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СЬОМИЙ СЕРВІСНИЙ — У ДУНАЇВЦЯХ!
Гарна осіння погода, щирі вітання гостей і непідробне хвилювання господарів, бадьоре звучання
міді муніципального духового оркестру — то була атмосфера справжнього свята…
Чудовий подарунок землякам у дні святкування 90-річчя Дунаєвецького району та 610-річчя
Дунаєвець зробили місцеві енергетики — відкрили реконструйоване приміщення району
електричних мереж з сучасним сервісним центром.
До речі, в системі ПАТ «Хмельницькобленерго» це вже сьомий такий центр.
На урочини з нагоди відкриття енергетиків
прибуло багато поважних гостей. Серед них заступник голови облдержадміністрації Леонід
Гураль, генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександр Шпак, голова Дунаєвецької райдержадміністрації Юрій Кучерявий,
голова районної ради Тетяна Панасевич, Дунаєвецький міський голова Станіслав Небельський,
керівники територіального підрозділу НКРЕ та
інспекції Держенергонагляду у Хмельницькій
області Віктор Кукуруза, Петро Григор’єв, представники громадськості, колеги з інших районів
електромереж.
Красуні-дівчата, як здавна повелося, на рушнику підносять хліб і сіль почесним гостям і запрошують їх перерізати символічну стрічку та
відкрити реконструйоване приміщення адмінбудинку з сервісним центром. Леонід Гураль,
Юрій Кучерявий, Тетяна Панасевич, Олександр
Шпак та директор Дунаєвецького РЕМ Михайло
Поліщук виконують цю приємну місію і запрошують присутніх до господи. Як і годиться, кожна
добра справа починається з молитви та освячення приміщення. Місцевий священик отець
Петро щедро окроплює свяченою водою присутніх, персонал у кожному кабінеті.
Поки гості оглядають новобудову, розмовляємо з відвідувачами сервісного центру. Адже
свято святом, а робота не припиняється. Учителька-пенсіонерка Валентина Маревич вочевидь задоволена змінами в приміщенні. Каже:
обслуговування стало якіснішим та швидшим,
до того ж, проводиться воно у справді комфортних умовах. Не приховують свого задоволення
прекрасними умовами праці й оператор з розрахунків та керівник розрахункової групи Леся
Мельник і Світлана Ліннік.
Певна річ, очільник обленерго Олександр
Шпак і директор РЕМ Михайло Поліщук прагнули показати гостям чи не все, що вдалося зробити як для споживачів, так і для місцевих енергетиків. Адже зроблено справді багато і на найсучаснішому рівні з великою турботою про людину. Відтепер споживачам не потрібно блукати
різними кабінетами, аби залагодити свої справи.
Усе вирішується в одному місці. Ну а лінійним
працівникам РЕМ є де і в спеку, і в холод, у дощ
чи хурделицю і душ прийняти, і переодягтися, і
робочий одяг висушити чи просто перепочити.
Гордістю РЕМівців є відтепер студія відеоселекторних нарад. Таких у системі обленерго є
вже п’ять. Дунаєвецька — шоста. У студії в цей
день на зв’язку були колеги з Хмельницького, Летичева, Кам’янця-Подільського, Шепетівки, Чемеровець. Вони у режимі прямого
відеозв’язку привітали господарів зі святом.
Тут же відбулася й коротка прес-конференція
Леоніда Гураля, Олександра Шпака та Юрія Кучерявого для журналістів республіканських,
обласних та районних ЗМІ. Заступник голови
Хмельницької облдержадміністрації Леонід Андрійович щиро мовив, що йому подобається
мати справу з дунаєвецькими енергетиками,
оскільки переконався, що вони люди діла. Він
висловив побажання іншим підприємствам та
організаціям, які надають комунальні послуги,
направляти усі свої зусилля на створення таких
еталонних сервісних центрів, успішно торувати
дорогу в Європу.
Відповідаючи на запитання журналістів, генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго»
Олександр Шпак, зокрема, зазначив, що створення сервісного центру відповідає європейським стандартам і є втіленням стратегії «Споживач — найвища цінність компанії». Олександр
Леонідович також зауважив, що центр — це будівля не лише для ПАТ «Хмельницькобленерго»,
а її основне призначення полягає у тому, аби тут
було зручно і комфортно насамперед споживачам. Створена в області мережа сервісних центрів та пунктів формує прозоре інформаційне і

