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Вітання

Шановні  колеги, ветерани енергетики, 
споживачі електричної енергії!

Щиро вітаю Вас із славною ювілейною да-
тою — 20-річчям створення публічного акціо-
нерного товариства  «Хмельницькобленерго». 

Можна із  впевненістю  відзначити, що  Ком-
панія  пройшла  цей  шлях гідно, подолавши  
складні  проблеми, обравши пріоритетом мак-
симальне задоволення потреб споживачів, 
підвищення надійності та якості електропос-
тачання.

Сьогодні це — провідне  енергопостачаль-
не  підприємство  з  високим  рівнем обслу-
говування споживачів електроенергії, ефек-
тивною системою менеджменту. Компанія 
першою в Україні створила мережу сервісних 
центрів, впровадила інтегровану систему 
управління відповідно до міжнародних стан-

дартів ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Має 
високий рейтинг серед енергопідприємств 
України. 

Всі ці успіхи і досягнення були б неможли-
ві, якби Компанія не спиралась на фундамент, 
який був створений самовідданою працею 
наших попередників — справжніх професі-
оналів-енергетиків, та без підтримки наших 
споживачів.

Бажаю Вам професійного задоволення від 
результатів праці, подальшого зміцнення 
енергетичного  потенціалу, нових  здобутків  
та  перемог  в  ім’я  процвітання  країни,  міц-
ного здоров’я,  щастя,   миру та злагоди, світла 
й  тепла,  добробуту   Вам   і   Вашим  родинам. 

Олександр ШПАК,  
   генеральний директор 

ПАТ «Хмельницькобленерго».

Шановні  колеги, ветерани енергетики! 
Від імені колективу  енергопостачальної   компанії  

«Хмельницькобленерго»   та від  мене особисто  при-
йміть найсердечніші вітання  з нагоди  святкування Дня 
Державного   Прапора  України   та  24-ої  річниці  Не-
залежності  України,  що  є символом вікових демокра-
тичних прагнень нашого народу до національного від-
родження,  державності, самостійності та суверенітету.   

Наш    вибір  —  свобода   та   незалежность,   єдність   
та   цілісність  держави, згуртованість та патріотизм, 
розбудова та  зміцнення  розвинутої  європейської  
країни,  покращення  добробуту  людей.  У громадській 

злагоді, високій відповідальності, сумлінній праці — за-
порука нашого успіху, зміцнення сили  і  слави країни. 

Від щирого серця бажаю Вам великих досягнень  та  
здобутків,  родинного  щастя, щедрої долі,  достатку, 
світла й тепла, миру і злагоди, віри в переможне та кра-
ще майбутнє, добрих справ  в  ім’я  процвітання  вільної  
та єдиної  Вітчизни!        

Слава Україні!
   Олександр ШПАК,  

   генеральний директор 
ПАТ «Хмельницькобленерго»,

   депутат Хмельницької обласної ради.

ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» — !

Престиж Компанії

Для енергопостачальної  компанії “Хмельницько-
бленерго” відлік часу в якості акціонерного товари-
ства розпочався 17 серпня 1995 року — від дати на-
брання  чинності  Наказу  Міністерства  енергетики  
та  електрифікації  України  № 157  “Про створення  
Державної  акціонерної  енергопостачальної  компа-
нії   “Хмельницькобленерго” в рамках реформування 
енергетичної  галузі та переходу до ринкових відносин  
в економіці  країни згідно Указів  Президента України  
“Про структурну перебудову  в  електроенергетично-
му  комплексі України” (квітень 1994 р.) та  “Про заходи 
щодо ринкових перетворень в галузі електроенерге-
тики України” (травень 1994 р.)   на базі  Північного та 
Південного  підприємств  електромереж колишнього 
ВЕО “Вінницяенерго” і Кам’янець-Подільської ТЕЦ. 

На першому етапі  процесу  корпоратизації  дер-
жавне  енергетичне  підприємство було перетворено 
у державне акціонерне товариство, засновником  яко-
го виступило Міністерство  енергетики та електрифі-
кації України. У 1996  році  розпочалась  приватизація  
компанії згідно  з наказом  Фонду державного  майна  
України “Про прийняття  рішення  щодо приватиза-
ції  корпоратизованого об’єкту ДАЕК “Хмельницько-
бленерго”. За наказами Міністерства енергетики та 
електрифікації України та Фонду державного майна 
України у жовтні 1996 року зі Статутного капіталу було 
вилучено вартість майна Кам’янець-Подільської ТЕЦ, 
яка не підлягала приватизації відповідно до рішення 
Кабінету Міністрів України.  

Подальші етапи  приватизації  включали   відкрите  
розміщення простих  іменних  акцій,  зареєстрованих  
Державною Комісією з цінних паперів та фондового 
ринку  на  розмір Статутного капіталу — 33637,84  тис. 
грн.  шляхом   продажу їх на пільгових умовах праців-
никам, колишнім працівникам Компанії та особам, що 
входили до Списків пільговиків,за приватизаційні і  
компенсаційні  сертифікати та грошові  кошти, а  також  
біля 15% усіх акцій — на  сертифікатному  аукціоні та  
фондовій  біржі.     

Пакет акцій  у  розмірі  70,01%  Статутного  капіта-
лу  залишився  у  власності  держави  з  покладанням  
управління  державними  корпоративними  правами  
на  Міністерство  палива  та  енергетики  України. У 
1999 році за рішенням Загальних зборів акціонерів  
відбулось  перейменування  державного акціонер-
ного товариства  у  відкрите  акціонерне  товариство 

— ВАТ ЕК “Хмельницькобленерго”. Наказом Фонду 
державного майна України від 19.05.2015 року № 740  
ПАТ “Хмельницькобленерго” включено до Переліку 
об’єктів груп В,Г, які підлягають продажу у 2015 році.  

Основною метою  приватизації в Україні  стало  роз-
державлення, ліквідація державного монополізму і 
радикальні зміни структури власності, що є важливи-
ми передумовами формування ринкового середови-
ща та  забезпечення умов для залучення національних 
та іноземних фінансових інвестицій. Механізм прива-
тизації орієнтований на досягнення 100-відсоткової  
глибини приватизації об’єктів і забезпечення ефек-
тивної діяльності підприємств у постприватизаційний 
період.

Одним з ключових моментів  ефективного розви-
тку акціонерних товариств стало  прийняття  Закону 
України “Про акціонерні товариства” з терміном  ви-
конання  положень Закону до 29.04.2011 р., відповід-
но до якого відбулись кардинальні зміни у діяльності 
акціонерних  товариств,  переформатування та поділ 
їх на публічні і приватні, а також  нововведення, що 
стали поштовхом  для подальшого вдосконалення АТ.  

На Загальних зборах акціонерів,  що відбулися 
11.11.2010 року, було прийнято рішення щодо пере-
йменування Товариства у Публічне акціонерне то-
вариство “Хмельницькобленерго” (скорочена назва 
— ПАТ “Хмельницькобленерго”) та внесення змін до 
Статуту шляхом викладення його у новій редакції з 
набуттям чинності цього рішення — 11.03.2011 р., а 
також  внесення змін до внутрішніх Положень з ура-
хуванням приведення діяльності Товариства до нових 
вимог законодавства. 

Завдяки впровадженню закону змінено модель 
функціонування акціонерного товариства та запро-
ваджено нові ефективні механізми, що передбачають 
запобігання рейдерським захопленням,  розширення  
прав  та  захист міноритарних акціонерів, які  більш ак-
тивно  можуть брати участь в обранні органів управ-
ління, самі обиратися до цих органів та контролювати 
їхню діяльність. При цьому Закон значно підвищив по-
вноваження  Наглядової ради, передбачив процедуру 
кумулятивного голосування при обранні її членів, за 
допомогою якого до складу цього органу можуть уві-
йти міноритарні акціонери.    

У липні  2004 року  державний  пакет  акцій  Ком-
панії відповідно до Указу  Президента  було передано 

Національній акціонерній  компанії “Енергетична  ком-
панія  України”. На  виконання  постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 18.02.2013 р. № 126 “Питання пере-
дачі  Фондові державного майна  державних пакетів 
акцій  підприємств паливно-енергетичного комплек-
су”  НАК “Енергетична компанія України” передано до 
Фонду державного майна України з метою подальшої 
приватизації державний пакет акцій ПАТ “Хмельниць-
кобленерго” у розмірі 70,01% статутного капіталу То-
вариства.  

Загальна  кількість  акціонерів біля  3500  осіб,  з  них  
переважна  більшість  фізичних  осіб, що свідчить про 
значну  кількість міноритарних  акціонерів та  їх роз-
порошеність внаслідок перебування не тільки в меж-
ах України, але й за кордоном та виникнення через  це  
складнощів для реалізації повноцінної  участі акціоне-
рів в управлінні Товариством та  взаємодії емітента з 
ними для  забезпечення захисту їх інтересів.

Статус  Товариства   як   суб’єкта  пiдприємницької  
дiяльностi, стратегiчно  важливого  об’єкту енергетич-
ної  галузi  країни на  загальних умовах  господарюван-
ня  визначено  Статутом  та  іншими законодавчиими   
актами.  Головною метою  дiяльностi   є отримання 
прибутку  вiд основних видiв  дiяльностi: передачi  та  
надiйного  постачання  електричної енергiї  спожива-
чам Хмельницької областi  за  регульованими  тари-
фами  в  умовах  функцiонування  єдиної енергетичної 
системи.  

