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Історія  енергетики  Полонщини  розпо-
чалась  із  живильної сили  річки  Хомори  для  
приводу  механізмів  паперового  виробни-
цтва  на  Понінківській  паперовій  фабриці  в  
1787  році. В 1900-1905 роках цей вид енергії 
використовували для  приводу млинiв з пере-
робки зерна   в місті Полонному,  селах Березна 
та Браженцi. Згідно  з даними  Житомирського  
архіву, в Полонному  
Новоград-Волинської  
губернії  в  1913  році  
запрацювала  кому-
нальна електростан-
ція,  яка  виробляла  
електроенергію  для  
установ  та  населен-
ня.Інтенсивний роз-
виток енергетики 
району розпочався 
в повоєнний  перiод. 
Енергiя води вико-
ристовується на побу-
дованих гiдравлiчних 
електричних станцiях: Полонської ГЕС, Ново-
лабунської ГЕС, Коржiвської ГЕС, якi постачають 
електричною енергiєю села Полонського ра-
йону. На Понiнкiвськiй паперовiй фабрицi, По-
лонському фарфоровому заводi, Буртинському 
заводi вогнетривiв проводиться реконструкцiя 
iснуючих парових машин, будiвництво нових 
дизельних установок.У кожному селi району бу-
дуються локальнi дизель-генератори, виробле-
на електроенергiя вiд яких використовується 
для освiтлення тваринницьких ферм, ремонт-
них майстерень, пiдсобних примiщець, а також 
освiтлення будинкiв жителiв сіл у вечірній час. 
У Полонному будується міська електростанція. 
Всього було змонтовано 11дизель-генераторів 
з рiзною потужністю  від 120 до 600 к.с.. Загаль-
на потужнiсть становила 3000 к.с.. Всі дизель-
генератори працювали паралельно. Для змен-
шення втрат електроенергiї на передачу  в місті 
була побудована ПЛ-3 кВ вiд електростанцii до 
понижувальної пiдстанцiї в районi лiкарнi. Це 
дало змогу виконати постачання електроенер-
гії в будинки району сучасної площi Слави.

У 1965-1967 роках закінчено суцільну елек-
трифікацію району від державної централізо-
ваної енергосистеми. В Полонному вводиться в 
експлуатацію підстанція 110/35/27,5/10 кВ «По-
лонне-Тяга». Від введеної підстанції будуються 
електромережі. Проводиться підключення під-
приємств,  організацій, колгоспів, житлово-ко-
мунального господарства, осель до державної 
електромережі.

В 1965 році створено міську енергопоста-
чальну дільницю під керівництвом Кокідька 
Анатолія Прокоповича та сільську електропос-
тачальну дільницю на чолі з Берешом Іваном 
Івановичем, яка була підпорядкована Шепе-
тівському РЕМ. А в 1972 роцi створено Полон-
ський район електричних мереж. Першим на-
чальником призначено Добровiцького Євгeнa 
Прокоповича, який працював до 1974 року.

В тому ж році введено в експлуатацію пер-
шу пiдстанцiю 35/10 кВ «Фадiївка». В районi ви-
конуються роботи по реконструкцiї електрич-
них мереж колгоспiв, радгоспiв, передачi елек-
тричних мереж на баланс району електричних 
мереж.

У 1974 роцi проведено реорганізацію сіль-
ських  i мiських електричних мереж, об’єднано 
районні  електричнi мережi. Начальником РЕМ 
призначено Кокiдька А.П., головним iнженером 
Береша І.I., заступником начальника по енер-
гозбуту Бiлоуса С.О., керiвником ОДГ Шелест  
Г.О. За перiод роботи Кокiдька А.П. на посадi 
начальника РЕМ в районi проведено автома-
тизацію електричних мереж 10-0,4 кВ, введено 
закритi трансформаторнi підстанції з АВР.

1978  рік —  виконано  реконструкцiю  
примiщення  бази  РЕМ, створюються побутовi  
примiщення, майстерня,  гаражi.

1983 piк — у районi  проводяться роботи 
по реконструкції електричних мереж 10 кВ та 
зниженню втрат  електроенергiї.  Вводиться  
пiдстанцiя  35/10 кВ «Новоселиця» з потужністю  
трансформаторiв 2х4 МВА. Начальником РЕМ 
призначено Беркуту В.Д. 

1986 piк — вводиться  пiдстанцiя  35/10  кВ  
«Роговичi»  з  потужністю трансформатора  1,6  МВА.

1989 piк — вводиться пiдстанцiя 110/10 кВ 
«Лабунь» з потужністю трансформатора 6,3 МВА. 

1990 piк — вводиться пiдстанцiя 110/35/10кВ 
«Кустiвцi» з потужнiстю трансформаторiв 10 i 2,5 

МВА. Вирішено надзвичайно важливе питання 
для Полонського району — резервне живлен-
ня споживачів району. Зменшено довжину ПЛ-
10 кВ вiд 60 км до 15 км. 

У районi електричних мереж прово-
диться будiвництво електричних мереж для 
безперебiйного електропостачання, будуються 
закритi трансформаторнi пiдстанцiї.  

У 1999 роцi вво-
диться в експлуатацiю 
база з допоміжними 
виробничими i побу-
товими приміщення-
ми. Немала заслуга в 
цьому — головного 
пiдрядника будiвництва, 
у п р а в л i н н я 
будiвництвом Хмель-
ницької АЕС (начальник 
Селiхов О.П.).

Упродовж 40 pоків 
дiяльностi персонал  
структурного  підрозділу  

професiйно виконував свої обов’язки, особливо 
в екстремальних умовах. У перiод  становлен-
ня важливу роль в органiзацiї працiвникiв на 
виконання поставлених завдань вiдiграли на-
чальники РЕМ Добровiцький Є.П., Кокiдько А.П., 
головний iнженер Береш І.І., заст. начальника по 
енергозбуту Гончарук О.Й., керiвник ОДГ Тарасов 
В.3. Сумлiнно виконували свої обов’язки  черговi 
електромонтери ОВБ Музика В.С, Бобрiвник 
П.Д., Бельський В.А., Рожiцький В.С., Плакущий 
М.М., підстанції «Фадiївка» 
— Ращук В.П., Крикливий  
В.А.,  електромонтери з 
експлуатацiї розподiльчих 
мереж Гапонюк М.К., Кузмiч 
Б.Н.,  Хмельовський  З.К.,  
комiрник Листопадська Г.Д.  
Цi люди були першопроход-
цями в електрифiкацiї райо-
ну, їхня праця — це великий 
вклад у розвиток розподіль-
чих мереж. 

Колектив Полонського 
РЕМ, вихований на традиці-
ях попереднього поколiння 
енергетикiв, докладає 
зусиль для збереження i 
примноження здобуткiв, 
успiшно виконує основні 
завдання щодо максималь-
ного задоволення потреб 
споживачiв електричної 
енергії.  

Тож у 100-літній  роз-
виток  енергетики  області  
щорічно  вносить  свою  частку  і  колектив  По-
лонського  РЕМ.  Так, у  2012  році  власними  си-
лами  проведено  реконструкцію  електричних  
мереж у Полонному по вулицях Пугачова,  Тол-
стого,  Кошового.  Проведено  ремонт  повітря-
них  ліній  10  кВ  протяжністю  18  км;  замінено  
76  опор;  виконано  капремонт  на  суму  99  тис. 
грн.  при  плані  51  тис. грн.  Проведено  ремонт  
повітряних  ліній  0,4  кВ  протяжністю  28  км,  
замінено  147  опор;  виконано  капремонт  при  
плані  320  тис. грн. на  суму  520  тис. грн.  Вико-
нано  влаштування  ізольованих  вводів  
до  230  будинків.  Проведено  ремонт  
тридцяти підстанцій, будівельних  примі-
щень  трьох ЗТП.  Капремонт  обладнан-
ня  підстанцій  при  плані  204  тис. грн..  
виконано  на  216  тис. грн..