правове середовище між енергопостачальною
компанією та споживачами електроенергії.
«Сьогоднішнє відкриття адмінприміщення
райелектромережі та сервісного центру обслуговування споживачів — це результат планової
роботи, відповідального відношення і особистого вболівання за справу кожного присутнього
у цьому залі, — зазначив голова райдержадміністрації Юрій Кучерявий. — Ми бачимо, що
працівники Дунаєвецького РЕМ прикладають
максимум зусиль для забезпечення безперебійного постачання електроенергією споживачів,
створення належних умов для всебічного розвитку усіх галузей виробничої та соціальної сфери Дунаєвеччини. Тому сьогодні дуже приємно
бути у вас, в нововідремонтованому приміщенні, та вітати всіх присутніх з завершенням такого
грандіозного ремонту…»
А далі уже в конференц-залі відбулося вшанування тих, хто найбільш доклав уміння, праці,
снаги до створення сучасного сервісного центру, реконструкції будівлі, яка стала справжньою архітектурною окрасою Дунаївців. Керівники району з нагоди 90-річчя його утворення
вручили почесні грамоти райдержадміністрації
та райради і цінні подарунки кращим енергетикам Дунаєвеччини.
Генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександр Шпак особливо щиро
подякував за активну участь у проектуванні,
організації будівельних робіт та введення в експлуатацію сервісного центру і нагородив грамотами Товариства директора Дунаєвецького
РЕМ Михайла Поліщука, директора підприємства «Базис», генерального підрядника Франца Решетніка, виконроба цього підприємства
Мар’яна Олексіва, головного інженера підприємства «Електро» Анатолія Корчака, директора
«Центру інновацій та технологій» Максима Іванова, заступника головного інженера ТОВ «Кондиціонер» Олександра Домбровського.
Найкращі вітання отримав і головний інженер
Дунаєвецького району електромереж Олександр Надворний, котрому в цей день виповнилося 60 літ.
Багато теплих слів було мовлено і найголовнішому ініціатору та натхненнику реконструкції
адмінбудинку та створення сучасного сервісного центру — генеральному директору ПАТ
«Хмельницькобленерго» Олександру Шпаку.
Відзначаючи його внесок у цю справу, а також
у розвиток енергетики краю, йому, — до речі,
першому, — голова райдержадміністрації Юрій
Кучерявий вручив медаль «90 років утворення
району».
Винуватців торжества — дунаєвецьких енергетиків — вітали представники громадськості,
керівники ряду підприємств, установ та організацій, колеги з усіх районів електромереж
області. Схвильований і розчулений господар,
директор Дунаєвецького РЕМ Михайло Поліщук
насамкінець побажав усім такої ж гарної днини і
події, як у них у цей день.
Павло ХОРОШЕНЮК.
Фото Ростислава БАЛЕМИ.
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Ярмолинецький РЕМ, демонструючи високу успішність енергозбутової діяльності та
інших напрямків роботи, посідає останнім часом передові позиції у загальному рейтингу. Про складові свого успіху, про те, на чому нині сконцентрована увага ярмолинецьких
енергетиків, читачам «Енергії» розповів директор Ярмолинецького РЕМ Сергій ГУЦАЛ
(на фото автора):

ХТО ВИМПЕЛ НЕСЕ,
А ХТО — ЗАДНІХ ПАСЕ

ЗАМКНЕНЕ КОЛО...

Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за 8 місяців 2013 року
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Віктор Максимець,
начальник відділу оперативної інформації та звітності.

Беремо участь

ОЛЕКСАНДР ШПАК РОЗПОВІВ
ЯК ЗМЕНШУВАТИ ТВЕ

Три дні — з 24 до 26 вересня — в Києві,
у Міжнародному виставковому центрі,
тривала міжнародна виставка «Енергетика в промисловості — 2013». Традиційно участь у ній взяло й ПАТ «Хмельницькобленерго».
Цього разу представили не лише свої досягнення в галузі, технічні розробки. На засіданні круглого столу «Втрати електричної
енергії в мережах та шляхи їх скорочення»,
яке проходило в рамках виставки і організатором якого виступили громадські ради
Міністерства енергетики та вугільної про-

мисловості України і НКРЕ, досвідом роботи
зі зменшення втрат електричної енергії в
мережах та компенсації реактивної потужності в системі енергетики України поділився генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександр Шпак. А група
фахівців, до якої входили головні інженери
ряду районів електромереж, представники
дирекцій розподільчих і високовольтних
мереж ознайомлювалися зі зразками сучасної електротехнічної продукції, новітніми
технологіями.
П. ІВАНІВ.

