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Колеги!
Часом деякі з Вас запитують: чи є якісь 

результати із тієї взаємодії з корейцями, 
американцями чи поляками?

І я відверто розумію, що ці результа-
ти не «лежать на поверхні», і не завжди 
пересічному працівнику їх видно. Але на-
справді це дуже суттєві і важливі досяг-
нення. Ми є єдиним оператором системи 
розподілу, якому вдалося налагодити ці 
зв’язки, почати встановлювати облад-
нання, вчитися із ним працювати, дослід-
жувати ефективність каналів зв’язку та 
самих «розумних» лічильників, структуру 
і функції спеціалізованого програмного 
забезпечення. 

Так, ми не маємо наразі 100 тисяч «ро-
зумних» лічильників, але і та частина, що 
є, — важлива для нас і для України. Сукуп-
ність RAB тарифу та іноземного досвіду є 
запорукою розвитку електричних мереж 
та задоволення потреб споживачів у на-
дійному та якісному розподілі електро
енергії.

Руслан СЛОБОДЯН,
директор технічний

У ЄС занепокоєні проблемами ринку
електроенергії України

Європейський союз ви-
словлює занепокоєння, 
що новий оптовий ринок 
електроенергії, який за-
працював в Україні в липні 
2019 року, досі не є конку-
рентоспроможним за єв-
ропейськими стандартами. 
Про це йдеться у Резолю-
ції Європейського парла-
менту від 11 лютого 2021 
року про імплементацію 
Угоди про асоціацію ЄС з Україною.

«Закликаємо Україну завершити свою ре-
форму та покращити рівень дотримання зако-
нодавства ЄС, насамперед шляхом посилення 
незалежності «Укренерго» та уникнення пе-

рехресного субсидування; 
закликаємо Україну мо-
дернізувати існуючі елек-
тростанції, щоб відповіда-
ти суворим європейським 
стандартам екології та без-
пеки», — йдеться, зокрема, 
у документі. 

У Резолюції також наго-
лошено «на важливості по-
силення інфраструктурної 
співпраці в регіоні, подаль-

шої диверсифікації енергопостачання України, 
енергоефективності, розвитку відновлюваних 
джерел енергії та енергетичного сектору Украї
ни одночасно із забезпеченням екологічної 
стійкості».

Міненерго вбачає перспективу
у будівництві трьох нових блоків АЕС

Міністерство енергетики вважає перспек-
тивною побудову енергоблоків №3 і №4 
Хмельницької АЕС, а також — №5 Рівненської 
АЕС. Про це під час форуму «Україна 30. 
Платіжка» сказав заступник міністра енер-
гетики Юрій Бойко.

«Атомна енергетика є стратегічною і 
базовою для енергетики України. Атомна 
енергетика повинна розвиватися. Має ви-
конуватися не лише програма капітальних 
ремонтів і продовження терміну експлу-
атації тих блоків, термін експлуатації яких 
закінчується, але повинна реалізовувати-
ся програма заміщення поточних атомних 
блоків: будівництво ХАЕС3, ХАЕС4. На мій 
погляд, ще більш перспективним є проект 
будівництва 5 блоку РАЕС», — висловив 
думку Бойко.

За словами в.о. президента ДП «НАЕК 
«Енергоатом» Петра Котіна, компанія виро-
бляє наразі до 55% електроенергії в Україні.

До речі, про готовність добудувати два 
енергоблоки Хмельницької АЕС заявила 

компанія Westinghouse. Вона оголосила, що 
готова не лише долучитися до забезпечен-
ня ядерним паливом третього та четвертого 
енергоблоків ХАЕС, але й постачати для них 
таке обладнання, як автоматизовані системи 
управління технологічним процесом (АСУТП).

«Енергоатом» заявляє,
що у 2021 році не вивозитиме відпрацьоване 

ядерне паливо до РФ
Енергоатом вирішив остаточно відмовитися 

від вивезення відпрацьованого ядерного па-
лива (ВЯП) з українських АЕС на переробку та 
тимчасове зберігання до Російської Федерації. 
Про це керівник НАЕК «Енергоатом» Петро 
Котін повідомив під час Всеукраїнського 
форуму «Україна 30. Платіжка».

«Починаючи з нинішнього року «Енерго
атом» більше не користуватиметься послуга-
ми російських радіохімічних підприємств. Ми 
вирішили остаточно відмовитися від вивезен-
ня відпрацьованого ядерного палива до Росії. 
Це значно зміцнює енергетичну безпеку нашої 
держави», — зазначив очільник Компанії.

Він також повідомив, що вже у липні 2021 

року Централізоване сховище відпрацьовано-
го ядерного палива (ЦСВЯП) зможе прийняти 
першу партію ВЯП. Спорудження всіх будівель-
них конструкцій та інфраструктури з прийман-
ня і зберігання відпрацьованого ядерного па-
лива з українських АЕС на майданчику ЦСВЯП 
Енергоатом завершив у грудні 2020 року.

Наразі тривають пусконалагоджувальні робо-
ти та випробування обладнання і устаткування, 
поставленого на ЦСВЯП американською компа-
нією Holtec. А експлуатація першого пускового 
комплексу ЦСВЯП розпочнеться у ІІ кварталі 2021 
року — після завершення будівництва 43кіло-
метрової залізничної колії до Сховища, яка з’єд-
нає його із залізничною мережею України.
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Саме так можна назвати Новоушицький, 
Хмельницький міський та Чемеровецький ра-
йони електричних мереж. За результатами 
рейтингової оцінки за січень 2021 року саме 
ці райони посіли перших три місця відповідно. 
Суттєву роль у рейтингу за січень відіграв і не-
щодавно введений в рейтингову оцінку показ-
ник «виконання нормативу SAIDI, SAIFI». 

Зважаючи на виклики ринку, європейський 
досвід та ініціативи НКРЕКП щодо посилення 
контролю за якістю та надійністю надання по-
слуг ОСР, саме ці показники набувають неаби-
якої значущості. Звичайно, району електрич-
них мереж для дотримання та не перевищен-
ня доведених нормативів SAIDI, SAIFI потрібно 
прикласти значні зусилля. І це комплекс дій – 
від підвищення рівня надійності електромереж 
шляхом їх модернізації до завчасної реєстра-
ції планових відключень, достовірної фіксації 
часу завершення робіт, оперативного усунення 
аварій тощо. Та ми переконані, що райони із 
цим впораються, і за невеликий проміжок часу 
їм усім вдасться вийти на високий рівень. До 
речі, хорошу роль у цьому відіграє і RAB тариф. 
Адже саме завдяки йому ми зможемо суттєво 
підвищити рівень надійності електромереж.

Примітка: 
SAIDI	 —	це	 середня	 тривалість	 відключення	 для	

кожного	клієнта,	(хв).	
SAIFI	 —	це	середня	кількість	знеструмлень	одного	

клієнта.

Та не надійністю єдиною «живуть» райони 
електромереж. Є показники, які завжди були 
актуальні і пріоритетні, до прикладу «виконан-
ня завдання по зменшенню ТВЕ», «реалізація за 
розподіл електроенергії», «стан охорони пра-
ці» тощо. Це та основа, без якої функціонуван-
ня РЕМ неможливе, і фактично головні зусилля 
персоналу націлені на досягнення та виконан-
ня цих показників.

Але методологія рейтингової оцінки в тому і 
цікава, що дозволяє комплексно оцінити ефек-
тивність роботи РЕМ, не за одним показником, 
а за їх сукупністю, із врахуванням певної «ваги» 
показника. Адже показники є основними та до-
датковими.

Хочу наголосити, що не варто ігнорувати до-
даткові показники. Тому, що використання спо-
живачами особистого кабінету, виконання зая-
вок Постачальників, або збір коштів за штрафні 
санкції хоч і є додатковими, але також дуже на-
очно характеризують діяльність підрозділів. І на-
вряд чи можлива ситуація, коли основні показ-
ники досягнуто усі, а за додатковими цілкови-
тий нуль. В дійсності, якщо підрозділ націлений 
на результат, керівник підрозділу переймається 
ефективністю та результативністю його роботи, 
то і в рейтингу цей РЕМ на перших позиціях. 

Не будемо називати у віснику ті райони, які 
систематично посідають останні позиції. На 
жаль, вони є. І інколи така ситуація поясню-
ється об’єктивними причинами, як от відсут-
ність необхідної кількості персоналу, каран-
тинні обмеження. Але часом це і недостатній 
рівень контролю, нехтування нормативними 
документами тощо. Із цими підрозділами ми 
постійно працюємо, часом це дається складно, 
але варто зрозуміти, що рейтингова оцінка — 
це правильний шлях. Ми оцінюємо результати 
роботи за місяць і в принципі неважливо як ми 
це назвемо: рейтинг, КРІ чи ключові показники 
ефективності. Мета одна — оцінити роботу та 
мотивувати за неї. Це гарна всесвітня та євро-
пейська практика. 

Що ж до актуальності рейтингу, то ми праг-
немо максимальної відповідності потребам То-
вариства та зацікавлених сторін. Тобто рейтинг 
є і повинен бути актуальним, містити саме ті 
показники, які відображають основні процеси 
Товариства. Ми це чітко усвідомлюємо, і якщо 
Ви маєте пропозиції чи зауваження, з радістю 
розглянемо їх. 

