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НОВИНИ
ЕНЕРГЕТИКИ

УКРАЇНИ

Колеги!
Позаду ще один рік. Рік суттєвих змін у 

Товаристві та в країні в цілому. 
Але я переконаний, що ми його про-

йшли впевнено та гідно. І це підтверджу-
ють показники діяльності та статус Това-
риства як взірцевого в Україні. 

Наші партнери нам довіряють та праг-
нуть продовжувати ділові стосунки, пер-
сонал отримує належну заробітну плату, 
а ми цілеспрямовано розвиваємо та удо-
сконалюємо бізнес-процеси Товариства. 
І саме у цьому напрямку є великий по-
тенціал для розвитку кожного праців-
ника та фахівця. Адже зміна структури, 
зміна процесів безпосередньо впливає 
на персонал, підштовхує до вивчення та 
охоплення нових технологій, нових сфер 
діяльності. 

Важливим є прагнення кожного пра-
цівника до розвитку своїх фахових зді-
бностей та компетенцій. Стосується це 
усіх рівнів управління. А топ-менеджмент 
Товариства, звичайно, докладе макси-
мум зусиль для підтримки та збереження 
дружного та гідного колективу.

Олег КОЗАЧУК,
в.о. генерального директора
АТ «Хмельницькобленерго»

До 2050 року в Україні буде 70% «зеленої» 
енергетики і 20-25% атомної 

Два енергоблоки Хмельницької АЕС
можна добудувати за 3-3,5 млрд доларів

А це втричі дешевше, ніж обійшлося б бу-
дівництво нових енергоблоків з нуля.

Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL розповів 
екс-заступник генерального директора ДК 
«Ядерне паливо» Віталій Онищенко.

«Недобудовані два блоки — №3 і № 4 — 
Хмельницької АЕС. За підрахунками, ми може-
мо за 5 років добудувати їх і ввести в експлуа-
тацію. Це дуже короткий термін. Значно корот-
ше, ніж у будь-кого в світі під час будівництва 
нових енергоблоків АЕС. Водночас, що дуже 
важливо, ціна не така вже й висока. Поряд-
ку 3-3,5 мільярдів доларів США за два атомні 
блоки проти 10-12 мільяр-
дів витрат на будівництво 
двох нових енергоблоків», 
— розповів експерт.

На його думку, добудова 
двох блоків Хмельницької 
АЕС освіжила б економічну 
ситуацію в Україні.

«Зайва» атомна елек-
троенергія може з великою 
користю для України екс-
портуватися в країни Схід-
ної Європи, які відчувають 
нагальну потребу в електро-
генерувальних потужностях. 
Напередодні Нового року 
Євросоюз схвалив будівниц-
тво атомних потужностей і 
використання атомної елек-
троенергії в країнах Східної 

Європи. Тому такі держави, як Польща, Угор-
щина, Болгарія, зараз виявляють високу заці-
кавленість у розвитку атомної енергетики», — 
сказав Онищенко.

Він зазначив, що Євросоюз перебуває у ак-
тивному пошуку інвесторів і технологій, за яки-
ми цей розвиток буде здійснюватися.

«Україна в освоєнні атомних технологій, бу-
дівництві та експлуатації АЕС значно випере-
джає ці країни. Ми на багато років попереду, 
тому сьогодні не можна втрачати такий шанс 
для України», — зауважив експерт.

До 2050 року рівень відновлюваних дже-
рел енергії в загальному енергобалансі краї-
ни зросте до 70%. Про це під час презентації 
проекту Концепції зеленого енергетичного 
переходу заявив глава Міністерства енерге-
тики та захисту навколишнього середовища 
Олексій Оржель.

При цьому, сказав міністр, цей розвиток по-
винен бути економічно обґрунтованим. «Не 
можна зловживати ціною за кіловат, потрібно, 
щоб споживачі платили справедливу ціну», — 
сказав Оржель. За його словами, згідно з під-
рахунками міністерства комбінація ВДЕ з енер-

госховищем дешевша 
від будь-якого іншого 
виду генерації.

Правда, майбутнє 
майбутнім, але на сьо-
годнішній день компро-
місного рішення з рин-
ком про реструктуриза-
цію зелених тарифів, які 
зараз досить високі, че-
рез що виникають про-
блеми з їх компенсаці-
єю, як уточнив міністр, 
немає.

Також одним із на-
прямків роботи стає енер-
гоефективність. «Найкра-

ща енергія, найкорисніша для екології — це та, що 
не була вироблена», — сказав міністр.

Також до 2050 року передбачені повна від-
мова від вугільної генерації і перехід до прин-
ципів циклічної економіки (робота з вторин-
ною сировиною, раціональне споживання ре-
сурсів).

Що стосується атомної генерації, її рівень в 
енергобалансі буде знижуватися і до 2050 року 
має скласти 20-25%. «Ми не чекаємо зростання 
споживання електроенергії в найближчі роки, 
з оглядкою на енергоефективність», — зазна-
чив міністр.
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ІЗ ПЕРШИХ
УСТ

ПЕРСОНАЛ – основа 
діяльності  Товариства
Кожен працівник розпочи-

нає свій трудовий шлях з від-
ділу управління персоналу. 
Його зустрічають фахівці, які 
в свою чергу пишуть частин-
ку історії життя колеги — його 
трудовий шлях. Саме від цього 
опису залежать кар’єра, стра-
ховий стаж, соціальні пільги та 
пенсійне забезпечення пра-
цівника.

Відомо, що основою управ-
ління кадрами є кадрова полі-
тика, яка визначає принципові 
настанови в роботі з персо-

налом, напрямок розвитку персоналу та чіткі 
пріоритети. Звичайно, кадрова політика визна-
чається топ-менеджментом і є складовою за-
гальної Політики АТ «Хмельницькобленерго». І 
у ній однозначно задекларовано, що Персонал 
— це основа Товариства, його партнер, і рівень 
задоволеності персоналу безпосередньо впли-
ває на результати діяльності Товариства.

Отже, саме відділ управління персоналом АТ 
«Хмельницькобленерго» — це підрозділ, по-
кликаний управляти персоналом у межах об-
раної кадрової політики.

