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конференція

За пропозицією ПАТ «Хмельницькобленерго» на базі 
Ярмолинецького РЕМ відбулася науково-практична кон-
ференція «Розподільчі мережі 0,4-35 кВ як складова час-
тина локальних електроенергетичних систем майбутньо-
го». Співорганізаторами цього представницького заходу ви-
ступали Науково-технічна спілка енергетиків та електротехні-
ків України, Львівська регіональна НТСЕ України (упорядник), 
Мінпаливенерговугілля України, НКРЕКП, ПАТ «Хмельницьк-
обленерго», ПрАТ «Укрзахіденергопроект», НУ «Львівська 
політехніка», Інститут мікропроцесорних систем керування 
об’єктами електроенергетики (ІМСКОЕ).

На конференцію було запрошено головних інженерів, тех-
нічних директорів, начальників та фахівців електротехнічних 
служб обласних енергопостачальних компаній, електростан-
цій, а також головних енергетиків та електриків промислових 
підприємств, залізниці, метрополітену, нафтогазового комп-
лексу. Участь у ній взяли також фахівці з Польщі, Китаю та ін-
ших країн.

У своїх доповідях провідні науковці Науково-проектного 
центру розвитку ОЕС України, НУ «Львівська політехніка», НТУ 
«Харківський політехнічний інститут», НТУУ «КПІ», Вінницько-
го національного технічного університету, Національної мета-
лургійної академії України (м. Дніпропетровськ) глибоко про-
аналізували проблеми модернізації мереж 0,4 – 35 кВ та сфор-
мулювали пропозиції щодо їх вирішення. Було обговорено 
виклики, що виникають у процесі переведення розподільчих 
мереж на 20 кВ, та перспективи такого нововведення загалом. 

Вітчизняні фахівці у галузі енергетики у ході презентацій 
виробів та технологій від ПАТ «ЛьвівОРГРЕС», ПАТ «ЗАВОД 
ПІВДЕНЬКАБЕЛЬ», ПрАТ «Укрзахіденергопроект», ТОВ «Енер-
готест» (Польща) та інших підприємств ознайомилися з найсу-
часнішими досягненнями науки й мікропроцесорної техніки з 
питань діагностування стану ізоляції, створення селективних 
захистів від однофазних замикань на землю (ОЗЗ), методів і 
способів експлуатації мереж, захисту від перенапруг тощо. 

Упродовж третього дня конференції її учасники з вели-
кою цікавість відвідали кілька енергооб’єктів-«візитівок» 
ПАТ «Хмельницькобленерго» — Сервісний центр, ПС 110/10 
кВ «Прибузьку», РП-2 у Хмельницькому; Сервісний центр 
Дунаєвецького РЕМ; ПС 110/35/10 «Південну» у Кам’янці-
Подільському.

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора. 
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ХТО ПЕРШІСТЬ ВЕДЕ, 
ХТО — ПОЗАДУ БРЕДЕ 
Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за дев’ять місяців 2016 року

Відділ оперативної інформації та звітності
Дирекції комерційної.

знай наших!

ювілей

Як повідомила служба з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та екології ПАТ 
«Хмельницькобленерго», відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту на 2016 
рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6.04.2016 року №269-р, 
18-19 жовтня цього року у Кам’янці-Подільському під керівництвом ДСНС України було про-
ведено збори з керівниками підрозділів з питань цивільного захисту місцевих органів вико-
навчої влади та територіальних органів ДСНС.

Представники ПАТ «Хмельницькобленерго» взяли участь у показовому засіданні регіо-
нальної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на тему: 
«Реагування та організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного ха-
рактеру, пов’язаної зі складної метеорологічною обстановкою». Під час засідання комісії ПАТ 
«Хмельницькобленерго» як спеціалізована служба енергетики області відзначена за найкра-
щу підготовленість до дій з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру.