В  цьому  році  оновлено  транспорт-
ний  парк,  ми  отримали  новий  автомо-
біль  УАЗ-39095.  В  планах  забезпечити  
ремонтні  бригади  автопідйомником.

За  2012  рік  споживання  електро-
енергії  становить  67 млн. 465 тис. кВтг  
на  загальну  суму  25 млн. 143 тис. грн..  
При  цьому  забезпечено  виконання  
доведеного  нормативу  технологічних  
втрат  16,16%  при  плані  17,12%.    

У  РЕМ  працює  колектив  професі-
оналів,  людей,  відданих  справі, котрі 
заслуговують найкращих слiв вдячностi. 
Це майстри  виробничих  дільниць  Літовальцев  
В.Ю., Соболь  Ю.С.,  Солодкий  А.В.,  диспетчери  
РЕМ  Дзюба  В.Д.,  Беркута  Ю.В.,  Тарасюк  С.І.,  на-
чальник  дiльниці Романов А.А., електромонте-
ри  ОВБ Лiвак С.М., Розпутнiй О.В., Сененко  М.С., 
електромонтери  з  експлуатації  розподільчих 
мереж  Капуста С.М., Слуцький  Є.В., Ковальчук 

Т.В.,  Чуйко  А.Є., електромонтер  з  експлуатації  
електролічильників  Шалай  Ю.М., контролери 
енергонагляду Петровський А.В.,  Дреус  К.М., 
водії  автотранспортних  засобів  Ращук М.Г., 
Цiхоцький П.А.,  Павелко В.Л.,  Малімон  В.О.,  Ко-
вальчук  К.О..

За  підсумками  роботи  в  2012  році  та  з  на-
годи  Дня  енергетика  на  Дошку  пошани  РЕМ  
занесені:

— електромонтер  з  експлуатації  розпо-
дільчих  мереж  Ковальчук  Т.В.;

— водій  бурильно-кранової  самохідної  
машини  Павелко  В.Л.;

— контролер  енергонагляду  Дреус  К.М.;
— майстер  виробничої  дільниці  Літоваль-

цев  В.Ю.;
— бухгалтер  Мартинчик  Г.К.;
— електромонтер  ОВБ  Сененко  М.С.. 
Колектив  РЕМ — це  невід’ємна  частина  

потужного  товариства «Хмельницькобленер-
го»,  чітка  та  безперебійна  діяльність  якого  
здійснюється  завдяки злагодженій  роботі  від-
окремлених  структурних  підрозділів,  вироб-
ничих  служб  та  відділів,  в  яких  працюють  ви-
сококваліфіковані  спеціалісти.

Завдяки  проведенню  цілеспрямованої  та  
зваженої  політики,  що  здійснює  керівництво  
Товариства  на  чолі  з  генеральним  директо-
ром  Олександром  Леонідовичем  Шпаком,  
ПАТ  «Хмельницькобленерго»  розвивається  і  
впевнено  дивиться  у  майбутнє.                                            

В. БЕРКУТА,
директор Полонського РЕМ.

Своє 40-річчя колектив Полонського РЕМ 
відзначив святково, з добрим настроєм. Уро-
чистості з цієї нагоди відбулися в місцево-
му будинку культури. На гостину прийшли 
представники районної та міської влади, 
сільгоспвиробників, підприємців, обласної 
галузевої профспілки, колеги з Шепетівки та 

Славути. Вони щиро віта-
ли енергетиків зі святом, 
дякували за співпрацю, 
кращим працівникам 
вручали грамоти, пода-
рунки.

Перший заступник 
голови райдержадмі-
ністрації Валентин Жу-
хевич, голова районної 
ради Валерій Пилип’як, 
міський голова Станіслав 
Розумовський особливо 
наголосили на значному 
внеску місцевих енерге-
тиків у розвиток економі-
ки краю, вирішення соці-
альних питань.

Тепло говорив про 
роботу Полонських ре-
мівців генеральний ди-
ректор ПАТ «Хмельниць-
кобленерго», депутат 
обласної ради О.Л. Шпак. 
Він відзначив їхній вклад 

у розвиток енергетики 
району, добрим словом згадав ветеранів. 
Заодно закликав працівників району елек-
тромереж докласти всіх зусиль, аби в 2013 
році ввійти в трійку кращих у Товаристві. 
Під бурхливі оплески Олександр Леонідо-
вич вручив директору Полонського РЕМ В.Д. 
Беркуті ключі від новенького автомобіля.

Валентин Дмитрович, розповівши про 
історію створення РЕМ, нагородив кращих 
працівників, ветеранів, сердечно подякував 
гостям за вітання, подарунки.

Учасники художньої самодіяльності ра-
йонного будинку культури, музичної школи 
словом і піснею також привітали районних 
енергетиків.

    Павло ХОРОШЕНЮК.
Фото Андрія СОЛОНИЦЬКОГО.

ЗАСЛУЖЕНЕ ВИЗНАННЯ
Нещодавно голова облдержадміністра-

ції Василь Ядуха за дорученням керів-
ництва держави вручив високі відзнаки 
кільком подолянам. Серед них і  директор 
Летичівського РЕМ Андрій Гром. 

Летичівський РЕМ — один із найуспішні-
ших в обленерго. І в цьому велика заслуга 
його очільника. До професійного свята Дня 
енергетика, яке відзначалося в грудні ми-
нулого року, Указом Президента України В. 
Януковича директору Летичівського РЕМ А. 
Грому присвоєно почесне звання «Заслуже-
ний енергетик України». Тим самим визнано 
заслуги як самого керівника, так і його колек-
тиву, ПАТ «Хмельницькобленерго» в цілому у 
розвитку енергетики краю, вирішенні насущ-
них і перспективних соціально-економічних 
питань. 

Щиро вітаємо!
Прес-служба 

ПАТ «Хмельницькобленерго».

Гарний подарунок до Новорічних свят 
зробили дунаєвецькі енергетики своїм 
землякам. Перший поверх адміністратив-
ного будинку було повністю реконстру-
йовано і створено прекрасний сучасний 
сервісний центр. 

Відтепер енергоспоживачів фахівці РЕМу 
зустрічають у просторому залі, надають їм 
необхідні роз’яснення, допомагають виріши-
ти назрілі проблеми. Тут же можна скориста-
тися послугами каси й заплатити за спожиту 
електроенергію. У сусідньому кабінеті обслу-
говують юридичних клієнтів. Знову ж таки — 
чітко, швидко, зручно і, що важливо, в доволі 
комфортних умовах. 

За словами директора Дунаєвецького РЕМ 
Михайла Поліщука, створення такого сер-
вісного центру — це конкретна реалізація 
концепції ПАТ «Хмельницькобленерго», яка 
гласить, що споживач — найвища цінність 
Компанії. Тож увага до нього проявляється 
як у надійному енергопостачанні, так і в ство-
ренні сучасних умов взаємодії з ним.

Окрім того, реконструкція значно поліпши-
ла умови праці багатьом працівникам само-
го району електромереж. Що, і тут у цьому 
переконані, значно підвищить ефективність 
їхньої роботи.