Основні напрямки нашої роботи — це добір 
та розстановка фахівців, формування колекти-
ву, створення кадрового резерву, заохочення 
працівників до кар’єрного зростання, забезпе-
чення їх безперервного навчання та побудова 
системи обліку кадрів. 

Важливою складовою процесу підбору пер-
соналу є визначення психологічних та профе-
сійних якостей працівника. Це необхідно для 
встановлення його відповідності до вимог ро-
бочого місця та визначення з наявних претен-
дентів саме того, хто найбільше підходить на це 
місце. Адже ми всі розуміємо, що кожне робо-
че місце потребує працівника із набором від-
повідних рис. 

До прикладу, диспетчер. Це надзвичайно 
важлива посада. Тут потрібно і мати високий 
рівень стресостійкості, і вміти швидко прийма-
ти рішення, а ще ж потрібні відповідний рівень 
кваліфікації та суто технічні знання. А якщо зга-
дати про контролера столу довідок або чер-
гового Кол-центру. Основним завдання цих 
працівників є спілкування із споживачами та 
надання компетентних відповідей. Крім того, 
потрібно вміти залагодити конфліктну ситуа-
цію, часом заспокоїти споживача, а ще вміти 
не сприймати як особисту образу невдоволен-
ня споживача. 

Звичайно, для підбору персоналу на такі 
професії важливими є результати співбесіди 
майбутнього працівника із керівником за на-
прямком. Саме спільні зусилля зацікавленого 
керівника та фахівця з управління дають змогу 
сформувати потужний та професійний колек-
тив.

Стосовно формування кадрового резерву, 
то це надзвичайно актуальне питання, зважа-
ючи на високий рівень відтоку кваліфікованих 
фахівців із країни. Та й загалом, відділ управ-
ління персоналом повинен щодня забезпечу-
вати готовність оперативної заміни управлін-
ця та фахівця. Тому ми створюємо своєрідний 
пул претендентів, що відповідають кваліфіка-
ції менеджера, фахівця високої кваліфікації. Ці 

претенденти здатні оперативно включитися 
у виконання управлінських або виробничих 
функцій та достатньо обізнані із виконанням 
технологічних процесів чи окремих блоків біз-
нес-процесів за напрямком. 

Ще один елемент побудови свідомого та 
цілеспрямованого колективу — це сприяння 
оцінці вкладу конкретного працівника в досяг-
нення Товариства та відповідне його заохочен-
ня. Адже жодна важлива подія в Товаристві не 
відбувається без участі фахівців відділу управ-
ління персоналом. І полягає вона не в баналь-
ному друкуванні подяк. Це клопітка робота, 
звичайно, із залученням управлінців, з визна-
чення найліпших, найстаранніших та найбільш 
гідних фахівців для відзначення.

І який же розвиток персоналу та колективу 
без навчання. Це невід’ємна складова форму-
вання конкурентоспроможних фахівців. Нав-
чання, з точки зору управління персоналом, не 
обмежується підготовкою в Навчально-курсо-
вому комбінаті. Ми забезпечуємо різноплано-
ву підготовку персоналу, а це і здобуття вищої 
освіти, навчання на тренінгах та курсах, підви-
щення кваліфікації тощо. І хочу запевнити: наші 
двері відкриті для персоналу, що бажає навча-
тися та розвиватися.

А ще варто пам’ятати, що вся діяльність від-
ділу управління персоналу супроводжується 
так званим кадровим діловодством. І це теж 
важливо, оскільки помилки тут складно випра-
вити і вони можуть негативно вплинути на пра-
ва працівника. Але, на мою думку, ефективність 
ведення кадрового обліку у Товаристві знач-
но підвищилася, а виконання певних функцій 
спростилося. І велику роль у цьому відіграла 
автоматизація технологічних процесів. 

Адже погодьтеся, оформити відпустку, лі-
карняний, табель обліку робочого часу, по-
кладання обов’язків онлайн — це дійсно зруч-
но. Відтепер не потрібно звертатися до відділу 
управління персоналом, перераховувати кіль-
кість днів відпустки тощо. Все відбувається бу-
квально в два кліки мишкою. Звичайно, певні 
документи ми змушені друкувати та підпису-
вати після електронного погодження, але це 
лише вимога законодавства України, і з часом, 
можливо, і вона буде оптимізована. 

А ще ж заяви на переведення, звільнення, 
прийняття на роботу, ведення персональних 
карток працівників, отримання аналітичних да-
них про рух персоналу, створення бази даних 
кандидатів на вакантні посади, формування 
стандартизованих типів документів. Це лише 
невеликий перелік автоматизованих процесів, 
і зауважу, ми не плануємо зупинятися на до-
сягнутому. 

Але, разом із тим, оптимізація наших проце-
сів має значний вплив на роботу всього Това-
риства. Тому, якщо Ви зіштовхуєтесь із певними 
труднощами, пов’язаними із автоматизацією 
функцій та процесів, повідомляйте. Ми охоче 
будемо аналізувати та переглядати закладе-
ні механізми. До речі. Якщо Ви з’ясували, що 
наданих Вам прав не достатньо для здійснення 
потрібної функції — Ви можете оформити за-
явку на зміну прав (роботи ІТ). Але це вже зов-
сім друга історія…

Віталій ГАВРИЛЮК, 
заступник директора

з управління персоналом

НАШІ
НОВИНИ

На виставковому майданчику Сервісного 
центру АТ «Хмельницькобленерго» відбулося 
відкриття виставки «Народна ікона Поділля». 
Зворушливі, щирі, такі прості та, водночас, 
складні роботи надані Подільським товари-
ством імені Г. Сковороди.

Зображення на дереві або ж на полотні, 
створені художниками-самоуками, пов’я-
зані із народним побутом і світобаченням. 
Замість канонічного тлумачення християн-
ської віри відображають народне розуміння 
явищ навколишнього світу та народне ро-
зуміння краси, вирізняються простодушним 
олюдненням канонічних образів, вміщен-
ням їх у побутові ситуації, щиросердною на-
ївністю зображень.