Фахівцями центрального апарату ДСНС України було перевірено також готовність аварійно-
ремонтної бригади Кам’янець-Поділь ського РЕМ до виконан-
ня завдань в осінньо-зимовий період 2016/2017 рр., її оснаще-
ність відповідним інструментом та теплим одягом. Здійснено 
перевірку утримання захисної споруди (укриття) цивільного 
захисту РЕМ у відповідності до вимог нормативних докумен-
тів. Відмічено високу вимогливість очільника ПАТ «Хмельницьк-
обленерго» О. Козачука до керівників відокремлених підроз-
ділів у вирішенні та реалізації питань цивільного захисту, його 
належну увагу до цього напрямку роботи.

За високі показники в сфері цивільного захисту керівник 
Кам’янець-Подільського РЕМ Г. Грубі відзначений Почесною  
грамотою начальника цивільного захисту — Кам’янець-
Подільського міського голови.

Прес-служба 
ПАТ «Хмельницькобленерго».

Назва РЕМ Енергозбутова 
діяльність Охорона праці Загальний 

рейтинг

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

І В СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ — 
СЕРЕД НАЙКРАЩИХ

21 жовтня Хмельницький міський РЕМ 
святкував 55-ти річчя від дня його засну-
вання. 

Хмельницький міський район електрич-
них мереж, створений у вересні 1961 року 
на базі дільниці з обслуговуванню ТП-10/0,4 
кВт, ПЛ-10/0,4кВт, спершу був підпорядкова-
ний підприємству «Електростанція». 12 лип-
ня 1965 року «Електростанцію» прийнято 
у Хмельницьке підприємство електричних 

мереж. Першим начальником 
Хмельницьких міських елек-
тричних мереж був призначе-
ний почесний енергетик Украї-
ни Даукшис Мирон Йосипович. 

З перших днів створення 
підприємства персонал брав 
участь у будівництві ТП/РП, ПЛ 
та КЛ 10/0,4кВ м. Хмельницько-
го. Почалося спорудження під-
станцій «Східна», «Центральна», 
«Хмельницька 330». За рік буду-
вали близько 120-130 км елек-
тричних мереж. Виконували ро-
боти з переведення кабельних 
електричних мереж 6 кВ на напругу 10 кВ. Бу-
дували генератор на 2500 кВА на місцевому 
цукровому заводі. 

Начальниками (директорами) Хмельниць-
кого міського району електричних мереж у 
різні роки були:

З 1961р. по 1977р. — Даукшис М.Й.
З 1977р. по 1987р. — Гарбузенко М.М.
З 1987р. по 1994р. — Демура В.А.
З 1994р. по 2000р. — Луцишин Г.У.
З 2000р. по 2005р. — Степанюк А.Г.
З 2005р. по 2015р. — Босий А.П.
З 2015р. по теперішній час — Олійник С.В.
Хмельницький міський район електро-

мереж є одним із життєво важливих, страте-
гічних підприємств обласного центру. Нині 
колектив Хмельницького МРЕМ обслуговує: 
ПЛ-10кВ — 20 шт. протяжністю 109 км; ПЛ-
0,4кВ — 342 шт. протяжністю 524 км; КЛ-10кВ 
— 228шт. протяжністю 488 км; КЛ-0,4кВ — 
1095 шт. протяжністю 288 км; ПС 10/0,4 кВ — 
431 шт. потужністю 285,3 МВА; РП 30 шт. по-
тужністю 17,493 МВА.

Загалом по місту за останні 5 років введено 
в експлуатацію понад 50 трансформаторних 
підстанцій потужністю близько 27 МВт. Вико-
нане технічне переоснащення РП-2 із застосу-

Хмельницькому
міському РЕМ — 

ванням пристроїв телемеханіки та телесигна-
лізації. Прокладено КЛ-10 кВ до РП-5, ТП-446, 
РП-20,21 та закінчуються будівельно-монтажні 
роботи з введення в експлуатацію РП-60. 