НЕ ПЕРЕМОГЛИ. ЗАТЕ ПОВЧИЛИСЯ!
У Приморську Запорізької області
відбулося п’ятиденне всеукраїнське галузеве змагання між бригадами служб
повітряних ліній 35-150 кВ. ПАТ «Хмельницькобленерго» на ньому представляла
команда департаменту високовольтних
електромереж, очолювана старшим майстром Борисом Чубатьком. Хмельницькі
енергетики виступили пристойно, посівши п’яте місце у загальному заліку.

«Змагання проводилося не на полігоні, а на діючих ПЛ 150 кВ, — розповідає Б.
Чубатько, — тож усі його шість етапів були
наближеними до «бойових» умов. Ретельно
перевірялося дотримання вимог техніки
безпеки, використання оснащення, вміння
кожного члена бригади виконувати ту чи

іншу роботу — зрізання дерев, гасіння пожежі, заміна ізоляції, спаювання проводів
на опорах, надання допомоги потерпілому
від ураження струмом…»
За словами керівника делегації хмельницьких енергетиків, заступника директора
ДВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго» Володимира Пахути, команди обленерго з Донецька, Харкова, Рівного, Запоріжжя вже на
старті змагання продемонстрували надзвичайно хороші інструменти, прилади, протипожежні засоби, і це вже визначило їхню
перевагу над іншими. Попри те, команда Б.
Чубатька, здолавши певну емоційну напругу, два останніх етапи йшла урівні з фаворитами турніру.
«Ми привезли з Приморська колосальний досвід, — резюмує В. Пахута. — Адже
мали можливість поспілкувалися з колегами з інших областей, суддями… Виділялася
з-поміж усіх харківська бригада, яку — уявіть собі! — спеціально готували до змагань
протягом чотирьох місяців».
Як наголосив В. Пахута, виступ команди
обов’язково проаналізують, буде враховано всі зауваження та поради суддів, — аби
наступного разу результат був вищим.
Б. РОСТЕНКО.
Фото А. СОЛОНИЦЬКОГО.

ЕФЕКТИВНОСТІ
— Чітко
усвідомлюючи, що
розрахунок
за електроенергію має
обов’язково
бути
максимально
зручним для
споживачів електроенергії, ми стараємося
робити для цього все необхідне. На селі, де
збір коштів, природно, дещо ускладнений через особливості роботи поштових та банківських служб, в нас працюють чотири дільниці
з обслуговування побутових споживачів. В
кожній дільниці є касир із навиками роботи
на переносному касовому апараті та люди,
які можуть в разі потреби його замінити. В
двадцятих числах кожного місяця вони виїздять на місця, особливу увагу приділяючи
населеним пунктам, де ослаблене поштове
обслуговування чи немає відділень банків.
Це дуже зручно для самих споживачів, передусім стареньких та немічних: людина розраховується за спожиту електроенергію не
виходячи з хати.
Боротися, вважаю, потрібно за кожну кіловат-годину, за кожну копійку, аби потім вкласти виручені кошти в електромережі, в розвиток Компанії. Не забуваймо, що споживач
— найвища цінність Компанії — є одночасно і
її інвестором, і платячи за кожну кіловат-годину, він сприяє й реконструкції електромереж,
а отже, й покращенню свого-таки електропостачання.
Інколи доводиться долати й складності в
стосунках з бюджетними організаціями. А
вони неминуче трапляються. Річ у тім, що їм
не завжди в повному обсязі виділяють кошти
для розрахунків за електроенергію та інші послуги. Та й ті кошти часто використовуються
нераціонально, без врахування подорожчання електроенергії, і це призводить до накопичення боргів. Так, у червні бюджетні заборгували нам 47 тисяч гривень. Найбільше
заборгувала обласна психіатрична лікарня №
1. В таких випадках доводиться переконувати, навіть іти на певну конфронтацію. Та після
спілкування безпосередньо з керівництвом