Усі охочі зможуть наснажитися народним 
мистецтвом, відчути своєрідний дух предків 
упродовж двох місяців, які триватиме експо-
зиція.

Народна ікона Поділля —
у Сервісному центрі 

Шановні читачі 
«ЕНЕРГІЇ»! 

Як ми  і обіцяли, найори-
гінальніші віршовані вітання 
з Новорічними та Різдвяни-
ми святами відзначено спе-
ціальними призами. Їх отри-
мали інженер з комп’ютер-
них систем Шепетівського 
РЕМ Олександр Паляниця, 
електромонтер Городоць-
кого РЕМ Олег Бурлик (на 
фото cправа), керівник ОДГ 
Хмельницького РЕМ Олег 
Тоткайло (на фото зліва), 
електромонтер СЕД та ПА 
Департаменту розподільчих 
мереж Артур Сорочинський. 

Дякуємо за Вашу твор-
чість. Вітаємо!

Редколегія
часопису «ЕНЕРГІЯ»

Перемогла творчість!

Валентинкова чудова «заметіль»
Ось такі креативні, привабливі інсталяції 

зустрічали працівників АТ «Хмельницькобле-
нерго» 14 лютого — у День святого Валенти-
на — на базах «Північ», «Південь» та у Сер-
вісному центрі компанії. Цей оригінальний 
«любовний проект» уже традиційно реалі-
зувала Дирекція з інформаційних технологій. 
Як і торік, кожен охочий міг взяти валентинку, 
висловити комусь із колег свою симпатію та 
відправити у скриньку. 

«Валентинок у наших скриньках опини-
лося значно більше, ніж торік, — усміхається 
заступниця директора з ІТ Олена Гриневич. 
— Хоча й, трапляється, — забирають додому. 
Але нас це не засмучує, адже ми у такий спосіб 
посприяли прояву теплих почуттів у родинах 
наших колег».

Відділ зв’язків
з громадськістю
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ТЕХНІЧНІ
НЮАНСИ

ТЕХНІЧНІ
НЮАНСИ

від створеннявід створення
до сьогоденнядо сьогодення

40-60 років, можуть встановлюватись там, 
де температура навколишнього середови-
ща опускається до –55⁰С та сейсмічність до-
сягає 9 балів. А при будівництві ліній 0,4-10 
кВ — залізобетонні опори абсолютно неза-
мінні.  

Варто наголосити, що процедура виготов-
лення залізобетонної опори досить непро-
ста, адже потрібно виготовити спеціальні 
арматуру, бетонну суміш, здійснити ізотер-
мічну обробку щойно виготовленої опори, 
витримати декілька годин, а потім здійснити 
пропарку, визначити міцність та приварити 
стержні контуру заземлення. Але цікавим 
є те, що одна сторона опори відрізняється 

структурою поверхні від решти. Причиною 
цього є те, що три сторони опори формують-
ся у підготовленій формі, а четверта сторона 
вирівнюється кельмою вручну.

Цікавий факт: на сьогоднішній час най-
вища опора встановлена на переході ЛЕП-
220 кВ через морську протоку на архіпелагу 
Чжоушань в Китаї — на острові Дамао. Висо-
та обох опор складає 370 метрів кожна, одна 
опора має вагу 5999 тон. Повітряний перехід 
побудований у 2009-2010 роках і має про-
тяжність 2700 метрів.

І у нашій області є цікавий перехід двох 
ПЛ-10 кВ між урвищем поблизу сіл Борсу-
ки та Пилипи Хребтіївські у Новоушицькому 
районі, а саме — між опорами № 25 та 26 
протяжність прольоту дорівнює 613 метрів. 
Побудована ця лінія у 2010 році. 

Підготував
Олександр БРАСЛАВЕЦЬ,

заступник директора
Департаменту розподільчих

електромереж

Опори ЛЕП для будівництва повітряних 
ліній електропередачі використовуються 
вже більше 100 років. Усі ці роки конструк-
ції опор змінювалися та удосконалювалися. 
Адже кожен етап історії розвитку електро-
енергетики висуває свої вимоги до будів-
ництва електромереж в цілому і до кон-
струкцій опор зокрема.

Спочатку лінії електропередачі будували-
ся на дерев’яних опорах. До речі, першим 
практичним використанням повітряних лі-
ній були телеграфні дро-
ти. Перша ж комерційна 
лінія телеграфу протяж-
ністю 20 км була побу-
дована у далекому 1837 
році. А от перша переда-
ча електроенергії за до-
помогою повітряної ЛЕП 
відбулася у 1882 році на 
ділянці між Мюнхеном 
і Місбахом. В 1891 році 
було побудовано першу 
трифазну лінію змінного 
струму.

Отож у кінці ХIХ століт-
тя головним завданням 
електрифікації було на-
лагодження зв’язку елек-
тростанцій з промисло-
вими районами. Напру-
га ж була невеликою, як 
правило — до 35 кВ, була 
відсутня потреба об’єд-
нання у великі мережі. 
Саме в цих умовах вико-
ристання дерев’яних од-
ностоякових і П-подібних 
опор було раціональним 
та ефективним. 

А ось металеві опори 
ЛЕП почали використо-
вувати у міру збільшення 
напруги, для утримання більшої ваги дроту. 
Перевага надавалася сталі: використання 
дерев’яних конструкцій було вже далеко не 
завжди можливим і вигідним (проблема по-
лягала в їх низькій надійності та малому тер-
міну експлуатації). Вперше була побудована 

ЛЕП виключно на металевих опорах в 1904 
році. Головною її функцією стало електро-
постачання шахт в мексиканському штаті 
Гуанахуато. Європейська ж лінія електропо-
стачання 100 кВ на металевих опорах була 
збудована у 1910 році. Перша така лінія на 
теренах пострадянського простору з’явила-
ся в 1925 році. 

Але будувати усю лінію на металевих 
опорах було складно та дорого в умовах не 
достатньої кількості металу. Тому такі опо-
ри використовувались лише в будівництві 
найбільш відповідальних ліній, або в якості 
анкерних (початок, кінець лінії) чи кутових 
опор. 