Зараз колектив Хмельницького МРЕМ зай-
має 4 місце в рейтингу серед районів електро-
мереж ПАТ «Хмельницькобленерго». У цьому 
році він посів перше місце на обласних змаган-
нях на звання «Краща бригада за професією». 
Працівники цього відокремленого підрозділу 

Товариства також беруть активну участь у спор-
тивних змаганнях. Так, команда Хмельницького 
МРЕМ виборола третє місце у цьогорічній об-
ласній Спартакіаді працівників енергетики та 
електротехнічної промисловості. 

З нагоди 55-річного ювілею Хмельницько-
го МРЕМ відбулися урочистості, під час яких 
найкращих працівників підрозділу відзна-
чили очільник ПАТ «Хмельницькобленерго» 
Олег Козачук, Хмельницький міський голова 
Олександр Симчишин, голова обласної галу-
зевої профспілки Людмила Вільчинська.

Адміністрація та колектив Хмельниць-
кого МРЕМ щиро подякували в.о. генераль-
ного директора ПАТ «Хмельницькоб л           -
енерго» О. Козачуку за участь в урочис-
тостях, присвячених святкуванню 55-ти 
річчя від дня заснування Хмельницького 
міського РЕМ, а також за автомобіль Fiat 
Doblo — цінний подарунок, який допоможе 
вчасно, мобільно та якісно здійснювати 
приєднання споживачів до електричних 
мереж Хмельницького міського РЕМ.

Прес-служба 
ПАТ «Хмельницькобленерго».

Фото Андрія ЧАЙКИ,
керівника ОДГ Хмельницького МРЕМ.
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наукова думка

Українські народні мотиви, дерева, звірі, 
польові квіти… І все це —вишите-вимережа-
не на тканині… звичайною злаковою солом-
кою! Така неповторно-дивовижна виставка 
триває в експозиційний частині Сервісного 
центру ПАТ «Хмельницькобленерго». 

Титульний автор представлених на ви-
ставці робіт — Наталія Лашко, уродженка 
Воронезької області (РФ),  випускниця Пен-
зенського художнього училища та Харків-
ського художньо-промислового інституту (за 
спеціальністю «Художнє декоративно-при-
кладне мистецтво»). З 1984 року художниця 
мешкає у Кам’янці-Подільському, де спершу 
працювала в історичному музеї-заповіднику 
«Кам’янець», потім викладала образотвор-
че мистецтво в місцевому НВК № 9. Нині — в 
Кам’янець-Подільському державному уні-
верситеті.

Роботи Наталії Лашко, члена Національної 
спілки майстрів народного мистецтва Украї-
ни, добре відомі не лише в Україні — її талан-
том захоплюються і в багатьох країнах світу, 
куди докотилася слава про кам’янецьку май-
стриню. На її рахунку численні персональні 
та колективні виставки і фестивалі, на яких 
вона відзначена Почесними грамотами та Ди-
пломами різного рівня. Ще б пак: носіїв поді-
бних умінь у світі можна буквально полічити 
на пальцях!

Команді бігунів по пересіченій місцевості 
в одному зі штатів Північної Америки вдало-
ся за відносно короткий час  — п’ять років 
— перейти від хороших результатів (у двад-
цятці кращих) до видатних (чемпіон штату). 
Особливість їх програми тренувань (кон-
курентна перевага) зводилося до простого 
твердження: ми бігаємо краще за всіх в кінці! 
Ми бігаємо краще за всіх в кінці тренувань. 
Ми бігаємо краще за всіх в кінці змагань. Ми 
бігаємо краще за всіх в кінці сезону, коли це 
особливо важливо. Їх тренер знав, як домог-
тися успіху і успіх був пов’язаний з цією про-
стою ідеєю. Наприклад, тренер стоїть в кінці 
дистанції забігу, щоб виміряти час, коли його 
минуть спортсмени. Але на відміну від інших 
команд, які засікають час, ця команда засікає 
місця (на якому місці бігуни, коли вони пробі-
гають повз тренера). Потім тренер підрахову-
є не як швидко біжать спортсмени, а скільки 
суперників вони обганяють в кінці забігу. «Ми 
біжимо краще за всіх в кінці, — думають вони 
в кінці важкого забігу. — Так що, якщо мені за-
раз важко, то суперникам ще важче».

