ЧИТАЙТЕ
У ЦЬОМУ
НОМЕРІ:

«Впроваджувати у себе все
найсучасніше та найефективніше — таку технічну політику
сповідує ПАТ «Хмельницькобленерго» упродовж останніх
років. І не задля того, щоб похизуватись перед сусідами,
а — щоб іти в ногу з часом та
забезпечувати електропостачання, яке відповідає усім
європейським параметрам
якості».

15 жовтня на Київській
ПАТ «ХмельницькоТЕЦ-5 відбулись урочистості
бленерго»,
предстата мітинг з нагоди відзнавивши на регіональчення 100-річчя від дня наний етап Всеукраїнродження Євгена Івановича
ського конкурсу «100
Чулкова, видатного енергекращих товарів Укратика України, заслуженого
їни — 2014» власний
енергетика України та СНД,
лічильник електричної
колишнього першого заенергії
«Модуль-1»,
ступника Міністра енергетиздобуло перемогу у
ки та електрифікації УРСР і голови Ради старій- номінації «Продукція — промислові товари для
ших енергетиків України.
населення».

СТОР. 2

Престиж Компанії

СТОР. 3

СТОР. 4
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ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ — ГОТОВІ!

Нинішня непроста обстановка в країні та наближення вочевидь непростої зими
зобов’язують усіх нас бути готовими гідно протистояти будь-яким неприємним сюрпризам.
Хмельницькі енергетики під час об’єктового
навчання з цивільного захисту
продемонстрували максимальну готовність.
Нещодавно під керівництвом
начальника цивільного захисту
Хмельницької області — першого
заступника голови Хмельницької
обласної державної адміністрації Олександра Симчишина було
проведено штабне тренування з
начальниками цивільного захисту
районів та міст обласного значення — головами райдержадміністрацій та виконавчих комітетів
міських (міст обласного значення)
рад і начальниками обласних спеціалізованих служб цивільного
захисту. Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування
відпрацьовували готовність до роботи в умовах
особливого періоду та в зимових умовах, належне
реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, взаємодію та оповіщення керівного складу і
сил цивільного захисту. До речі, такі навчання передбачені законодавчими та іншими нормативноправовими актами держави, зокрема, рішенням
Урядового комітету соціально-економічного розвитку та з питань міжнародного співробітництва від
5 вересня цього року.
В рамках тренування відбулося показове спеціальне об’єктове навчання з цивільного захисту
на території одного з провідних підрозділів ПАТ
«Хмельницькобленерго» Летичівського району електромереж. Його
тема — «Дії керівного
складу, сил цивільного
захисту при ліквідації
наслідків надзвичайної
ситуації
природного
характеру (ураганний
вітер з інтенсивними
опадами), і проведення
рятувальних та інших
невідкладних робіт».
Із ситуацією, зімітованою спеціально для
навчання, енергетикам
інколи доводиться стикатися й на практиці.
Тож коли керівництво
Летичівського РЕМ у
зв’язку з умовним різким погіршенням метеоумов на території району
отримало через диспетчера сигнал «Оголошено
збір», сили невоєнізованих формувань цивільного
захисту району електромереж були негайно приведені в підвищену готовність.
Тим часом, за легендою, внаслідок ураганних поривів вітру та зливового дощу у Летичеві частково
припинилася подача електроенергії, рух транспорту, на вулицях та в парках — масове повалення
дерев, є випадки пошкодження житлових і промислових споруд, ліній електропередачі і зв’язку, на
деяких об’єктах виникли аварії та пожежі.
Під орудою директора Летичівського РЕМ Андрія

Грома та головного інженера Валерія Ступіна на
території району електромереж невідкладно організовуються та проводяться заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. При цьому керівництво РЕМу підтримує постійний зв’язок з комісією

Поки працівники бригади подовжують обірваний провід на необхідну довжину, електромонтер,
озброївшись необхідними інструментами та матеріалами, в корзині автовишки піднімається вгору,
виконує демонтаж старої в’язки на ізоляторі фази
«С», закріплює лебідку до траверси. За допомогою
нескінченного канату колеги доправляють до нього подовжений провід. Після цього, застосувавши
лебідку, монтер і виконує чи не найвідповідальнішу
операцію — натягування проводу, та прикріплює
його до ізолятора.
Все. Електропостачання на цій лінії фактично готове до відновлення. Електромонтерові залишилося спуститися до землі та покинути корзину АП-18,
а майстрові бригади — вийти на зв’язок з диспетчером РЕМ і доповіcти про усунення обриву.
Не менш захопливе дійство відбувалося й на навчальному місці № 2. Тут уже демонстрували свою
вправність фахівці 15-ї державної пожежно-рятувальної частини смт. Летичів. За легендою, внаслідок короткого замикання на силовому трансфор-