Вл. інф.

СЯЙВО НАД ХОМОРОЮ
Полонському  району  електричних  мереж — 40 років

Новини

НОВИЙ СЕРВІСНИЙ — 
У ДУНАЇВЦЯХ
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ХТО ВИМПЕЛ НЕСЕ, А ХТО ЗАДНІХ ПАСЕ 
Про підсумки енергозбутової діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго» за 2012 рік

Георгій ГРУБІ, директор Кам’янець-
Подільського РЕМ:

— Я прийшов працювати в РЕМ у 1998 
році після тривалої роботи у державних ор-
ганах. Довелося докласти багато зусиль до 
облаштування території, ремонту приміщен-
ня. Нині наша територія огороджена, на ній 
виплекано більше трьохсот кущів троянд, які, 
розквітаючи навесні, аж до пізньої осені ми-
лують око персоналу та відвідувачів. 

А надихнув нас на такі зміни Генеральний 
директор ПАТ «Хмельницькобленерго» Олек-
сандр Леонідович Шпак, котрий, поставивши 
у приклад хмельницький Сервісний центр, 
закликав і Кам’янець-Подільський РЕМ праг-
нути до такого рівня.

Коли почалася активна електрифікація 
краю, в районі виросла ціла плеяда фахівців, 
котрі свого часу спорудили 1024 км ліній 10 
кВ і понад 1000 км — 0,4 кВ. Але плинув час, 
зростали вимоги. Передовсім щодо змен-
шення технологічних втрат, підвищення на-
дійності енергозабезпечення, ефективності 
обслуговування мереж, збору коштів.  Для 
цього потрібно було підібрати людей нової 
формації — з новими поглядами, технічно 
грамотних. Цей процес у нашому РЕМі тривав 
років десять...

Нині коефіцієнт виходу нашого автотран-
спорту на лінії становить понад 98 %, і це при 
досить великому рівневі його зношеності. Це 
— завдяки заступнику директора із загаль-
них питань Семенюку Анатолію Васильовичу, 
майстру по транспорту Франтійчуку Петрові 
Дмитровичу, котрі докладають чимало зу-
силь для нормального функціонування всіх 

служб та дільниць. А в нас же діють шість май-
стерських і енергозбутових дільниць. Вони 
сумлінно працюють на покращення якості і 
надійності електроенергії, збору коштів за 
спожиту електроенергію, обслуговуючи біль-
ше 36 тисяч побутових та 809 юридичних спо-
живачів…

Мережі мають властивість старіти. 
Дерев’яні опори ЛЕП, які ще подекуди лиши-
лися, — підгнивають, виходять з ладу. Вони 
потребують заміни. Тому отримані на ці по-
треби матеріали ми негайно вкладаємо у діло.

З розвитком економіки навантаження на 
мережі збільшується. Якщо ще недавно се-
редньою споживаною потужністю на один 
будинок у сільській місцевості вважалися 1-2 
кВт, і під це розраховувалися і потужність під-
станції, і переріз проводів, то тепер сільський 
мешканець споживає приблизно вдвічі біль-
ше енергії. Тому виникає потреба в розван-
тажувальних підстанціях. Це теж серйозна 
робота, яка вимагає певних розрахунків. І ми 
стараємося виконувати її вчасно.

У нас підібрані надійні, грамотні, впевнені 
кадри, яких не треба вчити працювати: вони 
знають, що потрібно робити в тій чи іншій си-
туації. З гордістю кажу вам про це…    

Володимир ПАСТУХ, заступник дирек-
тора Кам’янець-Подільського РЕМ з мар-
кетингу та енергозбуту:

— Основними задачами у будь-якій справі 
я вважаю: підібрати команду, поставити мету і 
досягати її. У нашому секторі обов’язків ми це 
зробили і робимо.

З людьми, відверто кажучи, працювати не-

просто, особливо в наш час. Доводиться шу-
кати переконливі аргументи для неплатників 
та всіляких хитрунів…

Нині кількість крадіжок електроенергії 
зменшилася, але вони стали більш кваліфі-
кованими: ті ж неодимові магніти ввійшли в 
«моду»… Не так просто їх виявити і довести 
справу до суду. Але — доводимо!

Сергій КУЗЕМА, в. о. головного інжене-
ра Кам’янець-Подільського РЕМ: 

— В минулому році нами було проведено 
ретельний аналіз об’єктів, включених до пла-
ну капремонту, та вибрано об’єкти, ремонт 
яких дасть найбільший економічний ефект. 
Матеріали були надані нам у повному обсязі 
відповідно до наших заявок. Отож роботи ви-
конали вчасно. Акцент, повторюю, робився на 
попередніх економічних розрахунках. При-
чому, з урахуванням ефективних сучасних 
технологій та матеріалів, якості виконуваних 
робіт, яка забезпечується нашим кваліфікова-
ним персоналом і технікою.

Винесення обліку назовні будинків, замі-
на проводів на СІП — все це дає очікуваний 
результат, поліпшує якість енергопостачання. 
Постійно працюємо і на зменшення техноло-
гічних витрат електроенергії, прагнемо дося-
гати євронормативів… 

Анатолій СЕМЕНЮК, заступник директо-
ра із загальних питань, голова профкому 
Кам’янець-Подільського РЕМ:

Дякуючи розумінню службі механізації і 
транспорту Компанії, де начальником Воло-
димир Петрович Гаврилюк, у нас в РЕМі про-
тягом минулого року готовність транспорту 

була більше 98 %. Без належного транспорт-
ного забезпечення ми, вважаю, таких показ-
ників могли й не досягнути: там щось не при-
везли б, там не виїхали б на рейд…

Минулоріч ми відремонтували шість авто-
мобілів, які, в принципі, можна було з чистою 
совістю відправити в металобрухт. Проводя-
чи невеликий поточний ремонт, зможемо їх 
використовувати ще мінімум п’ять років. До 
речі, всі автомобілі у нас утримуються в уте-
плених боксах з оглядовими ямами, з кімната-
ми відпочинку водіїв і гарячою водою.

В цю пору завдяки тому, що замінили шини 
на всіх авто, без проблем добираємося на міс-
ця, де виникають пов’язані з погодними умо-
вами проблеми на лініях електропередачі. 

У минулому році було проведено ремонт 
кімнати для відпочинку однієї з виробничих 
дільниць. На цей рік плануємо впорядкувати 
диспетчерську.

Як голова профкому, хочу з вдячністю до 
всіх організаторів розповісти про регуляр-
не оздоровлення працівників нашого РЕМу 
в «Яблуневому саду». І про часті екскурсії на 
автобусі «Мерседес», який нам виділяється 
на наше прохання. Все це стимулює людей до 
праці і досягнення ще ліпших результатів. 

Насамкінець ми запитали в учасників 
бесіди про те, чи вірять вони в довготри-
валість свого лідирування у рейтинговій 
таблиці. На що вони одностайно і впевне-
но відповіли: «Ми закріпилися на цьому 
місці надовго!»

Ростислав БАЛЕМА.
Фото Андрія СОЛОНИЦЬКОГО.

Незважаючи на вплив економічної кризи, 
складні погодні умови наприкінці року, ПАТ 
«Хмельницькобленерго» у 2012 році успішно 
впоралося зі своїми зобов’язаннями щодо 
якісного безперебійного забезпечення елек-
троенергією споживачів області.