За час діяльності Товариство утвердилось як одне з  
провідних підприємств в електроенергетичній галузі 
та отримало визнання на міжнародному рівні. Това-
риство та його колектив прагнуть відповідати прин-
ципам Європейської Моделі Ділової Досконалості та 
реалізовувати її у повсякденному житті:  задоволений 
Споживач + задоволений Персонал + задоволений 
Виробник електроенергії + задоволений Акціонер + 
задоволене Суспільство.

Підвищення рівня надійного, сталого та безпечного 
електропостачання споживачів області здійснюється 
за  рахунок  впровадження  комплексу організаційно-
технічних заходів.  Це  реконструкція електромереж  
на  високому технічному  рівні, модернізація  діючого 
обладнання, автоматизація  обліку  та  контролю  за  
споживанням  електроенергії, застосування  пофідер-
ного аналізу  балансу та  розрахунків за  електроенер-
гію, білінгових  програмних  комплексів, використання  

сучасної  вимірювальної  апаратури  і електронних  лі-
чильників  високого  класу  точності.                                                                                                    

Важливе значення для подальшого розвитку Това-
риства приділяється  підготовці інвестиційних проек-
тів та залученню інвестицій і довгострокових кредитів. 
Інвестиційна програма та Програма розвитку елек-
тричних мереж напругою 0,4-110кВ дозволяють пере-
йти на значно вищий ступінь роботи енергосистеми, 
побудованої на новітніх технологіях. 

В Товаристві відбувається інтенсивний розвиток 
інформаційних технологій, процесів автоматизації 
основних напрямків діяльності, до яких належить,  зо-
крема,  автоматизація обліку та розрахунків  за спожи-
ту електроенергію з побутовими та юридичними спо-
живачами. Побудовано систему відео-конференцій, 
налагоджено канали телефонного та комп’ютерного 
зв’язку оптоволоконною лінією Хмельницький — 
Кам’янець-Подільський, в результаті чого підключено 
до комп’ютерної мережі Компанії шість РЕМ.

Завдяки проведенню комплексних  організаційно-
технічних заходів із зниження технологічних витрат 
електроенергії (ТВЕ) в  мережах  Товариство забезпе-
чує  щорічну  економію електроенергії.  Створенням  
у  кожному РЕМ  виробничих  дільниць як головної 
виробничої одиниці за балансовим принципом  та 
покладання  відповідальності на її персонал за до-
тримання балансу між отриманою центром живлення  
та спожитою  електроенергію  досягнуто  мінімізацію  
технологічних  витрат електроенергії та достовірність 
обліку електроенергії.   

У Товаристві   відбувається  удосконалення   корпо-
ративного   управлiння   в   iнтересах  акцiонерiв,  про-
ведення дивiдендної  полiтики, пiдвищення  курсової  
вартостi  акцiй, широкого  розкриття  інформацiї  про 
стан  своєї  дiяльностi відповідно до Закону України 
“Про акціонерні товариства”, нормативних актів Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Акції  “Хмельницькобленерго” є високоліквідними, 
котирування їх здійснює Перша фондова торговельна 
система та ПАТ “Київська міжнародна фондова біржа”. 
Вони внесені до другого рівня лістингу ПАТ “Київська 
міжнародна фондова біржа” та до біржового реєстру 
цінних паперів ПФТС. Під  акції Компанії випущені аме-
риканські депозитарні розписки (АДР) Bank of New 
York, які виставляються на продаж на торговельних 
фондових майданчиках США та Європи.

(Закінчення на стор. 3)

ЕТАПИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»                          
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Наші новини

В рамках недавнього робочого візиту уря-
дової делегації на чолі з Прем’єр-міністром 
України Арсенієм Яценюком до Хмельниць-
кого після наради з керівниками ОДА регі-
ону віце-прем’єр-міністр України Валерій 
Вощевський та директор ДП «Енергоринок» 
Юрій Гнатюк відвідали Сервісний центр ПАТ 
«Хмельницькобленерго». Вони ознайомили-
ся з широким спектром послуг, які надаються 
у цьому закладі, відзначивши істинно євро-

пейський підхід Компанії та всього 
персоналу до задоволення інтер-
есів і потреб споживачів електро-
енергії, газу та комунальних послуг.

Ще одним об’єктом ПАТ «Хмель-
ницькобленерго», на який завіта-
ли київські високопосадовці, була 
споруджувана закрита  підстанція 
ПС-110/10 кВ «При-
бузька» з АСУ ТП. Як 
відомо, на підстан-
ції вже встановлено 
2 трансформатори 
потужністю по 16 
МВА, виготовлені 
Запорізьким транс-

форматорним заводом. Тут 
завершено всі роботи з під-
готовки споруди до монтажу 
обладнання КРУЕ-110 кВ, роз-
подільчого пристрою з ваку-
умними вимикачами 10 кВ, а 
також систем управління, за-
хисту, АСУ ТП. 

Очікується, що із введенням 

в експлуатацію цього унікального в Україні 
об’єкта буде докорінно покращено елек-
тропостачання центральної частини міста 
Хмельницького на багато десятиліть. Тож і тут 
поважні гості висловили щире захоплення від 
побаченого та почутого.

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора. 

ПОВАЖНІ ГОСТІ — НА ОБ’ЄКТАХ КОМПАНІЇ

Напередодні «круглої» дати ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» ми попросили кількох 
керівників відокремлених структурних 
підрозділів Компанії стисло відповісти на 
такі запитання:   

— Яке з досягнень вашого РЕМ за остан-
ні 20 років ви вважаєте найвагомішим?

— Наскільки стиль і якість роботи вашо-
го РЕМ відповідають євроінтеграційним 
прагненням Компанії?

— Яким ви уявляєте ваш РЕМ через 20 
років?  

Ось які відповіді отримали:

Мар’ян МУШИНСЬКИЙ, 
директор Віньковецького РЕМ:
 — Найвагомішим досягненням Вінько-

вецького РЕМ за останні 20 років вважаю 
зміцнення позицій на євроінтеграційному 
шляху в енергетиці.

— Стиль та якість роботи нашого РЕМу 
частково відповідають євроінтеграційним 
прагненням Компанії.

— Через 20 років Віньковецький РЕМ — 
підприємство європейського рівня.

Борис ТУЛУПОВ, 
директор Дунаєвецького РЕМ:
— Найвагомішим досягненням Дунаєвець-

кого РЕМ за останні 20 років є відкриття Сер-
вісного центру з обслуговування споживачів. 
Це, відповідно, наблизило нас до європей-
ського рівня надання послуг, де пріоритетом 
є — індивідуальний підхід до потреб кожного 
клієнта.

— Стиль і якість роботи працівників Дуна-
євецького РЕМ орієнтовані на кінцевий ре-
зультат — це задоволений споживач. 

— Упродовж наступних 20-ти років ми про-
ведемо технічне переоснащення застарілого 
обладнання, впровадимо автоматичну систе-
му обліку електроенергії для споживачів, до-
сягнемо балансу електроенергії з мінімальни-
ми втратами.

Георгій ГРУБІ, 
директор Кам’янець-Подільського РЕМ:
— За 20 років Кам’янець-Подільський РЕМ з 

периферійного середняка став одним із кра-
щих підрозділів Товариства. Посередній під-
розділ перетворився на міцний монолітний 
колектив, якому до снаги виконати будь-яке 
завдання та реалізувати найсміливішу ідею.

— Сотні реконструйованих ЛЕП-10 кВ та 
ЛЕП-0,4 кВ, протяжність котрих вимірюєть-
ся тисячами кілометрів, десятки збудованих 
розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ дозволили 
жителям Кам’янець-Подільського району 
отримати якісне і надійне електропостачан-
ня на рівні кращих міжнародних стандартів. 
Проте наш колектив навіть на долю секунди 
не заспокоюється. Ми чудово розумієм, що 
кожна наша перемога — це лише малий ка-

мінчик в фундаменті процвітання та благопо-
луччя ПАТ «Хмельницькобленерго». 

— Усі наші думки та мрії ринуть у недалеке 
майбуття, де років за 20 наші нащадки з вдяч-
ністю згадають про нас — звичайних трударів 
енергетичної ниви.

Андрій ГРОМ, 
директор Летичівського РЕМ:
— За останніх 20 років Летичівський РЕМ 

досяг значних результатів: зменшення фак-
тичних втрат електричної енергії з 40% до 
11%, збудовано Меджибізький сервісний 
пункт, чим підвищено якість обслуговуванню 
споживачів. Збір коштів проводиться вчасно, 
також проводяться експлуатація та капітальні 
ремонти електричних мереж бригадами РЕМ. 
Провівши капітальний ремонт адміністратив-
ного приміщення та господарських будівель 
Летичівського РЕМ, ми покращили умови 
праці, а також обслуговування споживачів за 
європейськими стандартами. За останні роки 
команда Летичівського РЕМ здобула більше 
двадцяти кубків за перші місця у спартакіадах 
обласної організації профспілки працівників 
енергетики та електротехнічної промисло-
вості. Бригада з ремонту і експлуатації брала 
участь в Республіканських змаганнях «Кра-
щий за професією».

— За рахунок організації енергозбутової 
роботи в сервісному центрі та сервісному 
пункті Летичівського РЕМ якісно надаються 
послуги відповідно до європейських стан-
дартів, чим підтримуються євроінтеграційні 
прагнення Компанії.

— Через 20 років ми бачимо Летичів-
ський РЕМ однією з найкращих організа-
цій Летичівщини, виробничі процеси якої 
комп’ютеризовані та автоматизовані. На 
підстанціях 35/10 кВ впроваджена система 
АСКОЕ з автоматизованим керуванням. В по-
бутових та юридичних споживачів встанов-
лені інтелектуальні лічильники для миттєвого 
зняття показників, для контролю за спожи-
ванням та оплатою.