Примітно, що і в майбутньому, не дивля-
чись на збільшення виробництва сталі, на 
лініях всіх класів напруг використовувалися 
дерев’яні опори, як більш економічні. Збіль-
шення терміну служби дерев’яних опор 
досягалось за рахунок використання анти-
септиків, рельсових або бетонних пасинків 
(приставок до опори). 

В 1930-х роках масово застосовувались 
типові проекти анкерних і кутових дерев’я-
них опор для ліній 110 кВ, 220 кВ.

А ось в 50-х роках роз-
почався стрімкий процес 
розбудови об’єднаних ме-
реж та об’єктів генерації, 
будівництва ЛЕП надви-
сокої напруги. І, звичайно, 
потреби тогочасної енер-
гетичної сфери не могли 
реалізуватися на дерев’я-
них опорах. Саме тому 
здобули популярність ме-
талеві гратчасті опори, які 
є фактично, зібраним за 
допомогою болтів, мета-
левим каркасом із стале-
вого прокату. Гратчасті 
опори дуже економічні 
при перевезеннях, завдя-
ки компактності та віднос-
но невеликій вазі деталей.

З кінця ж 50-х років ак-
тивно почали використо-
вувати залізобетонні 
опори. Саме у той період 
на теренах пострадян-
ського простору щорічно 
будувалося більше 30 тис. 
км нових ЛЕП. А за період 
1961-1970 р.р. було побу-
довано 130 тис. км ліній 
електропередачі саме на 
залізобетонних опорах.

Цікаво, що залізобетонні опори здатні 
витримати в 2-3 рази менші аварійні на-
вантаження, ніж металеві, і будівництво та-
ких ліній потребує в два рази більше опор. 
Проте вони відносно дешеві, мають високу 
корозійну стійкість та термін експлуатації 

ОпориОпори ЛЕП: ЛЕП:
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Шановний читачу! Сьогодні ми 
познайомимося із неймовірно позитивною 

та щирою жінкою, яка захоплюється 
художньою справою та працює за суто 

технічним напрямком енергетики — у службі 
підстанцій департаменту ВЕМ. Отже, як їй 
вдається поєднувати творчість, технічну 

спеціалізацію, захоплення подорожами, а 
ще ж турбота про усю родину… Але коли 

спілкуєшся із нею, переконуєшся — вона 
встигає все і на думці має ще не один

цікавий план до дій!
До речі, її картини тішать око десятка 
наших працівників. Отже, знайомимося 

зблизька із Тетяною Корчун.
— Тетяно, насамперед, як Ви відчули ба-

жання малювати, коли та як почали цю 
справу? Адже це неймовірно, коли зріла 
людина настільки захоплюється справою і 
здобуває у ній суттєвих результатів.

— Малюю я відносно недавно, десь близько 
року. І відверто, раніше не відчувала такого по-
тягу та бажання. Хоча, звичайно, певні здібності 
маю. Адже ще з дитинства полюбляла худож-
ню вишивку, майструвати, підбирати кольори 

у своїх вишивках. Це для мене було просто. Я 
завжди самостійно майструвала дітям ново-
річні або ж тематичні костюми. А ось до думки 
спробувати себе в ролі художника підштовхну-
ла донька Ольга. Точніше, саме вона захотіла 
малювати, а я уже поруч із нею відчула у собі 
сили та бажання спробувати.

— Судячи із Ваших робіт, Ви напевно тро-
хи займались на майстер-класах?

— Ні, жодних фахових майстер-класів та ху-
дожніх гуртків я не відвідувала, навіть у дитин-
стві. Наразі я можу подивитись якесь навчаль-

не відео у YouTube, полюбляю роздивлятися 
роботи художників, міркувати як вони відобра-
зили певний ефект. Та й не одразу у мене вихо-
дило все промалювати як хотіла, часом роботу 
відкладала на певний період, згодом поверта-
лася до неї, уже усвідомлюючи як правильно її 
завершити.

— Скільки ж часу Ви витрачаєте на ро-
боту та й коли знаходите час на улюблену 
справу?

— Ви знаєте, роботи є різні. І все залежить від 
натхнення. Є роботи, які буквально створюю на 
одному подихові — за півдня, а є — над якими 
працюю декілька тижнів. Але я дуже полюбляю 
фарби, різні кольори, їх насичення та комбінації. 
Це для мене можливість зарядитись енергією та 
відпочити. А малюю зазвичай увечері, коли вся 
родина засинає, та й справи хатні завершені. Зви-
чайно, інколи вдається попрацювати на вихідних.

— Тетяно, над чим Ви зараз працюєте і 
що найбільше полюбляєте малювати?

— Зараз працюю над серією робіт у стилі ка-
вовий натюрморт. Це дуже цікавий напрямок, 
адже я прагну об’єднати намальовану компози-
цію та природні матеріали. Вони надають сво-
єрідний об’єм роботі. А взагалі, я із захоплен-

ням малювала квіти, згодом пейзажі, але разом 
з тим легко малюю будівлі, маю декілька робіт 
Кам’янець-Подільської фортеці, навіть намалю-
вала підстанцію «Славута». Правда, трохи осві-
жила її, зобразивши поблизу стриманого, навіть 
суворого обладнання ніжне весняне дерево.

— А як родина ставиться до Вашого хобі?
— Вони у мене молодці. Ми взагалі досить 

дружна родина і підтримуємо один одного у 
всіх починаннях. До прикладу, після того, як я 
почала малювати, — мій брат Костянтин теж 
розпочав, правда, не фарбами, а у графіці. А 
ще він пише вірші та вивчає англійську мову, 
нещодавно розпочав самостійно перекладати 
з оригіналу на українську мову сонети Шекспі-
ра у віршованій формі. Чоловік мій, Сергій — 
до речі у нас працює диспетчером, — завжди 
мене підтримує, що б я не надумала. А батько 
ще з дитинства навчав: «відчуваєш, що тобі це 
цікаво — роби, чогось хочеш — досягай, не 
знаєш як правильно вчинити — роби по сові-

сті». Можна сказати, що з родиною мені пощас-
тило, я маю на кого покластися та маю впевне-
ність, що вони мене зрозуміють та підтримають.