У 2012 році рівень реалізації електро-
енергії споживачам  склав 100,41 %. Вперше 
вартість проданої їм електроенергії за рік 
перевищила 1 млрд. грн. — від споживачів 
отримано 1 млрд. 85 млн. 642 тис. грн.. 

Рівень розрахунків за куповану електро-
енергію склав 105,91 %, борг перед ДП «Енер-
горинок» зменшився більше ніж удвічі — на 
38 млн. 412 тис. грн.. Якщо на початку мину-
лого року борг Компанії за куповану електро-
енергію вдвічі перевищував борг спожива-
чів перед нею, то на початок року 2013-го ці 
борги практично зрівнялися і перспективи 
подальшої діяльності стали значно оптиміс-
тичнішими.

У порівнянні з минулим роком споживан-
ня електроенергії в області збільшилося на 70 
млн. 28 тис. кВт.год (2,9 %), що дорівнює річ-
ному споживанню Ярмолинецького, Вінько-
вецького і Старосинявського районів разом 
узятих.

Продовжує змінюватися структура спожи-
вання електроенергії. Перше місце з показни-
ком 39,9 % впевнено утримують побутові спо-
живачі, збільшивши у 2012 році споживання 
на 48 млн. 625 тис кВт.год (це більше, ніж за рік 
використали споживачі середнього, напри-
клад, Городоцького району). Друге місце - за 
промисловістю області (31,5 %), яка майже на 
28 млн. кВт.год зменшила споживання у по-

рівнянні з 2011 роком. Третє місце в структурі 
займають непромислові споживачі (магази-
ни, кафе і т.п.) — 10,8 %. Крім промисловості, 
зменшили споживання електроенергії також 
підприємства житло-комунгоспу, всі інші галу-
зі наростили її використання.

Така зміна у структурі споживання нега-
тивно впливає на технологічні витрати елек-
троенергії при передачі її споживачам наши-
ми мережами. Адже зменшили споживання 
саме безвтратні або маловтратні споживачі, 
тоді як втратні, — котрі отримують енергію по 
мережах 0,4 кВ, — продовжують нарощувати 
споживання, і тому їх частка різко збільшу-
ється. Тож з цієї причини у одинадцяти РЕМ 
фактичні ТВЕ збільшилися, по відношенню 
до минулого року, а в цілому по Товариству 
витрати виросли на 0,43 %. І все ж, незважа-
ючи на це, усі райони електромереж вклали-
ся у доведені нормативи ТВЕ. Адже у зв’язку 
зі зміною структури споживання змінилися і 
нормативні показники технологічних витрат. 
Більше того, за рахунок технічних та організа-
ційних заходів вдалося зменшити ТВЕ понад 
норматив, що дало можливість не купляти 
в ДП «Енергоринок» 35 млн. 498 тис. кВт.год 
електроенергії, вартість якої складає 27 млн. 
755 тис. грн.. 

Грудень 2012 року вніс значні корективи 
у хід змагання між колективами районних 
електромереж. Основними причинами цього 
стали важкі погодні умови та значні централі-
зовані проплати за підприємства житло-ко-
мунгоспу і державного бюджету, що суттєво 
змінило річні рейтингові показники колекти-
вів РЕМ.

Назва РЕМ енергозбутова 
діяльность

експлуатація 
електромереж

охорона 
праці

Загальний 
рейтинг

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

Віктор МАКСИМЕЦЬ,
начальник відділу оперативної інформації та звітності.

Рейтингові показники енергозбутової діяльності, експлуатації електромереж, 
охорони праці, а також загальний рейтинг районів електромереж за 2012 рік:

Наші передовики

Кам’янець-Подільський РЕМ: 

«МИ У ЛІДЕРАХ — НАДОВГО!»

Отже, лідером року 
2012-го став Кам’янець-

Подільський РЕМ.
 І це, певна річ, — не 

випадковість, а результат 
наполегливої та натхненної 

праці всіх фахівців цього 
підрозділу. Керівництво 
РЕМ відкрило колегам-
енергетикам та й усім 
краянам секрети своєї 

успішної роботи за 
імпровізованим «круглим 

столом» у кабінеті 
директора:
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ВОЄННИЙ ГАРТ  
І ПРАЦЯ ПОЛУМ’ЯНА

Люди твої, енергетико

Ми продовжуємо наші 
розповіді про людей, котрі 
своєю активною позицією в 
галузі енергетики зробили 
помітний внесок в її істо-
рію. До таких непересічних 
особистостей, безсумнівно, 
належить і Іван Іванович 
Кратенко, діяльність  котро-
го припадає на 1951-1972 
роки. Він працював у таких 
організаціях, як Кам’янець-
Подільська міжобласна кон-
тора «Сільенерго» старшим 
інженером, а потім голо-
вним інженером — у Хмель-
ницькому енергоуправлінні 
сільського господарства. 

 Але як би посада його не 
називалась, його роль в електрифікації — це 
повна технічна відповідальність за здійснення 
завдань, які ставило тогочасне керівництво кра-
їни перед сільськими енергетиками. Вивчаючи 
документи того періоду, розмовляючи з оче-
видцями та соратниками, вникаючи в перипетії 
службових відносин, розумієш: бути інженером-
енергетиком з академічною освітою при керів-
никові не енергетику — це або дуже легко, або 
вдвічі важче…

Ім’я Івана Івановича Кратенка ще жодного 
разу не звучало під час проведення святкових 
заходів, де часто згадують імена ветеранів і ке-
рівників енергетичної галузі області. І не тому, 
що він був недостойний похвали чи згадки, а 
тому, що цей прошарок історії енергетики був 
недостатньо вивчений і оцінений (а він же охо-
плює 20 років напруженої праці електрифікато-
рів області, зародження і стажовлення великої 
енергетики!).

На жаль, ми мало знаємо про дитячо-юнаць-
кий і фронтовий періоди життя І. Кратенка. Але 
вдалося розшукати деякі документи і свідчення 
тих, хто з ним працював, жив в одному будинку і 
бачив його, так би мовити, зблизька.

Народився Іван Іванович 29 жовтня 1922 
року в селі Рашівка Гадячського району Пол-
тавської області в селянській родині. Переніс 
голодомор 1932-33 років, але в цей час помирає  
його батько. Коли Іванові було 17 років, важко 
захворіла мама, і тільки переливання крові — 
від сина мамі — врятувало їй життя.

Коли йому виповнилося 19 літ, розпочина-
ється війна, і юнак мобілізовується на фронт. А 
оскільки мав повну середню освіту, попадає у 
військове училище на Далекому Сході, де стає 
артилеристом. І його, як і всіх молодих коман-
дирів, терміново перекидають під Сталінград, 
де восени 1942-го складається катастрофічна 
ситуація.

19 листопада 1942 року розпочинається 
Сталінградська битва. П’ять діб жорсткоких  боїв 
і, нарешті, 25 листопада війська Південно-За-
хідного і Сталінградського фронтів зустрілися в 
районі міста Калач на Дону. 2 лютого 1943 року 
битва була завершана з повною ліквідацією 
330-тисячного угрупування німецьких військ. 
За участь у цій битві командир батареї важких 
мінометів капітан І. Кратенко був нагороджений 
ордером Червоної Зірки і медаллю  «За оборону 
Сталінграда».

В боях за Україну Іван Іванович отримує 
важке поранення в ногу і залишається на до-
вгих 9-10 місяців прикутим до шпитального ліж-
ка. В цей час дізнається, що у звільненому Києві 
розпочинається набір на навчання в сільсько-
господарський інститут, подає туди документи 
і — стає студентом факультету електрифікації 
сільського господарства.

