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Гордість Компанії

На прикладі Сервісного центру, збудованого за найсучаснішими 
технологіями, ПАТ «Хмельницькобленерго» наочно продемонстру-
вало, як можна зробити європейські стандарти сервісу доступни-
ми українському споживачеві. «Ми завжди з вдячністю згадуємо 
авторський колектив, підрядні та супідрядні організації, які роз-
робили та реалізували цей прогресивний проект, — каже перший 
заступник генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго» 
Борис Кравець. — Нині це — гордість нашої Компанії, взірець для 
інших обленерго».

На першому поверсі Сервісного центру розташовано великий 
операційний зал, в якому одночасно працюють шість операторів 
по наданню послуг. Окрім них, у залі — адміністратор, фахівці з ро-
боти із пільговиками, укладання договорів реструктуризації боргу 
та обслуговування споживачів, котрі отримують субсидії. В залі для 

зручності проведення платежів споживачами знаходиться  відді-
лення банку та каса РЕМ, що приймає платежі побутових та юридич-
них осіб. 

За словами Б. Кравця, впродовж десяти років Сервісний центр на-
лічив уже  понад 1100 тисяч відвідувань. Окрім звичайних розрахун-
ків за спожиту електроенергію, клієнти отримують тут дозволи та 
техумови на підключення до електропостачання в однофазному чи 
трифазному режимах, роблять замовлення на ремонт електроме-

режі чи заміну приладів обліку спожитої електроенергії тощо. Діє 
щойно створене «Єдине вікно» з процедури підключення до елек-
тромереж, інформаційно-консультаційний центр, де вам люб’язно 
нададуть будь-яку необхідну довідку.

І така увага до споживача — то не випадковість, а системне яви-
ще, базовий принцип діяльності Товариства. А як же інакше? «Спо-
живач — це наш інвестор, — наголошує директор Хмельницького 
міського РЕМ Андрій Босий. — Чим краще ми ставимося до нього, 
на тим більшу віддачу можемо розраховувати. Платоспроможний, 
задоволений споживач — це і запорука надійного обслугову-
вання, розвитку електромереж, їх постійної модернізації. Тут усе 
взаємопов’язано…»

До речі, з прийняттям стратегії, орієнтованої на задоволення по-
треб споживача, у Товаристві давно ліквідовано «енергозбути» і — 
створено служби маркетингу і збуту. «Подібні до хмельницького 

сервісні центри створено не тільки у багатьох райцентрах, але й у 
Меджибожі, Нетішині, Острополі, — зазначає Б. Кравець. — Пла-
нуються в Антонінах, Сатанові — там, де треба наблизити наші по-
слуги до споживача…» В основу діяльності кожного такого закладу 
покладено стіл замовлень, де споживач електричної енергії купує 
її в «упаковці» сервісних послуг, які супроводжують використання 
електроенергії.

У березні 2005 року за створення та функціонування мережі 
сервісних центрів обслуговування споживачів на  Всеукраїнсько-
му конкурсі якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих 
товарів  України», що проходив під патронатом Президента Украї-
ни,  ПАТ «Хмельницькобленерго» було  присвоєно звання Лауреата 
у номінації «Роботи та послуги, які  виконуються або надаються у 
побутовій та виробничих сферах — сервісне обслуговування на-
селення». 

В кінці операційного залу, що на першому поверсі закладу, 
дивляться на відвідувачів чудові картини та експонати ви-

ставки раритетної апаратури. Вони, сказати б, — переконливі 
свідчення того, як в обленерго шанують традицію, плекають 
прекрасне і впевнено дивляться вперед. 

Ростислав БАЛЕМА.
На фото автора: будівля Сервісного центру — архітектурна окра-

са Хмельницького; завжди людно в операційному залі; експозицій-
на частина Сервісного центру; інформаційний стенд для споживачів.

16 липня Сервісному центру 
ПАТ «Хмельницькобленерго» 

виповнилося десять літ!

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР: 
10 РОКІВ ПІКЛУВАННЯ 

ПРО ЛЮДЕЙ 

ПРЕСТИЖНА МІЖНАРОДНА 
ВІДЗНАКА КОМПАНІЇ

М і ж н а р о д н и м 
відбірковим ко-
мітетом за  ініці-
ативою BIDgroup 
(Buziness Initiative 
Directions) ПАТ 
« Х м е л ь н и ц ь к о -
бленерго» наго-
роджено Призом 
«Зірка за лідер-
ство» — «Interna-
tional Star for Lead-
ership in Quality» 
(ISLQ) в категорії 
«Золото».

Група  експертів з якості віддала свої го-
лоси за ПАТ «Хмельницькобленерго» на під-
ставі оцінки за критеріями ОQ 100, до яких 
відносяться Задоволення потреб клієнтів, 
Лідерство, Технології, Виробництво та Про-
дуктивність, Економічні результати, ISO 9000 
i TQM. При визначенні оцінки, окрім процеду-
ри голосування, проведеного під час ділових 
зустрічей з лідерами світового бізнесу, бе-
реться до уваги інформація зі ЗМІ, виставок,  
консультаційних фірм. 

Нагородження компаній та організацій з 
різних країн світу призом ISLQ сприяє  під-
вищенню  їх  репутації, загальному визнанню 
на  шляху вдосконалення рівня якості, всебіч-
ному задоволенню потреб клієнтів та налаго-
дженню партнерських  відносин.  

НАГОРОДА З НАГОДИ 
ВІДЗНАЧЕННЯ 1025-РІЧЧЯ 

ХРЕЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
У ці дні на 

Хмельниччині, як 
і всюди в Украї-
ні, відбуваються 
заходи з  наго-
ди знаменної 
дати — 1025-річ-
чя прийняття 
християнства на 
Русі, історичної 
віхи у розвитку 

економіки, освіти, духовності й культури 
слов’янських народів. У ті часи було закладе-
но основи моральних та духовних цінностей, 
які і сьогодні є актуальними в житті країни.