— Виявляється, у Вас родина енергетиків? 
А чи з дитинства бачили себе у цій галузі?

— Так, родина дійсно енергетиків. Адже мій 
дідусь Василь, батько, чоловік, брат та і інші 
члени родини працюють саме у цій сфері. Я на-
справді не мріяла про енергетику. Хоч і гарно 
навчалась, і точні науки давалися легко. Але ба-
чила я себе фахівцем легкої промисловості. Піс-
ля школи вступила в наш Технологічний Універ-
ситет Поділля на спеціальність «Технолог швей-
них виробів» і після його завершення почала 
створювати власний бізнес. І це було важко, ма-
теріальної можливості мене підтримати родина 
не мала, я все здобувала самостійно. Створила 
власний швейний цех, орендувала обладнання, 
згодом змогла придбати власне. І фактично 10 
років я займалася легкою промисловістю. Але з 
«легкого» тут тільки назва, і у бізнесі зовсім не 
просто. З часом я страшенно виснажилася і зро-
зуміла, що я не маю зовсім часу на себе, не ка-
жучи вже про свій розвиток як особистості. Ось 
тоді почала думати про другу освіту та роботу.

— Наразі задоволені своєю роботою?
— Чесно — так. Я після підприємництва вза-

галі дивувалась, що так можна працювати: і со-

ціальний захист, і нормований робочий день, 
і відданий справі колектив, багато цікавих лю-
дей, спеціалістів та професіоналів. Хоча, зви-
чайно, одразу не все я знала, але не сороми-
лася запитати у колег, а вони жодного разу не 
відмовили у пораді чи рекомендації. Працюю 
я зараз більше із документацію та персоналом, 
адже служба підстанцій одна з ключових, і пра-
цює у ній більше ніж 250 осіб. Є де удоскона-
лювати свої навички та розвиватись як фахі-
вець та є в кого вчитись.

А взагалі, зараз уже розумію, що енергети-
ка для мене стала близькою задовго до моєї 
роботи в Товаристві, адже ми з братом росли, 
усвідомлюючи її важливість.

— А які професії для дітей Ви розглядаєте?
— Дуже хочу, щоб діти могли реалізува-

ти свій потенціал. Ярославу уже 13 років, за-
раз він мріє про архітектуру, а доньці тільки 
9 років, але я впевнена, що вона буде займа-
тись дизайнерською справою, її це захоплює і 
вона кожну вільну хвилинку щось майструє та 
малює. Але час покаже. У будь-якому випадку 
вони отримають підтримку та розуміння бать-
ків. (Тетяна посміхається — прим.авт.).

— Що Ви прагнете здобути у житті?
— Щоб мої діти виросли порядними та гідни-

ми людьми. Для мене це дуже важливо. Праг-
ну привити дітям родинні традиції, правильне 
сприйняття дружної та цілісної родини. Ми що-
вечора вечеряємо всі разом, спілкуємося, діли-
мося своїми здобутками або й невдачами, буду-
ємо плани на майбутнє. Для мене моя родина 
— то моя сила. А ще останніх декілька років ми 
захоплюємося подорожами. Це теж неймовір-
но цікаво. Ми уже разом з чоловіком відвіда-
ли вісім країн і не плануємо зупинятися на до-
сягнутому. А взагалі, я б радила усім керуватися 
принципом «жити тут і зараз», не зазирати да-
леко у майбутнє, не озиратися у минуле, а жити 
повним життям у теперішньому часі. Знаєте, я 
полюбляю слова Ліни Костенко «Не час минає, 
а минаєм ми». Тому варто життя любити та ціну-
вати, поспішати робити добрі справи.

— Тетяно, щиро дякую за відверте ін-
терв’ю. Я переконана: Ваша природня, жит-
тєва, така сильна та творча енергія допомо-
же не одній людині відкрити свій потенціал.

Олена ГРИНЕВИЧ
Фото Олександра ШВЕЦЯ

та з родинного архіву Тетяни КОРЧУН

Тетяна КОРЧУН:
«Варто життя 

любити
та цінувати, 

поспішати робити 
добрі справи»

Тетяна КОРЧУН:
«Це для мене 
можливість 
зарядитись
енергією
та відпочити»

ТВОРЧИЙ  НЕСПОКІЙТВОРЧИЙ  НЕСПОКІЙ
ЯК  КРЕДО  ЖИТТЯЯК  КРЕДО  ЖИТТЯ
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«Якщо надійшов виклик до військкомату,
то піду у розвідку»

КАВЕРЗНЕ
ПИТАННЯ

ЩЕРБЮК Володимир,
заступник директора з інновацій
1. Якщо згадати останню прочитану книгу, 

то це «Тигролови» (Іван Багряний).
2. Якщо прокинувся зранку в поганому гу-

морі, то не з тої ноги встав.
3. Якщо мрію про відпустку, то на березі 

річки.
4. Якщо невдовзі 8 березня, то шукаю по-

дарунок коханій.
5. Якщо неочікувано зустрівся із друзями, 

то завтра, можливо, візьму відгул.
6. Якщо дружина/мати/сестра/донька пе-

реперчила страву, то мовчки доїм.
7. Якщо про слоган мого життя, то завжди 

на позитиві.
8. Якщо думати про кар’єрний зріст, то 

поки не думаю.
9. Якщо надійшов виклик до військкомату, 

то треба йти.
10. Якщо згадати про найдорожчу людину у 

світі, то про матір.

ОЛІЙНИК Владислав,
заступник директора з юридичних питань
1. Якщо згадати останню прочитану книгу, 

то це «21 беззаперечний закон лідер-
ства» (Джон Максвелл).

2. Якщо прокинувся зранку в поганому гу-
морі, то погано спав вночі.

3. Якщо мрію про відпустку, то їду у від-
пустку.

4. Якщо невдовзі 8 березня, то шукаю по-
дарунки.

5. Якщо неочікувано зустрівся із друзями, 
то можуть бути різні варіанти, а можливо 
і — спільна вечеря.