Після закінчення інституту разом із моло-
дою дружиною Євдокією Іванівною, випускни-
цею цього ж факультету, у 1949 році направ-
ляється на роботу в Кримський зернорадгосп 
«Феодосійський» — призначається на посаду 
головного енергетика. Там у них народжується 
син Володимир.

1947-1951 роки... Країна розробляє після-
воєнну програму сільської електрифікації. В ці 
роки в Кам’янець-Подільській області створю-
ються такі обласні організації, як «Сільелектро» 
(майбутня МК-13) в 1947 році, яка розпочинає 
капітальні роботи по електрофікації.

Першого січня 1951 року утворюється ди-
рекція з будівництва ГЕС, а в травні ц. р. ство-
рюється міжобласна експлатаційна контора «Сі-
льенерго», куди за розпорядженням Республі-
канської контори направляється І.І. Кратенко.

Це були роки широкого будівництва локаль-
них електроджерел — державних і міжколгосп-
них ГЕС на Подільських річках, також теплових 
електростанцій і електромереж, їх експлуатації, 
ремонту і енергонагляду. І саме перші енерге-
тики своєю працею просвітляли і наближали 

сільського трудівника до змін, 
показуючи на конкретних при-
кладах роль електроенергії в 
полегшенні і заміні ручної пра-
ці механічною.

Згадує ветеран праці 
ПАТ «Хмельницькобленерго» 
О.І. ТОВСТИГА: «Іван Іванович 
Кратенко — це людина, яка в 
числі перших творила славну 
історію електрифікації Хмель-
ниччини.

Познайомились ми в 1961 
році, коли я прийшов на ро-
боту в Хмельницьке енерго-
управління сільського госпо-
дарства. Минуло з того часу   
вже півстоліття, багато забу-
лося, але такі люди не забува-
ються…

Працелюбний, технічно 
грамотний, справжній фахі-

вець своєї справи. Будучи головним інженером, 
він був організатором не тільки будівництва 
нових на той час енергетичних об’єктів, але і їх 
експлуатації, для чого створювались дільниці і 
РЕМи.

Його рідко можна було застати в кабінеті. Ба-
гато сам працював і вимагав цього від підлеглих. 
Людина він порядна і інтелігентна. До молодих 
працівників ставився з повагою і розумінням, 
спілкувався, жартував.

З 1966 року я проживав  в тому ж будинку, 
що і сім’я Івана Івановича, бачив його в побуті, 
знав його рідних. Він — батько двох синів, які 
були гарно виховані, ніхто в дворі не міг сказати 
про них поганого слова. Кратенко був хорошим 
сім’янином, вів здоровий спосіб життя, займав-
ся спортом…»

А ось спогади ще одного чоловіка, котрий 
також все своє життя віддав електроенер-
гетиці, тісно співпрацював із Кротенком, 
але був за нього молодшим за віком та поса-
дою, — М.О. БІЛАША: «Одного разу він «відчи-
тав» мене, але не зовсім обгрунтовано, я обра-
зився і став спілкуватися з ним більш стримано. 
Через тиждень він підізвав мене і каже: «Я бачу, 
що ти образився на мене… Але давай забудемо 
це, і вибач мені, що я трохи «перегнув палку»…»

Іван Іванович був інтелігентною, культурною 
і ерудованою людиною. Завжди уважно вислу-
ховував підлеглих і рідко коли підвищував го-
лос.

Якось я зайшов до нього в кабінет, щоб під-
писати якийсь документ, Кротенко, перевіряю-
чи його, знайшов дві помилки у друкованому 
тексті і спокійно запитав: «Ти знаєш ким я тут 
працюю?» Я ствердно відповів. Так ось, якщо 
головний інженер буде за тебе виправляти по-
милки, то він має одержувати і твою зарплату». 
Здавалось би, незначна подія, але я запам’ятав 
її на все життя і після того завжди подавав доку-
менти тільки після ретельної перевірки. На цьо-
му прикладі часто навчав своїх підлеглих, коли 
вони допускали подібні речі.

Іванові Івановичу були притаманні такі риси 
характеру, як людяність і простота в спілкуван-
ні з людьми, які значно нижчі за посадою, або зі 
сторонніми людьми. В ті далекі роки, коли я був 
ще молодим спеціалістом, мене вразив такий 
випадок. Ми разом з Іваном Івановичем в одній 
автомашині їхали у відрядження. В дорозі водій 
зупинився, щоб оглянути машину, а ми вийшли 
із кабіни — розм’ятися. Кратенко підійшов до 
людей, які поблизу пасли корів, і почав просто, 
невимушено з ним розмовляти, цікавитися не 
тільки електропостачанням, але і їх особистим 
життям, давати поради…»

Іван Іванович був людиною вимогливою, 
вихованою і стриманою, хоча характер, зі слів 
матері, мав крутий. Тому і зміг організувати екс-
плуатацію енергообладнання так, що з моменту 
створення енергоуправління протягом 16 років 
не було жодного смертельного випадку з пра-
цівниками.

З ким би мені не довелося спілкуватись із 
тих людей, хто знав І.І. Кратенка, всі вони дуже 
тепло відгукувалися про нього. Це ветерани-
енергетики Г.С. Крицька, І.Т. Манжос і нині вже 
покійний І.П. Гаврилюк.

Та і держава достойно поцінувала його від-
даність справі здійснення суцільної електри-
фікації Хмельницької області: Іван Іванович 
Кратенко нагороджений Орденом Жовтневої 
революції.

Жаль, що така людина так рано пішла з жит-
тя — займаючись фізичними вправами на стаді-
оні, Іван Іванович важко травмував хребта і по-
мер в 1973 році у віці 51 рік.

Без сумніву, ім’я І.І. Кратенка назавжди зали-
шиться в історії електроенергетики краю.

Микола ШАФІНСЬКИЙ, 
завідувач музею енергетики.

Фото —  із музейного архіву.  

В Белграді (Сербія) на вули-
ці Пролетарських бригад в чу-
довому особняку розміщується 
Національний музей Ніколи 
Тесли. На першому його по-
версі розташовано експозицію 
бездоганно виконаних діючих 
моделей приладів і апаратів, 
винайдених Теслею, матеріа-
ли, які розповідають про його 
життя і діяльність, та різні доку-
менти, що характеризують ін-
женерну творчість вченого. На 
другому поверсі зберігаються 
рукописи Н. Тесли, його запис-
ники, листи до нього, книги з 
його бібліотеки та інші  матеріа-
ли, які ретельно вивчає 
невеликий колектив на-
укових працівників.

Скільки ще невідо-
мого, нового, незви-
чайного зберігають в 
собі ці, дорогоцінні для 
всього людства, аркуші, 
написані рукою над-
звичайної людини, що 
творила на рубежі 
ХІХ-ХХ століть!.. Та, не 
чекаючи результатів 
цього вивчення, спро-
буємо оцінити значен-
ня творчості Тесли за 
тими матеріалами, що 
вдалося відшукати в 
різних джерелах. А го-
ловне — зрозуміти, що 
ж завадило йому по-
вністю здійснити його 
задуми, ідеї і наміри.

Хтось із великих 
сказав: «Людство за-
вжди ставить перед 
собою тільки такі за-
вдання, котрі воно в 
змозі вирішити». Людство, але не окремі осо-
бливо талановиті вчені, яким дано бачити далеко 
вперед. І якщо ці вчені своїм геніальним розумом 
можуть яскраво уявити собі кінцеву мету розви-
тку науки і техніки на надто великому відрізку іс-
торії, то людство дійсно не може стрибком, оми-
наючи проміжні щаблі, перескакувати з одного 
періоду розвитку в іншій.