Олексій ФІЛІПЧУК,
заступник директора технічного 

з розподілу електроенергії

У СІЧНІ НАЙКРАЩІНАЙКРАЩІ
ТА НАЙУСПІШНІ…ТА НАЙУСПІШНІ…

Цьогоріч уже традицій-
них святкових зонінсталя-
цій до Дня святого Вален-
тина зі скриньками та папе-
ровими листівками у Товари-
стві не було — через вимоги 
карантину, який триває у дер-
жаві. Тож аби всі охочі змогли 
висловити свою симпатію ко-
мусь із колег, фахівці Дирекції з 
інформаційних технологій створи-
ли інтернетсторінку love.oblenergo.
km.ua зі зручним та зрозумілим інстру-
ментарієм. Завітавши на неї, кожен зміг 
надіслати чудову електронну «валентинку» 
будькому з колег чи кільком почергово. 

Дарувати любов і радість 
онлайн виявилося занят-
тям вельми приємним. 
Як свідчить статистика, 
загалом було відправ-
лено 1105 «валентинок» 
для 423 працівників. Ви 
бачите «валентинкуре-

кордсменку», яка була на-
діслана 166 разів.
«Отже, ми таки посприяли 

проявам любові у колективі!» 
— задоволено констатує за-
ступниця директора з інфор-

маційних технологій Олена 
Гриневич.

Розпочався новий етап співпраці між АТ «Хмельницькобленерго» 
та корейською корпорацією КТ — найбільшим провайдером інте-
грованих телекомунікаційних послуг в Південній Кореї. Корейська 
делегація прибула до хмельницької енергорозподільчої компанії з 
діловим візитом, у ході якого ознайомилася з особливостями об-
ліку електроенергії, функціонуванням білінгової системи, відвідала 
енерго об’єкти Товариства.

Нагадаємо, цьому візиту передувала низка спільних консульта-
цій, обговорень, воркшопів і вебінарів у режимі онлайн. Він став 
наступним системним кроком до реалізації домовленостей, викла-
дених у Меморандумі про взаєморозуміння, підписаному корпора-
цією КТ і АТ «Хмельницькобленерго» ще 7 вересня 2020 року. Під-
писання цього документа супроводжувалося підписанням Мемо-
рандуму про Взаєморозуміння між корпорацією КТ і Міністерством 
енергетики України 30 жовтня цього року. Згідно з Меморандумом, 
дві сторони (Корпорація КТ і АТ «Хмельницькобл енерго») розвива-
тимуть співробітництво з метою впровадження передової вимірю-
вальної інфраструктури в Україні.

Футзальна команда АТ «Хмельницькобленер-
го» успішно виступила у відкритому чемпіонаті 
Хмельницького з футзалу сезону 2020/2021 ро-
ків, змагаючись у 5му дивізіоні турніру. У її скла-
ді грають працівники різних підрозділів Товари-
ства — представники Волочиського (О. Собко) та 
Старокостянтинівського районів електромереж 
(Олексій та Олександр Залевські, О. Полупан), 
Департаменту високовольтних електромереж 
(М. Мальчик, І. Островський), підрозділів апарату 
управління (В. Чуловський, М. Леськов, Д. Ячмінь, 
О. Швець).

Завдяки підтримці в.о. генерального ди-
ректора Олега Козачука команда забезпечена 
формою та м’ячами, має можливість двічі на 
тиждень проводити тренування. І ця турбота 
дає хороший результат.

В груповому раунді команда АТ «Хмель-
ницькобленерго» здобула 6 перемог, зазнала 
двох поразок, дві гри закінчилися «нічиєю». В 
1/8 футзалістиенергетики поступилися у за-
пеклому двобої команді «Авіатор» зі Старо-

костянтинова. Далі серія вдалих ігор у втішно-
му кубку дозволила команді АТ «Хмельницьк  
обленерго» посісти почесне 10 місце серед 
44 командучасників 5 дивізіону чемпіонату 
Хмельницького. Тож побажаємо нашим коле-
гам перемог у подальших змаганнях!

Відділ звязків з громадськістю

«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» —
корейська корпорація КТ:

новий етап співпраці

1105 наших проявів любові!
У незвичному форматі

Футзальна команда енергетиків
демонструє успішність

Чемеровецький
РЕМ

Хмельницький
МРЕМ

Новоушицький
РЕМ
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10 ПИТАНЬ
ДО ТОПА

10 ПИТАНЬ
ДО ТОПА

1. Поясніть, будь ласка, з чим 
пов’язана така складна і непро-
зора для працівників Товари-
ства процедура виплати «13-ї 
зарплати»?

Ніякої заплутаності у виплаті 
винагороди за рік не має. Нараху-
вання та виплата проводяться від-
повідно до наказу по Товариству 
на підставі положення про випла-
ту винагороди за рік, викладеного 
у Колективному договорі. Відпо-
відно до наказу виплата здійсню-
ється частинами:

лютий — 30%;
березень — 30%;
квітень — 30%;
травень — 10%.
В такому порядку виплата про-

водиться уже декілька років по-
спіль. Я думаю, працівникам То-
вариства добре відомо, що досить 
часто на початку року, в зимові 
місяці, виникають касові розриви. 
До завершення бюджетного про-
цесу на місцях несвоєчасно про-
водять оплату державний та місце-

вий бюджет, а також підприємства, що фінансу-
ються із державного та місцевого бюджету. Не у 
повному розмірі розраховується і населення за 
поставлену електроенергію із нашим дочірнім 
підприємством ТОВ «Хмельницькенергозбут», 
таким чином зростає заборгованість за розпо-
діл постачальника універсальних послуг. 

Тож за таких умов надзвичайно важливо за-
безпечити фінансову стабільність Товариства, 
недопущення прострочення виплати заробіт-
ної плати, податків та фінансування заходів для 
надійного енергозабезпечення споживачів. 

2.  Чи є можливість вказати бухгалтерії 
на яку картку працівник хоче отримувати 
заробітну плату (Постанова НБУ №56 від 
24.04.2020)? Який механізм переходу?

При обранні банку для обслуговування 
виходили із декількох критеріїв: побажання 
більшості трудового колективу, надійності, ін-
новаційності та додаткових вигод та бонусів 
для Товариства та працівників. За усіма цими 
критеріями був обраний державний «Приват-
банк». Між АТ «Хмельницькобленерго» та АТ 
«Приватбанк» укладений договір про обслуго-
вування зарплатного проекту. За цим догово-
ром не передбачено сплати жодних комісій і 
фактично обслуговування виплати заробітної 
плати працівникам є безкоштовним. Натомість 
і Товариство, і працівники отримують додатко-
ві вигоди. Так, працівники можуть користува-
тися безвідсотковим кредитним лімітом до 55 
днів при розрахунку карткою, бонусною про-
грамою, безвідсотковою розстрочкою, підви-
щеною ставкою за депозитними вкладами, а 
також користуватися усіма сучасними продук-
тами найбільш технологічного банку України.

Товариство, натомість, отримало можли-
вість відправляти відомості на виплату зар
плати натисканням однієї кнопки, і зарахування 

зарплати на картки співробітників відбувається 
майже миттєво. А ще — безкоштовну послугу з 
доставки розрахункових листів співробітникам 
і високу якість супроводу та обслуговування.

Але, звичайно, за бажанням працівника, 
його заробітна плата може бути перерахована 
на належний йому рахунок у будьякій банків-
ській установі. При цьому, якщо за обслугову-
вання приватного рахунку співробітника у до-
говорі між ним і банківською установою вста-
новлені комісії, абонплата і т. д., то ці нараху-
вання сплачуються співробітником самостійно. 

Для зміни банківської установи та рахунку, 
на який перераховується заробітна плата, пра-
цівником має бути подана заява та копія бан-
ківських реквізитів. Заробітна плата Товари-
ством буде перерахована своєчасно, але тер-
міни зарахування коштів на рахунок, порядок 
зняття готівки і т.д. регулюються укладеним до-
говором між співробітником та банком.

3. Скажіть, а Ви справді вірите у те, що за 
2019 рік заробітна плата працівників (не ке-
рівників) зросла на 74%?

Статистичні дані не мають ніякого відно-
шення до віри. 

Йшлося про зростання посадових окладів, 
проводилося порівняння посадових окладів 
працівників, які є основною частиною заро-
бітної плати і базою для інших нарахувань, ста-
ном на 01.01.2019 р. та станом на 01.01.2020 р. 
Оскільки питання стосувалося заробітної плати 
«не керівників», наведу для прикладу інформа-
цію про посадові оклади основних виробничих 
працівників: електромонтерів 35 розрядів. 

Із наведених даних однозначно видно, що 
у 2019 році посадові оклади зросли на 74,2%, 
а якщо порівнювати 01.01.2019 із 01.01.2021 
року, то посадові оклади працівників основної 
професії зросли у 2,1 раза.

4. Чи будуть показники діяльності компа-
нії за 2020 рік висвітлюватися так широко та 
прозоро, як за 2019 рік?

Щойно завершилося формування звітно-
сті за минулий рік. Ми сповідуємо політику 
відкритості, тож, звичайно, вся звітна інфор-
мація, результати роботи будуть оприлюдне-
ні найближчим часом на офіційному сайті та 
у засобах масової інформації. Так само кожен 
директор за напрямком відзвітує за проведену 
роботу та результати діяльності у своєму під-
розділі та функціональному напрямку. Думаю, 
що продемонстровані результати у 2020 р., по-
при всі труднощі та перепони, дадуть привід 
для гордощів кожному працівнику та трудово-
му колективу загалом.

