інфраструкту-
ри міста, промисловості і військового будівництва. 

Зрозуміло, що першим кроком до реалізації 
плану будівництва електростанції було одержання 
фахових висновків щодо типу такого важливого 
об’єкта, його потужності, забезпечення паливом і 
перспективи роботи на років десять.

Розробники проекту схилялися до того, що тут 
оптимально підходять дизельні двигуни, бо паро-
турбінна електростанція доцільна при великих 
об’ємах споживання електроенергії і використання  
відпрацьованої  пари. Водночас, були побоюван-
ня, чи не виникатимуть проблеми з постачанням 
нафти, мастила і запчастин. Бо невеликі дизельні 
електростанції, вже побудовані в деяких райцен-
трах, забезпечувались пальним настільки нерегу-
лярно, що більше простоювали, ніж працювали, ви-
кликаючи постійну паперову «заметіль» між райо-
нами, окружним центром і столицею.  А в той час за 
20 км від Проскурова — великі розроблені запаси 
торфу, поблизу яких проходила залізниця Жмерин-
ка-Волочиськ.

При проектуванні електростанції та визначенні 
місця її розташування і потужності в основу були 
покладені висновки Проскурівського окружного 
плану. Більшість підприємств, що працювали, а та-
кож ті, що планували розпочати роботу, розташо-
вувалися в центральній частині міста, але при про-
ектуванні електростанції мали бути взяті до уваги 
й потреби сільського господарства і сільського на-
селення, прилеглих до міста в радіусі 7-8 км, з таким 
розрахунком, щоб хоч частково за рахунок міста 
дати їм недорогу електроенергію.   

Для характеристики Проскурова служили циф-
ри, які свідчили про постійний приріст населення 
міста. За даними Проскурівського окружного стат-
бюро, на 1 січня 1924 року населення міста було 25 
702 жителі, а в 1926 році за даними Всесоюзного 
перепису населення в Проскурові проживало вже 
27 298 громадян. Ці цифри показують, що серед-
ньорічний приріст населення за 3 роки склав 3,44 
%. Виходячи з цього, розрахували: через 5 років, на 
час закінчення  будівництва електростанції, в місті 
буде 33 500 чоловік мешканців.   

За даними ЦСУ України, у 1926 році житлова пло-
ща Проскурова налічувала 1 111 384 кв.м.. А вихо-
дячи з середньої норми світла в 10-12 люксів і спо-
живання 3 Вт на метр квадратний, отримаємо 334 
кВт установленої потужності. 

Відповідно до прийнятої вище норми освітлення 
і був проведений розрахунок електромережі Про-
скурова, при тому в центрі міста виходили із 25 Вт 
на погонний метр, на прилеглих до центру вулицях 
— 15 Вт/пог.м, на околицях — 6,5 ват/пог.м.. При ко-

ефіцієнті одночасності 0,75 пропускна здатність ме-
режі  складає 533 кВ, що достатньо навіть при бурх-
ливому рості населення і житловому будівництві.

Як уже зазначалося вище, до плану електрифіка-
ції були включені 5 прилеглих сіл, які, до речі, тепер 
входять у межі міста, — Ружична, Гречани, Заріч-
чя, Лезневе, Ракове. Загальна кількість дворів цих 
сіл становила 2 295 одиниць. Розраховували, що 
на кожний двір буде заплановано по дві лампи — 
одну на 25 свіч або 30 В, другу — 16 свіч або 20 В — 
всього 50 В, а отже 144 кВ установленої потужності 
— для освітлення п’яти сіл. Передбачалося, що за 
необхідності лінію високої напруги можна буде під-
вести і в дальні села — такі, як  Книжківці і Давид-
ківці. А щодо околиці Дубівські хутори, то було б 
доцільніше електрифікувати їх від водяного млина, 
що на греблі річки Кудрянка. 

Зрозуміло, що після побудови нової потужної 
електростанції слід очікувати високого підняття 
споживання електроенергії проскурівськими під-
приємствами і кустарною промисловістю та села-
ми, що входять в зону електрифікації, які користу-
ються дуже зношеними і вкрай неекономічними 
двигунами, або тільки приміненням механічної 
сили. 