Іван МИХАЙЛИЦЯ, 
директор Новоушицького РЕМ:
— Реалізація багатоступеневої боротьби за 

зменшення ТВЕ, що дало можливість знизити 
реальні витрати на 16,2%. Будівництво 
переходу через урочище Данилівський 
заказник.

—  Проводиться ремонт приміщення РЕМ 
для обслуговування споживачів і надання 
послуг.

— Буде удосконалено білінгову систему 
роботи зі споживачами електричної енергії, 
що в комплексі з АСКОЕ дає можливість за 
допомогою електронної картки провести всі 
необхідні операції споживачу електричної 
енергії в платіжних терміналах. Норматив 

ТВЕ складатиме 4,8%.

Олег ЧЕРНИШ,
директор
Старосинявського РЕМ: 
— Стабільність в роботі.
— Тільки ступили на дорогу, яка веде до 

європейських цінностей та стандартів.
— РЕМу як такого уже не буде, а буде 

кілька фірм по окремих напрямках, які будуть 
надавати ті чи інші послуги.

Василь БОРБОЛЮК, 
директор Теофіпольського РЕМ:
— Зменшення технологічних втрат елек-

троенергії з 30% до 12%. Значне покращення 
якості і надійності електропостачання та на-
дання послуг споживачам.

— На 7 балів із 10 — ще є над чим працю-
вати.

— Автоматизовані майже всі процеси, пра-
цівники виконують контролюючі функції і мі-
німально втручаються у виробничі процеси 
наприклад наладка, регулювання, оплата та 
інші.

Сергій БЕРЛАДІН,
директор Чемеровецького РЕМ:
— Найвагомішим досягненням Чемеро-

вецького РЕМ є проведення кадрової політи-
ки в РЕМі та орієнтація в сфері діяльності на 
задоволення споживача.

— Чемеровецький РЕМ цілеспрямовано 
тримає вектор європейського інтеграційного 
напрямку відповідно до прагнення Компанії 
щодо удосконалення процесів виробництва.

— Потужним та конкурентоспроможним на 
ринку енергетики.

Сергій ГУЦАЛ, 
директор Ярмолинецького РЕМ:
— Перетворення старої адмінбудівлі, що 

складалась із двох добудов, у сучасний сер-
вісний центр з обслуговування споживачів 
електричної енергії. Реалізація багатоступе-
невої системи боротьби із зменшення ТВЕ, 
що дало можливість знизити реальні втрати в 
мережах на 7,3%.

— Створення сервісного центру з об-
слуговування споживачів Ярмолинецького 
району дало можливість працівникам РЕМ 
більш чітко усвідомити та реалізовувати по-
справжньому європейську якість надання 
послуг.

— Удосконалення білінгової системи ро-
боти із споживачами електричної енергії. В 
комплексі із АСКОЕ це дає можливість спо-
живачу електроенергії провести всі необхідні 
операції в платіжних терміналах — за допо-
могою електронної картки. Робота ОДГ по-
вністю описується системою СКАДА. Норма-
тив ТВЕ складатиме 4,6%.

Розпитував Ростислав БАЛЕМА.

Бліц-опитування

Візит

ПОГЛЯДИ В МИНУЛЕ І МАЙБУТНЄ

 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ» ЗАВЕРШИЛО 
СЕЗОН-2015

На урочистому закритті третьої зміни і зага-
лом оздоровчого сезону було багато теплих і 
щирих промов, подяк і побажань. Генеральний 
директор ПАТ «Хмельницькобленерго» Олек-
сандр Шпак порадів, що упродовж літа в ДОМ 
«Джерельце» відпочило й оздоровилося майже 
550 дітей як із Хмельниччини, так і з Києва, Хар-
кова та інших міст і сіл України. Він побажав усім 
успішного навчального року. 

Щирі слова вдячності на адресу ПАТ «Хмель-
ницькобленерго», особисто його очільника О.Л. 
Шпака за створення прекрасних умов для оздо-
ровлення дітей мовили голова облдержадміні-
страції Михайло Загородний, голова обласної 
ради Іван Гончар, очільники Федерації профспі-
лок області Геннадій Харьковський та обласної 
організації профспілки працівників енергетики 
і електротехнічної промисловості України — 
Людмила Вільчинська.

Схвильованим був виступ і голови профкому 
АТ «Харківобленерго» В’ячеслава Тютюнника. За 
три  зміни  в таборі відпочило 90 юних харків’ян. 
Хтось із них тут вже вдруге, а для когось «Дже-
рельце», загалом Поділля стали справжнім від-
криттям, зазначив В. Тютюнник. Прекрасні жит-
лові умови, різноманітні заходи, цікаві екскурсії, 
вірні друзі і багато іншого — все це надовго 
залишиться в спогадах хлопчиків і дівчаток із 
Харківщини.

За проявлені увагу і піклування про відпо-
чивальників, високопрофесійну організацію 
оздоровлення дітей генеральний директор ПАТ 
«Хмельницькобленерго» Олександр Шпак вру-
чив багатьом працівникам табору грамоти, по-
дяки Товариства та грошові винагороди.

Закриття третьої таборової зміни видалося 
святковим і трохи сумним водночас: дітям зо-
всім не хотілося прощатися з «Джерельцем». 
Але, як сказав директор табору Олег Віш, усьо-
му свій час — і знамено «Джерельця» з верхівки 
флагштоку спустилося вниз. Під старовинний 
козацький марш залишали загони таборовий 
плац. 

Прес-служба 
ПАТ  «Хмельницькобленерго».

З НАГОДИ 
СВЯТКОВИХ ДАТ…

23 серпня на головному майдані області після 
церемонії підняття Державного Прапора Украї-
ни відбулося відкриття меморіальної дошки Ге-
роям  Небесної сотні та учасникам АТО. Участь 
у заході взяли очільники місцевої вдади, роди-
ни загиблих Героїв, військові побратими, гро-
мадськість області. Під час спільного молебню 
церковних конфесій присутні у щирій молитві 
виявили пам’ять про загиблих під час Революції 
Гідності та у неоголошеній війні на сході Укра-
їни. 

Стримані та зворушливі урочистості відбули-
ся й 24 серпня біля пам’ятника Т. Шевченкові 
в обласному центрі. Тут хвилиною мовчання 
було вшановано всіх тих, хто віддав життя у бо-
ротьбі за незалежність України. Також із нагоди 
Дня незалежності лягли живі квіти до підніжжя 
пам’ятника видатному Кобзареві.

В усіх урочистих і меморіальних заходах взя-
ли участь чимало  свідомих, патріотичних пра-
цівників ПАТ «Хмельницькобленерго».



1.
Ми — Прометеї нової доби.
Наш рід ведеться з Едісона й Тесли,
Від пращурів, котрі вогнем воскреслим
В майбутнє шлях світили нам, аби
Ми далі йшли, крізь терни і пітьму,
Звитяжний промінь зводячи на скелі
Й дорогу прокладаючи йому
Туди, де ждуть у затишній оселі…

Спливуть роки… Правічна течія!..
Історія завжди шанує перших.
І факелом безсмертя засія 
У цім краю вінець всіх наших звершень.
То — міріади життєдайних жил,
Що між сердець натягнуто руками
Тоді, ще як були ми парубками
І кожен — Енергетиці служив. 

2.
Не потрібно лупи й мікроскопа,
Щоб збагнути, побачити це:
Ми — Європа, давно вже — Європа!
І у нас — європейське лице,

Розпашіле на вітрі прогресу,
І душа в нас — нарозпаш красі.
Устремління ясні, інтереси  
До ЛЮДИНИ повернуто всі.

Для ЛЮДИНИ — турбота й увага,
Теплий усміх і щирі слова,
Світлих залів привабливі блага — 
Аж душа соловейком співа!..

Для ЛЮДИНИ — завзято і дружно
Ми несемо в домівку комфорт
І тримаєм оркестром потужним
Наш надійний мажорний акорд.

А якщо залютує стихія
І струну — й не одну! — обірве,
Крізь дощі та сніги ми зумієм 
Повернути звучання живе.

Говорити — то гідно і лунко, 
А творити — то вже на віки,
Працювати — за вищим  ґатунком 
Світлодари уміють-таки! 

І завжди свої досвід і вміння,
Наче пломінь, готові нести
З покоління — в нове покоління,
Від порогу — в широкі світи.

Це й дитина маленька второпа,
Хто не знав, — запевняємо враз: 
В нас — Європа, найсправжня Європа.
Тож, Європо, you are welcome до нас! 

3.
Б’є джерельцем, сонечком цвіте
Наша юнь щаслива, галаслива.
Радості проміння золоте
Скрізь шумить, неначе літня злива.

Не минай же, радосте-відрадо,
Зупинись на хвильку ще!.. Та… ні:
Десь у недалекій далині
Б’є в серця підступна канонада,

Забирає батька у дітей
Бойовище дике і трикляте.
Але ж ти на те і — Прометей,
Щоб вогнем той морок розганяти,

Щоби ділом рід свій боронить
Й віддавати честь своєму стягу,
Небеса молити за звитягу
І святим вклонятися щомить…

4.
Ми — Прометеї нової доби,
Міцні, як сталь, несхитні, мов дуби,
І доля нам судилася — іскриста.
Аж небеса всміхаються до нас,
Бо це — наш день, наш осіянний час,
Наш ювілей — Братерства й Товариства!  

Ростислав БАЛЕМА.