5. Чи закладено в планах на 2021 рік під-
няття заробітної плати персоналу, зокрема 
електромонтерам? Якщо так, то в якому об-
сязі?

У 2021 році при затвердженні структури та-
рифів фонд оплати праці був проіндексований 
лише на індекс інфляції 8%. Звичайно, що наші 
пропозиції і очікування були зовсім іншими. Не 
очікуючи результатів розгляду і затвердження 
структури тарифів, дирекцією Товариства було 
прийняте рішення підняти посадові оклади на 

10%. На сьогодні посадові оклади підняті вище 
рівня, який передбачався структурою тарифів. 
Резерв для зростання заробітної плати у струк-
турі тарифів відсутній. Підвищення продуктив-
ності, автоматизація процесів, оптимізація чи-
сельності залишилися єдиними можливими ре-
зервами зростання заробітної плати.

6. Чому директорам РЕМ не надано мож-
ливість укладати договори на закупівлю 
зап частин у районах? Часто вартість зап-
частини значно менша за вартість її достав-
ки в РЕМ із Хмельницького (Йдеться про 
договори в межах 5000 грн.)

 Я абсолютно згідний, що з точки зору ор-
ганізації роботи та й просто здорового глузду 
було б доцільно, щоб директор РЕМ мав змо-
гу закупляти запчастини на якусь обмежену 
суму на місці. Це дозволило б уникнути втрати 
часу на ремонт, затрат на доставку та і не за-
лучало б до процесу закупівлі однієї малень-
кої запчастини велику кількість персоналу. Але, 
на жаль, вплинути на такий порядок не маємо 
змоги, оскільки відповідно до чинного законо-
давства у сфері закупівель придбання товарів і 
послуг на суму більше 50 тис. грн. здійснюєть-
ся виключно на конкурентних засадах шляхом 
проведення тендерної процедури. Виключень 
для підприємств, які мають розгалужену струк-
туру, чинним законодавством не передбачено.

7. Добрий день, Вадиме Дмитровичу. Я 
працюю в РЕМі з 1992 року. Хотілося задати 
одне запитання. Для чого приватизовувати 
наше Обленерго? Яка для нас, працівників, 
від того користь? Чому держава, раніше при 
СРСР, не відмовлялася від підприємств стра-
тегічного значення, а з успіхом розвивала і 
модернізувала енергетику, а зараз продає 
все? Чи можна цьому завадити? 

Вплинути на цей процес немає можливості. 
Український уряд прийняв рішення виставити 
на продаж усі акції енергорозподільчих компа-
ній, що належать державі.

У цьому не має нічого поганого. Держава 
в більшості випадків — не дуже ефективний 
власник. Не потрібно далеко ходити за прикла-
дом: АТ «Хмельницькобленерго» є єдиним фі-
нансово стабільним енергорозподільчим під-
приємством серед усіх розподільчих компаній, 
що належать державі. І це скоріше не завдяки 
органу управління — Фонду державного майна 
України, а всупереч. 

А європейські країни мають різний досвід. 
Так, у Німеччині, Польщі, Чехії, Словаччині — 
енергорозподільчі компанії приватні і працю-
ють ефективно, у Франції, Греції — належать 
державі і теж є ефективними. Отож єдиного 
рецепту успіху не існує.

8. Вадиме Дмитровичу, що для Вас було 
б більш прийнятним при грі у футбол — 5 
разів програти з рахунком 0:1 чи один раз 
із рахунком 0:10? Коментар: Як людині, яка 
серйозно займається бігом, рекомендую 
Вам книгу японського письменника і ма-
рафонця Харукі Муракамі «Про що я кажу, 
коли кажу про біг».

Знаємо, що Ви, Вадиме Дмитровичу, — 
завзятий марафонець. Які Ваші плани в 
цьому напрямку?

Об’єднаю два запитання, пов’язаних зі спор-
том, в одне. Перш за все хочу подякувати за ре-
комендацію.

Для мене більш прийнятна поразка 0:10. 
Кожна поразка приносить досвід, а кожна пе-
ремога надає стимул. І яким би не був корис-
ним досвід, для мене набагато важливіше от-
римувати позитив та позитивні стимули.

Щодо моїх планів, то дуже хочеться вірити, 

що життя знову повернеться до «нормально-
го» русла і мені вдасться пробігти марафонську 
дистанцію разом із тисячами учасників, в ат-
мосфері неймовірних відчуттів свята спорту. В 
будьякому випадку я в цьому році обов’язко-
во пробіжу марафонську дистанцію і відзвітую 
в Фейсбуці. Навіть якщо через карантинні об-
меження не вдасться взяти участь в офіційному 
марафоні.

9. Який Ваш прогноз курсу біткоїна на 
2021 рік?

Робити прогнози щодо біткоїна — не вдяч-
на справа. Криптовалюта має надзвичайну ви-
соку волатильність. Останнім часом ми бачи-
мо стрибкоподібні підйоми на 1020% в день і 
точно такі ж падіння. Перша криптовалюта має 
надзвичайно швидку реакцію на різні повідом-
лення та події.

На мою думку, у разі якщо не будуть вве-
дені жорсткі заходи проти криптовалют націо-
нальними банками країн, ціна біткоїна до кінця 
року складе 80 000 доларів США. За негативно-
го сценарію — не думаю, що ціна опуститься 
нижче 30 тисяч доларів.

Однак, хочу обов’язково зауважити, що 
вкладення в криптовалюти є високоризико-
вими і до такого інвестування слід підходити з 
обережністю.

10. Коли очікувати затвердження фінан-
сового плану АТ «Хмельницькобленерго» 
на 2021 рік?

Затвердити якнайшвидше фінансовий план 
надзвичайно важливо для Товариства. Без за-
твердженого плану Товариство не має право 
фінансувати цілий ряд статей і, найголовніше 
— здійснювати будьякі капітальні інвестиції. А 
це означає, що до затвердження плану не буде 
можливості виконувати та фінансувати інвести-
ційну програму. 

У цьому році затвердження фінансового 
плану затяглося із декількох причин. Відпо-
відно до нормативних документів, підприєм-
ствам, чистий прибуток яких за підсумками 
попереднього звітного періоду перевищив 50 
млн. грн., фінансовий план погоджує Кабінет 
міністрів України. Зважаючи на те, що чистий 
прибуток Товариства значно перевищував та-
кий показник, процедура погодження усклад-
нилася. На першому етапі фінплан погоджує 
Фонд держмайна України та передає далі на 
розгляд до МЕРТ та Мінфіну. Після узгодження 
цих двох міністерств проект плану виноситься 
на затвердження. У попередніх роках фінансо-
вий план погоджувався лише Фондом держав-
ного майна України.

 АТ «Хмельницькобленерго», як і передба-
чено Постановою КМУ, відразу після затвер-
дження структури тарифів Товариства на 2021 
рік подало проект до Фонду державного майна 
України. Проте, якщо кожного року процеду-
ра узгодження фінансового плану у Фонді три-
вала 23 тижн,і у цьому році Фонду знадоби-
лося 2 місяця для вивчення проекту плану та 
направлення перших зауважень. Наразі проект 
фінансового плану узгоджений Фондом і на-
правлений на розгляд до Міністерств. Оскільки 
фінансовий план підготовлений професійно і 
передбачає позитивну динаміку показників, то 
для погодження Міністерств не потрібно буде 
багато часу. А отже, сподіваюся, що найпізні-
ше до середини квітня ми завершимо всі фор-
мальні процедури погодження фінансового 
плану і зможемо повноцінно розпочати вико-
нання інвестпрограми 2021 року.

Відповідав 
Вадим ДАНИЛКІВ,

директор фінансовий
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водської готовності, що мають зручні для тран-
спортування габарити. Конструкція модулів 
дозволяє швидко змонтувати їх в місці експлу-
атації в єдину цільну будівлю трансформатор-
ної підстанції. Блочномодульний корпус може 
також використовуватися як розподільчий 
пристрій РП 10(6)кВ.

 Кожен модуль являє собою цільний метале-
вий зварний каркас, обшитий із зовнішніх сто-
рін і зверху утепленими панелями типу «сен-
двіч». Двері відсіків металеві, подвійні з уте-
пленням з мінвати. Підлога — утеплена.

Блочномодульна будівля обладнана сис-
темами опалення, вентиляції, освітлення, що 
керуються автоматично та підтримують опти-
мальні умови всередині корпусу.

Комплектні трансформаторні підстан-
ції міських мереж (КТПММ) — зовнішнього 
встановлення прохідного та тупикового типу на 
напругу до 10(6) кВ потужністю 1001000 кВА. 
Вони призначені для прийому, перетворення та 
розподілу електричної енергії трифазного змін-
ного струму частотою 50 Гц при номінальній 
напрузі 0,4кВ в районах з помірним кліматом 
(від –40°Сдо +45° С).

Корпус пофарбований і 
накритий металопрофілем 
(можливе виконання уте-
плених панелями типу «сен-
двіч») з вмонтованим в нього 
одним силовим трансфор-
матором (або двома сило-
вими трансформаторами — 
2КТПММ), камерами з сторо-
ни високої (ВН) і низької на-
пруги (НН). Вони замінюють 
підстанції, що збираються на 
місці монтажу з окремих ко-
мірок КЗО, панелей ЩО та ін.

КТПММ монтується на 
фундаменті.