з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та евакокомісією Летичівської райдержадміністрації, а про вжиті заходи постійно
доповідає начальнику служби з питань
цивільного захисту ПАТ «Хмельницькобленерго» Анатолію Манільчуку.
На навчальному місці № 1 увазі всіх
присутніх запропоновано показове
усунення обриву проводу фази «С» на
повітряній лінії 10 кВ № 1. Це завдання аварійно-відновлювальна бригада
Летичівського РЕМ, очолювана досвідченим майстром Олександром

Поліщуком, виконує швидко та впевнено. Після
обов’язкового наряду-допуску на безпечне проведення робіт фахівці бригади готують робоче місце:
перевіряють стан опори шляхом підкопування її на
глибину півметра, відсутність напруги; встановлюють переносне заземлення на опорі № 70 ПЛ-10 кВ
Л-1. Далі — допуск бригади на підготовлене робоче
місце, ознайомлення електромонтерів із проектом
виконання робіт.
До аварійно-відновлювальних робіт долучається
автовишка АП-18. Її встановлюють біля опори № 71,
де власне й відбуватиметься ремонт пошкодженого проводу.

маторі КТП № 1 виникла пожежа. Тож летичівські
рятувальники оперативно прибули на місце події
і в складі двох відділень розпочали гасіння умовної
пожежі.
Цьому передувала низка неодмінних у таких випадках заходів безпеки та дій з оперативного оповіщення, проведених диспетчером та майстром
аварійно-відновлювальної бригади району електромереж та місцевими рятувальниками. А як же
інакше? Лише після достеменного встановлення
факту загоряння, відключення і заземлення повітряної лінії 10 кВ Л-1, оформлення письмового допуску до гасіння пожежі сил Державної пожежнорятувальної частини №15 смт. Летичів, відповідного інструктажу після їхнього прибуття пожежники
беруться до справи.
За допомогою повітряно-механічної піни вони за
лічені хвилини гасять пожежу на силовому трансформаторі та знешкоджують розлите з нього масло на відкритій місцевості. Окрім того, проводять
захист складу паливно-мастильних матеріалів від
теплового випромінювання, що утворилось неподалік при горінні на трансформаторі та розлитого
трансформаторного масла.
Майстер Олександр Поліщук знову на зв’язку
з диспетчерською. Цього разу — доповідає про
успішну ліквідацію пожежі.
Та на цьому вогняні випробування не закінчилися. Злощасна негода начебто спричинила обрив
проводу фази «С» на ПЛ-10 кВ Л-1, внаслідок якого
виникло однофазне коротке замикання на землю, а

це призвело до загоряння посівів… В якості «посівів, що палають» служило модельне
вогнище на відкритій місцевості. І електромонтер бригади Олександр Липко, котрий
щорічно проходить навчання та перевірку
знань з пожежної безпеки та пожежно-технічного мінімуму, довів, що впоратися з таким вогнем для нього — не проблема.
Як і попереднього разу, самому гасінню
пожежі передували обов’язкові організаційні процедури, після чого Олександр Липко отримав у бригадному автомобілі вогнегасник ВП-9 і приступив до роботи. Вогнище
було миттєво локалізоване. Результат гасіння, до речі, виявився кращим від нормативного — як у справжнього професіонала. І
диспетчерська району електромереж знову оперативно отримала хорошу звістку.
Всі учасники об’єктового навчання скористалися ще однією чудовою нагодою — наочно ознайомитися із тим, як на території Летичівського РЕМ
влаштовано та оснащено протирадіаційні укриття
і як здійснюється укриття персоналу Летичівського
РЕМ у випадку виникнення надзвичайної ситуації,
які умови створено тут для ймовірної роботи штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій ПАТ «Хмельницькобленерго». Начальник цивільного захисту
Хмельницької області — перший заступник голови облдержадміністрації Олександр Симчишин не
приховував свого задоволення від високого рівня
облаштування об’єктів цивільного захисту Товариства. Як і від спеціальної техніки, що нею володіють
енергетики і яка може будь-якої миті задіюватися
для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Під час підбиття підсумків у залі засідань Летичівського РЕМ О. Симчишин, відзначив чітку організацію показового об’єктового навчання та хороший
загальний стан справ у сфері цивільного захисту
Компанії. А насамкінець зібрання виконав приємну
місію — вручив Почесну грамоту Хмельницької облдержадміністрації начальнику цивільного захисту
енергетики та світломаскування, генеральному директору ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександру
Шпаку — «за вагомий внесок у справу розвитку
системи цивільного захисту населення та територій області».