Але є і такі підприємства, для яких є невигідним 
перехід на централізоване едектропостачання, на-
приклад, деревообробні і лісопильні заводи, які 
продовживатимуть використовувати парові маши-
ни, тому що відходи виробництва дають достатньо 
палива для отримання необхідної для виробництва 
рушійної сили. Цукровому заводу для  виробництва 
своєї продукції потрібна відпрацьована пара, тому 
він буде користуватись своєю паро-силовою уста-
новкою. В такій же мірі млинам, які використовують  
нафтові двигуни, також не вигідно  купляти елек-
троенергію через різне навантаження протягом 
робочого часу.     

Підрахунки показали, що повсюдний перехід на 
централізоване електропостачання буде вигідним 
для всіх, якщо плата не буде перевищувати 9-10 
коп. за кіловат-годину.

Нову електростанцію потрібно будувати поряд зі 
старою, на розі Бульварної і Фабричної вулиць (те-
пер Театральна і Франка). Це найбільш зручне місце 
в тому відношенні, що знаходячись поблизу центра 
міста, все ж віддалене настільки, щоб робота дизе-
лів  не заважала житловій забудові. Другим, дуже 
серйозним аргументом є відгалужена залізнична 
колія в двір заводу ім. Куйбишева (зараз “Пригма-
Прес”), що дає змогу не перевантажувати будівель-
ні  матеріали, устаткування і пальне з цистерн. Тут 
також є місце під побудову градильні з басейном на 
20 м3 для водяного охолодження корпусів дизелів. 

Машинний зал має бути спроектований таких 
розмірів, щоб в ньому можна було розмістити три 
дизелі марки ВУ-66 заводу “Двігатель революції” по 
400 к.с. кожний з генераторами по 330 кВт загаль-
ною заводською марочною потужністю 330 х 0,8 х 3 

= 792 кВт. При цьому потрібно передбачити можли-
вість встановити в майбутньому четвертий дизель-
генератор потужністю 600 к.с.

Максимальне навантаження по станції з ураху-
ванням витрат має складати (по роках):

1928/29 р.р. - 305 кВт;  
1929/30 р.р. - 407 кВт;
1930/31 р.р. - 481 кВт;
1931/32 р.р. - 548 кВт;
1932/33 р.р. - 617 кВт.
Напруга в мережі 6600 вольт дає можливість в 

майбутньому збільшити радіус охоплення елек-
трифікацією прилеглих сіл. Передбачається до 40% 
знижки тарифів порівняно з тарифами старої елек-
тростанції, причому станція з першого року роботи 
буде рентабельною. Чистий прибуток буде досяг-
нутий на п’ятому році експлуатації в сумі 83000 крб. 
На основі цих розрахунків був зроблений вибір 
агрегатів.

Встановлення на першому році 2-х агрегатів по 
400 к.с., а  на  третьому-  ще одного агрегата в 400к.с. 
є найбільш раціональним з багатьох причин, а саме:

- однотипність, що полегшує паралельну роботу 
і допускає легку заміну запчастин, а також  не по-
требує розширення штату;

- більша і всезростаюча рентабельність після 
двох років експлуатації:

- закриття млина на р. Південний Буг і розконсер-
вування значно потужнішого млина, націоналізова-
ного в М.Сікори;

- більша довіра місцевої промисловості до елек-
тростанції з трьома агрегатами по 400 к.с., що в 
зв’язку з цим пришвидшить її (промисловість) пере-
хід на електричну силу центрального постачання.

Шановний читачу, автор цієї статті не переслі-
дував мету втомити тебе детальним, а подекуди 
занадто скрупульозним викладом матеріалу, а 
бажанням показати те, що як би скрупульозно, 
на високому професійно-технічному і відпові-
дальному рівні не велась підготовка будівни-
цтва електростанції з перспективою її нормаль-
ної роботи на десятиліття, та вже саме будів-
ництво викликало немало запитань. А робота і 
термін експлуатації тим більше.                                                                          

Микола ШАФІНСЬКИЙ,
завідувач музею електроенергетики 

ПАТ «Хмельницькобленерго».
На фото з музейного архіву: трансформа-

торний кіоск зразка початку XX століття.

ПЕРША ПРОСКУРІВСЬКА

Наші новини   
Промислове застосування електроенергії в сільській місцевості Проскурівського округу станом 

на 1925 рік було майже відсутнє. Крупні ЕС, які працювали тільки для освітлення, були не рента-
бельними, тому постала потреба в електростанціях невеликої та середньої потужностей. 