Щоглова трансформаторна 
підстанція (ЩТП) — підстанція (у 
тому числі в конструктивному ви-
конанні КТП), все устаткування якої 
встановлене на конструкціях (або 
опорі ПЛ) просто неба на висоті, що 
не потребує наземного огороджу-
вання.

Стовпові трансформаторні 
підстанції (СТП) призначені для 
прийому, перетворення та розпо-
ділу електричної енергії трифаз-
ного змінного струму частотою 50 
Гц, напругою 10(6) кВ і використо-
вуються для електрозабезпечення 
сільськогосподарських споживачів, 
окремих населених пунктів та неве-
ликих промислових об’єктів в райо-
нах з помірним кліматом (від –45°С 
до +40°С).

Конструктивно СТП виконується у двох ва-
ріантах:

На одній опорі типу СВ10,5 — потужністю 
від 25 кВА до 63 кВА (СТП1).

На двох опорах типу СВ10,5 — потужністю 
від 25 кВА до 250 кВА (СТП2).

Стійкість конструкцій забезпечується заглиб
ленням опор на глибину 2,5 м.

Згідно з ПУЕ, відкриті струмоведучі части-
ни високовольтного вводу 10 кВ повинні мати 
відстань від землі не менше 4,5 м. Відповідно, 
силовий трансформатор встановлюється на 
металевому кронштейні на висоті 33,5 м від 
рівня землі.

Шафа розподільчого пристрою низької на-
пруги закріплюється на кронштейні на висоті, 
зручній для обслуговування із землі (11,2 м). 
Шафа РПНН містить апарати для комутації, 
управління, захисту і розподілу електроенергії, 
прилади обліку, управління вуличним освіт-
ленням. 

Підготував
Вячеслав ЯЩИШЕН, 

інженер служби розподільчих мереж

Комплектна трансформаторна підстанція 
(КТП) — підстанція, складена із трансформато-
рів (вмонтованих у шафи, встановлені просто 
неба), блоків РУ та інших елементів, які поста-
чають у складеному або повністю підготовле-
ному до складання вигляді. 

Комплектні трансформаторні підстанції кла-
сифікують: тупикового типу та прохідного типу 
потужністю 251000 кВА, призначені для при-
йому, перетворення та розподілу електричної 
енергії трифазного змінного струму частотою 
50 Гц в системах із глухозаземленною нейтрал-
лю трансформатора на стороні низької напруги. 

КТП призначені для електрозабезпечення 
сільськогосподарських споживачів, окремих 
населених пунктів та невеликих промислових 
об’єктів в районах з помірним кліматом (від 
–45°С до +40°С). КТП встановлюється на просту 
бетонну площадку висотою 200 мм. Відмінність 
КТП прохідного типу в тому, що її будова доз-
воляє підключити споживача до двох високо-
вольтних ліній.

Розподільча трансформаторна підстан-
ція (РТП) — електроустановка, призначена не 
тільки для прийому та розподілу електроенер-
гії, а й для її трансформації.

Розподільний пункт (РП) — це розподіль-
чий пристрій, призначений для прийому і роз-
поділу електроенергії на одному рівні напруги 
без перетворення і трансформації. Розподіль-
ний пункт являє собою розподільчий пристрій, 
що складається з декількох секцій збірних шин, 
камер для обладнання, коридору управління та 
приміщення для встановлення пристроїв захи-
сту, автоматики і телемеханіки.

Збірні шини розміщують у верхній частині 
РП горизонтально на відстані не менше 0,5 м 
від перекриття. Відстань між збірними шинами 
різних фаз повинна бути не менше 100 мм при 
напрузі 6 кВ і 130 мм при 10 кВ. Шини кріплять 
до опорних ізоляторів, встановлених на мета-
левих конструкціях або бетонних стінах. Секції 
шин РП поділяють секційним вимикачем з сек-
ційними роз’єднувачами.

Щоб уникнути помилкових операцій з 
роз’єднувачами, в камерах вимикачів є блоку-
вання, що допускає відключення роз’єднувачів 

тільки при відключеному вимикачі. Зазвичай 
застосовують механічне блокування.

У комірках із заземлюючими роз’єднува-
чами є додаткове механічне блокування, що 
не дозволяє включити заземлюючі ножі при 
включеному шинному або лінійному роз’єд-
нувачі і, навпаки, шинний або лінійний роз’єд-
нувач при включених заземлюючих ножах. У 
розподільному пункті є також вимірювальні 
прилади, реле захисту і автоматики, заземлю-
вальний пристрій. Коридор управління являє 
собою приміщення, де встановлені приводи 
вимикачів і роз’єднувачів.

Закрита трансформаторна підстанція 
(ЗТП) — це підстанція, всі елементи якої роз-
ташовані в закритому приміщенні, будівельна 
частина якого виконана з цегли або бетонних 
блоків. Підстанції такого типу виконуються за-
звичай двотрансформаторними.

На боці 10 (6) кВ, як правило, є дві секції 
шин, що живляться від двох ліній 10 (6) кВ, що 
дає можливість встановлювати по стороні 10 
(6) кВ АВР. Високовольтне обладнання розмі-
щене в комірках типу КЗО (комірка збірна од-
ностороннього обслуговування).

На стороні 0,4 кВ так само передбачаються 
дві секції шин, що значно підвищує надійність 
розподілу електроенергії до споживачів і мож-
ливість обслуговування силових трансформа-
торів без відключення споживачів. Закрита 
трансформаторна підстанція є найбільш доско-
налим видом підстанцій.

Комплектні трансформаторні підстанції 
потужністю до 2500 кВА на напругу до 10 кВ 
в блочно-модульному корпусі (КТПБМ) при-
значені для прийому, перетворення та розпо-
ділу електричної енергії трифазного змінного 
струму частотою 50 Гц. Їх використовують для 
електрозабезпечення напругою 0,4 кВ промис-
лових підприємств, населених пунктів, логістич-
них центрів, гіпермаркетів та інших об’єктів.

КТПБМ виконуються одно або двотранс
форматорними. Вони призначені для зовніш-
ньої установки і можуть експлуатуватися в ра-
йонах з холодним кліматом (від –60°С до + 40°С).

 КТПБМ поставляється у вигляді декількох 
окремих функціональних модулів високої за-

Невід’ємними складовими мереж змінного струму, 
без яких розподіл електроенергії у них був би немож-
ливим, є трансформатори. Виробничі підрозділи на-
шого Товариства у своїй роботі так чи інакше «пе-
ретинаються» з цими пристроями. Ми ж пропонуємо 
ознайомитися з сучасними різновидами трансфор-
маторних підстанцій і широкому загалу читачів віс-
ника «ЕНЕРГІЯ».
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ПОРТРЕТПОРТРЕТ  БЕЗ РЕТУШІБЕЗ РЕТУШІ
Коли Ви, шановний 

читачу, відвідуєте візу-
ально привабливу, яскра-
ву інтернет-сторінку АТ 
«Хмельницькобленерго», 
споглядаєте чи тримаєте в 
руках рекламно-імідже-
ву продукцію Товариства 
— знайте: то плоди твор-
чої думки та професійної 
майстерності Людмили 
Туменок, дизайнерки-ви-
конавиці мультимедійних 
об’єктів відділу зв’язків 
із громадськістю. Хоча їй 
самій, зізнається, інколи 
важко повірити в те, що 
«все це — її». Адже почи-
нала свій трудовий шлях 
на дещо іншій стезі... 

Знаю Людмилу вже не один рік. Але лов-
лю себе на думці, що отак широко та від-
верто спілкувалися з нею вперше. Власне, 
то історія про успіх. І про те, що він прихо-
дить лише через вірність власній мрії та на-
полегливу працю.

— Людмило, знаємо, що Ви — представ-
ниця справжньої трудової династії енерге-
тиків. Розкажіть, будь ласка, про неї.

— Батько мій Казимир Феліксович Чернюк 
був корінним хмельничанином, а мама Окса-
на Степанівна родом — з Галича. Обоє працю-
вали в «Хмельницькобленерго» інженерами. 
Вони, до речі, й познайомилися та одружилися, 
коли мама приїхала сюди на практику… 

Тато загинув внаслідок ДТП у 1988му, коли 
мені не було й тринадцяти років. Мама працю-
вала у ВІКСі до самої пенсії, і зараз на заслу-
женному відпочинку. Сестра моя Лариса Васи-
левська вже тривалий час — інженерка відділу 
інформаційнокомунікаційних систем. 

— Чим запам’яталися Вам дошкільне 
дитинство, період навчання в школі?

— Дитинство моє минуло у рідному Хмель-
ницькому. Було таким, як у звичайної серед-
ньостатистичної дитини: садочок, ігри в дворі, 
бабуся і дідусь, мама і тато. І, звісно ж, моя се-
стричка — як старша, вона скрізь і всюди «во-
зилася» зі мною.

Ну і, як у більшості тодішніх підлітків, у мене 
було чимало захоплень, все хотілося спробу-
вати — спорт, туристичний гурток, рукоділля... 
Дуже полюбляла в’язання гачком та спицями, 
якого навчала мене матуся. А ще оволоділа 
технікою макраме і вишивкою, за що вдячна 
своїй тітці Наді. Щось весь час малювала, лі-
пила, клеїла... На уроках трудового навчання 
нас навчили шити м’які іграшки і намагалися 
навчити шити одяг, але, як мовиться, — що не 
моє, те не моє. А ось в’язати люблю й донині.