питання, зрештою, вирішується позитивно, і
ми виходимо із цієї конфронтації з усмішками…
Ще один напрямок роботи, якому ми приділяємо чимало уваги, — нетарифні надходження. Вважаю, що не повинні «сидіти» лише
на тарифі і чекати, поки «хтось щось дасть».
Одним із таких джерел нетарифних надходжень є електровимірювальна лабораторія
нашого РЕМ. Людина знає, що, прийшовши
сюди, отримає якісні послуги. Точність вимірювань ми гарантуємо, на відміну від пересувних «лабораторій» на базі «кравчучки», які
нерідко пропонують свої послуги. Що з них візьмеш?.. А ми — відповідаємо за свою роботу.
Надаємо й платні транспортні послуги. Виходить, сказати б, замкнене коло ефективності: витрачаємо гроші на транспорт — транспорт нам їх і приносить. Далі. Виконання
електромонтажних робіт на замовлення споживачів. Люди приходять до нас і бачать: серйозне підприємство, солідна техніка, ніхто не
дере втридорога, роботи виконуються у встановлені терміни, без жодних зволікань. Окрім
того, надаємо послуги з обслуговування вуличного освітлення та електроустановок споживачів. Нині в нас є 48 споживацьких трансформаторних підстанцій, по восьми з них
укладено з нами договори на експлуатаційне
обслуговування. Люди, — і це дуже важливо!
— відчувають нашу порядність і надійність.
Завдяки організаційним та технічним заходам невпинно зменшуємо втрати електроенергії в мережах. Лінії у районі будувалися
у п’ятдесятих роках минулого століття. Вони,
ясна річ, спрацьовані. Але ж експлуатувати їх,
грамотно, розумно, — потрібно…
Нині тривають інтенсивні ремонтні роботи
в адмінприміщенні РЕМ. Очікуємо, що внаслідок реконструкції наш адмінбудинок набуде
гарного вигляду і стане справжнім сервісним
центром із обслуговування споживачів.
Завершується спорудження мансардного
поверху, вже приступили до оздоблення, втілення дизайнерського задуму. Загалом усе
спрямовано на те, щоб людина, котра завітає
до нас, відчувала, що має в особі ПАТ «Хмельницькобленерго» надійного друга і партнера.
Людям повинно бути комфортно.
Записав Ростислав БАЛЕМА.

Наші новини

ВИСТАВКА А. МЕЛЬНИКА — ЗА СПРИЯННЯ КОМПАНІЇ
У Хмельницькому обласному
художньому музеї відкрилася
виставка Анатолія Мельника
— члена Національної спілки
художників України, народного
художника України, дійсного
члена Національної академії
мистецтв України. «Персоналії
та колір» — друга виставка
художника, представлена на
огляд подолян у стінах
цього музею.
Свого часу Анатолій Мельник
очолював Хмельницький обласний художній музей, який за його
керівництва став постійним місцем проведення всеукраїнських
арт-акцій. Нинішня великоформатна експозиція, розгорнута в чотирьох залах, містить 86
живописних полотен, виконаних за десятилітній період творчості художника. На виставці представлені роботи з різних серій.
Окреме місце в творчості Анатолія Мельника посідає тема козака Мамая. В його образі
героїзм та поетичність поєдналися з гумором
та самоіронією. Художник продовжує і розвиває вже знайомі сюжети і мотиви. Композиції

цього циклу вирізняються великим форматом та графічною манерою виконання.
Серед присутніх на виставці був помічений
і відомий поціновувач художнього мистецтва
— генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександр Шпак, котрий досить
часто підтримує різноманітні мистецькі акції.
Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».
Фото Миколи ШАФІНСЬКОГО.

№ 9 (193)
вересень 2013 року

А як у них?

Репортаж у номер

«СОНЕЧКО» СВІТИЛОСЯ
ВІД ЩАСТЯ
До цього святкового концерту дитсадок готувався заздалегідь і вельми
ретельно. Воно й зрозуміло: на святкування 25-річчя Хмельницького ДНЗ
«Сонечко» очікували прибуття делегації від свого опікуна і шефа — ПАТ
«Хмельницькобленерго». Тож старалися з усіх сил.
Та ось уже й позаду хвилювання
підготовки. Дітки показують дорослим чудові номери — віршовані,
пісенні, танцювальні. Це яскраве
та насичене концертне дійство органічно переплітається з щирими
промовами, теплими побажаннями
і словами вдячності...

чинах з нагоди ювілею ДНЗ № 55 «Сонечко» його завідувач Альона Миколаївна
Яцишина. — Чимало наших випускників
вже стали дорослими людьми, мають свої
сім’ї, працюють у багатьох галузях в Україні та за її межами. Менші — здобувають
освіту в школах, вищих навчальних закладах. І, я впевнена, всі вони з любов’ю згадують своє
«Сонечко»,
яке дало їм
путівку
у
життя, своїх
вихователів,
нянечок, які
доклали всіх
зусиль для
їхнього виховання та
навчання. І
сьогодні я
хочу привітати ветеранів нашого колективу, котрі працюють у ньому з першого дня.
Це — завгосп Радецька Ольга
Захарівна, бухгалтер Шевчук Лідія Вікторівна, кухар Думанська
Тамара Вадимівна, няні Алєксєєва Наталія Леонідівна, Шемчук
Надія Василівна, Крижановська
Яніна Мар’янівна, праля Шевчук
Галина Дмитрівна».
А.М. Яцишина запевнила, що
колектив, який нині поповнюється молодими спеціалістами,