Відповідно до пропозицій Київського Бюро електроплану, Проскурівському округу передбача-
лося виділити упродовж п’ятирічки (1927-1931 р.р.) до 150 тис. крб. на сільську електрифікацію. 
Але навіть при виділенні  ще такої ж суми з місцевого бюджету, тобто маючи 300 тис. крб., округ не 
зміг би виконати план сільської електрифікації. Адже проектна вартість реконструкції 5-ти елек-
тростанцій і будівництво чотирьох малопотужних ЕС складала по округу 379836 крб..

Опрацювавши всі аргументи спеціалістів (в тому числі і рекомендації Київського Бюро електро-
плану), Секретаріат Проскурівського окрплану дійшов висновку, що місцеві енергоресурси недо-
статньо вивчені для того, щоб із розрахунку на  них планувати електрифікацію округу. Якщо брати 
торф як основне паливо для електростанцій, то та обережність, з якою тоді підходили до викорис-
тання торфу з метою електрифікації, змушувала взагалі відмовлятися від проектування ЕС на тор-
фі. А енергія води могла використовуватися тільки  в тих районах, де її рівень і запаси забезпечував 
би круглорічну роботу ГЕС.    

З історії електроенергетики краю 

Запобігти, врятувати, допомогти

ЯК УБЕРЕГТИСЯ ВІД РАДІАЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

ХМЕЛЬНИЦЬКІ ЕНЕРГЕТИКИ 
НАПОГОТОВІ!

У зв’язку з наявністю дестабілізуючих 
факторів внутрішнього та зовнішнього ха-
рактеру, з метою усунення нестандартних 
та непередбачуваних ситуацій, гарантова-
ного забезпечення споживачів електрич-
ною енергією, вчасного та належного на-
дання роз’яснень споживачам електричної 
енергії з усіх невідкладних питань та на 
виконання листа Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики від 8 серпня нинішнього року 
в ПАТ «Хмельницькобленерго» створено 
антикризові енергетичні штаби. Штаб опе-
ративного реагування Товариства очолив ге-
неральний директор О.Л. Шпак, а у відокрем-
лених підрозділах, департаменті високоволь-
тних електромереж — їх керівники.

Основними завданнями штабів є повна мо-
білізація всіх ресурсів, захист прав споживачів 
електричної енергії, організація допомоги та 
консультування споживачів з питань підклю-
чення опалювального обладнання, термінове 
вирішення усіх питань щодо видачі технічних 
умов, реалізація проектів переведення з газо-
вого опалення на електричне, встановлення 
диференційних (зонних) засобів обліку елек-
тричної енергії тощо.

Антикризові енергетичні штаби опера-
тивного реагування працюють цілодобово. 
Зв’язатися з ними можна за телефонами Кол-
центру: багатоканальним безкоштовним 0800-
50-50-62 та хмельницьким міським (0382) 75-
52-00 (E-mail: call-center@oe.ic.km.ua), а також 
за телефонами оперативно-диспетчерських 
— служби Товариства (0382) 78-79-52 (E-mail: 
ods@oe.ic.km.ua) та груп районів електроме-
реж.

У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ 
СЕРВІСНОМУ — МЕР ЛЬВОВА

Львівський міський голова Андрій Садо-
вий, перебуваючи у Хмельницькому з діло-
вим візитом, у доволі щільному робочому 
графіку знайшов час, аби відвідати ПАТ 
«Хмельницькобленерго».

У Сервісному центрі Андрія Садового зу-
стрічав генеральний директор Товариства 
Олександр Шпак. Одразу ж зав’язалася жва-
ва практична розмова. Гостя цікавили досвід 
хмельничан у розвитку електромереж, орга-
нізація роботи з розрахунків споживачів за 
спожиту електроенергію, а також взаємосто-
сунки з тими споживачами, які готові за власні 
кошти збудувати трансформаторні підстанції й 
якусь частину мережі для власних потреб. Ма-
ючи в обленерго чималі напрацювання в цих 
напрямках, Олександр Леонідович докладно 
роз’яснив, конкретно відповів на всі запитан-
ня львівського мера. 

Уважно прислухався гість і до розповіді 
про систему управління в Компанії, з ціка-
вістю почув і побачив, як тут застосовується 
відеоконференцзв’язок. Разом із генеральним 
директором він скористався можливістю у 
прямому режимі поспілкуватися з керівника-
ми низки районів електромереж. 

Приємні враження отримав А. Садовий і від 
експозиційної частини Сервісного центру з 
його постійною виставкою раритетної теле-, 
радіоапаратури й презентаціями робіт місце-
вих художників. 