6. Якщо дружина/мати/сестра/донька пе-
реперчила страву, то буду їсти.

7. Якщо про слоган мого життя, то це людя-
ність та порядність.

8. Якщо думати про кар’єрний зріст, то до-
сягати його.

9. Якщо надійшов виклик до військкомату, 
то проігнорую, адже я не перебуваю на 
військовому обліку.

10. Якщо згадати про найдорожчу людину у 
світі, то це мої діти.

СТАСЮК Руслан,
заступник директора з питань забезпе-

чення бізнесу
1. Якщо згадати останню прочитану книгу, 

то, відверто, не пам’ятаю. 
2. Якщо прокинувся зранку в поганому гу-

морі, то йду на роботу.
3. Якщо мрію про відпустку, то збираю гроші.
4. Якщо невдовзі 8 березня, то тікаю з дому.
5. Якщо неочікувано зустрівся із друзями, 

то це весело.
6. Якщо дружина/мати/сестра/донька пе-

реперчила страву, то їм тихенько.
7. Якщо про слоган мого життя, то позитив, 

родина, діти.
8. Якщо думати про кар’єрний зріст, то він 

відбувається потихенько, як треба та не 
перестрибуючи…

9. Якщо надійшов виклик до військкомату, 
то я там вже був.

10. Якщо згадати про найдорожчу людину у 
світі, то про маму.

КОБИЛКО Євген,
заступник директора з розвитку інфор-

маційних технологій
1. Якщо згадати останню прочитану книгу, 

то це щось із програмування.
2. Якщо прокинувся зранку в поганому гу-

морі, то слухаю улюблену композицію.
3. Якщо мрію про відпустку, то про море та 

пляж.
4. Якщо невдовзі 8 березня, то біжу купувати 

квіти, особливо мімозу, вона тоді скрізь.
5. Якщо неочікувано зустрівся із друзями, 

то одразу попереджаю, що алкоголь не 
вживаю.

6. Якщо дружина/мати/сестра/донька пе-
реперчила страву, то ще додам перцю.

7. Якщо про слоган мого життя, то я люблю 
життя.

8. Якщо думати про кар’єрний зріст, то не-
має обмежень.

9. Якщо надійшов виклик до військкомату, 
то піду у розвідку.

10. Якщо згадати про найдорожчу людину у 
світі, то це родина.

Відділ зв’язків з громадськістю

ХМЕЛЬНИЧЧИНА
INCOGNITA

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Під пильне та допитливе 

око редакційної колегії вісника 
потрапило четверо заступників 
директорів. Питання задавалися 

досить відверті, і ми вдячні колегам 
за щирі та відкриті відповіді.

Нагадуємо: якщо Ви маєте
на думці якесь каверзне

запитання або хотіли б більше
дізнатися про якогось

працівника Товариства —
звертайтеся,

з радістю врахуємо
Ваші пропозиції.

presa@hoe.com.ua

Посеред Білогір’я (колишні Ля-
хівці) височіє величний костел 
святої Трійці, Успіння Пресвятої 
Діви Марії та святих апостолів Пе-
тра і Павла.

Історія його розпочалася в 1612 
році. Будівництво тривало майже 
50 років та проводилося за кошти 
магната Кшиштофа Сенюти, який 
тоді володів селищем. Також по-
руч із костелом був зведений До-
мініканський монастир. У первіс-
ному вигляді будівля не зберіглася, 
оскільки була зруйнована.

Відбудований костел у 
тому вигляді, яким ми ба-
чимо його сьогодні, був 
освячений у 1789 році. 
Оздоблення його вража-
ло багатством, а головною 
особливістю було те, що 
він налічував десять вівта-
рів!

На жаль, монастир про-
існував лише до 1859 року, 

коли його покинули останні домі-
ніканці. Це призвело до того, що у 
1869 році він перейшов до право-
славної церкви. Після Першої світо-
вої війни католики повернули святи-
ню собі, але остаточну крапку було 
поставлено вже в період радянської 
влади, в 1935 році. Почався період 
занепаду і руйнації — будівлю роз-
поділили між різними установами. 
Тут розміщувалися і військкомат, і 
відділок міліції з в’язницею, і біблі-
отека з друкарнею, клуб та навіть 
пожежна частина. Приміщення за-
знали значних перебудов та, як на-

слідок, із падінням радянської влади були 
залишені у напівзруйнованому стані.

Костел повернуто громаді греко-като-
ликів Білогір’я в 1991 році, а монастир — у 
2003.

До сьогодні триває відновлення колиш-
ньої величі храму. Отцями-паллотинами 
за підтримки прихожан та волонтерів була 
відновлена одна з бокових нав костелу, 
де зараз і відбуваються богослужіння. А 
головне приміщення храму навіть на по-
чатковому етапі реставрації вражає своє 
величчю! 

Нова історія храму тісно пов’язана з 
створенням Родинного дому (дитячого бу-
динку сімейного типу) в 2012 році та під-
літково-спортивного клубу «Кузня». В при-
міщеннях монастиря створені усі умови 
для розвитку дітей та молоді — збудовано 
спортивний зал, влаштовуються поетичні 
вечори, спільні перегляди фільмів, кон-
церти, благодійні акції.

Підготував
Олександр ШВЕЦЬ

Фото Андрія СОЛОНИЦЬКОГО

КОСТЕЛ СВЯТОЇ ТРІЙЦІКОСТЕЛ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ
У БІЛОГІР’Ї,У БІЛОГІР’Ї,
СВІДОК ІСТОРІЇСВІДОК ІСТОРІЇ
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ВІТАЄМО 
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СІЧНЯ —
ЛЮТОГО!
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Клевач Тетяна Анатоліївна
Камянець-Подільський РЕМ