23 липня у Хмельницькій обласній філар-
монії з нагоди відзначення цієї визначної дати 
зібралися керівники органів місцевого само-
врядування, представники громадськості, 
релігійних організацій, у святкуванні взяли 
участь і представники ПАТ «Хмельницько-
бленерго». Голова Хмельницької обласної 
державної адміністрації Василь Ядуха  щиро 
привітав присутніх зі святом та побажав: «Не-
хай це свято послужить відродженню нашої 
історичної пам’яті, поверне нас до святих 
джерел християнської духовності, оновить та 
об’єднає задля майбутнього міцної, розвине-
ної і процвітаючої України».  

З нагоди свята як вияв глибокої вдячнос-
ті, шани і поваги  відзначено найактивніших 
спонсорів і меценатів, усіх тих, хто зробив 
вагомий внесок у розвиток християнських 
конфесій краю.

У рамках  святкування Генерального  ди-
ректора  ПАТ «Хмельницькобленерго» Олек-
сандра  Шпака  нагороджено  ювілейною ме-
даллю  «1025 років Хрещення Київської Русі» 
за активну меценатську, спонсорську та бла-
годійну діяльність. 

Лариса ПОЛОНЕВИЧ.

Наші новини
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Мовою цифр

ХТО ВИМПЕЛ НЕСЕ, 
А ХТО — ЗАДНІХ ПАСЕ 

Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за 6 місяців 2013 року

Віктор МАКСИМЕцЬ,
начальник відділу оперативної інформації та звітності.

Будні трудові

Досвід

Назва РЕМ Енергозбутова 
діяльность

Експлуатація 
електромереж

Охорона 
праці

Загальний 
рейтинг

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

У самій споруді підстанції «Прибузь-
ка» у Хмельницькому та навколо неї нині 
«спекотно»: тривають штукатурно-оздо-
блювальні роботи, монтаж маслозбірника, 
влаштування шляхів… Певна річ, недавнє 
транспортування двох гігантських сучас-
них трансформаторів-сорокатонників для 
підстанції із Запоріжжя до Хмельницького 
мобілізувало і енергетиків, і будівельників. 
Тож усі необхідні будівельно-монтажні опе-
рації на «Прибузькій» планується заверши-
ти якісно та вчасно.

Під час чергової виробничої наради, що 
відбулася на території майбутньої підстан-
ції, заступники генерального директора 
ПАТ «Хмельницькобленерго» —  головний 
інженер Анатолій Степанюк, директор з 
матеріально-технічного постачання та ка-
пітального будівництва Олександр Пиро-
жок, а також директор департаменту ви-
соковольтних мереж Олександр Слободян 
та інші представники Компанії-замовника 

обговорили з підрядниками всі нагальні пи-
тання, висловили деякі суттєві зауваження 
та пропозиції. 

Чітке усвідомлення посадовцями відпові-
дальності за долю цього грандіозного про-
екту було логічною домінантою наради.  

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.

ГОЛОВНОМУ ОБ’ЄКТУ — ОСОБЛИВА УВАГА 

Працюю на 
цій посаді з 
2001 року, тому 
вже маю що 
згадати. Можу 
порівнювати: 
як було і як є 
нині…

Пригадую, на 
той час втрати 

електроенергії в мережах нашого РЕМ сягали 
навіть 26 відсотків. Це, ясна річ, було дуже 
багато. Тож у нас із начальником РЕМ визріла 
думка: треба з цим щось робити! Передусім 
вирішили зламати ситуацію з частими 
крадіжками електроенергії, особливо 
в побуті. Першими в обленерго почали 
встановлювати скриньки обліку та ізольовані 
вводи. Тоді це був кабель АВК. І як на мене, він 
був дуже ефективним, бо абсолютно виключав 
можливість несанкціоновано «влізти» до 
нього. Потім АВК зняли з виробництва, і йому 
на зміну прийшов СІП.

Так нам вдалося пригасити ту хвилю 
крадіжок електроенергії. І протягом 
дванадцяти років витрати знизилися до 14-ти 
відсотків. Це за нормативом. Фактично маємо 
— 13,5 відсотка. Оцих піввідсотка — це 250 
тисяч кіловат-годин. В грошовому еквіваленті, 
як ви розумієте, чимала сума… 

Ще один дійовий захід — рейди. Їм передує 
ретельний моніторинг мереж і визначення 
проблемних зон. У зимовий період під 
час рейдів ми замірюємо та аналізуємо 
навантаження, виявляємо потенційних 
крадіїв і, де потрібно, позапланово 
встановлюємо скрині обліку, влаштовуємо 
ізольовані вводи. 

Крадій зараз хитрий, «начитаний», 
орієнтований на новітні злодійські технології, 
якими заповнений той же Інтернет. Тому 
інколи доводиться докласти зусиль, поки 
виведеш його на чисту воду. Але виявляємо… 
Часто у цих рейдах беремо участь і я особисто, 
і директор РЕМ.

Багато користі дають і плани заходів зі 
зменшення витрат: річний і помісячні. Це 
і чистка траси, і заміна провода. На жаль, 
на 2013 рік у нас нема за інвестпрограмою 
спорудження розвантажувальних підстанцій. 
Торік ми побудували чотири РП, і лише за 
один місяць вони дали 1560 тисяч кіловат-
годин економії. На наступний рік планується 
три нових РП.

Заміна провода. На лінії 10 кВ у нас за 
півроку поміняно 61 кілометр провода (там 

ще з 1968 року висів А-35). Внаслідок цього 
економія на цій лінії склала 6394 тисячі 
кіловат-годин. А на реконструйованому 
десятикілометровому відрізку ліній 0,4 кВ 
досягнуто ще більшої економії — близько 
9 тисяч кіловат-годин. Взагалі, тут у нас є 
ще над чим працювати: на цей час у районі 
із 530 кілометрів ліній 0,4 кВ ще близько 
200 кілометрів —  на дерев’яних опорах, 
встановлених у 60-70-тих роках минулого 
століття. Провід там, переважно А-16 чи А-25, 
за роки  витягнувся, теж потребує заміни… 

У багатьох селах, де колись були дороги, 
нині й стежки нема. А лінії наші йдуть. Тому 
чистка траси буває для нас дуже непростою. 
Стараємося, але не завжди встигаємо… 

Отже, я виділив би такі основні заходи 
зі зменшення втрат електроенергії, які 
практикуємо в нашому РЕМ:

— боротьба з крадіжками електроенергії; 
— встановлення РП, і як наслідок — 

зменшення довжини ліній до нормативних 
величин;

— встановлення ізольованих вводів та 
контрольований облік споживання; 

— реконструкція електромереж;
— чистка траси ЛЕП. 
Раз на місяць у місцевій пресі публікуємо 

статті інформаційно-довідкового характеру: 
щодо тарифів, штрафів, електробезпеки 
тощо. Це, вважаю, теж має певний позитивний 
ефект.