Прес-служба 
ПАТ «Хмельницькобленерго».
Фото Миколи ШАФІНСЬКОГО.
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Соціальна сфера

Закриття третьої таборової зміни ви-
йшло святом з відтінком смутку — так не 
хотілося дітям прощатися з «Джерель-
цем», з літечком — адже вже скоро до 
школи йти пора. Втім, як сказав директор 
табору Олег Віш, усьому свій час — і зна-
мено «Джерельця» з верхівки флагштоку 
спустилося вниз...

На урочистому закритті третьої зміни і за-
галом оздоровчого сезону було багато теплих 
промов, подяк і побажань. Генеральний ди-
ректор ПАТ «Хмельницькобленерго» Олек-
сандр Шпак щиро порадів, що упродовж літа 
в «Джерельці» відпочило й оздоровилося по-
над 500 дітей як з Хмельниччини, так і з Києва, 
Харкова та інших міст і сіл України та зарубіж-
жя. Він побажав усім успішного навчального 
року. Особливо подякував персоналу дитя-
чого оздоровчого містечка — за проявлену 
увагу і піклування про відпочиваючих, висо-
копрофесійну організацію оздоровлення ді-
тей. Олександр Леонідович вручив багатьом 
працівникам табору грамоти, подяки Товари-
ства та грошові винагороди.

Слова вдячності були висловлені й на адре-
су «Хмельницькобленерго», особисто його 
очільника О.Л. Шпака за створення прекрас-
них умов для оздоровлення підростаючого 
покоління. Про це, зокрема, говорила голова 
галузевого обкому профспілки Людмила Віль-
чинська. Схвильованим був виступ і голови 
профкому АТ «Харківобленерго» В’ячеслава 

Тютюнника. За три  зміни  в таборі відпочило 
44 юних харків’ян. Для них «Джерельце», за-
галом Поділля стали справжнім відкриттям, 
сказав В’ячеслав Михайлович. Вразила пе-
редусім атмосфера привітності, гостинності. 

Прекрасні житлові умови, різноманітні за-
хоплюючі заходи, цікаві екскурсії, вірні друзі 
і багато, багато іншого — все це надовго за-
лишиться в спогадах хлопчиків і дівчаток з 
Харківщини.

…Ну а діти свою вдячність дорослим ви-
словлювали частим і гучним «Молодці! Мо-
лодці! Молодці!..»

Власне, оце дитяче «Молодці!..» звучало й 
після першої, другої змін. Усі діти, які відпо-
чивали в таборі, дійсно, зі смутком залишали 
його — бо тут вони відчули увагу й турботу 

вихователів і вожатих, медиків і кухарів; бо 
тут знайшли нових друзів; бо тут як ніде інде 
кожна хвилина була заповнена вщерть — ба-
сейн, дискотека, спортивні, мистецькі секції, 
пізнавальні екскурсії в Остріг і Кам’янець-
Подільський…

Як зазначив голова обласної ради Іван 
Гончар, у «Джерельці» хлопчики й дівчатка 
не просто відпочивають, вони виховуються 
справжніми патріотами України. Тут форму-
ється гордість і слава української нації. 

Значний внесок «Хмельницькобленерго» в 
оздоровлення дітей відзначив і директор ви-
конавчої дирекції Хмельницького обласного 
відділення Фонду соціального страхування 
від тимчасової втрати працездатності Сергій 
Кіндзерський. А голова федерації профспілок 
Хмельницької області Геннадій Харьковський 
справедливо вважає «Джерельце» найкра-
щим дитячим оздоровчим закладом області.

На закритті третьої зміни і всього оздо-
ровчого сезону генеральний директор ПАТ 
«Хмельницькобленерго» Олександр Шпак 
запевнив, що обласні енергетики й надалі 
опікуватимуться «Джерельцем» та зроблять 
усе, аби в наступному році ще кращою була 
матеріальна база табору, ще насиченішою  
— оздоровча, відпочинкова, просвітницька 
програма, аби «Джерельце» набуло статусу 
міжнародного оздоровчого дитячого закладу. 

І так воно й буде!
Павло ХОРОШЕНЮК.  

Фото автора.

ЛІКАРЮ, 
СЕРЦЕ БОЛИТЬ!