ПРОМЕТЕЇ НОВОЇ ДОБИ
(тетраптих)
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Поетичним перомПрестиж Компанії

Вимога часу перетворила інформаційні системи 
Компанії із допоміжних у складову циклу розвитку 
бізнес-процесів щодо двох груп — допоміжних та 
основних. Допоміжні процеси (сommodities) — це 
бізнес-процеси, що не впливають на комерційний 
успіх Компанії та споживачів, але є необхідними для 
управління бізнесом та забезпечення його функці-
онування. Основні процеси (core processes) — ті 
процеси, які створюють цінність для споживача, 
забезпечують прибуток Компанії та її подальший 
розвиток. 

Саме за рахунок використання передових інфор-
маційних технологій та систем Компанія забезпечує 
належний рівень розвитку системи управління, ре-
жим роботи й продуктивність яких орієнтовані на 
прозорість та обґрунтованість у виробленні страте-
гічних рішень. 

Найбільш розвинуті системи управління орієн-
товані на оперативне використання інформації для 
прийняття управлінських рішень щодо всієї діяль-
ності Компанії. 

Що ми маємо на увазі, коли говоримо про розви-
нуту систему управління?

Це система управління, що:
інтегрується у діяльність Компанії на усіх її рів-

нях, починаючи із топ-менеджменту і закінчуючи 
безпосередніми виконавцями процесів, в тому чис-
лі технологічних процесів; 

націлена на постійне удосконалення виробничої 
діяльності, пошуку областей для удосконалення, а 
не на формальне отримання «сертифікату відповід-
ності»;

функціонує у відповідності до стратегічних цілей 
Компанії, включаючи усі стратегічні напрямки.

Однією із характеристик розвинутої системи 
управління є впровадження стандартів та систем за 
різними напрямками діяльності, наприклад: 

– система екологічного керування у відповід-
ності до стандарту ДСТУ ISO 14001:2006 «Система 
екологічного керування. Вимоги та настанови для 
застосування»;

– система управління гігієною та безпекою 
праці у відповідності до стандарту ДСТУ OHSAS 
184001:2010 «Системи управління гігієною та без-
пекою праці. Вимоги»;

– система енергетичного менеджменту у від-
повідності до стандарту ISO 50001:2011 «Системи 
енергетичного менеджменту»;

– впровадження стандартів, що не потребують 
сертифікації, але значно впливають на рівень задо-
воленості споживачів та інших зацікавлених сторін: 
ДСТУ 10002:2007 «Задоволеність замовників», ДСТУ 
ISO 10001:2013 «Задоволеність замовників. Наста-
нови щодо кодексів поведінки для організацій».

Важливим аспектом є коректне об’єднання цих 
систем. Тобто не впровадження окремо діючих 
систем із власними настановами та принципами, а 
розвиток нових напрямків на базі діючої системи 
управління Компанії.

Інноваційні ідеї, пропозиції про поліпшення в 
процесі функціонування цілісної системи управ-
ління визначаються та вбудовуються в структуру 
інформаційних технологій та систем, забезпечуючи 
постійний та сталий розвиток Компанії та системи 
управління в цілому.

Суттєву роль у побудові ефективної та розви-
нутої системи управління відіграє рівень впрова-
дження процесного менеджменту та фундамен-
тальних концепцій Європейської Моделі Ділової 
Досконалості, впровадження збалансованої систе-
ми показників. І тут неможливо оминути інформа-
ційні системи, оскільки моделювання бізнес-про-
цесів здійснюється саме за допомогою системи 
бізнес-моделювання, узгодження моделей біз-
нес-процесів, регламентів процесів за допомогою 
web-публікацій, побудова системи збалансованих 
показників базується також на системі бізнес-мо-
делювання.

Особлива увага приділяється виділенню показ-
ників бізнес-процесів, їх узгодженню та інтеграції у 
загальну систему. 

Завдяки використанню системи бізнес-моделю-
вання забезпечується можливість відображення 
стратегічних карт, побудова взаємодії між цілями 
та показниками процесів, відображення впливу і 
залежності цілей та інтеграція показників в залеж-
ності від перспектив збалансованої системи показ-
ників.

Отже, створення єдиної інформаційної системи, 
поступова інтеграція інформаційних ресурсів Ком-
панії забезпечує централізовану обробку та збере-
ження важливої інформації, забезпечує основу для 
наступної автоматизації процесів та сталого розви-
тку Компанії.

Основою системи управління є сукупність її еле-
ментів, а саме: місія, стратегія, моделі бізнес-проце-
сів, організаційна структура, суб’єкти діяльності та 
система цілей, показників.  Тому сукупність інфор-
маційних технологій, тобто інформаційна система 
(інтегровані інформаційні ресурси) є зовнішнім 
шаром, певною оболонкою, без якої не можливе 
життя розвинутої системи управління.

Варто зазначити і зворотню сторону 
взаємозв’язку між системою управління та інфор-
маційними системами. Якісні, оптимізовані моделі 
бізнес-процесів є основою для подальшої автома-
тизації діяльності Компанії, розвитку інформацій-
них технологій та інформаційних систем. 

Зв’язок між елементами системи 
управління підприємства та інтегрованими 

інформаційними системами

Важливим аспектом використання інтегрованих 
інформаційних систем є підтримка виконання усіх 
функцій циклу PDCA власників бізнес-процесів, 
тобто планування — організація — контроль — 
аналіз та удосконалення діяльності. 

Інтегровані інформаційні системи, як складова 
системи управління, повинні відповідати таким за-
гальним принципам як системність, керованість, 
масштабованість.

Звичайно, побудова та підтримка саме інтегро-
ваної інформаційної системи є досить складним у 
вирішенні завданням. Воно (завдання) потребує 
значних зусиль персоналу та витрат ресурсів. Тому 
інформаційні системи втратили своє дискретне 
значення та допоміжну роль і стали важливими ін-
струментами, що забезпечують ефективну роботу 
всієї Компанії.

Комплексне сприйняття системи управління, по-
стійний її розвиток, інтеграція системи управління 
та інформаційних технологій забезпечують саме 
ті рішення, що здатні вивести Компанію на якісно 
новий рівень розвитку та відповідно вплинути на 
рівень задоволеності Споживачів та інших зацікав-
лених сторін.

Ярослав ПЕТРУСИК, 
заступник генерального директора —

директор з розвитку управління 
та інформаційних технологій.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
Якість

(Закінчення. Початок на стор.1)

Сучасний етап  розвитку акціонерного товариства 
“Хмельницькобленерго” характеризується динаміч-
ними позитивними зрушеннями в умовах господарю-
вання та управління. Це — застосування  процесного 
менеджменту, системи  управління  якістю у відповід-
ності  до міжнародних та державних стандартів ISO, 
ДСТУ, OHSAS, досягнення 100% і більше розрахунків 
з Енергоринком  за  куповану електроенергію та  зі 
споживачами за використану електроенергію, впро-
вадження ефективних організаційно-технічних за-
ходів  щодо недопущення понаднормативних витрат 
та зменшення технологічних  витрат  електроенергії, 
підвищення  рівня обслуговування споживачів до 
європейського, отримання  позитивних  фінансових 
результатів  навіть  в умовах економічної кризи за-
вдяки розроблених менеджментом Компанії на чолі 
з Генеральним  директором  Олександром  Шпаком  
та  впроваджених  антикризових  заходів. Останнім 
часом вiдбулося значне зростання власного капiталу 
“Хмельницькобленерго”, що є позитивною тенденцiєю 
у розвитку акціонерного товариства, підвищує його 
кредитоспроможність, дає змогу і надалі оптимізува-
ти структуру капіталу. Оптимізація структури джерел 
капіталу відіграє досить важливу роль у розвитку акці-
онерних товариств, оскільки реальна величина майна 
як забезпечення за зобов’язаннями товариства ви-
значається величиною чистих активів, тобто активів, 
сформованих за рахунок власного капіталу. 

Результати роботи акціонерного товариства  зале-
жать не лише від здатності менеджменту раціонально 
використовувати наявні ресурси, а й від спроможно-
сті своєчасно реагувати на зміни зовнішнього середо-
вища. Постійний розвиток та вдосконалення органі-
заційної структури  акціонерного товариства, зміни в 
зовнішньому середовищі та необхідність адаптації до 
мінливих умов функціонування вимагають якісно но-
вого підходу до визначення його ефективності.

Компанiя  “Хмельницькобленерго” постійно праг-
не  до  удосконалення   корпоративного  управлiння  
в  iнтересах  акцiонерiв,  проведення   успіш-
ної дивiдендної  полiтики, пiдвищення  курсової  
вартостi  акцiй та капіталізації, прозорості  розкриття  

інформацiї  про стан  своєї  дiяльностi. Незмінною є 
стратегія, спрямована  на повне задоволення  потреб 
споживачів електроенергії під гаслом “Споживач — 
найвища цінність Компанії”, та  використання  в  сис-
темі  управління  принципів  європейської  моделі  
ділової досконалості, яка будується на засадах задо-
волення  інтересів в першу чергу клієнтів, виробників 
електроенергії, персоналу, акціонерів та суспільства. 
В усіх районах електромереж створено сервісні цен-
три та пункти обслуговування європейського рівня з 
метою максимального задоволення потреб спожива-
чів електроенергії.   

Важливим  для  акціонерного товариства є  узгод-
ження цілей діяльності акціонерного товариства з усі-
ма учасниками корпоративних відносин, що підвищує 
стійкість та розширює перспективи функціонування 
Товариства, сприяє динамізму розвитку і підвищенню 
ефективності його  діяльності. 