Організаційні заходи, спрямовані 
на зменшення технологічних витрат 
електроенергії в мережах району, майже себе 
вичерпали. Тому ставку робимо на технічні. 
Як упіймати за руку декотрих спритників, 
котрі, ідучи в ногу зі злодійським прогресом, 
крадуть енергію якимись новітніми 
пристроями, як зупинити їх? — це зараз 
питання номер один. 

Якщо влітку в нас у районі споживається 
в середньому 3 мільйони кіловат-годин 
електроенергії на місяць, то в зимовий 
період — близько 5 мільйонів. Враховуючи 
те, що найбільш енергоємні наші промислові 
споживачі — кар’єри — взимку не працюють, 
можна сказати, що вдвічі зростає споживання 
лише за рахунок населення. Тому мусимо 
працювати в цьому секторі. Терпляче, 
толерантно, але й рішуче та наполегливо 
водночас. 

Валерій СТУПІН,
головний інженер 

Летичівського РЕМ.

Летичівський РЕМ нині — один із найуспішніших в сенсі економії на технологічних 
витратах електроенергії. Яким чином цьому підрозділові Компанії вдалося досягти 
такого результату? Пропонуємо увазі читачів розповідь головного інженера 
Летичівського РЕМ Валерія СТУПІНА (на фото Павла ХОРОШЕНЮКА).

Буковинці-енергетики цікавилися становлен-
ням та розвитком системи управління Товари-
ством, впровадженням процесного підходу до 
управління, проведенням інтегрованих ауди-
тів та в цілому розподілом відповідальності за 
функціонування системи управління, навчанням 
персоналу.

Так, Валентина Гончарук, котра працює інжене-
ром ВТВ ПАТ ЕК «Чернівціобленерго», цікавилась 
побудовою та розвитком системи екологічного ке-
рування на основі стандарту ДСТУ ISO 14001:2006. 
Спеціалісти відділу охорони навколишнього се-
редовища і пожеженої безпеки Товариства де-
тально розповіли про документацію системи, про 
перегляд екологічних аспектів, про нарахування 
екологічних податків та про аналізування резуль-
тативності системи екологічного керування в ПАТ 
«Хмельницькобленерго».

Серед гостей був керівник служби охорони праці 
ПАТ ЕК «Чернівціобленерго» Віктор Мельник, який 
в розмові із начальником служби охорони праці 
ПАТ «Хмельницькобленерго» Анатолієм Журавлем 
почерпнув багато цінної інформації щодо принци-
пів функціонування системи управління гігієною і 
безпекою праці, переглянув методику оцінки не-
безпеки та ідентифікації ризиків, загальний реєстр 

ризиків ПАТ «Хмельницькобленерго» та реєстри по 
окремих підрозділах Товариства.

Надзвичайно важливим аспектом зустрічі було 
ознайомлення із побудовою саме інтегрованої сис-
теми управління, яка охоплює напрямок управлін-
ня якістю, екологічного керування та управління 
гігієною і безпекою праці. Фахівці відділу управ-
ління якістю розповіли про становлення системи 
управління якістю і її розвиток, про впровадження 
настанови та методик, які охоплюють три системи, 
про принципи проведення інтегрованих аудитів, 
про навчання персоналу представниками з якості 
в підрозділах і в навчально-курсовому комбінаті 
ПАТ «Хмельницькобленерго» та про впровадження 
процесного підходу до управління.

Віктор Панівський — заступник уповноваженого 
з якості ПАТ ЕК «Чернівціобленерго» — висловив 
вдячність за змістовну бесіду, отриманий досвід та 
сподівання щодо подальшої співпраці.

Окрім того, наші колеги висловили захоплення 
Сервісним центром ПАТ «Хмельницькобленерго», 
який ось уже 10 років є взірцем створення умов як 
для обслуговування споживачів, так і для роботи 
персоналу.

Олена ГРИНЕВИЧ,
провідний інженер ВУЯ.

КОМПАНІЯ ПРИЙМАЛА КОЛЕГ ІЗ ПАТ ЕК «ЧЕРНІВцІОБЛЕНЕРГО»
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Репортаж у номер

Завершилися зональні змагання енергетиків на звання «Краща бригада за професі-
єю». У п’яти групах першість виборювали команди двадцяти двох районів електроме-
реж ПАТ «Хмельницькобленерго». Вони демонстрували свою вправність у заміні елек-
троопор, технічному обслуговуванні трансформаторних підстанцій, монтажі траверсів, 
встановленні вводів на самонесучому ізольованому проводі і т.п. Найбільш підготовле-
ними виявилися бригади Летичівського, Ізяславського, Новоушицького, Волочиського 
і Кам’янець-Подільського сільського районів електромереж. Вони й перемогли у своїх 
групах. 

Невдовзі п’ять бригад-переможниць зустрінуться на турнірі обласного рівня, аби 
з’ясувати: хто ж із них найкращий у Товаристві. Переможець представлятиме Компанію 
у республіканському змаганні енергетиків. 

Ось як відбувалися зональні змагання…

СПРИЯТЛИВИЙ СТАРТ
Змагання «Краща бригада за професією» стар-

тували на базі Чемеровецького РЕМ.  У трудо-
вому суперництві зійшлися бригади Кам’янець-
Подільських сільського та міського, Городоцького 
і Чемеровецького районів електромереж. Їм на-
лежало виконати цілий комплекс робіт, зокрема, 
змонтувати траверси, перекинути проводи на но-
вовстановлені залізобетонні опори, зробити вводи 
на СІП і т.п.. Кам’янець-Подільським міським енер-
гетикам випало ремонтувати трансформаторну під-
станцію. 