 — А що можете розповісти про подаль-
шу свою освіту?

— Я досить рано вийшла заміж — у 1993 
році. З майбутнім чоловіком Миколою, до 
речі, познайомилися на весіллі, де були за свід-
ків, рік позустрічалися… Невдовзі у нас в сім’ї 
з’явилося «поповнення» — донечка Саша. 
Пригадую, у ті важкі часи мусили заробляти як 
завгодно, довелося навіть постояти на хмель-
ницькій «толкучці»… Микола мій деякий час 
попрацював у РЕМі кабельником, а потім, щоб 
утримувати сім’ю, пішов «на вільні хліба». 

А щодо вищої освіти... У 2004 році я вступила 
до Хмельницького державного університету на 
спеціальність «Виробництво електронних засо-
бів». Але через два роки через неможливість 
сплачувати за навчання змушена була покину-
ти його. 

— Ким починали у «Хмельницькобленер-
го», Людмило? Як розвивалися? 

— У велику дружну родину «Хмельницьк
обленерго» я потрапила у 2002 році. Починала 
з посади слюсаря контрольновимірювальних 
приладів і автоматики цеху ремонту приладів 
обліку тодішнього ВАТ ЕК «Хмельницькобл
енерго». Було непросто: одноманітна, моно-
тонноциклічна робота з часом стала мені не 
до душі. Хотілось якогось творчого зростання. 
Тому у 2007 році з «благословення» тодішнього 
начальника відділу науковотехнічної інформа-
ції Товариства Сергія Олександровича Дитюка 
перевелася на посаду оброблювача науко-
вотехнічної інформації ВНТІ ПАТ «Хмель
ницькобленерго». Адміністрування сайту, пор-
талу Товариства стало моєю першою роботою, 
пов’язаною із зображеннями. Відкрилися мож-
ливості самоосвіти… 

З 2016 року я вже працювала у пресслуж-
бі, а з 2018го — дизайнервиконавець муль-
тимедійних об’єктів відділу зв’язків із громад
сь кістю. 

— Не пригадуєте, коли Ви вперше почули 
про комп’ютерну програму «Фотошоп»? 

— Коли ще працювала «на лічильниках». У 
2000 році ми з чоловіком купили нашого пер-
шого «компа», простого і недорогого. Вдалося 
взяти у знайомих диск із деякими програмами. 
Розбиралася сама, адже спеціальної літерату-
ри тоді не було. Вже коли працювала у ВНТІ, 
з’явився інтернет і там вдавалося знаходити до-
сить примітивні, але все ж таки — уроки. Так, 
крок за кроком, я опанувала «Фотошоп». Почи-
нала із роботи з фото, фотоманіпуляцій, ретуші 
та іншого. Друзям робила всілякі гарні картин-
ки. Потім почалася робота з «вектором»… 

Пригадую, ще коли наша донька була ма-
ленькою і банально не вистачало грошей на 
книжки, я малювала простим олівцем своєрід-
ні контурні розмальовки за мотивами популяр-
них тоді мультиків, — і Саша залюбки їх роз-
мальовувала. Напевне, ще тоді прокинулося в 
мені оце бажання творити якісь зображення… 

— І виходить, що свій інтуїтивний по-
тяг до малювання Ви вирішили реалізову-
вати через комп’ютер? 

— Так і сталося… І, до моєї радості, все скла-
дається досить вдало: мої знання та практичні 
навики уже дозволили мені піти на курси, на 
майстеркласи і воркшопи. 

— В опануванні комп’ютерного дизайну 
Вам більше допомогли самоосвіта чи відві-
дування курсів, майстеркласів?..

— Одне іншого не виключає, скоріш на-
впаки — доповнює. Самоосвіта пробудила в 
мені інтерес, з’явилася певна база знань. Курси 
Graphic Design «Авіві АйТі Академі» системати-
зували знання, впорядкували і додали в скарб-
ничку знань багато важливого, такого, що са-
мостійно важко найти. А майстеркласи — це 
хороша практика, дуже продуктивний спосіб 
швидко перейняти чийсь досвід...

І, звісно ж, найголовніше у самовдоскона-
ленні — це підтримка близьких, друзів. Мені 
дуже пощастило з керівництвом. Якби не Оле-
на Гриневич, заступниця директора з ІТ, навряд 
чи стала б я дизайнеркою. Саме вона дала мені 
отого «чарівного»… гм, гм… стусана (смієть-
ся	—	Авт.), який дозволив мені повірити, що 
зможу, і стартувати в правильному напрямку. 

Та й безпосередні колеги у мене завжди 
були і є «бомбічними»! Поруч із такими просто 
неможливо не розвиватися. 

— Чим же подобається Вам цей «жанр» 
сучасної творчості — дизайн?

— Насамперед своїми безкрайніми можли-
востями. Іноді це для мене виклик: чи зможу, 
чи знайду вирішення, чи буде це гармонійно 
і гарно... Крім «Фотошопа», освоїла ще кілька 
програм з дизайну, в них і працюю тепер. А ще 
ж нині активно розвиваються онлайнсервіси. 
І тут я вбачаю досить широкі перспективи для 
своєї роботи.

— Людмило, а оця мультиваріантність 
кожного проєкту — притаманна всім диза-
йнерам чи то суто Ваша риса?

— За всіх дизайнерів не беруся відповідати, 
а от особисто я маю таку звичку: роблю багато 
варіантів, щоб було з чого вибрати. Це і моя 
внутрішня якась потреба, плюс часто це збіга-
ється із запитами керівництва. 

Головне — почати. А далі, коли натрапиш 
нарешті на правильне русло, робота йде легко. 
Причому, я вкладаюся однаково в усі варіанти 

проєкту. Дуже пере-
живаю, поки не по-
бачу готовий про-
дукт. Потім, якщо 
все ок’ей, навіть 
гордість якась з’яв-
ляється: ось, змогла, 
зуміла, справді гар-
но вийшло! 

— Зважаючи 
на сучасні темпи 
розвитку техно-
логій, програмно-
го забезпечення, 
— Ви встигаєте 
за ними?

ЛЮ
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Закінчення на стор. 12
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«ПРИ СЛОВІ «ЗАДОВОЛЕННЯ» —
ЛЕГКЕ ВІДЧУТТЯ АРОМАТУ ВЕСНИ ВЗИМКУ»

Олена
ГРИНЕВИЧ,

заступниця директора
з інформаційних 

технологій
1. Три слова, які Вас харак-

теризують, — відпові-
дальна, стримана. Ой, як 
це все набридло! 

2. Якщо згадати свою най-
божевільнішу витівку, 
то… це не про мене, принаймні зараз.

3. Якщо Вам на 8 Березня подарували б палку 
для селфі, то… щоб фоткати кота, — палка не 
потрібна 

4. Коли прийшла на роботу на підборах і зламав-
ся каблук, то… знайду когось, хто зможе швид-
ко полагодити. 

5. Коли в холодильнику лише пельмені і йдуть 
гості, то… пельмені — чудова страва, але я 
встигну зробити замовлення із доставкою до-
дому. 

6. Куди витратити 1000 доларів? Взагалі не пи-
тання , але залежить від настрою.

7. Якщо уявити себе самкою богомола, то… спо-
діваюсь, коханий не поруч.

8. Коли в келих налили Просекко, то… запитаю 
чи є щось напівсолодке.

9. Перше, що приходить Вам на думку при слові 
«задоволення», — легке відчуття аромату вес-
ни взимку.

10. Якщо б Ви прокинулися чоловіком (на один 
день), що б Ви зробили? Намагалася б зрозу-
міти різницю у відчуттях та сприйнятті світу. 

11. Що Ви робите ідеально? Тролю, звичайно.

Лариса
БОНДАРЧУК,

начальниця відділу
праці і зарплати

1. Три слова, які Вас харак-
теризують, — скрупу-
льозність, доброзичли-
вість, хазяйновитість.

2.  Якщо згадати свою най-
божевільнішу витівку, 
то… не пригадую такої, у мене все якось пла-
номірно у житті…

3. Якщо Вам на 8 Березня подарували б палку 
для селфі, то… залюбки сфотографувалася б.

4. Коли прийшла на роботу на підборах і зламав-
ся каблук, то… не проблема: завжди маю на 
роботі змінне взуття.

5. Коли в холодильнику лише пельмені і йдуть 
гості, то… пошукаю продукти за межами холо-
дильника і з «нічого» приготую «щось»  

6. Куди витратити 1000 доларів? На подарунки, 
сім’ї та собі.

7. Якщо уявити себе самкою богомола, то… бу-
квально себе в цій ролі не уявляю — в стосун-
ках стараюся йти на поступки…

8. Коли в келих налили Просекко, то… із задово-
ленням вип’ю.

9. Перше, що приходить Вам на думку при слові 
«задоволення», — коли всі навколо здорові і 
щасливі. 

10. Якщо б Ви прокинулися чоловіком (на один 
день), що б Ви зробили? Подарунок жінці, 
якийсь дорогенький. 

11. Що Ви робите ідеально? Поняття ідеальності 
— відносне. Намагаюся робити все макси-
мально добре. 

Валентина
МОСКАЛЮК, 

завідувачка
канцелярії

1. Три слова, які Вас харак-
теризують, — справедли-
ва, мама, рукодільниця. 