ВИВЧАЛИ
КОРЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

буде й надалі сумлінно виховувати і навчати дітей, дбатиме
про їхнє здоров’я, розумовий,
фізичний та психічний розвиток.
«Але всі наші успіхи та до-

«За двадцять п’ять років існування
дошкільного закладу наш колектив виховав і випустив у великий світ близько шестисот дітей, — сказала на уро-

сягнення не були б
такими вагомими,
якби про нас не
піклувалися колектив ПАТ «Хмельницькобленерго»
і особисто його
генеральний
директор Олександр
Леонідович Шпак»,
— зазначила завідуюча. І висловила
велику вдячність
шефам від імені всіх працівників, вихованців дитсадка та їхніх
батьків.
Останні ж у своїх схвильованих виступах дякували за дбайливе ставлення до
діток, за справді домашню атмосферу в закладі. Не забули
запросити на урочини і батьків випускників дитсадка. Ті,
окрім вдячності, поділилися
ще й спостереженнями: садок
щороку стає гарнішим, доглянутішим…
За дорученням генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго» всіх батьків,
дітей, персонал дитсадка привітав із 25-річним ювілеєм заступник генерального дирек-

тора — директор з управління
персоналом і соціальних питань С.М. Гречко. Він, зокрема,
сказав: «Ви знаєте: так склалося, що в Україні нині дуже
мало відомчих навчальних закладів. У Хмельницькому це —
єдиний. І як би не було важко
Компанії нести це додаткове
навантаження, за рішенням
її генерального директора
Олександра Леонідовича Шпака ми не лише утримуємо дит-
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садок, — ми щорічно поліпшуємо його
матеріально-технічну базу».
Сергій Михайлович зауважив на
змінах у дитсадку впродовж кількох
останніх років. А цьогоріч Компанія
спромоглася виділити на нагальні
потреби дитсадочка близько трьохсот тисяч гривень. Пластикові вікна
в усьому приміщенні, дерев’яні альтанки у дворі, повсюдно плитка, нові
меблі, іграшки — все це наочні ознаки
неабиякого піклування про заклад.
Кажучи про високі
професійні
якості персоналу,
С.М. Гречко зазначив:
«Переконаний, що всі батьки
із задоволенням
віддають сюди своїх діток, знаючи,
що вони будуть в
теплі, у ситості, що
вони отримають
добре виховання.
Та найголовніше,
вважаю, — ми повинні виховувати
в дітях патріотів, виховувати в них любов
до своєї сім’ї, родини, України. Тоді й матимемо міцну квітучу державу».

З нагоди свята, відповідно до
наказу О.Л. Шпака, було нагороджено Грамотами Товариства
і відповідно премійовано ряд
працівників ДНЗ «Сонечко» —
його завідуючу А.М. Яцишину
та всіх ветеранів цього чудового колективу. Відзнаки їм під
оплески всіх присутніх вручив
С.М. Гречко.
І ще одну приємну місію виконав Сергій Михайлович на тому
святковому заході. Річ у тім, що
рішенням генерального директора Компанії-шефа О.Л. Шпака
для дитсадка було придбано
модерновий плазмений телевізор з діагоналлю екрана аж 51 дюйм. Паспорт до цього телевелетня з приємністю
прийняла з рук С.М. Гречка завідувач «Сонечка».
«Тепер у вас є кінотеатр, — напівжартома мовив Сергій Михайлович. І додав: —
Аякже, все найкраще — дітям. Вони ж, не
забувайте, — наше майбутнє!»
Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора,
Андрія СОЛОНИЦЬКОГО
і Миколи ШАФІНСЬКОГО.