Головний суддя змагань, заступник директора 
департаменту розподільчих мереж Василь Яцина 
після вступних промов, інструктажів дав старт зма-
ганням, і бригади приступили до роботи.

Загалом усі демонстрували знання справи, 
вправність і бажання показати якнайкращі резуль-
тати. Втім, судді були доволі прискіпливі і таки фік-
сували окремі упущення в тієї чи іншої команди. 

Швидко збіг відведений час. Проаналізовано 
зроблене, пораховано виставлені суддями бали. 
Рішення одноголосне: перше місце — за брига-
дою майстра Віктора Грохольського з Кам’янець-
Подільського сільського РЕМ. У нагороду — грамо-
та, бензопила і, звичайно, пакети з іміджевою про-
дукцією Товариства. Друге місце зайняли енергети-
ки з Кам’янець-Подільського міського РЕМ, а третє 
поділили городоцькі і чемеровецькі фахівці. 

І ЗНОВУ 
ОЛЕКСАНДР ПОЛІЩУК...

До села Згарок на Деражнянщині прибули де-
монструвати свою професійну майстерність бри-
гади Хмельницького міського і сільського, Лети-
чівського, Старосинявського і місцевого районів 
електромереж. Напутнє слово учасникам турніру 
виголосив директор департаменту розподільчих 
мереж Олександр Муха, а головний суддя Василь 
Яцина розповів про порядок змагання.

Бригада старшого майстра Віктора Кулика з 
Хмельницького міського РЕМ отримала завдання: 
заміна КТП з підняттям габаритів. Тож четверо чле-
нів бригади заповзялися демонтувати стару КТП, 
встановлювати опори під нову. Суддя на цьому 
робочому місці Олександр Білоус залишався спо-
кійним і задоволеним — наскільки вправно, дотри-
муючись усіх правил безпеки, працювала бригада. І 
свою справу вона успішно завершила з надією пе-
ремогти у змаганні. 

Дві бригади — Деражнянська і Летичівська — 
займалися заміною опор. У деражнянців всю свою 
майстерність довелося демонструвати водієві БМ-
302 Олександру Вербицькому: рельєф місцевості, 
замала ширина вулиці створювали труднощі. Але О. 
Вербицький та інші члени бригади Сергія Кушніра, 
хоч і не в надто високому темпі, міняли одну опору 
за іншою. 

Щодо Летичівської бригади, то роль лідера з са-
мого початку змагань була за нею, наскільки чітко і 
злагоджено вона працювала. Власне, крім високої 
майстерності кожного члена бригади, у них був ще 
один важливий фактор — чималий досвід участі в 
подібних заходах. Олександр Поліщук із колегами 
на попередніх змаганнях виграв першість на зо-
нальних, був другим у фінальних. Тож і цього разу 
«спостерігати за їхньою роботою — одне задово-
лення», —зазначив Олександр Муха. 

Добротно, хоч і не поспішаючи, робили вводи 
СІП енергетики з Хмельницького сільського РЕМ. 
Можливо, їм не вистачало змагального азарту, але 
вони добре впоралися зі своїм завданням. 

Мабуть, найменш підготовленою до змагань ви-
явилася команда Старосинявського РЕМ. Їй випало 
зробити контурне заземлення та технічне обслуго-
вування трансформаторної підстанції. Під час вико-
нання цього завдання судді побачили низку пору-
шень, недоліків, які довелося тут-таки усувати. Були 
суттєві зауваження й до організації роботи. Але, як 
мовиться, і на помилках вчаться. Тож усі зауважен-
ня, побажання бригада сприйняла як добрий урок. 

На кінець змагання явними лідерами виявилися 
дві команди — Хмельницького міського і Летичів-
ського районів електромереж. Суддям нелегко 

було визначити переможця. І все-таки, звівши всі 
показники, врахувавши «за» і «проти», перевагу від-
дали бригаді Олександра Поліщука з Летичіського 
РЕМ. Олександр Муха вручив переможцям грамоту 
Товариства, бензопилу, пакети з іміджевою продук-
цією.

Вдячними за співпрацю, за допомогу, були і гос-
подарі. Директор Деражнянського РЕМ Микола 
Антощишин вручив кожній бригаді пам’ятний да-
рунок. 

ПЕРЕМАГАЮТЬ ІЗЯСЛАВцІ,
У ВИГРАШІ — ШЕПЕТІВЧАНИ

Одразу чотири села Шепетівщини приймали 
енергетиків ближніх районів. У Судилкові, Травлині, 
Хролині та Поляні кращі бригади Старокостянти-
нівського, Ізаславського, Полонського, Славутсько-
го та Шепетівського районів електромереж взяли-
ся наводити лад на визначених трансформаторних 
підстанціях — аби забезпечити ці населені пункти 
надійним електропостачанням. А заодно показати 
свою професійну майстерність. Адже на базі Ше-
петівського РЕМ проходило зональне змагання на 
«Кращу бригаду за професією». 

Умови і завдання кожній бригаді були майже 
однакові, а от практичне їх виконання й мало по-
казати, хто вправніший. На початку дається взнаки 
хвилювання, тому члени бригад навіть досвідчених 
майстрів — Михайла Довгалюка зі Старокостянти-
нова, Миколи Вельми з Полонного — дещо гублять-
ся, коли доводиться пояснювати ті чи інші дії. Судді 
те фіксують, але тут же підказують, роз’яснюють, бо 
ж змагання — це і навчання.

Впевненіше почувають себе енергетики з Ізясла-
ва. Майстер Валентин Чорний, як мовиться, керує 
не споглядаючи зі сторони, а бере безпосередню 
участь у процесі. Крім вмілої його організації, він 
проявив кмітливість, винахідливість, що значно 
прискорило хід робіт.

А от славутчани явно спасували перед обсягом 
робіт. Тож фінішували так і не завершивши повніс-
тю технічне обслуговування КТП-177. Не вірили, 
що можна впоратися з поставленим завданням за 
відведений час, поки не побачили роботу ізяслав-
ських колег. Здається, стало їм соромно…

Решта бригад свої завдання в основному викона-
ли. Втім, директор Шепетівського РЕМ Олександр 
Черниш щиро дякував усім колективам, бо зро-
блене — то велика підмога місцевим енергетикам. 
Шепетівчани залишилися у явному виграші від про-
веденого змагання. А перемогла бригада Ізяслав-
ського РЕМ, очолювана Валентином Чорним. І в на-
городу — грамота, бензопила, іміджева продукція. 