Нікола Тесла є одним із творців промислової 
електротехніки перемінних багатофазних стру-
мів. В кінці ХІХ століття ним були створені перші 
конструкції двофазних генераторів і електродви-
гунів. З використанням двофазної системи, яку 
він вважав найбільш економічною, в США були 
створені і запущені ряд промислових електроус-
тановок, в тому числі Ніагарська ГЕС (1895), най-
більша в світі у ті роки.

Подальший розвиток електротехніки пішов 
шляхом трифазних систем. Тут доречно згадати 
слова російського вченого Михайла Доліво-До-
бровольського із його статті, написаної в 1917 
році: «Відкриття трифазного струму не є по-
одиноким явищем, мова навіть не йде про типи 
електродвигунів, а про розробку конструкції і 
розрахунків; питання охоплює схеми включення, 
трансформатори і розташування первинних ма-
шин, тобто електричну систему. Це вже не окремі 
незалежні питання, а комплексна, системна об-
ласть». І далі дає високу оцінку розробкам і дослі-
дженням Н. Тесли.

Другий цикл робіт, проведений Теслою, від-
носиться до струмів високої частоти, бездротової 
передачі електроенергії. Для цього ним був роз-
роблений і побудований спеціальний резонанс-
ний трансформатор і вперше в світі застосовано 
щогловий антенний пристрій.

Він поставив перед собою грандіозне завдан-
ня: передати без проводів не тільки телеграфні 
чи телефонні сигнали, але, в першу чергу, вели-
кий об’єм.

В кінці ХІХ століття, коли Тесла проводив ці 
досліди, не існувало реальних шляхів отримання  
значних потужностей на коротких хвилях. Але 
подібно тому як алхімік Бранд в пошуках неіс-
нуючого «філософського каменя» кип’ятив сечу 
и в врешті  знайшов новий елемент — фосфор, 
так і Тесла в результаті своїх дослідів із передачі 
електроенергії хоч і не досягнув головної мети, 
все ж створив чимало нових важливих електро-
технічних апаратів. В першу чергу — вже зга-
даний резонансний трансформатор. Тесла дав 
першу практичну розробку принципу викорис-
тання явища резонансу для отримання високих 
електричних напруг. Цей принцип нині широко 
застосовується у всіх прискорювачах заряджених 
частин для ядерних досліджень.

Під час випробувань струмів високої часто-
ти Тесла приділяв увагу і питанням безпеки. Екс-
периментуючи на своєму тілі, він вивчав вплив 
перемінного струму різної частоти і сили на люд-
ський організм. Багато правил, вперше описаних 
Теслою, ввійшли в сучасні основи техніки безпеки 
під час роботи з ВЧ-струмом. Він виявив, що при 
частоті струму вище 700 Гц електричний струм, 
протікаючи поверхнею тіла, не наносить шкоди 

тканині організму. Електро-
технічні  апарати, розроблені 
Теслою для медичних дослідів, 
отримали широке застосуван-
ня в світі.

Більшу частину життя Тесла 
провів у своїх лабораторіях, за-
повнених складними і майже 
завжди власноруч сконструйо-
ваними приладами. Та, не див-
лячись на широту напрямків 
досліджень, незвичність замис-
лів, у нього завжди було мало 
асистентів. Невеликий штат по-
мічників був відібраний з осо-
бливою ретельністю, тому що 
Тесла ставив перед своїми спів-

робітниками надзви-
чайно високі вимоги. 
Блискучий конструктор 
і механік, який подумки 
яскраво уявляв усі де-
талі приладу, що про-
ектувався, і всю фізичну 
картину експерименту, 
він вимагав і від інших 
такої ж спритності і 

кмітливості, якою во-
лоділи не всі.

Даючи завдання, 
Тесла креслив посе-
ред аркуша паперу 
маленький ескіз, не 
більший кількох сан-
тиметрів в кожному 
вимірі. Всі розміри 
називав усно, а потім 
знищував креслення 
і вимагав точного ви-
конання завдання. Во-
лодіючи колосальною 
пам’яттю, він вважав, 
що інші також є наділе-
ні такими здібностями.

Такий метод робо-
ти з помічниками був суттєвим недоліком і при-
вів до непоправних втрат для науки. Багато ідей, 
розробити яких він сам не міг через брак часу, так 
і залишилися не втіленими і навіть не зафіксова-
ними документально.

І все ж ім’я Ніколи Тесли, його ідеї,  відкри-
тість, непідкупна чесність, непохитна воля і бла-
городство устремлінь і на сьогодні є високим 
зразком для наслідування молодими вченими. 
Його роботи не тільки в минулому — вони про-
низують сучасну техніку і відкривають шляхи в її  
майбутнє.

Свідченням великого наукового авторитету 
Ніколи Тесли є присвоєння йому Нобелівської 
премії і нагородження медаллю Едісона. Багато 
університетів присвоїли йому ступінь доктора 
наук. Його ім’я занесене на Стіну пошани Страс-
бурзького фізичного інституту, де воно знахо-
диться в оточенні таких імен, як Лаплас, Планк, 
Бор, Ейнштейн, Резерфорд.

Видатний американський радіотехнік, лау-
реат Нобелівської премії Армстронг писав: «Я 
думаю, що світу доведеться довго чекати появи 
генія, який міг би стати суперником Ніколи Тесли  
в його звершеннях і в його натхненні».

Характерним також є відгук про значення 
робіт Тесли одного із визначних французьких 
електротехніків — професора Блонделя: «Не див-
лячись на еволюцію в здійсненні передачі енергії 
багатофазними струмами і струмами високої час-
тоти, нащадки ніколи не забудуть, що створення 
цих двох відмінностей практичної електротехні-
ки, без застереження, належать Ніколі Теслі».

Відмічаючи столітній ювілей від дня наро-
дження Тесли, голова Міжнародної електро-
технічної комісії професор Даншіг зачитав по-
станову комісії, прийняту 27 липня 1956 року на 
засіданні в Мюнхені, про присвоєння одиниці 
магнітної індукції в системі МКА назву «тесла». 
Присвоєння імені Тесли важливій і часто вжива-
ній в електротехніці одиниці є величезним між-
народним визнанням праць Тесли. Свого часу це 
було зроблено і по відношенню до таких вчених 
електротехніків, як Ампер, Вольт, Фарадей, Ом, 
Максвелл, Ватт, Герц та інших.

Додам ще, що рішенням Американського 
інституту електроінженерів, постійним членом, 
а деякий час і віцепрезидентом якого був Тесла, 
запроваджено високу нагороду за заслуги в об-
ласті електротехніки Медалі Тесли. Відомо, що до 
того часу такою нагородою була тільки Медаль 
Едісона.

Н. Тесла помер на 87-му році життя в ніч з 7 
на 8 січня 1943 року в готельному номері Нью-
Йорка. На похорон зібралося сотні його друзів, 
а також вчені, письменники, артисти різних на-
ціональностей. Труна була покрита двома націо-
нальними прапорами: югославським і американ-
ським. Війна завадила попрощатися з тілом вели-
кого вченого багатьом людям з інших країн світу, 
які високо цінували надзвичайні заслуги Ніколи 
Тесли, котрий до останніх днів віддавав усі сили 
благородній справі розвитку людства. 

Микола ШАФІНСЬКИЙ.