У цій історії, яку я запозичив у Джима Кол-
лінза, дослідника і консультанта в галузі у-
правління, гідним уваги є те, що тренер цієї ко-
манди має ступінь МВА (Master of Business Ad-
ministration) елітної бізнес-школи. І як фахівець 
у галузі ділового адміністрування тренер роз-
різняв ключові цінності та практичні методи; 
останні можуть мінятися, але перші незмінні.

Витрачав тренер більше сил, ніж інші, 
щоб створити таку команду? Більше він пра-
цював? Ні! Він просто концентрує всю свою 
увагу на головному і не звертає уваги на не-
потрібне. Базовим же елементом будь-якої 
успішної організації є ключова ідеологія — 
стрижневі цінності і відчуття сенсу діяльнос-
ті. Ці цінності спрямовують і надихають лю-
дей і залишаються відносно непорушними 
протягом довгого часу. Ми біжимо краще за 
всіх в кінці! Люди хочуть ясних і точно постав-
лених цілей.

Той, хто прочитає до цього місця, запитає: 
«Яке це має відношення до футболу?». Пряме. 
Існують ряд розділів науки управління орга-
нізацією, які в сукупності займаються тим, що 
я для себе називаю «теорія успіху». І я згадав 

про цю команду бігунів по пересіченій місце-
вості, коли розмірковував про дивовижний 
успіх одного футбольного клубу. У чому була 
конкурентна перевага цього клубу? Читаю 
інтерв’ю з президентом цього футбольного 
клубу, озаглавлене дуже симптоматично — 
«Необхідні позамежні зусилля». Тобто інші ро-
блять граничні зусилля, ми — позамежні! І ще 
з цього інтерв’ю: люди не прощають ледарів, 
боягузів і зрадників; а таких серед наших фут-
болістів ніколи не було і не буде.

Це — момент істини. У команди є своя (кор-
поративна) ключова ідеологія, яка є сильним 
внутрішнім стрижнем — надійним джерелом 
успіху та стабільності. Не випадково прези-
дент клубу — успішний бізнесмен. Соціаль-
на психологія переконливо доводить: коли 
люди публічно висловлюють певну точку зо-
ру, вони схильні надалі дотримуватися її, на-
віть якщо досі вони її не поділяли. Тобто саме 
формулювання ключової ідеології впливає 
на поведінку і змушує діяти у відповідності зі 
зробленою заявою. Єдине питання, яке може 
бути поставлене в зв’язку зі сказаним, — чи 
вистачить у команди витримки не зраджува-
ти свої стандарти на догоду фінансовим ре-
зультатам або короткочасній вигоді.

І справа навіть не в тому, чи є ключова і-
деологія «правильною»; головне – щоб вона 
була і служила джерелом натхнення та орієн-
тиром для людей всередині організації. Про-
грами тренувань, режими харчування та від-
починку, тактика гри і навіть психологічна 
стійкість вже не є головними. Це все на сво-
єму місці. Однак конкурентоспроможність 
приносить ключова ідеологія, яка включає 
цінності — невеликий набір поділюваних усі-
ма довгострокових керівних принципів і усві-

домлення свого призначення — ідеал, якого 
хочемо досягти.

Коли я чую про міркування деяких шанов-
них тренерів «сіреньких» команд: «Я знаю 
футбол так, як цю гру не знає ніхто в світі» 
(?!), а також про пошуки винних у черговій 
невдачі, хочеться подякувати їм і відправити 
(з пошаною) на пенсію. Без права викладати 
на кафедрах фізвиховання. На думку Едвард-
са Демінга — зірки першої величини в галузі 
управління якістю, — досвід не вчить нічому, 
якщо він не вивчається за допомогою теорії. 
І ще від Демінга: переважна більшість (98%) 
проблем організацій зумовлюється системо-
ю, в якій працюють люди, і тільки мала части-
на (2%) — самими людьми.