Перемозі своїх підопічних особливо радів дирек-
тор Ізяславського району електромереж Віктор Ме-
тельський. І тут же висловив пропозицію провести 
фінальні змагання в Ізяславі, пообіцявши організу-
вати їх на високому рівні. 

ГОСПОДАРІ, 
ВОНИ Ж І ПЕРЕМОЖцІ

Четверте, передостаннє, зональне змагання 
«Краща бригада за професією» відбулося на базі 
Новоушицького району електромереж. На цей 
раз у трудовому суперництві зійшлися бригади 
Ярмолинецького, Новоушицького, Віньковецького 
та Дунаєвецького РЕМів. Об’єктами для робіт було 
обрано трансформаторні підстанції в селі Антонів-
ка. Тож тут біля сільського клубу команди спочатку 
продемонстрували своє обладнання, а згодом й 
отримали завдання. А перед тим їх щиро привітали 
гостинні господарі. Керівник апарату — заступник 
голови райдержадміністрації Віктор Костюченко 
високо оцінив роботу енергетиків і висловив спо-
дівання, що нинішнє змагання на базі місцевого 
району електромереж сприятиме якісному техніч-
ному оновленню, а відповідно й поліпшенню енер-
гозабезпечення населення району.

Варто зазначити, що новоушицькі енергетики до-
волі добре і заздалегідь підготували робочі місця, 
так що команди змогли відразу ж приступити до 
відповідного обслуговування КТП чи й заміни (кому 
що випало за жеребом). Тим часом за виконанням 
кожної технологічної операції, за дотриманням 
правил безпеки праці уважно стежили судді. Голо-
вний суддя, заступник директора департаменту 
розподільчих мереж Товариства Василь Яцина 
особливо прискіпливо цікавився поєднанням тео-
ретичних знань з практичною діяльністю кожного 
члена тієї чи іншої команди.

З одних питань більш упевнено почувалися елек-
тромонтери Дунаєвецького, Новоушицького РЕМ, 
з інших — Ярмолинецького чи Віньковецького. 
Відразу ж з’ясовувалися всі неточності, упущення. 
А загалом бригади працювали без метушні, злаго-
джено, так що всі вклалися у відведений час. 

Проаналізувавши зроблене, почуте, побачене, 
судді віддали пальму першості бригаді господарів 
змагання, яку очолював майстер Леонід Онищук. 
Колектив отримав традиційні грамоту, бензопилу 
та набори іміджевої продукції Товариства. Справ-
дилося бажання Леоніда Онищука, бо ще перед по-
чатком змагань він заявляв, що прагнутиме тільки 
перемоги.

Задоволеними змаганням залишилися й інші 
бригади, адже крім сувенірів від вдячних госпо-
дарів, вони отримали хороший урок професійної 
майстерності, обмінялися досвідом роботи. Як 
запевнив директор Ярмолинецького РЕМ Сергій 
Гуцал, цей урок буде глибоко проаналізований з 
усіма електромонтерами підприємства, отриманий 
досвід стане набутком кожного з них.

Певна річ, результатом змагань особливо задо-
волене і керівництво Новоушицького РЕМ. З одного 
боку перемогла місцева команда, з іншого — зро-
блено гуртом великий обсяг роботи, що є доброю 
підмогою. Тож директор РЕМ Іван Михайлиця міцно 
потиснув руку кожному члену команд, подякував за 
виконану роботу. 

ВИСОКА НАПРУГА 
ОСТАННЬОГО ЗОНАЛЬНОГО

Останнє у цьому році зональне змагання енер-
гетиків «Краща бригада за професією» відбулося на 
Білогірщині. У ньому взяли участь бригади Краси-
лівського, Волочиського, Теофіпольського та місце-
вого районів електромереж.

Традиційний огляд техніки та спорядження 
бригад був, як завжди, прискіпливим. А особли-
во з боку начальника служби охорони праці ПАТ 
«Хмельницькобленерго» Анатолія Журавля. Так що 
жодна вада не залишилася непоміченою. Після же-
ребкування, ввідних інструктажів з техніки безпеки 
та отримання належних допусків бригади-учасниці 
приступили до роботи. 

Хоч і з невеликою заминкою на старті, проте по-
тім — досить швидко працювала на території агро-
формування «Рідний край» у селі Квітневому місце-
ва бригада Валерія Хромінкова. Їй випало встано-
вити 18 нових опор із траверсами в охоронній зоні 
лінії електропередачі 0,4 кВ. 

Решта робочих місць сконцентрувалися у селі 
Весняному. На одному з них демонструвала свою 
професійну майстерність волочиська бригада під 
орудою майстра Сергія Чернецького. Електромон-
тери Анатолій Фриз, Віталій Охрим, Віктор Плюник, 
водій-електромонтер Василь Швець діяли чітко та 
вправно. Тож із низкою реконструкційних опера-
цій на визначеній ділянці ПЛ-0,4 кВ вони впорали-
ся вчасно. Подібна робота за жеребом дісталася і 
бригаді майстра Валерія Сергієва з Красилівського 
району електромереж. Проте, на відміну від воло-
чиських суперників, красилівські енергетики отри-
мали чимало зауважень до їхньої роботи з боку 
прискіпливих суддів. Тому й на перемогу їм годі 
було сподіватися.

Найбільше ж справедливої критики на свою 
адресу почули члени бригади Теофіпольського 
РЕМ, очолюваної Віталієм Якубовським. Вони ви-
конували монтаж контура заземлення та інші мон-
тажні й профілактичні роботи на КТП № 115. Суддів 
явно не задовольнили ні стан спорядження, ні рі-
вень теоретичних знань, ані практичні навики тео-
фіпольців, — як виявилося, недостатні для роботи 
на такому серйозному об’єкті. 