За  критеріями  успішності  бізнесу “Хмельницько-
бленерго”—  одна з  найкращих компаній  України, 
про що свідчать престижні відзнаки та  нагороди: 
включення  упродовж  двадцяти  років до рейтингу 
“ТОП-100” та  отримання  відзнак  у  всеукраїнських  
та  міжнародних  конкурсах, таких  як “Золота торгова  
марка”, “100 кращих товарів  України”, “Лідери ХХІ сто-
ліття”, “Кращі  платники  податку”, “Кращі підприємства 
України”, “Лідер паливно-енергетичного комплексу 
України”  тощо, а Генеральний  директор  Олександр 
Шпак, Заслужений енергетик України, є переможцем  
конкурсу  “Лідер  паливно-енергетичного  комплексу 
України” як кращий топ-менеджер,  неодноразовий  
учасник рейтингу  “100  кращих топ-менеджерів  Укра-
їни”,  нагороджений  високими державними нагорода-
ми — орденом “За заслуги” ІІ та ІІІ ступенів та багатьма 
іншими нагородами.  Таких успіхів “Хмельницькобле-
нерго” досягнуло завдяки лідерським  якостям та про-
фесіоналізму  керівника Олександра Шпака, якому 
притаманні  такі  риси  як  відповідальність, стратегіч-
не мислення  та творчий  підхід, який  зумів об’єднати  
менеджмент  на  виконання  поставлених цілей, гене-
рувати нові  ідеї, спрямовані на суттєві позитивні змі-
ни, впровадження новітніх  технологій  в енергетиці  
та  покращення  кінцевих  результатів  діяльності.  

Запровадження ефективної системи корпоратив-
них відносин сприяє прозорості акціонерного това-
риства, розкриття публічної  інформації,  підзвітності 
органів управління і його акціонерів. Це є запорукою 
довіри інвесторів — як вітчизняних, так й іноземних, 
— і приводить до стабільної роботи, отримання пози-
тивних показників  діяльності, належної сплати  подат-
ків до бюджету, диверсифікації бізнесу. У “Хмельниць-
кобленерго” взаємовідносини  з акціонерами  базу-
ються на відповідних умовах  чинного законодавства  
із  додержанням  захисту прав акціонерів та засадах 
корпоративного управління. Постійно проводиться 
робота  з акціонерами як персонально, так і через за-
соби масової інформації.

Акціонерним  товариством  “Хмельницькобленер-
го” пройдено  двадцятирічний  шлях  розвитку. За-
вдяки  використанню  сучасних  методів  організації та  
управління виробництвом,  якісного обслуговування  
споживачів, запровадженню  новітніх  схем  передачі  
і  постачання  електроенергії, автоматизованих проце-
сів  обліку  електроенергії, постійним  пошукам  най-
більш  ефективної  стратегії  та   напрямків розвитку  
Товариством  досягнуто  значних успіхів для  належно-
го  забезпечення  інтересів  акціонерів.  

Без ветеранів  енергетики, які  внесли вагомий  
вклад в розвиток Товариства  та фундамент її виробни-
чої бази, не було би сьогоднішніх досягнень, самовід-
даною  працею справжніх  професіоналів енергетики  
було  закладено  основи  сучасної   енергетичної галузі 
і компанії “Хмельницькобленерго”. 

Перед акціонерним товариством “Хмельниць-
кобленерго”  стоять   важливі   задачі — перехід  до  
більш  досконалої  форми   діяльності акціонерного 
товариства,  підвищення  рівня  корпоративної  куль-
тури,  що в свою чергу сприяє  підвищенню показни-
ків  ефективності  управління  акціонерним  капіталом,  
збільшенню капіталізації (ринкової вартості), прирос-
ту  дивідендів  та  вартості акцій, а це є стимулом  для  
залучення  іноземних  інвестицій, сприяння  довіри  з 
боку акціонерів та інвесторів.   

Лариса ПОЛОНЕВИЧ, 
начальник відділу 

корпоративного управління.

ЕТАПИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»                          
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З історії електроенергетики краю

Післявоєнна енергетика Поділля розпочалася з відновлення 
зруйнованого фашистами електрогосподарства. Хмельницька 
область була звільнена від фашистської окупації навесні 1944 
року. В місті Проскурів була підірвана і спалена дизельна елек-
тростанція. Місто було повністю знеструмлене. Спалені і розгра-
бовані електростанції в містах Шепетівка, Ізяслав, Старокостян-
тинів, Волочиськ, Городок, Дунаївці. Та незважаючи на труднощі, 
до осені 1944 року в області вже працювало 85 електростанцій 
та електроустановок загальною потужністю 8500 кВт, що склало 
58% довоєнного рівня. На Проскурівській ЕС вдалося відновити 
роботу одного локомобіля потужністю 142 кВт. В 1945 році було 
побудовано приміщення локомобільної ЕС і встановлено ще 
один агрегат з генератором 460 кВт. Паралельно тривала відбу-
дова дизельної електростанції.

В 1947 році до Проскурова прибуває іноземна допомога 
— два англійських парових котли потужністю по 10,5 т/год. та 
турбогенератори — два по 500 кВт і два по 550 кВт — і розпо-
чинається будівництво паротурбінної електростанції. Під неї 
було виділене напівзруйноване двоповерхове приміщення хар-
чокомбінату (територія теперішнього департаменту ВЕМ).

Перший котлоагрегат з двома турбогенераторами потужніс-
тю по        500 кВт введений в експлуатацію в 1949 році. Другий 
котел як резервний — в 1950 році. Два турбогенератори по 550 
кВт були введені в експлуатацію в кінці 1950 року. Нова ПТЕС 
працювала паралельно з відновленою на той час дизель-локо-

мобільною ЕС. Загальна потужність двох електростанцій на той 
час складала 3300 кВт.

На початку 60-х років стрімкий розвиток промисловості у 
Хмельницькому (будівництво трансформаторного заводу) ви-
кликав необхідність нарощування генеруючих потужностей. 
Оперативним вирішенням цієї проблеми було встановлення 
енергопоїздів. В 1957 році на території ПТЕС змонтований пер-
ший енергопоїзд потужністю 4000 кВт. До 1963 року на рейки 
було поставлено ще 3 енергопоїзди. Загальна потужність всіх 
енергопоїздів склала 14000 кВт.

В 1957 році за рішенням Подільського Раднаргоспу створю-
ється Вінницький енергокомбінат, якому були підпорядковані 
Хмельницька, Кам’янець-Подільська, Шепетівська, Ізяславська 
і Старокостянтинівська електростанції і електрогосподарства 
цих міст.

Початком будівництва високовольтних ЛЕП і ПС (1949 р.) в на-
шій області була лінія 35 кВ від Шепетівської ПТЕС до м. Славута і 
Славутська ПС 35/6 кВ потужністю 1000 кВА. В березні 1959 року 
був створений Славутський так званий «сетевой район», попе-
редник пізніше створених РЕМів, на самостійному балансі. Він 
був підпорядкований РЕУ «Вінницяенерго» (колишній енерго-
комбінат).

В липні 1961 року першою в області введена в експлуатацію 
ЛЕП 110 кВ Рівне — Славута і Славутська ПС 110 кВ потужністю 
7,5 тис. кВА, а вже до кінця року введена в дію ЛЕП 110 кВ Славу-

та — Шепетівка. Не менш знаменна подія відбулась в грудні 
1962 року — введення в експлуатацію ЛЕП 110 кВ Шепетівка 
— Хмельницький і ПС 110/35/10 кВ «Східна» потужністю 10 
тис. кВА. Місто Хмельницький переводиться на централізо-
ване державне енергозабезпечення.

У вересні 1962 року створюється Міністерство енергети-
ки та електрифікації УРСР, що дало поштовх до структурних 
змін в галузі енергетики. Постановою ЦК КПУ і Ради Міністрів 
України від 15.11.1962 р. № 1319 РЕУ «Вінницяенерго» (куди 
входили електрогосподарства Хмельницької області) ви-
водиться зі складу Подільського Раднаргоспу і підпорядко-
вується Міненерго України (Наказ Міністра енергетики К.М. 
Побігайла № 2 від 25.11.1962 р.). Ці рішення мали суттєвий 
позитивний вплив на подальший розвиток 
електроенергетики як усієї країни, так і По-
ділля зокрема.

В 1963 році до складу РЕУ «Вінницяенер-
го» вводиться ТЕЦ Кам’янець-Подільського 
цукрового заводу потужністю 12 тис.кВт. В 
цьому ж році закінчується будівництво ЛЕП 
110 кВ від Кам’янець-Подільської ТЕЦ до Ду-
наєвець і вводиться в дію Дунаєвецька ПС 
110/35/10 кВ потужністю 7,5 тис. кВА.

В 1964 році введена в експлуатацію ЛЕП 
110 кВ Дунаївці — Ярмолинці і Ярмолинець-
ка ПС 110/35/10 кВ потужністю 6,3 тис. кВА, 
а також відпайки від ЛЕП 110 кВ Шепетівка 
— Хмельницький до Старокостянтинівської 
та Красилівської ПС 110 кВ. ЛЕП 110 кВ від 
Хмельницької ПС «Східна» до Ярмолинець-
кої ПС 110/35/10 кВ замкнула зв’язок між 
містами Рівне і Кам’янець-Подільський через 
Хмельницький.

Все ж таки Рівненські електромережі РЕУ 
«Львівенерго» не могли повністю задоволь-
нити зростаючі потреби споживачів Хмель-

ницької області, тому були встановлені обме-
ження в години максимальних навантажень. Цю проблему ви-

рішували енергопоїзди Хмельницької ПТЕС, Шепетівська ПТЕС і 
решта дрібних ЕС Хмельниччини.