Футбол змінюється разом зі змінним сві-
том. Так, я віддаю собі звіт, що не кожен може 
бути вище середнього, а перехід від посеред-
ніх результатів до перемог вимагає великих 
зусиль, але, головне, нових зусиль! При цьо-
му прагнення перетворити хороше в велике 
— процес не більш болючий або виснажли-
вий, ніж животіння. Найкращий спосіб збо-
жеволіти — чекати іншого результату при 
незмінній поведінці. Перестаньте розглядати 
команду як рушійний механізм для перемог і 
уявіть, що перемоги є рушійним механізмом 
для команди. Вашим головним творінням по-
винна з’явитися команда. Важливіше за пере-
моги — джерело перемог. 

Футбольний клуб — це організація. Оди-
надцять гравців на полі — тільки видима її 
частина. Свій внесок у результативність клу-
бу роблять всі його ланки, що забезпечують 
результат. І при управлінні клубом це важли-
во враховувати. Міжнародний стандарт ISO 
9001 встановлює вимоги, яким повинна від-

повідати система керівництва та управління 
організацією стосовно до якості її продукції 
чи послуг. Цей стандарт поширюється на ор-
ганізації всіх видів і розмірів. Організація — 
це група людей і необхідних засобів з розпо-
ділом відповідальності, повноважень та взає-
мовідносин. Загальноприйнятою практикою 
є сертифікація на відповідність вимогам стан-
дарту ISO 9001 таких організацій як магазини, 
перукарні, видавничі та рекламні агентства, 
театри, спортклуби і навіть в’язниці. Велін-
ня часу — сертифікація футбольних клубів, 
які також «виробляють» послуги населенню 
— радість і море незабутніх переживань. У 
штатному розкладі клубів повинен з’явитися 
заступник президента з якості, на плечі якого 
ляже розроблення  документації, підготов-
ка до сертифікації та підтримання системи 
управління якістю клубу — аудит, бо людина 
робить лише те, за чим встановлено контр-
оль. Сенс у тому, що люди, компетентні в сво-
їй справі, знають все, за винятком того, як її 
поліпшити. Поліпшення вимагає нового типу 
знань. При цьому побудова системи управ-
ління якістю клубу дозволить створити нову 
модель поведінки, перенести фокус з трене-
рів — харизматичних лідерів на побудову ор-
ганізаційних характеристик (хто ми такі, а не 
«куди ми йдемо»). 

Починати треба з формулювання ключо-
вої ідеології, тут головне — автентичність з 
реаліями, а не оригінальність. Треба вихо-
дити з власних переконань, а не дивитися 
які цінності у інших. Однак наявність ключо-
вої ідеології не може зробити організацію 
успішною — необхідно, щоб вона послідов-
но структурувала себе у відповідності з цією 
ідеологією. Розробка механізмів щодо збе-
реження ідеології і стимулювання прогресу 
у всіх інших сферах — відповідальність пре-
зидента клубу. Але не поспішайте на початку, 
щоб потім йти швидше. Дайте команді час на 
підготовку до змін. Не піддавайтеся спокусі 
«вирішити все одним махом» або діяти жор-
сткіше, ніж потрібно. Люди повинні усвідоми-
ти: ми можемо відвідати (іноді) місто жалю, 
але не маємо наміру туди переселятися.

Олексій КОВАЛЬОВ, 
член Українського товариства якості.

Нещодавно на запрошення південноко-
рейської сторони та за підтримки Корей-
ського торгово-інвестиційного агентства 
директор з інформаційних технологій ПАТ 
«Хмельницькобленерго» Руслан Слободян 
взяв участь у міжнародному форумі «Global 
Green Hub — 2016»  (м. Сеул, Південна Корея). 
Спілкування фахівців у галузі енергетики на 
цьому великому міжнародному майданчику 
відбувалося навколо теми екологічно чистих 
технологій.  