Під час підбиття підсумків змагання його голо-
вний суддя, заступник директора департаменту 
розподільчих мереж Василь Яцина та начальник 
служби охорони праці ПАТ «Хмельницькобленер-
го» Анатолій Журавель відверто вказали на недо-
ліки та упущення в роботі бригад. Аби вони не по-
вторилися в уже не конкурсній, а — повсякденній 
практиці. Також було висловлено аргументовані 
зауваження господарям заходу, керівництву Біло-
гірського РЕМ, щодо неналежної організації деяких 
робочих місць. 

А найсильнішою командою, на одностайну думку 
суддів, визнано бригаду Сергія Чернецького з Во-
лочиського РЕМ. Їй і вручили традиційні грамоту, 
бензопилу та іміджеву продукцію Компанії. 

ДУХ ЗМАГАННЯ,
 ПРОФЕСІЙНИЙ ГАРТ 

І… ПОЖИВА ДЛЯ РОЗДУМІВ

НЕУПЕРЕДЖЕНІ ДУМКИ З ПРИВОДУ…
Зональні змагання завершилися. Перемогли, як мовиться, найсильніші. 

Реально претендували на перемогу й бригади Хмельницького та Кам’янець-
Подільського міських районів електромереж. Непогану виучку демонстрували 
ярмолинчани, дунаївчани. А решта?

Не говоритимемо про всіх із отієї «решти», але — ніде правди подіти — біль-
шість їхала не на змагання, а на… толоку. Аби щось там підсобити колегам, а 
заодно відмітитися: мовляв, брали участь у змаганнях. Тож вкинули до машин 
(інколи таких потрощених, неначе їх щойно зняли з передової лінії фронту) 
сяке-таке начиння та й приїхали. На білогірському кущі  в жодної команди не 
виявилося зварювального апарата, і коли теофіпольській команді треба було 
зварити ланки контурного заземлення, довелося просити САК у місцевому 
сільгосппідприємстві. 

Як ми вже зазначили, не надто напружувала себе в роботі бригада Славут-
ського РЕМ. Їй випало здійснювати технічне обслуговування КТП. За відведе-
ний час нічого толком і не встигли зробити: «обсяги роботи завеликі…» До-
велося суддям показувати аналогічне завдання ізяславців (ті все зробили і в 
змаганні перемогли).

Загалом у суддів було чимало зауважень, претензій до роботи, спорядження 
багатьох команд. Справді, складалося враження, що «кращі команди окремих 
РЕМ» не змагалися, а «відбували номер». Особливо вражала необізнаність ба-
гатьох членів бригад із порядком виконання тих чи інших технологічних про-
цесів. На численні запитання головного судді відповідь шукали, сказати б, га-
данням на кавовій гущі. 

І ще один штрих до організації змагань. Є такі поняття, як культура вироб-
ництва, культура змагання. Про це мали б подбати ті райони електромереж, 

на базі яких проводилися турніри. Та про яку культуру може йти мова, коли 
команди шикуються для відкриття змагання серед високих бур’янів на околиці 
Летави Чемеровецького району чи панове судді топчуть своїми мештами кізя-
ки в Згарку на Деражнянщині на такому ж відкритті змагань?! От у кого треба 
було б повчитися, то це у новоушицьких колег. Просто, гарно й урочисто.

 І наостанок — про таке. Змагання на кращу бригаду за професією — це і про-
паганда нелегкої праці електромонтерів, різних професій енергетиків. Однак 
чомусь організатори ( а саме дирекція розподільчих мереж) забули залучити 
до висвітлення змагань прес-службу Товариства. Принаймні, в підготовленому 
наказі й слова про це не сказано. Довелося долати певний спротив, доходити 
взаємної згоди і таки висвітлювати змагання. Причому, доволі широко.

Певна річ, ми звертали увагу переважно на позитивні моменти, описані 
вище, бо їх таки було багато. Але ж і оту «ложку дьогтю», яка, образно кажучи, 
капосно домішалася до турнірної діжі меду, проігнорувати не мали  морально-
го права. Адже йдеться про високий імідж ПАТ «Хмельницькобленерго», шлях 
до європейської досконалості, який Компанія рішуче обрала і до якого дехто з 
керівників середньої та нижньої ланки, вочевидь, лише доростає. 

Тож недоліки (як ці, що назвали, так і ті, що їх фіксували судді), залишаємо 
для аналізу організаторами, фахівцями. Бо без їх урахування, без виправлення, 
ми переконані, не можливе вдосконалення роботи енергетиків краю. Їх треба 
врахувати і при проведенні фінального поєдинку між п’ятьма бригадами-пере-
можницями зональних змагань. Інакше на республіканському змаганні пасти-
мемо задніх…

Павло ХОРОШЕНЮК, 
Ростислав БАЛЕМА.

Фото авторів.
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СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СЕРТИФІКОВАНІ
ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

Наукова думка

— Хоч і завершення підготовчих робіт 
має бути в жовтні, ми не зволікаємо з їх 
проведенням, — каже Олександр Антоно-
вич. — Розуміємо-бо: в цьому відношенні 
треба дотримуватися мудрого народного 
принципу: готуй сани влітку! Тому старає-
мося нині використати сприятливу погоду 
для того, щоб зиму зустріти гідно.

Відповідно до наказів та розпоряджень 
по Товариству у нашому РЕМ розроблений 
план заходів. Він передбачає підготовку 
до роботи в умовах осінньо-зимового пе-
ріоду розподільчих мереж, енергетичного 
обладнання, санітарно-побутових при-
міщень, опалювальних систем, автотран-
спорту, а також забезпечення персоналу 
спецодягом. 

— Що конкретно зроблено за ці три 
місяці?

— Нині вже відремонтовано 10,5 кіломе-
тра лінії 10 кВ, 27 кілометрів лінії 0,4 кВ та 
28 трансформаторних підстанцій. На лінії 
10 кВ ми замінили 31 опору і 164 — на лінії 
0,4 кВ.

Немаловажним є розчищення трас по-
вітряних ліній електропередачі. Адже при 
сильному вітрі насадження, які торкаються 
проводів, можуть становити велику загро-
зу для безперебійної роботи електроме-
реж, для нормального енергопостачання. 
Тому нами вже розчищено 27 кілометрів 
лінії 10 кВ і близько ста кілометрів — 0,4 кВ. 