12 липня 1965 р. на базі Хмельницької ПТЕС утворено Хмель-
ницьке підприємство електричних мереж (Наказ по РЕУ «Вінни-
цяенерго» № 125 на основі наказу Міненерго УРСР від 05.07.1965 
р. № 195 і розпорядження Ради Міністрів УРСР від 22.06.1965 р. 
№ 750).

До складу Хмельницького ПЕМ увійшли:
— Кам’янець-Подільська ТЕЦ потужністю 12 тис.кВт;
— Хмельницький міський РЕМ;
— Кам’янець-Подільський міський РЕМ;
— Шепетівський РЕМ зі Славутською дільницею електроме-

реж.
30 червня 1966 року введена в експлуатацію ЛЕП 330 кВ Ві-

нниця — Хмельницький і підстанція «Західна» потужністю 125 
тис. кВА, а до кінця 1966 року завершене будівництво ЛЕП 330 
кВ Хмельницький — Тернопіль — Бурштин. Із вводом в екс-
плуатацію цих ЛЕП було завершення створення єдиної енер-
госистеми України. Результатом будівництва високовольтних 
ЛЕП і підстанцій 110 і 35 кВт стало те, що всі 20 районів області 
отримали централізоване енергопостачання, а в 1967 р. були за-
криті і демонтовані всі енергопоїзди в Хмельницькому, Кам’янці-
Подільському і Городку та більшість дрібних, не економічних 
електростанцій районних центрів.

Із вводом в дію третього автотрансформатора (1974 р.) потуж-
ність Хмельницької ПС 330 досягла 375 тис. кВа. А в 1975 р. закін-
чено будівництво ЛЕП 330 кВ Чернівці — Кам’янець-Подільський 
і ПС  330/110/35 потужністю 125 тис. кВт.

У березні 1978 р. Хмельницьке підприємство електромереж 
реорганізоване в Хмельницьке південне підприємство електро-
мереж, до складу якого увійшло дев’ять районів електромереж 
південної частини області та два міських райони — Хмельниць-
кий та Кам’янець-Подільський.

29 грудня 1995 р. наказом Міненерго України № 241 Хмель-
ницьке південне підприємство електромереж перейменоване в 
Хмельницькі Південні електромережі.

21 травня 1994 р. вийшов Указ Президента України Леоніда Кравчука № 282/95 «Про 
заходи щодо ринкових перетворень в галузі електроенергетики України». Мета його — 
надійне забезпечення економіки та населення України електроенергією та підвищення 
ефективності роботи електроенергетичної галузі в ринкових умовах. А майже через рік, 
4 квітня, виходить Указ Президента України Леоніда Кучми «Про структурну перебудову 
в електроенергетичному комплексі України». Згідно з ним Міненерго України до 1 липня 
1995 року має утворити, зокрема, державне підприємство «Енергоринок» на базі наці-
онального диспетчерського центру електроенергетики України. А на базі енергопоста-
чальних об’єднань і підприємств — державні акціонерні енергопостачальні компанії.

21 квітня 1995 р. Міненерго України публікує наказ № 75 «Про структурну перебудо-
ву та підготовку до корпоратизації виробничого енергетичного об’єднання (ВЕО) «Ві-
нницяенерго». Відповідно до цього наказу, зі складу ВЕО «Вінницяенерго» виводяться 
Тернопільське та Чернівецьке обласні підприємства електромереж, Хмельницьке Пів-
денне та Північне підприємства електромереж та Кам’янець-Подільська ТЕЦ. Всі три 

Хмельницьких підприємства об’єднуються в одне державне енергетичне підприємство 
під назвою «Хмельницькобленерго», яке стає правонаступником стосовно майна прав і 
зобов’язань цих підприємств.

І нарешті 17 серпня 1995 р. публікується наказ Міненерго України № 157 «Про створен-
ня Державної акціонерної енергопостачальної компанії (ДАЕК) «Хмельницькобленерго» 
у складі Південного та Північного підприємств електромереж та Кам’янець-Подільської 
ТЕЦ.

Головою правління — директором ДАЕК «Хмельницькобленерго» призначається ко-
лишній директор Північного ПЕМ Дитюк Олександр Сергійович.

Сьогоднішня енергокомпанія ПАТ «Хмельницькобленерго» пройшла довгий шлях від 
свого зародження, становлення і виходу на сучасний рівень розвитку з часу створення 
перших електроенергетичних підприємств, розвиток яких проходив паралельно через 
підпорядкування різним галузевим міністерствам, відомствам і організаціям, злившись 
воєдино через 50 років після закінчення Другої світової війни.

ДЕРЖАВНА
КОМУНАЛЬНО-ПРОМИСЛОВА

ЕНЕРГЕТИКА КРАЮ 
Хмельницька паротурбінна електростанція, 1953 р.

Керівництво Хмельницької ПТЕС. Третій зліва — 
директор ПТЕС Микола Ігольніков Спорудження ТП 35/10 кВ Деражнянської ПТЕС, 1961 р.
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Проведена 
в тридцятих 
роках добро-

вільно-насильницька колективізація з утворенням колгоспів 
сприяла розвитку сільської електрифікації: Електроенергії по-
требували майстерні, машинно-тракторні станції, зернотоки, 
тваринницькі ферми з їхніми господарствами, млини, сільські 
клуби, колгоспні контори, лікарні, школи.

З метою централізованого управління проектуванням, будів-
ництвом і експлуатацією сільських електроджерел на початку 
сорокових років у Києві створюється Українська міжобласна 
контора МОК «Сільелектро», яка мала свої філії у Харкові та Ві-
нниці.

Плани сільської електрифікації були масштабні, але здійснен-
ня їх наштовхнулось на нестачу коштів, будівельних матеріалів і 
електроустаткування, тому просувалась ця справа вкрай повіль-
но. Розпочалася війна і зруйнувала всі намагання…

В повоєнні роки наростаючі темпи розвитку сільської елек-
трифікації вимагали роз’єднання функцій будівельників і екс-
плуатаційників. Тому наказом Мінсільгосподарства  України 
від 13 вересня 1948 р. «Про реорганізацію системи «Сільелек-
тро»» була створена Республіканська контора «Сільенерго». 
Відповідно у Вінниці створюється міжобласна контора «Сілье-
нерго», у функцію якої входило обслуговування і експлуатація 
енергооб’єктів Вінницької і Кам’янець-Подільської областей. 
Координацію діяльності «Сільелектро» і «Сільенерго» здійсню-
вало головне управління сільської електрифікації Мінсільгоспо-
дарства України.

Згодом практика довела, що будівництво ГЕС і реконструкція 
сотень водяних млинів на річках, зокрема Поділля, вимагає кра-
щої якості. Тому на початку 50-х років при міжобласних конторах 
почали утворювати дирекції з будівництва державних сільських 
ГЕС, які здійснювали функції замовника, технагляду за веденням 
обліку та звітності. Тоді й була створена дирекція з будівництва 
державних ГЕС (наказ №11 від 15 січня 1951 р.), діяльність якої 
охоплювала Кам’янець-Подільську, Тернопільську і Чернівецьку 
областей з дислокацією в місті Проскурів. Очолив дирекцію ві-
домий свого часу на Поділлі Григорій Гродський. Та вже через 
півроку наказом по Республіканській експлуатаційній конторі 
«Укрсільенерго» від 18.05.1951 р. в Проскурові організовується 
міжобласна експлуатаційна контора «Сільенерго», яка охоплює 
своєю діяльністю Кам’янець-Подільську, Тернопільську та Чер-
нівецьку області. Директором контори призначається Г.А. Грод-
ський, а дирекцію з будівництва ГЕС О.М. Голованевський.

На той час в області діяли такі енергооб’єкти і експлуатаційні 
дільниці як Новокостянтинівська, Нетішинська і Меджибіpська 
ГЕС, Кам’янець-Подільська, Нетішинська та Тернопільська екс-
плуатаційно-виробничі дільниці, а також дирекція з будівництва 
Коржівської, Цвікловської та Каменської ГЕС. Всі ці організації 
увійшли в склад контори «Сільенерго».

За 10 років своєї діяльності МОЕК «Сільенерго» спільно з між-
колгоспними радами збудували і прийняли в експлуатацію 15 
гідростанцій — 6 державних і 9 міжколгоспних. У 1958р. в Тер-
нопільській і Чернsвецькій областях були створені самостійні 
контори «Сільенерго», які набули статусу обласних.

В 1959 р. на основі наказу Міністерства сільського господар-
ства України №666-К від 17.06.1959 року «Про створення енерго-
систем» в області створюються дві енергосистеми: Цвиклівська 
— на базі Цвиклівської, Завалійської та Ніверської гідроелек-
тростанцій (01.07.1959р.) та Щедрівська — на базі Щедрівської, 
Новокостянтинівської та Меджибіжської ГЕС (01.07.1959р.). На-
чальниками енергосистем були призначені відповідно — Собко 
Григорій Георгійович та Левченко Іван Петрович.

Восени 1960 р. здана в експлуатацію Деражнянська ПТЕС (ди-
ректор Малий В.А., головний інженер Прадищук Є.І.). Наказом 
№29 від 07.02.1961 р. паротурбінна електростанція приєднуєть-
ся до Щедрівського каскаду ГЕС. У вересні цього ж року Хмель-
ницька обласна контора «Сільенерго» була реорганізована в 
Хмельницьке енергетичне експлуатаційне управління сільсько-
го господарства. Її очолли управляючий  Голованевський О.М., 
головний інженер — Кратенко Іван Іванович.