У рамках форуму Р. Слободян провів чи-
мало переговорів із представниками корей-
ських енергокомпаній та компаній-виробни-
ків електричного обладнання. Досягнуто до-
мовленостей щодо співпраці і впровадження 
пілотного проекту в електромережах Хмель-

ниччини за концепцією «Smart Grid» («Розум-
на мережа).

Прес-служба 
ПАТ «Хмельницькобленерго».

За повідомленням Дирекції з інформа-
ційних технологій ПАТ «Хмельницькобле-
нерго», для забезпечення швидкого та ефек-
тивного інформування споживачів електро-
енергії — побутових та юридичних осіб — у 

Компанії удосконалено сервіс SMS, e-mail-
розсилки.

Власне, сервіс функціонував і раніше, але 
можливість ініціювати розсилки була надана 
тільки Контакт-центру ПАТ «Хмельницькобле-
нерго». Нині ж ініціювати процес розсилки 
SMS, а також повідомлень на електронні по-
штові скриньки мають усі відокремлені під-
розділи Компанії.

SMS, e-mail-інформування — сучасні за-
соби бізнес-комунікації, що можуть бути за-
стосовані в різних напрямках діяльності, в тім 
числі й за потреби інформувати споживачів 
про зміну тарифів, про планові чи аварій-
ні відключення, суми заборгованості тощо.       
Окрім того, зазначають у Дирекції з інформа-
ційних технологій, цей механізм забезпечує 
оперативність донесення релевантної інфор-
мації та може слугувати інструментом верифі-
кації особи.

Про фуТБол.
і не ТілЬки…

наші новини

ІНФОРМУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ
СТАЄ ДЕДАЛІ ЕФЕКТИВНІШИМ

«SMART GRID»:
НЕЗАБАРОМ НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ

вернісаж

«СОЛОМОПИСНІ» шедеврИ ЛашкІв

На виставці представлені не 
менш оригінальні, майстерно ви-
конані роботи Іллі Лашка — сина 
художниці, магістранта Харків-
ської державної академії дизай-
ну та мистецтв, переможця Всеу-
країнського конкурсу «Нові імена 
України», — якому вона дбайливо 
передає свою рідкісну мистецьку 
техніку. 

Кожен, хто у день відкриття ви-
ставки прийшов на цю вагому у 
культурно-мистецькому житті об-
ласного центру подію, отримав 
справжню естетичну насолоду. 

Поринути у чарівний світ полотен Наталії та 
Іллі Лашків ще упродовж кількох тижнів змо-
жуть всі відвідувачі Сервісного центру ПАТ 
«Хмельницькобленерго».

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.
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Електропостачання
цукрозаводу відновили 

за лічені години
Нещодавно внаслідок падіння крупного 

деревного сухостою на лінію електропере-
дачі Л-45 10 кВ від ПС «Бубнівка», що живить 
один із підрозділів ТОВ «Волочиськ-агро» — 
ВП «Наркевицький цукровий завод», стався 
обрив проводів на шести прольотах лінії. Про 
аварійну ситуацію було повідомлено в диспет-
черську групу Волочиського РЕМ. Отож брига-
да Купільської дільниці району електромереж 
під орудою Геннадія Божика негайно взялася 
до справи і, враховуючи невідкладність підго-
товки заводу до сезону цукроваріння, працю-
вала допізна. 

«…Пошкодження було локалізовано та від-
новлено електропостачання за лічені години, 
що не призвело до значного простою вироб-
ничого обладнання, — зазначає у листі, адре-
сованому керівництву ПАТ «Хмельницькобл-
енерго» та Волочиського РЕМ, головний енер-
гетик ТОВ «Волочиськ-агро» Микола Саєнко. 
— Тому від імені ТОВ «Волочиськ-агро» ви-
словлюю велику подяку директору Волочись-
кого РЕМ Побережному О.Д., в.о. головного ін-
женера Собко В.Д. та оперативно-ремонтному 
персоналу РЕМ за їх оперативні та висококва-
ліфіковані дії в цій ситуації».

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».