ПАТ «Хмельницькобленерго» продовжує вивчати і
впроваджувати передовий досвід провідних енергокомпаній світу. 10-13 вересня відбувся міжнародний
енергетичний форум SIEF-2013. На запрошення Корейського торгово-інвестиційного агенства KOTRA у
роботі форуму взяв участь і представник Товариства
— автор цих рядків.
Було проведено зустрічі
з представниками шістнадцяти корейських компаній, серед них
KEPCO, ENTEC,
Seo
Chang
Electric Communication,
VITZROtech,
Cheryong Electric. Найбільший інтерес
для
нашого
То в а р и с т в а
становлять
технології
Smart Grid і
корейський досвід зі зниження технологічних витрат
електроенергії в електромережах.
Щодо зниження ТВЕ корейська сторона підкреслила,
що 15 років тому вони здійснили якісний стрибок у зниженні ТВЕ за рахунок повної відмови від мереж 10 кВ на
користь 22,3 кВ. При цьому вони відмовилися й від систем з ізольованою нейтраллю. Тобто, у них в мережі 22,3
кВ при обриві одного проводу лінія вимикається одразу.
Також за рахунок підвищення ступеню напруги суттєво
зменшилися втрати електроенергії.
Крім того, розгалужених мереж 0,4 кВ у корейців немає.
Фактично залишилися лиш радіальні вводи довжиною
10-40 метрів, зрідка — більше. Ці вводи приєднані безпосередньо до силових трансформаторів, без комутаційної
апаратури. Комутація встановлена лиш у ввідних розподільчих пристроях в приміщеннях. Самі силові трансформатори змонтовані як правило на опорах, як групи
однофазних трансформаторів. Приєднані до мережі 22,3
кВ без роз’єднувачів, лише через запобіжники і з розрядниками.

Трифазні трансформатори використовуються зазвичай
у ЗТП, вмонтованих у будівлі. Широко застосовуються
силові трансформатори з осердям із аморфної сталі. Такі
трансформатори мають учетверо менший рівень втрат
холостого ходу, ніж традиційні трансформатори.
У корейських містах часто застосовуються повітряні
дволанцюгові лінії 22,3 кВ. Трансформатори розміщуються на опорах максимально близько до навантаження.
Досягнуто домовленостей щодо розвитку співпраці з
кількома корейськими компаніями. Агенство KOTRA забезпечує суттєву підтримку цій співпраці. Тому є впевненість, що міжнародна активність ПАТ «Хмельницькобленерго» посилюватиметься і передовий досвід світових
енергокомпаній буде активно впроваджуватися в Товаристві.
Руслан СЛОБОДЯН,
заступник директора з маркетингу
дирекції з маркетингу та енергозбуту.
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Фінал

ПЕРЕМОГЛИ В ЛЕТИЧЕВІ —
ТРЕБА ПЕРЕМАГАТИ І В ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ

Завершилися змагання за звання «Краща бригада за професією» ПАТ «Хмельницькобленерго». Перемогу здобула бригада Летичівського району електромереж,
очолювана майстром Олександром Поліщуком. Вона ж представлятиме обленерго
на Всеукраїнських професійних змаганнях
у Дніпропетровську. Наша розповідь про
перебіг фінального суперництва.
25 вересня фінальні змагання приймав Летичівський РЕМ.
У селі Бохни зібралися бригадипереможці зональних змагань.
Це команда Волочиського РЕМ
(майстер Сергій Чернецький), Ізяславського РЕМ (майстер Валентин Чорний), Летичівського РЕМ
(майстер Олександр Поліщук),
Кам’янець-Подільського сільського РЕМ (майстер Віктор Грохольськиий) та Новоушицького району електромереж (майстер Леонід
Онищук). Кожна з них, за словами
їхніх очільників, налаштовувались
тільки на перемогу.
Напутнє слово мовив і заступник голови Летичівської райдержадміністрації Володимир Пузарецький.
Власне фінальні змагання складалися з двох етапів. На першому
журі оцінювало роботу енергетиків безпосередньо на виробництві. Аналізувало, як і за скільки часу знімали
потерпілого з опори, як гасили пожежу, спилювали дерева в в зоні електротрас і, звісно ж,
наскільки обізнані з нормативними документами з охорони праці та пожежної безпеки. На
другому етапі,у Бохнах, треба було проявити
всю свою майстерність з заміни ввода ізольованим проводом та заміни роз’єднувача. Так
що дехто приїхав уже з запасом балів, а декому треба було набирати їх якомога більше
в Бохнах.
Уже перші години роботи показали, наскільки зросла готовність команд. Головний
суддя Василь Яцина, судді на робочих місцях
були одностайні: рівень підготовки бригад
значно зріс навіть порівняно з зональними
змаганнями. І хоча без зауважень не обходилося, але, як мовиться, вони тут же враховувалися.
Особливо зацікавлено придивлялися до
того, що і як роблять учасники змагань, кіль-