2. Якщо згадати свою най-
божевільнішу витівку, 
то… десь у п’ятнадця-
тишістнадцятирічному 
віці на спір пройшла вночі через цвинтар) 

3. Якщо Вам на 8 Березня подарували б палку 
для селфі, то… приємно, але вона мені не по-
трібна, — комусь віддала б…

4. Коли прийшла на роботу на підборах і зламав-
ся каблук, то… живу близько, тому пішла б і 
перевзулася. 

5. Коли в холодильнику лише пельмені і йдуть 
гості, то… не обмежуся холодильником, почну 
варити картоплю і нарізати овочі на салат... 

6. Куди витратити 1000 доларів? Частину на ді-
тей… І ще більше допомогла би сусідській он-
кохворій дитинці.

7. Якщо уявити себе самкою богомола, то… я би 
прокинулася і сказала: слава Богу, що це лише 
сон!  

8. Коли в келих налили Просекко, то… хоч і не по-
любляю ігристі вина, але з цікавості спробую. 

9. Перше, що приходить Вам на думку при слові 
«задоволення», — щастя і здоров’я у родині, 
гармонія у своєму колективі.

10. Якщо б Ви прокинулися чоловіком (на один 
день), що б Ви зробили? Позаходила б у всі 
наші відділи, де є жінки, наробила б купу 
компліментів, а можливо, десь і шоколадку чи 
коробку цукерок подарувала б! 

11. Що Ви робите ідеально? Найліпше, що у мене 
виходить, — в’язати.

Наталія
БОЙЧЕНКО, 

начальниця служби
з розподілу 

електроенергії
1. Три слова, які Вас харак-

теризують, — сім’я, ро-
бота, подорожі.

2. Якщо згадати свою най-
божевільнішу витівку, 
то… більше не повторю.

3. Якщо Вам на 8 Березня подарували б палку 
для селфі, то… здивувалася б. Вона мені не по-
трібна… 

4. Коли прийшла на роботу на підборах і зламав-
ся каблук, то… подзвоню чоловіку, щоб привіз 
нове взуття.

5. Коли в холодильнику лише пельмені і йдуть 
гості, то… будуть їсти пельмені!  

6. Куди витратити 1000 доларів? На подорожі.
7. Якщо уявити себе самкою богомола, то… я не 

заздрю своєму чоловіку!  
8. Коли в келих налили Просекко, то… я його ску-

штую. 
9. Перше, що приходить Вам на думку при слові 

«задоволення», — задоволення від життя, від 
смачної їжі, від спілкування з друзями… 

10. Якщо б Ви прокинулися чоловіком (на один 
день), що б Ви зробили? Із задоволенням по-
дивилася б на жінок очима чоловіка… 

11. Що Ви робите ідеально? Дуже сподіваюся — 
виховую дітей.

— Стараюся тримати 
руку на пульсі епохи (по-
сміхається	—	Авт.). Тен-
денції міняються, тому 
треба їх відстежувати, по-
стійно цікавитися та ви-
вчати все нове, — тобто, 
потрібна безупинна са-
моосвіта. Якщо хочеш не 
просто називатися, а БУТИ 
сучасною людиною.

Ось нещодавно аніма-
цію почала робити — до-
велося вивчати одразу 
кілька програм. Мені все 
цікаво, все хочеться ви-
вчати і пробувати. Шкода 
лише, що на все фізично не 
вистачає часу. 

Наступного року від-
значатиму двадцятиліття 
своєї роботи в «Хмель-
ницькобленерго». Це вже 
чималий стаж. Тому з пов-
ним правом дозволю собі 
побажати молодим працівникам нашого Това-
риства не гаятися, розвиватися рішуче і стрімко. 
Адже зараз у них є для цього всі можливості.

— На продовження цієї теми — дозволь-
те питання про Вашу донечку Олександру. 
Вона, по суті, є продовжувачкою трудової 
династії енергетиків. Саша наслідує Ваші 
цілеспрямованість та працьовитість? 

— За характером ми з нею різні, і я навіть не 
намагаюся робити її своєю копією. У неї свій 
шлях, і я впевнена: все найкраще на тім шляху 
— ще попереду. 

Пригадую, ще як починала в енергетиці, 
скрізь у нашому Товаристві я відчувала якесь 

родинне тепло стосунків. І, 
водночас, якусь подвійну 
відповідальність — за свою 
роботу і за сімейну репута-
цію (батьки ж бо теж пра-
цюють тут!). Виходить, у 
моєї доньки ця відповідаль-
ність — взагалі потрійна!..

— А повідайте нам, 
будьте ласкаві, ще й про 
свої захоплення. Чув, 
Людмило, що у вас є до-
машні тваринки... 

— Так, раніше були па-
пужки, а зараз у нас живуть 
дуже розумна собачка Соня 
породи чіхуахуа і гордовита 
морська свинка Дуся.

Чесно кажучи, якби мені 
років п’ятьшість тому ска-
зали, що у мене буде соба-
ка, я б здивувалася. Але… 
мабуть, уже «дозріла» для 
такого рішення. І не шко-
дую: настільки щиро і са-
мовіддано любити можуть, 
певно, лише собаки. Соня 
внесла нові яскраві барви в 
наше життя. 

— Маєте ще якісь хобі?
— Попри те, що вдо-

сталь «намальовуюся» на 
комп’ютері, все ж нама-
гаюсь навчитися малюва-

ти вживу. Нещодавно відвідувала май-
стеркласи з живопису. Плюс відеоуро-
ки дома. Графіка, акварель, олія… Вже є 

перші результати. Так що 
моя давня мрія поступово 
здійснюється. 

Люблю подорожувати. 
Була в Словакії, Австрії, 
на Буковелі. Кілька років 
їздила на фестивалі «Фор-
пост» у Кам’янціПоділь-
ському, там донька була 
учасницею. 

— Чи вистачає Вам 
часу на книгу чи телеві-
зор? Ваші улюблені кни-
ги і фільми?

— Намагаюся щодня 
викроїти трохи часу для 
цього. Щодо книг та кіно, 
то я «всеїдна». З останньо-
го переглянутого: «Нови-
ни з усього світу», серіали 
«І будуть люди», «Неор-
тодоксальна», «Ферзевий 

гамбіт». Нещодавно перечитала «Тигролови» 
Івана Багряного, наразі — Дорж Бату «Франчес
ка. Повелителька траєкторій», на черзі — книга 
сучасного письменника Валерія Ананьєва «Слі-
ди на дорозі». 

До речі, телевізор не дивлюся давно. Все на 
комп’ютері: дещо в Ютубі, а фільми і серіали — 
в мережі.

— Що й казати — справжня комп’ютер-
ниця! 

Дякую за інтерв’ю.
Ростислав БАЛЕМА

Фото Олександра ШВЕЦЯ,
Андрія СОЛОНИЦЬКОГО

та з сімейного архіву
Людмили ТУМЕНОК

КАВЕРЗНЕ
ПИТАННЯ

Закінчення.
Початок на стор. 10-11

ЗНАЙОМСТВО
ЗБЛИЗЬКА
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70 років

Качуляк Петро Миколайович
Департамент ВЕМ  04.01.1951
Черговий електромонтер
з обслуговування підстанції 

Кисилівський Петро Григорович
Кам’янець-Подільський РЕМ  02.01.1951
Електромонтер
з експлуатації електролічильників 

Колісник Валерій Петрович
Віньковецький РЕМ  03.02.1951
Електрозварник ручного зварювання 

Чайковський Станіслав Адольфович
Дирекція
з питань забезпечення бізнесу  20.01.1951
Машиніст крана автомобільного

65 років
Антонюк Василь Дмитрович
Летичівський РЕМ  02.01.1956
Майстер виробничої дільниці 

Грицай Володимир Степанович
Красилівський РЕМ  23.02.1956
Водій автотранспортних засобів 

Гром Андрій Степанович
Летичівський РЕМ  02.01.1956
Директор 

Лукашук Віктор Васильович
Хмельницький МРЕМ  25.02.1956
Водій автотранспортних засобів 

Момот Валерій Кузьмич
Департамент ВЕМ  03.01.1956
Електромонтер з ремонту
та обслуговування електроустаткування

Палюх Микола Сергійович
Волочиський РЕМ  11.01.1956
Майстер виробничої дільниці 

Чернюк Василь Михайлович
Департамент ВЕМ  06.02.1956
Електромонтер
з випробувань та вимірювань

60 років
Балашова Наталія Валентинівна
Ізяславський РЕМ  07.01.1961
Контролерка енергонагляду 

Василюк Анатолій Анатолійович
Славутський РЕМ  01.01.1961
Електромонтер оперативно-виїзної бригади 

Васильчук Василь Іванович
Технічна дирекція  15.01.1961
Інженер

Войтович Валерій Анатолійович
Віньковецький РЕМ  22.01.1961
Водій автотранспортних засобів 

Гончарук Михайло Павлович
Деражнянський РЕМ  01.02.1961
Електромонтер
з експлуатації розподільних мереж 

Данчук Іван Данилович
Новоушицький РЕМ  08.01.1961
Сторож

Дзядух Анатолій Олексійович
Хмельницький МРЕМ  22.02.1961
Електромонтер оперативно-виїзної бригади 

Дідик Віктор Микитович
Дирекція з ІТ  17.02.1961
Начальник відділу

Кавун Неля Петрівна
Красилівський РЕМ  31.01.1961
Контролерка енергонагляду 

Кундик Катерина Станіславівна
Дирекція з управління персоналом  25.01.1961
та юридичних питань
Чергова по гуртожитку