Збираємося йти на Говерлу. Влас-
не, вже вирушили. Але поки що 
йдемо рівниною. Дорога уся з ка-
мінчиків все ж ще плететься вздовж 
потічка. Наш медик дуже уболіває, 
аби усі ми зійшли на вершину, тож 
хоче переконатися, чи всі живі і здо-
рові. Особливо непокоїться само-
почуттям найстарішого учасника 
сходження. А в того хоча й літ і літ за 
плечима, та гарні молодиці ще сер-
це хвилюють.

— Як ви почуваєтеся? — до нього 
дохторка з оголеними плечима та 
глибоким декольте.

— Серце щось прихвачує.
— Може, пігулку дати, чи вгору не 

полізете?
— Мені б хоч санітарочку яку мо-

лоденьку, то, може, таки допру на ту 
гору...

Аж тут мимо Люда, помічниця до-
хторки, проходить.

— Люд, бери під опіку чоловіка, 
бо йому зле може бути.

— Гаразд, гаразд, — на те дівчина.
І як чухнула вперед, тільки її й ба-

чили. А лікарка на те:
“То ви її гукнете, коли гірше стане”.
Гукну, якщо почує. Довелося са-

мотужки на ту гору дертися.

СТАЛЕВОГО КОНЯ 
НА ЖИВОГО 
ПРОМІНЯЛИ

Автобус наш сучасний, комфорта-
бельний. Любо-дорого нам у ньому. 
Нам то так, а от двом водіям він як 
зелена сливка серед літа. Тож зали-
шили “Мерседеса” на стоянці біля 
готелю, пішли в гори до гуцулів жи-
вого коня шукати. Надибали. Догля-
нута кобила іскри копитами виби-
вала. А гуцул на те: “Ну що, зможете 
осідлати? То я дозволяю”.

Наважився один. За вуздечку до-
бре взявся, в сідло вскочив, галопом 
кобилу пустив. Іншому що робити? 
Й собі галопом до автобуса. Аби 
конячку задобрити, пляшку пива 
швиденько дістав. Спрацювало. По-
бачивши теє, кобила сумирнішою 
стала, дозволила й цьому чолов’язі 
за вуздечку потриматися. От тільки 
на більше той не наважився. Але 
все-одно, ще одну пляшку пива, на-
шого, хмельницького, господарю 

виніс. 
А з пивом віддали газді й кобилу. 

Вернулися до свого сталевого коня, 
який пива не просить.

ТАКИ ПОМІЧ 
ПРИЙШЛА…

Що не кажіть, а догори йти важ-
ко. Літа своє беруть. Та світ не без 
добрих людей. Двоє молодиків бе-
руться допомогти. Морально. Під-
бадьорюють, підганяють. Нарешті 
один з них наважується й на більш 
конкретну поміч. “Давайте, — каже, 
— фотоапарат понесу”. Надивився, 
очевидно, хлопець фільмів про ві-
йну, там автомат товариш брав не-
сти, аби побратиму легше було йти.

Віддаю, а сам через кроків десять-
п’ятнадцять сідаю відпочити. Я при-
сів, а вони один одного і так, і сяк фо-
тографують. А вдовольнившись, ко-
мандують мені: “Вставайте, ходімо”.

 Йду, плентаюся. А вони фотогра-
фуються. Так з їхньою поміччю й до 
вершини добрався.

ЯК МИ ГУЦУЛАМИ 
СТАВАЛИ

На горі, куди нас витяги доста-
вили, краса, красотище... Стрункі 
смереки тінь дають, від запаху трав 
п’янієш. А що вже гарні вишиванки, 
кептарики, крисані дівчисько мале 
пропонує приміряти, то так і хочеть-
ся бодай на хвильку гуцулом себе 
відчути.

Що то бути гуцулом я знаю, а от 
колеги в Карпатах не часті гості. 
Кажу: “Вдягнітеся, зазнімкую”. Хтось 
соромиться, хтось жалкує гривень 
30 віддати — ота вдяганка тут на ко-
мерційну основу поставлена.

Підхожу до справи з іншого боку. 
Чоловікам: ”Розкошельтеся на ті гро-
ші, аби ваша жінка (кохана, подруга, 
знайома) в таку красу вбралася!” За 
третім разом пропозиція спрацю-
вала. Файним легінем нарядився 
молодий чоловік. Дівчиною-чічкою 
розквітла його дружина. Знімкую, 
знімкую... 

А вони вже одне одним намилува-
тися не можуть.

Любуються, красуються, в запаш-
них травах купаються, гуцулами 
почуваються. Бодай на цю коротку 
мить…

П. ІВАНІВ.