Це у нас

ка майстрів з Кам’янець-Подільського сільського району електромереж. Вони не приховували: приїхали повчитися. Треба віддати
належне кам’янчанам: вони прагнуть запозичити все цінне, корисне, збагатитися досвідом
колег.
Не знаючи ще результатів змагання, але вже
високо оцінював участь у них своєї бригади і
майстер Волочиського району електроме-

реж Сергій Чернецький. Особливо корисна
ця участь, наголосив він, для молодих членів
бригади.
Тим часом робота тривала на кожному визначеному об’єкті. Разом з головним суддею
по кілька разів навідуємося то до однієї, то до
іншої бригади. Василь Яцина, попри свою суворість і прискіпливість, як то кажуть, «не для
преси» заявляє: «Аби всі бригади РЕМів так
працювали, було б просто чудово».
Непомітно сплаває час, і вже бригади доповідають про зроблене. Судді фіксують, що і як
зроблено, які були зауваження. Спортивний
азарт не спадає: всі з нетерпінням чекають:
хто переміг?
Це нетерпіння зростає, коли побачили, які
нагороди чекають на переможців. Бо й справді, нагороди вагомі — саме те, що так потрібно бригаді в повсякденній роботі.
Підбивали підсумки змагання вже на центральному майданчику Летичівського РЕМ.

Слова вдячності за проявлену професійну
майстерність виголосив директор департаменту розподільчих мереж ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександр Муха. Він окремо
відзначив роботу керівництва Летичівського
РЕМ з організації змагання, підготовки робочих місць.
І ось остаточний вердикт суддів. Перше
місце зайняла бригада Олександра Поліщука
з Летичівського РЕМ. Олександр
Муха не тільки вручає грамоту, а
й підводить бригаду до отого багатого начиння, яке належить переможцю. Хлопці не приховують
своєї радості.
Друге місце зайняла доволі
амбітна команда з Кам’янецьПодільського РЕМ, очолювана Віктором Грохольським. Вони також
радіють отриманому інструментарію, але тут же заявляють, що наступного разу завоюють першість.
Третє місце судді віддали команді з Волочиського РЕМ. Саме
в цієї бригади Сергія Чернецького
найпомітнішим було професійне
зростання порівняно з зональними змаганнями.
Не залишилися без нагород й
бригади Валентина Чорного з Ізяслава та Леоніда Онищука з Нової Ушиці, які розділили 4 і 5 місця.
І вони отримали потрібні для роботи речі.
Втім, головна нагорода для всіх, — і про це
говорив чи не кожен учасник змагань, — це
той досвід, знання, які набуті. Адже так важливо, підкреслювали, не варитися у власному
соку, а вчитися, переймати досвід сусіда, суперника. Усі дійшли думки: необхідно значно
краще налагодити навчання в колективах, а
такі змагання обов’язково проводити щорічно.
Певна річ, найбільше раділи перемозі
Олександр Поліщук та директор Летичівського РЕМ Андрій Гром. Водночас, переймалися й відповідальністю за достойну
участь у Всеукраїнських змаганнях. Обоє
запевнили, що зроблять усе, аби гідно
представити обленерго на республіканському рівні.
Павло ХОРОШЕНЮК.
Фото Сергія КУЗЕМИ.

ЯБЛУНЕВІ САДИ ТА ТРОЯНДОВІ ПОЛЯ
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РЕМ

Червоні троянди — символ любові,
енергії, натхнення та прагнення до нових
звитяг. Вони здавна оспівані в народних
піснях, заримовані в рядках віршів та зображені на картинах знаменитих художників…
Нові реалії життя та
стрімкі кроки в прогресивному розвитку суспільства зробили черствими наші душі, холодними серця та нервовою поведінку. Все
це негативно впливає
як на здоров’я, так і на
працездатність наших
людей. Тому, вважаю,
питання покращення
психологічного клімату
в трудовому колективі в нині стоїть досить
гостро, оскільки воно напряму пов’язує багатовекторну діяльність нашого товариства,
а саме — забезпечення безаварійної роботи
розподільчих мереж, надання якісних послуг
з продажу і постачання електроенергії споживачам, з міцним духом та задоволенням від
праці в середині самого колективу.
Ще у 1998 році, прийшовши на посаду начальника Кам’янець-Подільського РЕМ, Геор-

гій Борисович Грубі як досвідчений керівник
та тонкий психолог зрозумів, що колективу
необхідні зміни. Необхідно було вдихнути
нове розуміння відносин у колективі, зняти
нервовість, згуртувати людей, окреслити нові
орієнтири і перспективи.
Методика
була
вибрана
нетрадиційна, але, як показали час і результат,
дуже дієва. Для початку спільними зусиллями колективу