З 2010 року в Кам’янець-Подільському РЕМ працює Андрій Смоля-
нінов, спочатку на посаді інженера з режимів, а тепер — інженером з 
організації експлуатації та ремонту розподільчих мереж. Старанною 
працею, високим професіоналізмом та креативністю в прийнятті рі-
шень він завжди виділяється в колективі РЕМ. 

Але головними його чеснотами є любов до рідної землі, відданість 
Батьківщині та віра в її прекрасне незалежне майбутнє. Тому й не див-
но, що Андрій одним з перших відгукнувся на заклик про мобілізацію 
до лав Збройних сил України. Залишивши рідний дім, він вирушив спо-
чатку до військового навчального центру у м. Яворів Львівської облас-
ті, а потім, отримавши військову спеціальність, — у саме серце подій. 

Мар’їнка, Авдіївка, Широкине — це той невеликий перелік міст та 
сіл, де довелось проходити службу розвіднику та кулеметнику Андрію 
Смолянінову (на фото). Прикриття виведення наших військ з Дебаль-
цевого та знищення й знеславлення колись відомої на весь Радян-
ський Союз Псковської повітряно-десантної дивізії — це ті фрагменти 
з недавнього бойового минулого, про які неохоче розповідає Андрій.

В хвилини затишшя та перепочинку між боями завжди згадувалися 
сім’я та колектив рідного РЕМ. Як сам Андрій, так і представники ко-
лективу РЕМ завжди намагалися знайти час для спілкування. Дирек-
тор РЕМ Георгій Борисович Грубі завжди цікавився тим, де перебуває 

Андрій, як у нього справи, стан здоров’я і чи усім необхідним він за-
безпечений. Усі в РЕМ з нетерпінням очікували на Наказ про демобілі-
зацію та хотіли якнайшвидше зустріти нашого героя. 

Вже минуло більше трьох місяців як Андрій повернувся до вико-
нання своїх посадових обов’язків. Він, як завжди, усміхнений, спо-
кійний, врівноважений та відповідальний. І навіть не віриться, що в 
такому молодому віці йому судилось пройти стільки випробувань та 
небезпек. Події попередніх років загартували його волю та розум, але 
не зробили черствою його душу. Саме такими мають бути справжні 
Ураїнці, справжні патріоти, справжні герої нашого часу.

Сергій КУЗЕМА,
головний інженер

Кам’янець-Подільського РЕМ.

Понад 220 подільських енерге-
тиків випробували себе на спор-
тивну спритність та міць в рамках 
другого етапу ХХІІІ Спартакіади 
Хмельницької обласної  організа-
ції профспілки працівників енерге-
тики та електротехнічної промис-
ловості. Вже вдруге змагання від-
булися в лікувально-оздоровчому 
комплексі «Яблуневий сад» у с. Жи-
линці Ярмолинецького району. 

На сучасному стадіоні «Яблуне-
вого саду» вишикувалися команди 
дирекцій, департаменту високо-
вольтних мереж, усіх районів елек-
тромереж ПАТ «Хмельницькобле-

нерго» та команда ПАТ «Укрелектроапарат». Директор з матеріаль-
но-технічного постачання та капітального будівництва ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» Іван Лисий, голова обласної організації профспілки 
працівників енергетики та електротехнічної промисловості Людмила 
Вільчинська та інші посадові особи побажали спортсменам гідних ви-
ступів і результатів.

На зручному штучному покритті стадіону вісімнадцять команд за-
взято з’ясовували, хто з них найсильніший у міні-футболі. Азарт на полі 
та на трибунах буквально зашкалював. А перемогла у цьому виді спорту 
команда Старокостянтинівського  РЕМ. Друге місце — за спортсмена-
ми Теофіпольського РЕМ, третє — Ярмолинецького РЕМ. Хорошу гру, 
до речі, показала й команда дирекцій ПАТ «Хмельницькобленерго», ви-
гравши у футболістів ПАТ «Укрелектроапарат» із рахунком 2:1.