Максімов Олександр Дмитрович
Славутський РЕМ  18.02.1961
Електромонтер оперативно-виїзної бригади 

Мудрик Ольга Михайлівна
Хмельницький МРЕМ  01.02.1961
Прибиральниця службових приміщень

Онищук Микола Іванович
Департамент ВЕМ  15.01.1961
Слюсар-сантехнік 

Пастушина Олена Юріївна
Дирекція з управління персоналом
та юридичних питань  01.01.1961
Завідувачка гуртожитку

Прохорчук Володимир Андрійович
Шепетівський РЕМ  03.01.1961
Електромонтер
з експлуатації електролічильників 

Рацун Любов Степанівна
Хмельницький МРЕМ  01.01.1961
Прибиральниця службових приміщень

Сінкевич Людмила Володимирівна
Департамент ВЕМ  25.01.1961
Провідна економістка

Сірий Іван Йосипович
Кам’янець-Подільський РЕМ  26.01.1961
Керівник групи

Слімак Володимир Броніславович
Дирекція  01.01.1961
з питань забезпечення бізнесу
Водій автотранспортних засобів 

Стельмах Анатолій Володимирович
Департамент ВЕМ  06.02.1961
Черговий електромонтер
з обслуговування підстанції 

Чухрій Віктор Миколайович
Кам’янець-Подільський РЕМ  04.02.1961
Електромонтер з експлуатації
розподільних мереж 

55 років
Бондар Олександр Михайлович
Дирекція  17.02.1966
з питань забезпечення бізнесу
Водій автотранспортних засобів (ОВБ)

Боровський Володимир Михайлович
Департамент ВЕМ  23.02.1966
Двірник 

Бурдельний Василь Васильович
Департамент ВЕМ  09.01.1966
Електромонтер з ремонту апаратури, 
релейного захисту й автоматики 

Вдовічінська Зоя Анатоліївна
Кам’янець-Подільський РЕМ  16.02.1966
Сторожиня

Жарковський Ігор Миколайович
Волочиський РЕМ  04.02.1966
Електромонтер
з експлуатації електролічильників 

Кравець Валерій Степанович
Департамент ВЕМ  01.02.1966
Електромонтер з ремонту
та обслуговування електроустаткування

Мердюк Юрій Петрович
Городоцький РЕМ  23.01.1966
Водій автотранспортних засобів 

Мех Тетяна Василівна
Теофіпольський РЕМ  13.01.1966
Контролерка енергонагляду 

Нагребецький Віктор Володимирович
Шепетівський РЕМ  24.02.1966
Машиніст автовишки
та автогідропідіймача

Пиріг Юрій Вікторович
Кам’янець-Подільський РЕМ  10.02.1966
Водій автотранспортних засобів 

Стасюк Віктор Васильович
Білогірський РЕМ  02.01.1966
Диспетчер району мереж 

Фещин Леонід Миколайович
Департамент ВЕМ  11.01.1966
Електромонтер з ремонту
та обслуговування електроустаткування

Шварчук Василь Петрович
Департамент ВЕМ  02.01.1966
Черговий електромонтер
з обслуговування підстанції

50 років
Беднаровський Сергій Анатолійович
Городоцький РЕМ  28.02.1971
Керівник ОДГ

Комарівський Борис Йосипович
Красилівський РЕМ  15.02.1971
Електромонтер
з експлуатації розподільних мереж 

Кухар Наталія Миколаївна
Дирекція з управління персоналом
та юридичних питань  04.02.1971
Офіціантка

Овод Тамара Купріянівна
Старокостянтинівський РЕМ  02.02.1971
Контролерка енергонагляду 

Пізнюр Тетяна Володимирівна
Славутський РЕМ  16.02.1971
Економістка 

Побережний Сергій Васильович
Дунаєвецький РЕМ  05.01.1971
Електромонтер з експлуатації
розподільних мереж 

Присяжна Євгенія Войтківна
Дирекція з питань 02.01.1971
забезпечення бізнесу
Прибиральниця виробничих приміщень

Рабійчук Олександр Юрійович
Технічна дирекція  16.02.1971
Начальник сектору

Рикун Анатолій Дмитрович
Старосинявський РЕМ  07.02.1971
Машиніст бурильно-кранової
самохідної машини

Рудь Олександр Дмитрович
Департамент розподільчих ЕМ  10.01.1971
Начальник служби електролабораторної 
діагностики та пожежної автоматики

Трубай Василь Анатолійович
Городоцький РЕМ  13.01.1971
Водій автотранспортних засобів 

Хоптяр Руслан Володимирович
Ярмолинецький РЕМ  04.01.1971
Електромонтер оперативно-виїзної бригади 

Янишена Світлана Вікторівна
Технічна дирекція  26.01.1971
Електромонтерка з ремонту
та обслуговування електроустаткування 

45 років
Галка Володимир Миколайович
Департамент ВЕМ  01.01.1976
Інженер з релейного захисту
і електроавтоматики 

Государський Володимир Володимирович
Полонський РЕМ  10.02.1976
Контролер енергонагляду 

Гуменюк Сергій Миколайович
Славутський РЕМ  16.01.1976
Електромонтер з експлуатації
розподільних мереж 

Крентовський Валентин Антонович
Дунаєвецький РЕМ  15.01.1976
Контролер енергонагляду 

Нечай Наталія Василівна
Меджибізький цех  27.01.1976
централізованого ремонту
Комірниця 

Олійник Владислав Анатолійович
Дирекція з управління персоналом
та юридичних питань  18.02.1976
Заступник директора з управління 
персоналом та юридичних питань

Олійник Наталія Володимирівна
Хмельницький РЕМ  06.01.1976
Контролерка енергонагляду 

Панат Віталій Петрович
Кам’янець-Подільський РЕМ  01.01.1976
Тракторист 

Пилипчук Аліна Іванівна
Славутський РЕМ  18.01.1976
Прибиральниця виробничих приміщень

Саковський Микола Петрович
Деражнянський РЕМ  07.01.1976
Контролер енергонагляду 

Сухорук Віктор Михайлович
Новоушицький РЕМ  29.02.1976
Електромонтер
з випробувань та вимірювань 
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Легка, яскрава, промениста,
У нас у РЕМі є Юристка!

Виконує важливі справи —
Відстоює права держави.

Талановита, перспективна
Трудолюбива і активна.
Як промінь сонця вона сяє
В її руках усе палає.
У неї гарна є родина
Й маленька донечка-перлина.
А ще — хороша господиня,

Матуся, донечка й дружина.
Вона романтик, мандрівниця:
Нова Зеландія їй сниться,
Готова все вона віддати
Лиш тільки б там помандрувати!
Струнка, тендітна і красива
Розумна, лагідна, щаслива.
Її ми хочем привітати
Здоров’я, щастя побажати.
А ще бажаємо кохання,
Добробуту і процвітання
Веселих днів, щасливих років
І без турбот прожить сто років!!!

Микола БЕЙ,
контролер енергонагляду

Хмельницького РЕМ

ВІТАЄМО 
ЮВІЛЯРІВ

СІЧНЯ,
ЛЮТОГО!

2 лютого святкувала свій 
маленький ювілейчик Лариса 

Аркадіївна БАТАЖУК.
І саме з цієї нагоди щиро 

вітає її весь колектив 
Хмельницького РЕМ.

Село Маліївці, розташоване в Дунєвецькому 
районі, є одним з найбагатшим на пам’ятки у 
Хмельницькій області. Хто б міг подумати, що 
тут можна помилуватися палацопарковим ан-
самблем, створеним іще наприкінці XVIII сто-
ліття!

Перша згадка про Маліївці датується 1493 
роком, свідчить, що поселення належало шлях-
тичам Яну і Петру Малейовським. Їх прізвище 
і дало селу його назву. Протягом двох століть 
змінювалися власники, допоки у 1785 році Ма-
ліївці не придбав коронний надвірний ловчий 
Ян Онуфрій Орловський, який був фаворитом 
останнього польського короля Станіслава Ав-
густа Понятовського. Саме він вирішив пере-
творити Маліївці на свою постійну резиденцію. 
Тож у 1788 році він розпочав будівництво ши-
карного палацу у стилі раннього французького 
класицизму, для будівництва якого запрошує 
вагомих на той час архітекторів — італійця До-
меніко Мерліні і його учня Якова Кубицького. 
На лівому бічному портику збереглася дата по-
будови палацу — 1788.

На диво, палац має майже свій первоздан-
ний вигляд, пройшовш крізь століття та ра-
дянську владу, яка мала намір розібрати його. 
Зараз у стінах колишнього палацу — дитячий 
протитуберкульозний санаторій. Окрім палацу, 

збереглися і водонапірна вежа висотою 25 м, 
збудована у вигляді башти, молочарня, кам’я-
ний мур парку та внутрішнього саду (2 га), міст, 
джерело питної води з барельєфом лева та не-
великим басейном, два ставки (0,3 та 0,5 га, на 
більшому — острівець), водоспад з гротом.

Особлива історична та релігійна цінність 
— скеля вапняку з 18метровим штучним во-
доспадом та двоповерховим гротом. У скелі є 
двоповерхова печера. Її прийнято пов’язува-
ти із давнім монастирем та ім’ям народного 
героя Устима Кармалюка. Вважається, що за 
слов’янських часів тут були язичницькі капища. 
За легендою, із введенням християнства на Русі 
сюди з Візантії прийшов монах і, живучи відда-
лено у бідності, прославляв Бога.