Роботи з підготовки енергогосподарства 
тривають. Вони вимагають не лише люд-
ських ресурсів, але й матеріальних затрат. 
Всі необхідні матеріали надходять, і ми їх 
оперативно використовуємо. 

— На якій стадії нині ремонт адміні-
стративного приміщення вашого РЕМ?

— Ремонт закінчується. Скрізь вста-
новлені металопластикові вікна, будівлю 
належним чином утеплено. Керівництво 
Компанії виділило кошти на придбання су-
шильних камер. 

До вересня планується ввести в експлу-
атацію нові побутові приміщення. Там бу-
дуть спеціально обладнані гардеробні кім-
нати, душові, шафи для сушіння спецодягу, 
кімната для споживання їжі… Одне слово, 
створено хороші умови для роботи та від-
починку персоналу, — аби люди могли і по-
митися, і перевдягнутися, і обігрітися після 

роботи в 
холодну 
пору року.

— Чи готовий транспорт РЕМ до 
зими?

— Транспорту в нас 29 одиниць. Весь 
він обладнаний засобами обігріву в умо-
вах низьких температур. Плануємо най-
ближчим часом подбати про зимову гуму, 
акумулятори, — щоб повністю підготувати 
наш автопарк до зими.

— Забезпеченість спецодягом?
— Дякуючи нашій службі охорони праці, 

весь персонал забезпечений теплим спе-
цодягом і взуттям. На це виділено 18 тисяч 
гривень. Взагалі, я не пригадую, щоб наш 
район електромереж мав проблеми зі спе-
цодягом. Щоправда, хотілося б, аби він був 
більш якісним і довше служив, але то вже 
інше питання…

— Олександре Антоновичу, наскільки 
електромережі Дунаєвеччини  готові 
нині до факторів зимової негоди — дуже 
низьких температур повітря, сильного 
вітру, налипання снігу та криги?..  

— Якщо наші лінії 10 кВ відсотків на 90 
у задовільному стані, то близько 60 відсо-
тків ліній 0,4 кВ вже давно вичерпали свій 
ресурс. Цього не можна приховувати. Саме 
на реконструкції ліній 0,4 кВ, переконаний, 
потрібно зосередити максимальну увагу. 
Адже від сильних морозів проводи, і так 
розтягнуті, стають ще більш вразливими до 
механічних навантажень.

У цьому контексті існує ще одна про-
блема, (і, до речі, не лише у нашому РЕМ)  
— деревні насадження в зонах ліній елек-
тропередачі. Своїми силами, без допомоги 
сторонніх організацій, місцевих органів 
влади, ми не в змозі їх розчистити. А саме 
гілки дерев, які під вагою снігу чи криги та 
під натиском вітру можуть торкатися або й 
падати на лінії,  і становлять взимку найсер-
йознішу загрозу для надійного енергопос-
тачання, є найбільшим фактором ризику.   

Залишилося три місяці, але ми, як бачите, 
вже зараз активно готуємося до зими. Тим 
паче, що ця пора в кілька останніх років по-
справжньому проявляла свій норов…

— Дякую за інтерв’ю.

Бесідував Ростислав БАЛЕМА.

У повній готовності зустріти осінньо-зимовий 
період — це нині одне із головних завдань ПАТ 
«Хмельницькобленерго». Ще в квітні вийшли 
накази та розпорядження по Товариству, в яких 
було окреслено основні заходи підготовки до 
осінньо-зимового періоду. Як виконуються вони 
на місцях?

Бесідуємо з головним інженером Дунаєвецького 
РЕМ О.А. НАДВОРНИМ (на фото автора).

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ 
ТЕЖ…

ГОТУЙ САНИ ВЛІТКУ.

Питання саморегуляції, 
питання розвитку власного 
потенціалу людини щодо 
опору різноманітним дис-
тресовим впливам зовніш-
нього серодовища, цікавили 
мене давно. Причому, ми 
розуміємо, що мова йде не 
лише про ті негативні впли-
ви, що пов’язані з виконан-
ням тієї чи іншої професійної 
діяльності, але й сучасні со-
ціальні обставини склада-
ються здебільшого таким 
чином, що чимало людей 
знаходиться під постійним 
впливом інформаційного 
стресу, виникають порушен-
ня комунікативної активнос-
ті та багато інших проблем такого ґатунку.

Коли я почав працювати в нашій Компанії, 
акцент моєї зацікавленості дещо змістився в 
сторону питань, пов’язаних з особливостями 
психологічного супроводу, зокрема, належної 
психологічної підготовки персоналу, який пра-
цює в особливих умовах діяльності. Зазначу, що 
психологія діяльності в особливих умовах є од-
нією з галузей психологічної науки, вивченням 
якої займаються науковці та практики. 

Хочу наголосити, що лише постійна допомога 
та підтримка нашого генерального директора 
Олександра Леонідовича Шпака надали мені на-
снаги виступити в ролі здобувача наукового сту-
пеня кандидата психологічних наук. Олександр 
Леонідович для мене був і залишається провід-
ником та прикладом, зокрема, і в науковій сфері. 

Таким чином, я зареєстрував тему дисертацій-
ного дослідження «Психологічна підготовка 
оперативного персоналу  електроенергетич-
ного підприємства до роботи в аварійних 
умовах».

Вперше запропонована нами програма пси-
хологічної підготовки довела свою ефективність 
та впровадилася в діяльність нашої Компанії. 
Емпіричне дослідження проводилося з такими 
працівниками, як диспетчери ОДС, електромон-
тери ОВБ, чергові електромонтери з обслугову-
вання підстанцій. 

Для України, що розвивається в умовах соці-
ально-економічної перебудови, надзвичайного 
значення набуває питання раціонального ви-
користання можливостей людини. Особливої 
уваги в цьому аспекті заслуговує одна з базових 
галузей економіки країни — електроенергети-
ка, тому що її стабільне та ефективне функціону-
вання є запорукою розвитку держави.

Умови сучасного електроенергетичного під-
приємства пред’являють підвищені вимоги до 
працівників, що детерміновано особливою рол-
лю людського фактору в професійній діяльності, 
коли зростає соціальна, економічна, медична та 
психологічна «ціна» помилкових дій.