Постаті

НІКОЛА ТЕСЛА. 
ТОЙ, ХТО ВИПЕРЕДИВ 

СВІЙ ЧАС

До 70-річчя з дня смерті видатного вченого зі світовим ім’ям 
в області електроенергетики і електротехніки 

Ніколи ТЕСЛИ (1856-1943) 



У минулі вихідні майже півсотні хмель-
ницьких енергетиків штурмували висоти 
Буковеля. Основна частина десанту відразу 
ж взялася за найскладніші — «чорні» і «чер-
воні» схили. Найвищий пілотаж демонстру-
вала фінансова група. 
Її очільник на спусках 
розвивав до 145 кі-
лометрів на годину. 
Інша представниця 
цієї ж групи без жалю 
змітала всіх на своєму 
шляху. Тримали марку 
висококласних гір-
ськолижників і пред-
ставники департамен-
ту високовольтних 
мереж. 

Інша справа була 
в тих, хто знаходився 
при роботі — адже все 
оте треба було зафіль-

мувати, описати. Тут не до швидкісних спус-
ків. Треба було і навкарачки повзти, і лежати, 
і стояти, аби вхопити мить, коли мимо тебе 
пролітає сотня лижників і серед них є один 
із енергетиків.

З легким сумом проводжали на карпат-
ські схили і зустрічали їх звідти наші водії 
автобуса. Їм бо на лижі зась — також при ро-
боті. Зате вони справно дбали, аби для всіх 

вистачило гарячої кави чи чаю. І це при тому, 
що морозець за мінус 15 стояв на заваді.

Швидко збіг час лижування. Стомлені, 
але червонощокі і задоволені відпочинком, 
поверталися додому. І все говорили, гово-

рили, ділилися вра-
женнями від поба-
ченого, відчутого, 
роздивлялися при-
дбані сувеніри і вже 
мріяли про наступ-
ну поїздку.

Зрозуміло, що 
ця поїздка, як і 
багато інших, не-
мислима без її 
організації проф-
спілковим коміте-
том за сприяння 
адміністрації ПАТ 
« Х м е л ь н и ц ь к о -
бленерго». Тож 
від усіх учасни-

ків штурму Буковеля їм — щира вдяч-
ність.

П. ІВАНІВ. 
Фото А. СОЛОНИЦЬКОГО. 
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СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СЕРТИФІКОВАНІ
ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

Наукова думка 

Над випуском працювали: 
Павло ХОРОШЕНЮК, 
Ростислав БАЛЕМА (комп’ютерна верстка), 
Андрій СОЛОНИЦЬКИЙ, Лариса ПОЛОНЕВИч

Захоплення

Репортаж: жартома і всерйоз

ВСТУП
У країнах СНД cпостерігається систе матичне 

виникнення техногенних аварій і катастроф з люд-
ськими жертва ми, значна кількість нещасних ви-
падків через використання небезпечної про дукції. У 
зв’язку з цим — чергова спроба розглянути один з 
фун даментальних чинників, яким, на наш погляд, є 
неефективне управління ор ганізаціями й економіка-
ми. Переважно це відбувається через непрофесійне 
проектування й застосування систем менеджменту.

Давно пішло в минуле розуміння того, що систе-
ма менеджменту організації (враховую чи її цільові 
підсистеми: якості, еколо гії тощо) потребує профе-
сійного інже нерного проектування. Як говорив ви-
датний учений академік В. М. Глушков, щоб підкрес-
лити складність розроблен ня автоматизованих сис-
тем управління: «Літаки проектують не льотчики, а 
спе ціальні конструкторські бюро. Справа льотчиків 
— літати». І сьогодні, ко ли засоби обчислювальної 
техніки ста ли доступними практично для будь-якої 
організації, у ході проектування систем управління 
ці слова стають особливо актуальними.

Природно, що будь-яка функціо нуюча організа-
ція має певну систему управління, інакше вона б не 
існувала. Однак розвиненість і досконалість сис тем 
управління організаціями переваж но визначаються 
рівнем розвитку сус пільства, до якого вони нале-
жать. По су ті, системи управління (системи менедж-
менту) є відображенням культури й циві лізації 
суспільства. Можна сказати й на впаки: культура й 
цивілізація суспіль ства визначаються певною мірою 
рівнем досконалості систем управління всієї сукуп-
ності йо го організацій. 

З розвитком суспільства (культури, цивілізації) 
та нагромадженням методичного і практичного до-
свіду розвивалися і організаційні відносини, зміню-
валися їхні пріоритети.

На першому етапі розвитку (1-й рівень зрілос ті) 
основна увага у суспільстві приділяється продук-
ції, а точніше питанню безпечності продукції (по-
слуг). Для розв’язання проблеми застосовуються 
за соби технічного регулювання, обов’язкові для всіх 
суб’єктів товарно-грошових відносин.

На другому етапі (2-й рівень зрілості) основним 
об’єктом уваги залишається та ж продукція, але ак-
цент переходить вже на якість, тобто її споживчі 
властивості. Тут нормативною основою є стандар ти, 
що мають добровільний характер. Організації, які 
приділяють достатньо уваги якості продукції, суво-
ро керуючись вимогами стандартів, убезпечують і 
свою продукцію.

І тільки на третьому етапі (3-й рівень зрілості) 
істотну увагу починають приділяти вдосконалюван-
ню локальних цільових систем менеджменту, насам-
перед менеджменту якості, на основі вимог стандар-
тів на ці системи. Наявність в організації відповідної 
цільової системи менеджменту якості та виконання 
її вимог дозволяє систематично випускати продук-
цію, що відповідає як стандартам якості, так і пе-
ревищує вимоги цих стандартів. Природно, забез-
печуються та встановлюються вимоги до продукції 
у частині її безпеки. У розвинених країнах цей етап 

сформувався ще на початку 70-х років минулого сто-
річчя, а в країнах СНД тільки формується.

І, нарешті, на четвертому етапі, при досягнен-
ні найвищого рівня розвитку (4-й рівень зрілості), 
головна увага в суспільстві переноситься на яскра-
во виражене соціально відповідальне відношен ня 
до всіх зацікавлених сторін і безперервне ціле-
спрямоване системне удосконалювання організацій 
на основі сучасних концепцій досконалості, орієнто-
ваних на перевищення установлених норм стандар-
тів на системи менеджменту. При цьому, що вище рі-
вень ділової досконалості організації, то вища якість 
продукції їй під силу, вищий ступінь задоволеності 
клієнтів та інших зацікавлених сторін. Також поліп-
шуються інші показники: продуктивність праці, со-
бівартість продукції, вплив на зовнішнє середови-
ще, задоволеність персоналу тощо. 

Говорячи про стандарти ISO 9000:2000, ISO 
14000, ОНSАS 18000 та їм подібні, важливо розуміти, 
що во ни визначають вимоги не стільки до цільових 
систем менеджменту, як до системи менеджменту 
організа ції в частині відповідних цілей. Ці стандарти 
вста новлюють, «що» повинно бути враховане в сис-
темах менеджменту для досягнення цілей. 

У будь-якій організації є активи й процеси. У 
біль шості організацій країн СНД, у тому числі й Укра-
їни, велика увага приділяється першим, тоді як до 
проце сів ставляться без належної уваги, як до чо-
гось дру горядного. Відомо, що за наявності найкра-
щих акти вів (будинків, устаткування тощо) і за недо-
сконалих процесів компанія може втратити клієнтів 
і збанкротуватися.