Малі та середні ГЕС і малопотужні теплові ЕС нашої області в 
свій час відіграли велику роль в електрифікації сільського гос-

подарства і дали поштовх подальшому 
розвитку галузі. В 60-ті роки потужності 
цих енергоджерел почало катастрофіч-
но не вистачати. А Деражнянська ПТЕС 
лише частково вирішувала проблеми 
окремого регіону.

Вересневий 1958 року Пленум ЦК 
КПРС дає дозвіл на підключення сіль-
ськогосподарських об’єктів до дер-
жавних електромереж. Цього вимагав 
час: ліквідація МТС і передача техніки 
колгоспом, індустріалізація сільсько-
господарського виробництва були не-
мислимі без надійного і безперебійно-
го енергопостачання.

Інтенсивне будівництво державних 
магістральних електромереж 110 кВ і 
ПС 110/35 кВ в кінці 50-х і впродовж 60 
років з півночі на південь і з заходу на 
схід пересікало Хмельниччину. Розга-
луження по території області ПЛ-35 кВ 

з відповідними регіонами ПС-35/10 кВ дало новий поштовх роз-
витку електроенергетики.

60-ті роки — це створення районів електромереж, будівни-
цтво диспетчерських пунктів і кільцювання розподільчих мереж 
для забезпечення надійного електропостачання колгоспів, рад-
госпів, тваринницьких комплексів.

Швидкі темпи будівництва і експлуатації вимагали кваліфіко-
ваного персоналу. Тому згідно з наказом Міненерго СРСР від 
30.07.1971р. в Хмельницькому енергетичному експлуатаційно-
му управлінні при Деражнянському РЕМ створюється учбово-
курсовий комбінат (наказ по ХОЕЕУСТ №146 від 31.07.1971р.). 
Його функція — підвищення кваліфікації спеціалістів сільської 
електрифікації.

Подальше нарощування темпів будівництва було обумовлене 
в 65-70-х роках наближенням 50-ти річчя встановлення Радян-
ської влади (1967 р.) та 100-річчям від дня народження В.І. Ле-
ніна (1970 р.). До цих дат ставилось завдання здійснення 100% 
електрифікації не тільки всіх населених пунктів, але й всіх дворів 
сільських мешканців. І хмельницькі будівельники та експлуата-
ційники з цим завданням впоралися. Впродовж 60-70-х років в 
області було побудовано 70 трансформаторних підстанцій 110 і 
35 кВ та 935 км ліній електропередачі напругою 110 і 35 кВ.

Паралельно з будівництвом нових ліній і підстанцій розпо-
чалась робота з прийняття від колгоспів і радгоспів на баланс 
енергоексплуатаційного управління ліній і ПС 10/0,4 кВ та збіль-
шення чисельності експлуатаційного персоналу. За показни-
ками 1967 р. було прийнято 4883 км розподільчих мереж і 560 
чоловік обслуговуючого персоналу. До мереж Хмельницького 
ЕЕУСТ було підключено 38188 електродвигунів колгоспів і рад-
госпів загальною потужністю 207,7 тис. кВт, або в середньому 67 
електромоторів на одне господарство. 

1972 рік — це рік організаційних реформувань в сільській 
енергетиці. У зв’язку із повною електрифікацією сільського гос-
подарства змінюються функції енергетичних організацій, розши-
рюється їх вплив і вагомість як в плані великої відповідальності, 
та і в плані прийняття вагомих рішень і виконання завдань. Саме 
тому 7 січня 1972 року Постанова УК КПУ і Ради Міністрів УСРС 
№4, згідно з якою Міністр енергетики і електрифікації О. Мухін 
підписав наказ №39 від 13 березня 1972 р. про реорганізацію 
Хмельницького енергетичного експлуатаційного управління 
сільського господарства в Хмельницьке обласне підприємство 

сільських електричних мереж (ХОПСЕМ).
Відповідно до наказу, дирекція з будівництва електростанцій 

і ліній електропередачі ліквідовується і передає свої функції 
створеному відділу капітального будівництва в складі підпри-
ємства. Існуючі на той час райони електромереж із самостійним 
балансом ліквідовуються і підпорядковуються підприємству 
сільських електромереж на правах цехів.

Розробляється і затверджується структура обласного підпри-
ємства. Організовується система централізованого ремонту ме-
реж і підстанцій напругою 35 кВ. Утворюються служби і відділи 
обласного підприємства у відповідності зі структурою, затвер-
дженою наказом Міненерго.

1978 рік — рік нових перетворень в галузі енергетики. У 
зв’язку зі змінами структури управління електромережами ви-
робничих енергетичних об’єднань з метою створення комплек-
сних підприємств електромереж Хмельницьке обласне підпри-
ємство сільських електромереж ліквідовується, а на його базі 
створюється Хмельницьке північне підприємство з одинадцять-
ма районами північної частини області.

З метою удосконалення структури управління дільниці місь-
ких електромереж Шепетівки і Славути вводяться в адміністра-
тивне підпорядкування цих районів електромереж. Також у 
структуру північного підприємства передається ПС-330 кВ «Ше-
петівка». Створюється служба високовольтних мереж підприєм-
ства, а на базі Славутського і Шепетівського РЕМів створюються 
комплексні високовольтні дільниці для обслуговування магі-
стральних мереж регіону. Такі ж дільниці були створені в Хмель-
ницькому і Старокостянтинові.

В травні 1996 року створено Хмельницький район магістраль-
них електричних мереж — структурний підрозділ Південно-
Західної електроенергетичної системи, який перебрав на себе 
функції служб ВВЛ Північного і Південного підприємств.

Наказом Міненерго України №241 від 29.12.1995 р. Хмель-
ницьке північне підприємство електромереж перейменоване 
на Хмельницькі Північні електромережі.

Микола ШАФІНСЬКИЙ,
завідувач музею електроенергетики 

ПАТ «Хмельницькобленерго».

Фото  з музейного архіву.

СІЛЬСЬКА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ НА ПОДІЛЛІ

Такими були ЛЕП 35 кВ у 60-х роках минулого століття

Зустріч керівництва Хмельницького обласного підприємства сільських електромереж з ветеранами війни, 
1985 р. Перший ряд: третій зліва — директор Північного ПЕМ Олександр Дитюк 

Миттєвість сільської електрифікації...
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Знай наших! Постаті

До уваги читачів 
ШАНОВНІ ЧИТАЧІ 
ГАЗЕТИ «ЕНЕРГІЯ»!

Люб’язно нагадуємо Вам, що 
чимало пізнавальної та корисної 
інформації про сьогодення і пер-
спективи ПАТ «Хмельницькобле-
нерго» Ви можете отримувати 
й на офіційному сайті Компанії 
www.hoe.com.ua та на її порталі 
www.oblenergo.km.ua, а також 
переглядаючи щотижневу пере-
дачу «Тиждень Енерго» на теле-
каналі «Поділля-Центр». До речі, 
електронні версії нових та архів-
них номерів газети «Енергія» і 
передачі «Тиждень Енерго» є до-
ступними для Вас на інтернет-ре-
сурсах Компанії.

Редакція газети «Енергія». 

Народився Петро Степанович в 1910 році на 
хуторі Непорожнівщина Яготинського району 
Київської області (за іншими джерелами на ху-
торі Тужилов у межах Яготина Переяславського 
району — Авт.)

 Хутір стояв на березі річки Малий Супій. Тут 
пройшли його юнацькі роки, звідси він ходив 
за 5 км в Яготинську школу, тут зароджувались 
його перші мрії і очікування.

Поряд з пасовиськом, куди виганяв пасти 
худобу, побудували греблю і встановили коле-
со водяного млина. З великою цікавістю малий 
Петро міг годинами роздивлятись цю конструк-
цію, спостерігаючи як вода обертає колесо. 
Можливо, вибір професії якимось чином був 
пов’язаний з дитячими враженнями.

Закінчивши школу у 1924 році, Непорожній 
поступив в Переяславську школу ФЗО, а по 
її закінченні — до Київського політехнікуму, 
де було трирічне відділення техніків водного 
господарства. Завершивши навчання, отри-
мує направлення в Таджикистан на 
будівництво іригаційних систем. 
Дев’ятнадцятирічним юнаком стає на-
чальником будівництва і експлуатації 
Ісфаринської іригаційної системи.

Отримавши професійний досвід 
на Ісфарі, П.С. Непорожній бере на-
ступний рубіж — вступає в Ленін-
градський інститут інженерів водного 
транспорту. Він отримав вищу освіту 
в 1933 році, коли вся країна була охо-
плена програмою індустріалізації. Піс-
ля демобілізації з армії займає керівні 
посади на будівництві двох гідростан-
цій і електрохімкомбінату в Узбекиста-
ні, гідростанцій у Прибалтиці.

Під час війни Петро Степанович був 
відправлений в Середньоазіатські рес-
публіки на будівництво енергооб’єктів 
для забезпечення  електроенергією 
евакуйованих із західних регіонів про-
мислових підприємств. Після війни — 
відновлення зруйнованих ГЕС та енергогоспо-
дарства для тих підприємств, що поверталися з 
Уралу в Прибалтику і Ленінград.

В 1951 році Петра Степановича призначають 
головним інженером Дніпробуду і одночасно 
головним інженером  новобудови — Каховської 
ГЕС. В жовтні 1955 року перший гідроагрегат Ка-
ховської ГЕС був приєднаний до електромереж, 
а в 1958 році гідростанція здана в промислову 
експлуатацію (після смерті П.С. Непорожньо-
го Каховській ГЕС було присвоєне його ім’я — 
Авт.)