Контролерка енергонагляду 
Вересюк Надія Іванівна

Камянець-Подільський РЕМ
Контролерка енергонагляду 

50 років
Мариняк Олександр Сергійович

Дирекція з управління персоналом та 
юридичних питань

Інспектор
Присяжна Ірина Володимирівна

Департамент ВЕМ
Електромонтер

Шпак Олександр Богданович
Департамент ВЕМ

Електромонтер
Кухар Анатолій Григорович

Департамент ВЕМ
Черговий електромонтер

Хомут Петро Володимирович
Дирекція з питань забезпечення бізнесу

Водій
Пелехата Надія Василівна

Віньковецький РЕМ
Інженер

Басюр Олег Вікторович
Ярмолинецький РЕМ

Машиніст
Козельська Галина Миколаївна

Волочиський РЕМ
Головна бухгалтерка 

Лозовецький Андрій Дмитрович
Волочиський РЕМ

Диспетчер
Вороновський Віктор Григорович

Дунаєвецький РЕМ
Електромонтер ОВБ

Чернецький Петро Леонідович
Городоцький РЕМ

Електромонтер ОВБ
Демихіна Галина Василівна

Старокостянтинівський РЕМ
Економістка 

Николайчук Валерій Васильович
Камянець-Подільський РЕМ

Електромонтер
Пекар Петро Васильович

Шепетівський РЕМ
Електромонтер

Залуцький Анатолій Іванович
Віньковецький РЕМ

Диспетчер
Бернацький Микола Павлович

Ізяславський РЕМ
Електромонтер

Білий Ігор Валерійович
Волочиський РЕМ

Майстер ВД
Ручківський Сергій Миколайович

Старокостянтинівський РЕМ
Електромонтер ОВБ

Вельгус Леонід Васильович
Шепетівський РЕМ

Електромонтер ОВБ
Прядко Людмила Василівна

Полонський РЕМ
Економістка 

Муравіцький Олег Борисович
Старокостянтинівський РЕМ

Електромонтер
Кондратова Світлана Миколаївна

Старосинявський ЦЦР
Малярка

45 років
Сірук Віталій Андрійович

Департамент ВЕМ
Майстер ВД

Гнап Наталія Михайлівна
Дирекція технічна

Електромонтер
Кагдіна Тетяна Анатоліївна

Дирекція з питань забезпечення бізнесу
Прибиральник

Кучер Петро Васильович СМіТ
Дирекція з питань забезпечення бізнесу

Водій
Залєвський Олег Олексійович

Дирекція з питань забезпечення бізнесу
Начальник ВКБ

Сіта Оксана Петрівна
Дирекція з управління персоналом та 

юридичних питань
Начальник ВУП

Длугашевський Володимир Володимирович
Дирекція з управління персоналом та 

юридичних питань
Стрілець

Слободян Леся Петрівна
Ярмолинецький РЕМ

Заступниця директора з балансів
Бондар Вячеслав Іванович

Красилівський РЕМ
Електромонтер ОВБ

Процюк Руслан Васильович
Старокостянтинівський РЕМ

Електромонтер ОВБ
Гулай Тетяна Вікторівна

Хмельницький РЕМ
Економістка 

Дуда Андрій Володимирович
Хмельницький РЕМ

Майстер ВД
Давидов Руслан Анатолійович

Чемеровецький РЕМ
Машиніст

Люлік Володимир Іванович
Білогірський РЕМ

Електромонтер ОВБ
Репецька Людмила Василівна

Теофіпольський РЕМ
Контролерка енергонагляду 

Толок Сергій Вікторович
Ярмолинецький РЕМ

Електромонтер
Кекель Валерій Миколайович

Городоцький РЕМ
Майстер ВД

Котляр Ліна Леонідівна
Летичівський РЕМ

Контролерка енергонагляду 
Ткач Олександр Михайлович

Летичівський РЕМ
Електромонтер ОВБ

Сірецький Ігор Євгенович
НЛК СП «Яблуневий сад»

Оператор котельні

ВІТАЄМО 
ЮВІЛЯРІВ

СІЧНЯ —
ЛЮТОГО!

70 років
Решетник Василь Володимирович

Департамент ВЕМ
Черговий електромонтер

Дитинюк Петро Михайлович
Департамент ВЕМ

Старший майстер ВД

65 років
Мельничук Олександр Васильович

Дирекція з питань забезпечення бізнесу
Слюсар

Браславець Микола Йосипович
Дирекція з питань забезпечення бізнесу

Старший механік 
Сокальський Анатолій Антонович

Городоцький РЕМ
Слюсар

Дикалюк Іван Миколайович
Старокостянтинівський РЕМ

Майстер ВД
Сітанський Антон Іванович

Полонський РЕМ
Машиніст

60 років
Шурпіта Сергій Павлович

Департамент ВЕМ
Черговий електромонтер

Войцещук Федір Васильович
Департамент ВЕМ

Черговий електромонтер
Ленюк Віктор Григорович

Департамент ВЕМ
Черговий електромонтер

Окунський Олександр Олексійович
Дирекція з питань забезпечення бізнесу

Водій
Дехтяр Євгена Іванівна

Дирекція з управління персоналом та 
юридичних питань

Чергова по гуртожитку
Окунська Любов Миколаївна

Дирекція з питань забезпечення бізнесу
Прибиральниця 

Цісар Володимир Анатолійович
Департамент ВЕМ

Черговий електромонтер
Матус Віктор Васильович

Дирекція з питань забезпечення бізнесу
Водій

Камінський Анатолій Леонідович
Волочиський РЕМ

Водій
Походило Тарас Ярославович

Волочиський РЕМ
Електромонтер

Середюк Василь Іванович
Деражнянський РЕМ
Начальник дільниці 

Бельська Надія Миколаївна
Дунаєвецький РЕМ

Прибиральниця
Телега Леонід Петрович

Шепетівський РЕМ
Майстер ВД

Цегельник Алла Казимирівна
НЛК СП «Яблуневий сад»