Принциповими вимогами до психологічної 
підготовки вказаних працівників є формування 
у них навичок адаптивної поведінки, що сприя-
ють підвищенню стійкості особистості до впливу 
особливих умов діяльності та стресу, який стає 
причиною дезадаптивної поведінки.

В сучасних умовах професійна діяльність опе-
ративного персоналу електроенергетичних під-
приємств суттєво ускладнюється, актуалізуючи 
внутрішні, психологічні ресурси особистості. 
Стійкість, стабільність і якість професійної діяль-
ності обумовлюються особливостями психоло-
гічної готовності цих працівників.

Під час нашого дослідження встановлено, що 

психологічна готовність охоплює 
такі компоненти: особистісну го-
товність оперативного персона-
лу, яка поєднує сформованість 
і розвиненість адаптативних 
індивідуально-психологічних 
властивостей та функціональну 
готовність оперативного персо-
налу, що охоплює сформованість 
професійно важливих якостей та 
навичок адаптивного управління 
функціональними станами. Між 
цими компонентами існує безпо-
середньо детермінований при-
чинно-наслідковий зв’язок.

Загальна структура розробле-
ної нами програми психологічної 
підготовки складається з п’яти 
етапів, кожен з яких має відпо-

відні цілі та засоби. Метою інформаційно-пси-
хологічної підготовки є ознайомлення праців-
ників з професійною психологічною системою 
діяльності та переліком професійно важливих 
якостей, видами функціональних станів, що ви-
никають в аварійних умовах, програмою психо-
логічної підготовки. Мета асертивно-комуніка-
тивної підготовки — формування у працівників 
впевненості та самостверджуючої комунікатив-
ної поведінки в ситуаціях, які виникають в осо-
бливих умовах професійної діяльності. Метою 
когнітивно-біхевіоральної підготовки є ово-
лодіння оперативним персоналом навичками 
стрес-резистентного адаптивного мислення, 
оптимістичного когнітивного стилю та копінг-
механізмами, що забезпечують успішну адап-
тацію. Метою психофізіологічної підготовки є 
контроль і регуляція функціонального стану 
особистості працівника, оволодіння навичками 
управління мимовільними фізіологічними функ-
ціями, релаксації, самонавіювання, мобілізації, 
концентрації. Мета контрольного блоку — пе-
ревірка психологічної готовності до дій в умовах 
професійного стресу. 

Завершився дуже важливий етап, але й, вод-
ночас, це є початком для нашого подальшого 
поступу в цій сфері. Зазначу, що дослідження 
знайшло своє відображення на міжнародних 
та всеукраїнських конференціях, у фахових ви-
даннях з психології, а також у журналі «Новини 
енергетики». 

Проблематика психологічної підготовки опе-
ративного персоналу енергетичного комплексу 
викликала велику зацікавленість і на конферен-
ції у Лондоні, яка відбулася навесні нинішнього 
року. Наша стаття, співавтором якої є і О.Л. Шпак, 
була відібрана міжнародною експертною комісі-
єю для участі у «Національній першості з науко-
вої аналітики» у сфері психології і отримала там 
перемогу. Таким чином, зроблено перший крок 
у своєрідному міжнародному турнірі «Відкри-
та Європейсько-Азіатська першість із наукової 
аналітики». Згодом пройде ще два етапи цього 
турніру і визначаться абсолютні переможці. 

Тобто, це свідчить: досліджувана нами про-
блематика є актуальною і викликає інтерес у 
міжнародної наукової спільноти. І це не дивно. 
Адже всі розуміють, що в сучасних умовах, зо-
крема, в енергетиці діяльність людини як осно-
вної ланки виробничого процесу є надзвичайно 
важливою. Людський фактор був і залишається 
найголовнішим.

Ярослав ДРАБ, 
лікар-психотерапевт 

Хмельницького міського РЕМ,
кандидат психологічних наук.

ПЕРСОНАЛОВІ — НАЛЕЖНІ 
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ

Актуальне інтерв’ю

Це у нас

У приміщенні Білогірського РЕМ є унікальна 
кімната. Тут, буквально на кількох квадратних 
метрах, розмістилася вся багатюща загальна іс-
торія та ще й історія електроенергетики цього 
краю. 

Як розповів нам організатор музею, слюсар із 
ремонту автомобілів Білогірського РЕМ Володимир 
Валігура (на фото), експонати для нього йому до-
велося збирати років вісім. І можна лишень здога-
дуватися, яких наполегливості та терпіння вартува-
ли ці пошуки речей Трипільської та Черняхівської 
культур, Київської Русі, трофеїв Великої Вітчизняної 
війни…  

— Дуже допомогли колеги, знайомі, коли дізна-
лися про це моє захоплення — каже аматор-архі-
варіус. — Хто щось цікаве викопав на городі, — все 
мені несуть. Так, експонат до експонату, і назбира-
лося…

Музейна експозиція, присвячена історії елек-
троенергетики Білогірщини, — дарма що віднос-
но молода, об’єднує в собі вже чимало матеріалів. 

Причому, всі фотознімки, документи ретельно впо-
рядковані за тематикою та хронологією. Тут, до при-
кладу, можна зустріти і світлину першої невеличкої 
електростанції на базі млина у Жемелинцях, і копію 
рапорту про цілковите завершення електрифікації 
району, датованого 1969 роком… І, звісно ж, впада-
ють в око цікавому відвідувачу цієї музейної кімна-
ти предмети з недалекого минулого: оригінальний 
пристрій для визначення стану дерев’яних опор, 
вимірювач напруги 1954 року випуску, дерев’яні 
кліщі для заміни ізоляторів, магнітофон «Юпітер», 
який у 70-х роках минулого століття успішно вико-
ристовували для запису оперативних нарад…

Білогірський РЕМ, очолюваний Сергієм Юрчу-
ком, таким чином, може по-справжньому пишатися 
великим досвідом збереження історичного над-
бання. І досвід цей напевне зацікавить і керівників 
інших структурних підрозділів Компанії.

Б. РОСТЕНКО.
Фото А. СОЛОНИцЬКОГО 

та з архіву Білогірського РЕМ.

ЩЕ КОЛИ КЛІЩІ БУЛИ ДЕРЕВ’ЯНИМИ…
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