Цікаво, захопливо відбувалися баталії за більярдним столом. Тут 
першість вибороли спортсмени ПАТ «Укрелектроапарат», друге місце 
посіла команда Хмельницького МРЕМ, а третє — Красилівського РЕМ. 

Стримані, але все-таки емоції вирували й на вогневому рубежі зма-
гань. Найкращу підготовку зі стрільби продемонстрували  спортсмени 
Кам’янець-Подільського РЕМ — і опинилися на першому місці в турнір-
ній таблиці. Визначальною тут стала феєрична перемога в особистому 
заліку інженера з організації експлуатації та ремонту розподільчих ме-

реж Кам’янець-Подільського РЕМ, Андрія Смолянінова (на фото вни-
зу) — недавнього учасника АТО на сході України. Андрій влучив у три 
«десятки» та дві «дев’ятки» — 48 очок із 50-ти можливих!  Друге і третє 
місця у змаганнях зі стрільби посіли команди ПАТ «Укрелектроапарат» 
та дирекцій ПАТ «Хмельницькобленерго» відповідно. 

Чимало спортсменів зібрав і басейн. У результаті запеклої бороть-
би на водних доріжках першість розділили команди Старокостянти-
нівського РЕМ та Хмельницького МРЕМ. «Срібло» — у Департамен-
ту високовольтних електромереж ПАТ «Хмельницькобленерго», а 
«бронза» — у плавців із ПАТ «Укрелектроапарат». 

За підсумками змагань з чотирьох видів спорту за програмою дру-
гого етапу ХХІІІ Спартакіади Хмельницької обласної організації проф-
спілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості 
перші п’ять загальнокомандних місць розподілилися таким чином:

перше місце — Хмельницький  міський РЕМ;
друге місце — дирекції ПАТ «Хмельницьк обленерго»;

третє — ПАТ «Укрелектро-
апарат»;
четверте — Старокостянти-
нівський РЕМ;
п’яте — Деражнянський РЕМ.

Проте у сумі за результа-
тами двох етапів Спартакіа-
ди верхівка турнірної табли-
ці виглядає так: 
перше місце — дирекції ПАТ 
«Хмельницьк обленерго»;
друге місце — ПАТ «Укрелек-
троапарат»;
третє — Старокостянтинів-
ський РЕМ;
четверте — Хмельницький 
МРЕМ;
п’яте — Летичівський РЕМ.

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.

Виборов турнірне
«срібло» 

Нещодавно в смт. Затока Одеської області 
під егідою Національної федерації настільно-
го тенісу України відбувся  XXVII міжнародний 
фестиваль любителів настільного тенісу «Ста-
ра фортеця». Участь у ньому серед більш як 
150-ти тенісистів з Молдови, Білорусі, країн 
Прибалтики взяв і голова Федерації настіль-
ного тенісу Хмельницької області — уповно-
важений за реалізацію Антикорупційної про-
грами ПАТ «Хмельницькобленерго» Петро 
Драпатий. В результаті запеклих турнірних 
баталій він упевнено посів почесне друге міс-
це в одиночному розряді.

А ПЕРШIСТЬ  — У КОМАНДИ ДИРЕКЦIЙ!
наші новини

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ 
ГАЗЕТИ «ЕНЕРГІЯ»!

Люб’язно нагадуємо Вам, що чима-
ло пізнавальної та корисної інфор-
мації про сьогодення і перспективи 
ПАТ «Хмельницькобленерго» Ви мо-
жете отримувати й на офіційному 
сайті Компанії www.hoe.com.ua та на 
її порталі www.oblenergo.km.ua, а та-
кож переглядаючи щотижневу пере-
дачу «Тиждень Енерго» на телеканалі 
«Поділля-Центр». До речі, електронні 
версії нових та архівних номерів га-
зети «Енергія» і передачі «Тиждень 
Енерго» є доступними для Вас на ін-
тернет-ресурсах Компанії.

Редакція газети «Енергія». 

до уваги чиТачів

ЕНЕРГЕТИК,
ВОЇН, ПАТРІОТ
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