На північ від палацу був висаджений фрук-
товий сад, а на південь було закладено ланд-
шафтний парк площею 17,2 га. Парк було 
спроектовано у формі кленового листка, з від-
повідним плануванням його алей і доріжок. На 
сьогодні первісне планування парку втрачено, 
сам він доволі запущений, але все ж досі при-
ваблює відвідувачів своїми рідкісними порода-
ми дерев та 200річними соснами, які широко 
розкинулися над річкою Ушиця.

Олександр ШВЕЦЬ 
Фото з Інтернет-джерел

ПЕРВОЗДАННАПЕРВОЗДАННА
ВЕЛИЧНІСТЬВЕЛИЧНІСТЬ

ТУРИСТИЧНИХТУРИСТИЧНИХ
МАЛІЇВЦІВМАЛІЇВЦІВ  

ХМЕЛЬНИЧЧИНА
INCOGNITA

40 років
Возняк Олеся Степанівна
Дирекція з IT  20.02.1981
Чергова інформаційно-довідкової служби 

Дяк Сергій Олександрович
Городоцький РЕМ  07.02.1981
Електромонтер
з експлуатації розподільних мереж 

Лавренюк Віктор Михайлович
Дирекція  10.01.1981
з питань забезпечення бізнесу
Начальник відділу

Мазуренок Віктор Володимирович
Деражнянський РЕМ  08.01.1981
Диспетчер району мереж 

Мальований Юрій Євгенович
Віньковецький РЕМ  02.01.1981
Водій автотранспортних засобів 

Орел Євген Олександрович
Дирекція  22.02.1981
з питань забезпечення бізнесу
Завідувач майстерні

Чепелюк Валерій Миколайович
Дирекція  17.01.1981
з питань забезпечення бізнесу
Черговий електромонтер
з обслуговування підстанції 

Шендирюк Василь Володимирович
Новоушицький РЕМ  14.01.1981
Начальник дільниці 

Шминдра Людмила Мар’янівна
Славутський РЕМ  16.01.1981
Контролерка енергонагляду 

Якимчук Олег Вікторович
Волочиський РЕМ  09.01.1981
Електромонтер оперативно-виїзної бригади

35 років
Батажук Лариса Аркадіївна
Хмельницький РЕМ  02.02.1986
Юрисконсультка

Борейко Віталій Миколайович
Новоушицький РЕМ  17.01.1986
Диспетчер району мереж 
Герщук Валерій Олексійович
Старокостянтинівський РЕМ  08.01.1986
Електромонтер 
з експлуатації розподільних мереж 
Гладиш Микола Петрович
Чемеровецький РЕМ  14.02.1986
Майстер виробничої дільниці 
Горинчук Володимир Олександрович
Летичівський РЕМ  10.01.1986
Водій автотранспортних засобів 
Гурин Богдан Олександрович
Дирекція з IT  17.02.1986
Інженер
Зубицький Сергій Миколайович
Ізяславський РЕМ  20.01.1986
Електромонтер
з експлуатації розподільних мереж 
Ковальчук Ольга Володимирівна
Теофіпольський РЕМ  24.01.1986
Юрисконсультка
Коломієць Ігор Миколайович
Департамент ВЕМ  11.02.1986
Черговий електромонтер
з обслуговування підстанції 
Марколін Андрій Володимирович
Хмельницький МРЕМ  21.02.1986
Електромонтер
з експлуатації електролічильників 
Мельник Ігор Володимирович
Полонський РЕМ  20.02.1986
Головний інженер 
Новосад Олександр Сергійович
Хмельницький РЕМ  13.01.1986
Старший майстер з ремонту транспорту
Остапчук Олена Олександрівна
Ізяславський РЕМ  28.02.1986
Інженерка з організації експлуатації
та ремонту 
Пирожок Олександр Михайлович
Шепетівський РЕМ  07.02.1986
Майстер виробничої дільниці

З редакційної пошти
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НАРОДНІ
ПРИКМЕТИ

РЕЦЕПТИ

«Єдиною перешкодою здійсненню наших планів на завтра 
можуть бути наші сьогоднішні сумніви»

Франклін Делано Рузвельт 

1 березня (Марем’яни Кікімори).
Якщо тепло й сонячно, то і вся весна буде 

такою. Якщо цього дня іде сніг, — буде гарний 
врожай, якщо дме теплий вітер, — чекайте на 
дощове літо, північний вітер — літо буде хо-
лодним. Ворони голосно каркають — скоро 
похолодає.

3 березня (Ярила або святителя Лева).
Багато снігу — ознака того, що буде багато 

хліба. Сніг на полях лежить нерівно — чекай 
доброго врожаю овочів та зернових культур. 

4 березня (Казимира або Архипа).
Якщо ясна погода, — буде на картоплю вро-

жай. Снігові замети навколо — весна прийде 
нескоро. На дорогах багато ворон і галок — 
погода буде похмурою. Червоний місяць на 
небі — погода буде теплою, але сирою. 

9 березня (Предтечі, Іванів день).
Коли день сніжний, то й квітень буде засніже-

ний. Якщо на Предтечі випаде сніг, то й Велик-
день буде холодний. Почути стукіт дятла — до 
пізньої весни. Якщо птахи в’ють гнізда на соняч-
ній стороні будинків, літо буде холодним; якщо 
на тіньовій — жарким. Якщо йде дощ, то і на Ве-
ликдень дощитиме, а ось теплий і сонячний день 
обіцяє хорошу погоду протягом Святого тижня.

13 березня (Василя-крапельника).
Якщо дощ цього дня — чекайте дощового 

літа. Якщо сніг на дахах вже розтанув, значить, 
скоро почнеться відлига. Похмура погода — 
вночі очікуються заморозки. Сонячний день — 
рік буде родючим.

14 березня (Явдохи).
Сніг — до врожаю зернових. Який вітер на 

Явдохи, такий буде і на Покрову. Яка Явдоха, таке 
й літо. Ластівки «стеляться» по землі — скоро зате-
пліє і, отже, можна буде сіяти овес, «бояться» зем-
лі, себто літають високо — ще холод утримається.

15 березня (Федота).
Випаде сніг — довго трави не буде. Якщо з дахів 

бурульки почали звисати, то літо буде не скоро. 
18 березня (Конон-городник).
Якщо гарна погода, — влітку градобиття не 

буде. Ясна і тепла погода — літо буде теплим 
або помірно спекотним. 

22 березня (Сорок святих).
Якщо день теплий — буде ще 40 теплих, а 

холодний — 40 холодних днів. Опади і мало 
сонця — не буде весняної повені, влітку не очі-
кується тривалих зливневих дощів, а осінь ви-
дасться сухою та погідною.

25 березня (Феофанів день).
Йде дощ — буде гарний урожай жита. Воро-

ни сідають на землю — до тепла. Якщо дикі зві-
рі зі звичних місць проживання перебирають-
ся на більш високі — до сильного повноводдя. 

30 березня (Олексія).
Журавель прилетів — на тепло. Яка погода 

буде на Теплого Олекси, така й на Великдень. 
На ліщині сережки з’явилися — значить, зимі кі-
нець, можна садити мак, редиску, квіти. Багато 
талої води — прикмета до того, що буде не тіль-
ки хороший сінокіс, а й багатий урожай. 

Дорогі читачі «ЕНЕРГІЇ»! 
Сьогодні я хочу поділитися з Вами власним 

рецептом ухи — це уха з морського мешкан-
ця есколара, якого в народі величають масля-
ною рибою.

Отже, для приготування рибної ухи на масля-
ній рибі перш за все потрібно взяти 3 л води 
(без неї уха буде сухою і смаженою ), кар-
топлі — 0,5 кг, моркви дрібно тертої — 1 шт., 
лаврових листків — 3 шт., цибулину, корінь пе-
трушки, сіль, перець — за смаком. Не забудьте 
про «родзинку страви» — 100 г сушених опень-
ків. І, звичайно, Вам знадобляться двоє товари-
шів, які як у процесі приготування, так і під час 
куштування будуть вихваляти Ваш витвір.

Дуже важливо яку Ви візьмете воду. Осо-
бисто я зазвичай використовую сірководневу, 
оскільки в ній швидко розварюються всі інгре-
дієнти. Картопля, цибуля, морква — їх варимо 
першими близько 40 хв до розварювання. Далі 
додаємо в достатній, на Ваш погляд, кількості 
рибу масляну. Все це варимо ще 40 хв. до роз-
шарування волокон м’яса риби, потім засипає-
мо решту інгредієнтів. І ще варимо 20 хв. Тобто, 
загалом необхідно від 100 до 120 хв. — в за-
лежності від сили вогню. 

Ну а далі можна з товаришами насолоджу-
ватися смакуванням. І — приготуйтеся до най-
кращої похвали!

СМАЧНОГО!

Сергій БЕРЛАДІН, 
директор Чемеровецького РЕМ

УХА ІЗ МАСЛЯНОЇ РИБИ

«СУХИЙ БЕРЕЗЕНЬ, МОКРИЙ МАЙ —
БУДЕ ХЛІБА УРОЖАЙ»

Оскільки весняне рівнодення припадає на 21 березня, у багатьох народів бере-
зень був першим місяцем нового року, тому і прикмет чимало. Отже:
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