зрізали та викорчували всі
дикорослі кущі
та
неплодові дерева, які
росли на території бази РЕМ,
а на їх місці висадили величезну кількість
кущів троянд.
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Спільна праця, направлена на благоустрій
території РЕМ, стала фундаментом для створення згуртованого колективу, яким нині є
Кам’янець-Подільський РЕМ.
З весни і до осені цвітуть кущі троянд, і кожен, хто споглядає цю красу, заспокоюється,
набирається позитивних емоцій та енергії
для плідної та продуктивної праці. Не тільки
працівники, але і споживачі РЕМ надовго затримуються біля квітучих клумб: їм, певно,
теж передаються дух та частинка душі нашого
колективу.
Та не лише троянди квітнуть в Кам’янецьПодільському РЕМ. Чудовий яблуневий сад
— ще один показник справжнього господаря.
Літні та зимові сорти яблук так і просяться до
рук, переливаються рум’янцем на сонці та милують око. Взимку яблука стають додатковим
джерелом вітамінів працівникам РЕМ та покращують здоров’я колективу.
Існують різні шляхи для згуртування колективу. Яблуневий сад і троянди — це лише
один з варіантів. Головне, вважаю, щоб люди
зрозуміли: споживач — найвища цінність
Компанії, а кожен працівник — це її душа, тіло
й розум.
Сергій КУЗЕМА,
головний інженер
Кам’янець-Подільського РЕМ.
Фото автора.

Наші новини

ГОЛОВНИЙ «КОЗАК ПОДІЛЛЯ»,
ПІСНЯР І СИМФОНІСТ

У Хмельницькій обласній філармонії відбувся великий творчий звіт народного артиста
України, композитора, художнього керівника
та головного диригента академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» Миколи Балеми. Цю яскраву мистецьку акцію, присвячену
65-літньому ювілею та 45-річчю творчої діяльності Миколи Балеми, з великою цікавістю відвідали і хмельницькі енергетики.
Авторський концерт Миколи Балеми відкрив
75-й ювілейний сезон Хмельницької обласної філармонії. Участь у ньому взяли академічний симфонічний оркестр Хмельницької обласної філармонії,
академічний ансамбль пісні і танцю «Козаки Поділля», заслужені артисти України Микола Довгальов
і Фатіма Чергіндзія, лауреати міжнародних конкурсів Олена Леонова і Ольга Абакумова.
Цікавою та оригінальною була перша частина концерту. Академічний симфонічний оркестр
Хмельницької обласної філармонії представив публіці класичні твори, написані Миколою Балемою
як ще у молодому віці, так і у період творчої зрілості.
І, звісно ж, безліч позитивних емоцій подарували глядачам «Козаки Поділля». Звучали найкращі
інструментальні твори композитора, пісні на вірші
Тараса Шевченка, сучасних українських поетів. До
речі, серед постійних співавторів пісенних творів
Миколи Панасовича — член Національної спілки
письменників України, журналіст прес-служби ПАТ
«Хмельницькобленерго» Ростислав Балема.
А завершився великий творчий звіт Миколи
Балеми виконанням фінальної частини його «Божественної літургії» за духовним твором Іоанна Золотоустого, прем’єра якої відбулася нещодавно в
обласній філармонії. За сприяння генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександра
Шпака невдовзі побачить світ друковане видання
«Божественної літургії», так хвилююче-проникливо
озвученої Миколою Балемою.
До речі, ця мистецька подія відбулася також за
активної підтримки Товариства, за що композитор
просто зі сцени мовив слова щирої вдячності.
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У КРАСИЛОВІ — ПЕРНАТИЙ
«ЕНЕРГЕТИК»

Ще бувши зовсім маленьким, він двічі викидався
з гнізда. Колишній монтер нашого РЕМ Валерій Арсентійович Парій, котрий живе неподалік од РЕМ і
з минулого року вже на пенсії, виходив, вигодував
його.
Цієї осені лелека не полетів разом з іншими
птахами у вирій, а «приписався» до території РЕМ:
ходить по ній, підходить до людей. Споживачі, які
відвідують РЕМ, фотографуються з ним, приводять
із собою дітей, щоб показати їм справжнього живого лелеку.

Анатолій ЛІСКОВ,
директор Красилівського РЕМ.
Фото Олега ТОКОВЕНКА,
головного інженера
Красилівського РЕМ.
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