Наприкінці 1954 р. Петро Непорожній при-
значається заступником голови Ради Міністрів 
України. На цій посаді він займався питаннями 
капітального будівництва в енергетиці, створив 
і очолив Держбуд України. Одночасно була ство-
рена Академія наук Української РСР. Держбуд 
розгорнув великі роботи з відбудови міст і всієї 
соціальної структури України.

В грудні 1958 року Петра Степановича відкли-
кають у Москву і призначають першим заступни-
ком Міністерства будівництва електростанцій. В 
країні склалася обстановка гострого дефіциту 

енергопотужностей в зв’язку з випереджаючим 
ростом енергоспоживання. Постало завдання 
різкого нарощування вводу потужностей елек-
тростанцій шляхом збільшення потужності агре-
гатів. Мова піде про встановлення блоків від 150 
до 800 МВт на високих і надкритичних параме-
трах пари. Крім забезпечення надійності і без-
пеки енергопостачання, потрібно було створити 
єдину енергосистему, побудувати кружні опорні 
генеруючі потужності і лінії електропередачі на-
пругою 500,750,1150 кВ.

Такі завдання без централізації управління 
галуззю не могли бути вирішені. Тому у верес-
ні 1962 р. створюється потужне Міністерство 
енергетики і електрифікації СРСР. Міністром був 
призначений досвідчений керівник Непорожній 
Петро Степанович. Очоливши Міненерго, Непо-
рожній приступив до реалізації своєї давньої 
ідеї — створити єдину енергосистему.

1960-1970 роки — період прискореного роз-
витку електроенергетики. Потужність ЕС за 

десятиріччя виросла з 66,7 до 166,2 млн. кВт — 
приблизно в 2,5 рази, а виробництво електро-
енергії з 292,3 до 740,9 млн. кВт∙год.

Основні напрямки розвитку енергетичного 
господарства у 80-тих роках — удосконален-
ня структури паливно-енергетичного балансу, 
тобто скорочення частки мазуту у виробництві 
електроенергії, широке використання гідрое-
нергії, в європейській частині країни — атомної 
енергії, а на Сході — за рахунок дешевого вугіл-
ля відкритого видобування. У зв’язку з цим осо-
бливого значення набуло будівництво потужних 
ТЕС у новостворених територіально-промис-
лових енергетичних комплексах Уралу і Сибіру. 
Тривало швидке формування Єдиної енергосис-
теми країни за рахунок будівництва міжсистем-
них ЛЕП-500,750 і 1150 кВ, а також розподільчих 
мереж.

Виконуючи велику програму енергетичного 
будівництва, Міненерго СРСР здійснило будів-
ництво унікальних промислових комплексів 
і заводів по всій країні. А найголовніше — під 
особистим керівництвом міністра Петра Непо-
рожнього в Радянському Союзі була створена 

Єдина енергетична система з центральним дис-
петчерським пунктом керування. За потужністю, 
надійністю, маневреністю і економічністю їй не 
було рівних в світі.

Велику державну роботу Петро Степанович 
поєднував з діяльністю в галузі науки і пропа-
ганди ідей електрифікації. Він є автором більше 
200 наукових праць. Його наукові роботи пору-
шують багато питань будівельного виробництва, 
технології і поточного обслуговування крупних 
гідротехнічних споруд, а також узагальнюють 

зарубіжний досвід будівництва та екс-
плуатації електростанцій. Непорожній 
був ініціатором запровадження про-
фесійного свята Для енергетика з 1966 
року в пам’ять про день прийняття 
плану ГОЕЛРО 22 грудня 1920 року на 
восьмому Всеросійському з’їзді Рад.

Відданістю справі, практичним 
розумом, глибокими знаннями і ви-
сокою працездатністю він заслужив 
беззаперечний авторитет у вчених-
дослідників, проектантів, пошуковців, 
а головне — у будівельників, монтаж-
ників, експлуатаційників ТЕС, ГЕС, АЕС, 
енергосистем. Особливо слід відміти-
ти особисті якості Петра Степанови-
ча. Він був людиною прекрасної душі, 
добрим і турботливим. Це людина-ле-
генда. Під його майже чвертьстолітнім 
керівництвом була практично створе-
на вся енергетика країни. Всі стани її 

розвитку пройшли через його серце. Багато до-
велось пережити йому важких ситуацій і часто 
несправедливих звинувачень.

П.С. Непорожній виховав чимало талановитих 
учнів, висококваліфікованих спеціалістів і керів-
ників. Невтомна державна, інженерна, науко-
ва і громадська діяльність Петра Степановича 
відзначена високими урядовими нагородами: 
чотирма орденами  Леніна, орденом «Знак По-
шани», орденами Жовтневої Революції і Трудо-
вого Червоного Прапора,  орденами іноземних 
держав. Він — лауреат Ленінської премії.

Після виходу у відставку в 1985 році до остан-
нього дня продовжував працювати, очолюючи 
Раду ветеранів-енергетиків Росії, завжди чуйно 
відносився до проблем енергетиків і багато ро-
бив для підтримки їх матеріального становища. 
Турбувався про збереження єдиної енергосис-
теми. Його думки були про майбутнє електро-
енергетики, про загрозу її розвалу —подібно 
тому, що сталося в інших галузях промисловості.

Помер Петро Степанович Непорожній 9 липня 
1999 року на 88 році життя. Похований у Москві.

Микола ШАФІНСЬКИЙ.

Цьогорічне літо подивувало нас своїми екстремально висо-
кими температурами. Схоже на те, що й прийдешня осінь може 
видатися досить спекотною. Тож пропоновані поради щодо пово-
дження в умовах аномальної спеки неодмінно стануть вам, ша-
новний читачу, в нагоді: 

• підтримуйте прохолодну температуру повітря в приміщенні. Вдень 
закривайте вікна, завішуйте їх темними шторами, особливо якщо вікна 
виходять на сонячну сторону. Відкривайте вікна на ніч (якщо це без-
печно), коли температура повітря на вулиці нижча, ніж у приміщенні;

• якщо ваше житло обладнане кондиціонером, закривайте вікна та 
двері;

• деяке полегшення можуть принести електричні вентилятори, але 
вони можуть не врятувати від теплових захворювань, коли температу-
ра повітря вище 35°С;

• намагайтеся не перебувати на спеці;
• не виходьте на вулицю в найспекотніший час доби;
• переходьте в найпрохолоднішу кімнату в будинку чи квартирі, осо-

бливо на ніч;
• не залишайте дітей і тварин у припаркованих транспортних засо-

бах;
• не допускайте перегріву тіла, пийте достатню кількість рідини;

• робіть холодні компреси, ван-
ночки для ніг або обгортання, 
використовуйте мокрі холодні 
рушники, обтирайте тіло прохо-
лодною водою;

• приймайте прохолодний душ 
або ванну;

• носіть легкий і вільний одяг з натуральних тканин. Виходячи на ву-
лицю, надягайте капелюх або кепку, сонцезахисні окуляри;

• дотримуйтесь питного режиму, уникаючи солодких і алкогольних 
напоїв;

• якщо хтось із ваших знайомих піддається ризику для здоров’я у 
зв’язку з аномальною спекою, допоможіть їм отримати необхідну до-
помогу і рекомендації. Літніх і хворих самотніх людей необхідно від-
відувати не рідше 1 разу на добу;

• якщо пацієнт приймає будь-які ліки, порадьтеся з його лікарем і 
уточніть, як ці ліки впливають на терморегуляцію і водний баланс ор-
ганізму.

Андрій МАКАРОВ,
провідний інженер служби 

з питань цивільного захисту.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В УМОВАХ АНОМАЛЬНОЇ СПЕКИ
Запобігти, врятувати, допомогти

Лист у номер 

ЩИРО ДЯКУЮ!
Висловлюю велику вдячність генераль-

ному директору ПАТ «Хмельницькобле-
нерго» Шпаку Олександру Леонідовичу, 
усім колективам РЕМ, а також Департамен-
ту розподільчих мереж,  Дирекції  Товари-
ства за виявлену чуйність та щирість,  за 
те, що відгукнулись у біді, яка несподівано 
мене спіткала, та знайшли можливість до-
помогти коштами на проведення складної 
операції з відновлення травмованої руки.  
Найголовніше, що є вже покращення, але 
ще необхідно зробити не одну  операцію.

Дякую вам за вашу турботу та підтримку 
і бажаю усім всього найкращого!

Руслан ЦУРКАН,
електромонтер з вимірювань 

Чемеровецького РЕМ.

УКРАЇНЕЦЬ, МІНІСТР, ТВОРЕЦЬ ЄДИНОЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ СРСР
13 липня нинішнього року виповнилося б 105 літ від дня народження Непорожнього 

Петра Степановича — Міністра енергетики СРСР, відомого вченого, професора, доктора 
технічних наук, члена-кореспондента АН СРСР, автора багатьох фундаментальних праць 
і монографій.

КОМПАНІЯ ПАТРІОТІВ
У службі високовольтних ліній Департа-

менту високовольтних електромереж уже й 
не пригадають достеменно, чия то була ідея. 
Головне, що всім припала до душі.

Задумано — зроблено.  Металеву опо-
ру № 140 типу П-6 ПЛ-110 кВ «Хмельницька 
330-Западинці», розташовану на пересіченні 
з автотрасою «Хмельницький — Старокос-
тянтинів», пофарбували в патріотичні жовто-
блакитні кольори.

Фахівці з бригади старшого майстра СВЛ 
35-110 кВ Бориса Чубатька результатами 
своїх старань задоволені. Кажуть: хай люди 
звіддаля бачать, що «Хмельницькобленерго» 
— компанія патріотів!

Ростислав БАЛЕМА.
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