Кухонна робітниця 

Войцеховська Валентина Йосипівна
Камянець-Подільський РЕМ

Інженер
Карпенко Ганна Павлівна

Новоушицький РЕМ
Інженер

Коришняк Леонід Ананійович
Славутський РЕМ

Водій
Драйна Анатолій Васильович

Ізяславський РЕМ
Тракторист 

Шаховал Микола Сидорович
Красилівський РЕМ

Водій 
Кухта Володимир Миколайович

Красилівський РЕМ
Електромонтер

Нестенюк Анатолій Олександрович
Хмельницький РЕМ

Машиніст
Крикливий Олег Цезарович

Хмельницький МРЕМ
Електромонтер

55 років
Миколюк Антоніна Іванівна

Департамент ВЕМ
Інженер

Цісар Володимир Михайлович
Департамент ВЕМ

Черговий електромонтер
Періг Анатолій Петрович

Департамент ВЕМ
Черговий електромонтер

Александрович Володимир Петрович
Дирекція з питань забезпечення бізнесу

Машиніст
Білоус Надія Леонідівна

Дирекція технічна
Інженер

Бойко Сергій Васильович
Департамент ВЕМ

Черговий електромонтер
Жолкевський Володимир Васильович

Департамент ВЕМ
Електромонтер ОВБ

Сандула Володимир Іванович
Дирекція з питань забезпечення бізнесу

Водій
Савчук Василь Васильович

Білогірський РЕМ
Електромонтер 

Захарова Лариса Петрівна
Чемеровецький РЕМ

Керівник групи
Кожушко Надія Андріївна

Чемеровецький РЕМ
Керівник групи

Мельник Олександр Іванович
Ізяславський РЕМ

Електромонтер ОВБ
Король Василь Васильович

Хмельницький РЕМ
Інженер

Філіпов Андрій Вікторович
Хмельницький МРЕМ

Контролер енергонагляду 
Капітонець Василь Сергійович

Красилівський РЕМ
Електромонтер ОВБ
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РЕЦЕПТИ

КОРИСНІ
ПОРАДИ

ЯК ЗАХИСТИТИСЯ ВІД СТРЕСУ

ШУРПА ПО-КАВКАЗЬКИ

Головним інгредієнтом шурпи, хто б що 
не казав, є баранина. І хоча б раз кожен по-
винен скуштувати шурпу виключно із бара-
нини, не з яловичини чи якогось іншого м’яса.

Отже, рецепт (на 7-10 л. каструлю):
• Вибираємо свіжі жирні ребра (3 кг);
• Грудинка (2,5 кг);

• Вирізка кусками із хребта або гомілка (1,5 кг);
• 5 помідор (середніх);
• 2 цибулини (середніх);
• 2 баклажани (середні);
• 3 болгарських перця (середні);
• 2 перця гострих.
• Петрушка свіжа та кріп (по три гілочки).
• Картопля калібрована 12 штук середньої 

величини.
• Спеції (сіль, перець: чорний та червоний).
Приготування:
Все м’ясо замочити та промити у воді де-

кілька разів.
Помістити у каструлю шматки м’яса, а та-

кож: цибулю, болгарський перець, помідори, 
гострий перець, баклажани, петрушку та кріп 
(помідори кільцями прямо на м’ясо).

Після того, як все порізали, залити водою, 
десь 3 літри (краще замінити пивом, десь 2 літ-
ри пива і 1 літр води (100 грам горілки)).

Потім каструлю ставимо на середній вогонь 
і варимо. Після першого закипання забираємо 
шумок, який утворюється, і постійно слідкуємо 
за процесом, додаємо сіль, перець.

Варимо все десь 1 годину 50 хвилин.
Потім чистимо картоплю та цілою виставля-

ємо на шурпу зверху, рівномірно викладаючи, 
та ще 20 хвилин тримаємо на вогні. Ось і все — 
страва готова.

Спосіб подачі: м’ясо з картоплею та овоча-
ми викладаємо окремо, а юшку наливаємо в 
чашки.

Смачного!!!
Автор рецепту —

Саркіс БАРСЕГЯН,
майстер виробничої служби

СЕД та ПА

СТРЕС — це реакція організму на силь-
ний подразник ззовні. Невдачі на роботі, 
проблеми вдома, труднощі у взаємовідно-
синах — все це впливає на якість нашого 
життя та здоров’я. Стрес фактично є на-
слідком поведінки, звичок та пріоритетів 
людини. 

Отже, декілька простих порад, як знизити рі-
вень стресу та його вплив на Ваше життя:

  плануйте свій день та дотримуйтеся плану 
(отримання чіткого розпорядку дня надає 
відчуття контролю над власним життям);
  правильно харчуйтеся (харчування є над-
звичайно важливим аспектом, оскільки 
безпосередньо впливає на вироблення 
гормонів та роботу всього організму);
  не забувайте про фізичну активність (ре-
гулярні тренування і піші прогулянки до-
поможуть підбадьоритися, відволіктися 
та поліпшити настрій);
  висипайтеся (повноцінний сон дає мож-
ливість відновитися організму);
  знайдіть цікаву книгу та читайте (читання 
розслаблює та нормалізує пульс);
  діліться переживаннями з близькими 
людьми (людині стає набагато легше до-

лати труднощі, якщо вона відчуває під-
тримку рідних чи друзів);
  спробуйте поглянути на проблему з іншо-
го боку (можливо, не все так складно та 
погано, як здається на перший погляд);
  відмовтеся від надлишкового самоаналі-
зу, спробуйте зайнятися медитацією (це 
чудова можливість відволіктися від стре-
сової ситуації та уповільнити хід думок);
  нові звички, знання, захоплення, маршру-
ти тощо (спробуйте зацікавити себе нови-
ми захопленням. Вийшовши з зони ком-
форту, Ви будете значно простіше сприй-
мати проблеми, що Вас непокоїли раніше);
  ставтеся до всього з певним гумором (це 
дійсно допомагає, але зауважте, що во-
рожий та брутальний гумор не зменшує 
рівень стресу).

Отже, зі стресом можна і потрібно боротися, 
але він може бути і корисним. Складні ситуації, 
певні небезпеки змушують нас замислюватися 
над життям, відмовлятися від шкідливих зви-
чок, розвивати у собі стриманість, терпіння та 
самоконтроль. А ми ж із Вами прагнемо вдо-
сконалення щодня. Чи не так?

Підготувала
Людмила ТУМЕНОК

«Огидна річ — наша терплячість. 
Наша звичка відмовляти собі у всьому. 
Так все може відмовитися від нас».

Ліна Костенко
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