Процеси бувають матеріальні (виробничі) та 
ін формаційні (насамперед, управлінські). Урахову-
ючи, що виробничі та управлінські процеси про-
тікають паралельно, взаємодіючи між собою, у світі 
сфор мульовано принцип їх рівності. Однак академік 
В. М. Глушков уважав, що для підвищення ефектив-
ності організацій особливої уваги необхідно приді-
ляти саме управлінським процесам, як більш склад-
ним і менш розробленим. 

Якщо організація велика, перший керівник має 
заступників, помічників і всілякі служ би. Тоді систе-
ма менеджменту може бути розподіле ною, але єди-
ною та цільною. Такий підхід до ство рення, підтрим-
ки, розвитку й удосконалювання сис теми менедж-
менту можна спостерігати у провідних компаніях 
розвинених країн. У них не існують окре мо «система 
управління якістю» або «система еко логічного ме-
неджменту». Є одна цілісна система ме неджменту, 
яка забезпечує збалансований розв’язок усього 
комплексу завдань: фінансових, виробничих, еколо-
гічних, якості, захисту інформації тощо.

ВИСНОВОК
В організації повинна бути одна система ме-

неджменту, що відповідає на всі запити. Вона повин на 
бути орієнтована на задоволення всіх зацікавле них 
сторін, досягнення високого рівня якості про дукції, 
що випускається, за раціонального викорис тання ре-
сурсів і дбайливого ставлення до довкілля.

 Процес упровадження вимог, установлених 
стандартами на локальні цільові системи менедж-
менту, повинен зводитися до удосконалювання єди-
ної цілісної реальної системи менеджменту, що діє в 
організації, а не до розробляння окремих локаль них 
цільових систем менеджменту. 

Петро КАЛИТА.

Відділ управління якістю пропонує до уваги читачів газети «Енергія» стат-
тю (в скороченому вигляді) відомого фахівця у галузі якості —  кандидата 
технічних наук, президента Української асоціації якості Петра КАЛИТИ.

Ділові питання повинні 
вирішуватися 

системою, а не геніями організації.
(Генрі Форд)

Аудит

15-17 січня в ПАТ «Хмельницькобленерго» був 
проведений зовнішній наглядовий аудит функ-
ціонування системи управління Товариства на 
відповідність стандартам ISO 9001:2008, ДСТУ ISO 
14001:2006, ДСТУ OHSAS 18001:2010, ДСТУ ISO 
9001:2009. Йому передувала копітка робота від-
ділу управління якістю, служби охорони праці, 
відділу охорони навколишнього середовища і по-
жежної безпеки, в персоналу Товариства загалом.

Семеро аудиторів ТОВ МЦЯ «ПРИРОСТ» побува-
ли в ряді підрозділів департаменту високоволь-
тних електромереж, департаменту розподільчих 
електромереж, в Дунаєвецькому, Деражнянсько-
му, Білогірському районах електричних мереж, в 
Старосинявському ЦЦР, а також у відділах, служ-
бах апарату управління.

Ділова розмова відбулася в службі електрола-
бораторної діагностики та пожежної автоматики 
Компанії. Персонал служби разом із зовнішніми 
аудиторами Віктором Волосковцем та Володи-
миром Малишевим розглянули питання форму-
вання річних планів роботи, виконання циклу 
PDCA (Plan-Do-Check-Act, тобто плануй-виконуй-
перевіряй-дій) та досягнення поставлених цілей у 
сфері якості, гігієни та безпеки праці, екологічного 
керування.

У бесіді інженера відділу управління якістю 

Валентина Степанцова з аудитором Сергієм Ска-
лазубом було розглянуто питання управління до-
кументацією в Товаристві, розповсюдження нової 
редакції настанови та методик інтегрованої систе-
ми управління.

Фахівець відділу охорони навколишнього се-
редовища та пожежної безпеки Людмила Прокоп-
чук у діловій розмові із аудитором Олегом Пара-
хіним охопили питання функціонування системи 
екологічного керування, виконання програми 
охорони довкілля і використання природних ре-
сурсів, досягнення завдань щодо пожежної без-
пеки та проведення внутрішніх аудитів в цілому у 
Товаристві.

Зовнішні аудитори, проаналізувавши функці-
онування в ПАТ «Хмельницькобленерго» систем 
управління якістю, управління гігієною та безпе-
кою праці, екологічного керування, ознайомив-
шись із внутрішніми документами та принципами 
функціонування впроваджених у Товаристві сис-
тем, отримали переконливі докази їх функціону-
вання,  ефективності та постійного розвитку.

А наприкінці аудиту було підписано протоколи 
заключної наради. Керівництво Компанії отрима-
ло корисні рекомендації щодо поліпшення функ-
ціонування сертифікованих систем.

О. ГРИНЕВИч.

ВИСОКУ МАРКУ КОМПАНІЇ — ПІДТВЕРДИЛИ!

ЕНЕРГЕТИКИ ШТУРМУЮТЬ БУКОВЕЛЬ

«Дивосвіт пта-
хів Поділля» — так 

називається пер-
сональна вистав-

ка робіт хмель-
ницького фото-

графа-анімаліста 
Анатолія ВІТЮКА, 

яка щойно відкри-
лася у приміщенні 

обласного науко-
во-методичного 

центру культури і 
мистецтва. 

Анатолій Вітюк 
є успішним бізнесменом. Мережа його мага-
зинів «Офіс-центр» давно вже знайома хмель-
ничанам. Бо куди ж, як не в «Офіс-центр», іде-
мо ми по зошити-олівці та інше канцелярське 
приладдя — аж до  вишуканих офісних крісел 
і столів! Але то, як мовиться, його робота. А 
для душі — у вільну хвилину десь у лісових 
хащах зачаїтися і… спостерігати за пташка-
ми. І — фотографувати, фотографувати… Іно-
ді десятки, сотні кадрів робить, аби вловити 
найвиразнішу, найоригінальнішу мить пове-
дінки пернатого створіння…

Захоплення А. Вітюка, за його словами, 
розпочалося з випадковго «знайомства» з ми-
лою пташиною рибалочкою. І ось упродовж 
кількох літ, розповідає фотохудожник, він 
уже зняв стільки матеріалу і настільки зрос-

ла майстерність, що 
наважився винести 
світлини на огляд 
широкого загалу. 
Вирішив здійснити 
цей задум у гостин-
ному обласному на-
уково-методично-
му центрі культури 
і мистецтва. 

На відкриття 
виставки «Дивос-
віт птахів Поділля» 
завітали друзі, зна-
йомі, представники 

Західноукраїнського орнітологічного товари-
ства і просто любителі природи. Дивовижна 
краса подільських птахів, так уміло запримі-
чена і відтворена фотографом-анімалістом, 
полонила всіх відвідувачів.

Серед присутніх був і відомий цінитель 
мистецтва, давній приятель Анатолія Вітюка 
— генеральний директор ПАТ «Хмельницько-
бленерго» О.Л. Шпак. Високо оцінивши твор-
чий доробок митця, Олександр Леонідович 
запропонував йому продемонструвати його і 
в Сервісному центрі Компанії. Тож уже невдо-
взі численні відвідувачі Сервісного центру 
зможуть долучитися до дивосвіту птахів Поді-
лля у світлинах фотографа-анімаліста й успіш-
ного бізнесмена.

Павло ХОРОШЕНЮК.
Фото  Андрія СОЛОНИЦЬКОГО.

У ДИВОСВІТІ ПТАХІВ ПОДІЛЛЯ
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