«Троянди й ви-
ноград — пре-
красне і корис-
не...» Так сказав 
колись відомий 
поет. Цю істину 
любить повто-
рювати і дирек-
тор Кам’янець-
П о д і л ь с ь к о г о 
району електрич-
них мереж Геор-
гій Грубі. На його 
п е р е к о н а н н я , 
таке поєднання сприяє й успішній роботі всього його колективу. 

Старожили згадують: коли Георгій Борисович прийшов керівником у 
РЕМ, довкола панували бур’яни. Розповідати про той час Грубі не дуже 
охочий. Каже: бур’яни взявся викорчовувати, а натомість висаджувати 
троянди. Серце до них лежить. І колектив тим перейнявся. Невдовзі вже 
всі районні енергетики переконалися, що затія з трояндами (на фото 
Сергія КУЗЕМИ) кращій роботі сприяє…

Чи не кожної робочої днини 
вони зустрічають нас.

— Доброго ранку!
— Доброго, — вітається одна.
— Доброго здоров’я, — бажає 

інша.
Щирі, привітні, вони дбають, 

аби на подвір’ї нашого службо-
вого дому завжди було чисто, 

охайно. А в літню пору — аби ще 
й буяв розмаїттям цвіту квітник.

Там, де є чистота, де є краса і 
привітність, то і до праці прихиль-
ність велика. Спасибі вам за те, 
пані Валентино і пані Надіє!

П. ХОРОШЕНЮК.
На фото автора: Н. Баран та В. 

Паламарчук, працівниці АГВ. 

«ДЖЕРЕЛЬЦЕ» УСПІШНО ЗАВЕРШИЛО 
ТРЕТЮ ЗМІНУ І ВЕСЬ ОЗДОРОВЧИЙ СЕЗОН-2014

Карпатські зарисовки-усмішки Фотоетюди

ТРОЯНДИ Й ВИНОГРАД…

ТЕПЛО ДИТЯЧИХ СЕРДЕЦЬ — 
УКРАЇНСЬКІЙ АРМІЇ

Як повідомила керівник прес-центру ДОМ 
«Джерельце» Ірина Кирилюк, юні вихованці 
табору намалювали листівки для україн-
ських військових, котрі беруть участь в ан-
титерористичній операції на сході нашої 
держави. 

У щирих малюнках маленьких патріотів — 
захоплення героїзмом, рішучістю та витрим-
кою військових, вдячність за захист рідної 
країни, побажання, щоб Україна була єдиною 
та неподільною. 

Частину дитячих ілюстрованих листівок 
було надіслано на адресу Київського військо-
вого госпіталю, де нині лікуються воїни, пора-
нені в боях під час АТО.

Прес-служба 
ПАТ «Хмельницькобленерго».

Фото Миколи ШАФІНСЬКОГО 
та  прес-центру ДОМ «Джерельце».

ЗЛОБОДЕННИЙ ЖИВОПИС 
У СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРІ

Чергова мистецька виставка відкрилася 
в Сервісному центрі ПАТ «Хмельницько-
бленерго». Цього разу свої роботи пре-
зентував відомий подільський художник 
Микола Мельничук. 

Як каже сам 
автор, ця його 
серія картин на-
писана під вра-
женням від ни-
нішньої суспіль-
н о - п о л ітич н о ї 
ситуації в країні. 
Злободенність 
творів відзначи-
ли як колеги М. 
Мельничука, так 
і численні відвід-
увачі виставки. 
Серед останніх 
— і мер Львова 
Андрій Садовий, котрий завітав до Сервісно-
го центру Компанії в рамках ділового візиту 
до Хмельницького.

ПОЛКУ ЗАСЛУЖЕНИХ 
ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ 

ПРИБУЛО!
Указом Президента України «Про відзна-

чення державними нагородами України з на-
годи Дня Незалежності України» від 23 серпня 
«за значний особистий внесок у державне бу-

дівництво, со-
ціально-еконо-
мічний, науко-
во-технічний, 
к у л ь т у р н о -
освітній роз-
виток України, 
вагомі трудові 
здобутки та 
високий про-
фесіоналізм»  
звання «Заслу-
жений енер-
гетик України» 

присвоєно ГРУБІ Георгію Борисовичу — ди-
ректорові Кам’янець-Подільського сільсько-
го району електричних мереж ПАТ «Хмель-
ницькобленерго».

Вітаємо!