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.
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Мовою цифр

Досвід

ВИСОКОВОЛЬТНИКИ
КОМПАНІЇ,
ЯК ЗАВЖДИ,

ХТО ВИМПЕЛ НЕСЕ,
А ХТО — ЗАДНІХ ПАСЕ
Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за 9 місяців 2014 року
Назва РЕМ

Енергозбутова
діяльність

Експлуатація
електромереж

Охорона
праці

Загальний
рейтинг

ВІНЬКІВЦІ
ГОРОДОК
ДЕРАЖНЯ
ДУНАЇВЦІ
м. КАМ.-ПОДІЛЬСЬКИЙ
КАМ.-ПОДІЛЬСЬК. р-н
НОВА УШИЦЯ
м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
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ЛЕТИЧІВ
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СТАРА СИНЯВА
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3
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9
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5
9
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12
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3
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8
2
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12
12
12
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1
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1
1
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10
1
10
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1
1
1
1
20
1
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10
10
10
17
10

5
6
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1
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20
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2
22
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19

Віктор Максимець,
начальник відділу оперативної інформації та звітності.

Знай наших!

ЗА УСПІШНУ ПРИРОДООХОРОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Нещодавно у ТорговоПромисловій палаті
України (м. Київ) відбулися
одразу дві урочистості —
церемонія нагородження
номінантів «Лідер природоохоронної діяльності
— 2014» в рамках III Міжнародного екологічного
форуму «Green Mind»
та презентація видання
«Екологія, довкілля та
природокористування
в Україні».
Перемоги у цій престижній номінації
удостоїлося й ПАТ «Хмельницькобленерго» — «за впровадження та реалізацію
енергоефективних, екологічно безпечних
та ресурсозберігаючих технологій». А інформація про Компанію та її генерального
директора О. Шпака з’явилася на сторінках
нового видання під рубрикою «Екологічно
відповідальні підприємства паливно-енергетичного комплексу». Тож делеговані на
це урочисте дійство начальник служби з
питань цивільного захисту Анатолій Манільчук та заступник начальника служби
Віктор Паламарчук радо прийняли з рук
його організаторів Диплом переможця,
спеціальний приз і примірник книги «Екологія, довкілля та природокористування в
Україні».
В рамках III Міжнародного екологічного
форуму «Green Mind» було також проведено пленарну сесію «Ділова досконалість та
сталий розвиток бізнесу». Її учасники заслухали та обговорили низку цікавих виступів, що стосуються ділової досконалості, конкурентоспроможності українських
компаній, функціонування систем менеджменту та сучасних європейських концепцій ділової досконалості.
Власним досвідом стосовно впровадження інноваційних екологічних проектів, проектів з компетентнісного підходу

до оцінки та мотивації персоналу, впровадження процесного менеджменту та
системи управління в цілому поділились
представники ТОВ «Юрія-Фарм», ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ», ПАТ «Хмельницькобленерго», міської ради міста Українка.
ПАТ «Хмельницькобленерго» на пленарній сесії представила провідний інженер ВУЯ Олена Гриневич із презентацією
«Процесний менеджмент — невід’ємний
елемент системи управління Товариства».
Презентацією було охоплено питання
впровадження та постійного удосконалення системи управління Товариства, впровадження в ньому процесного, побудови
ефективних каналів взаємодії як зі споживачами, так і з представниками суспільства, партнерами, персоналом та акціонерами Товариства.
«Подібні заходи сприяють усвідомленню
менеджментом Компаній того, що для сталого розвитку бізнесу необхідно постійно
працювати над підвищенням якості, не забуваючи про управління ресурсами, про
взаємодію із зацікавленими сторонами та,
звичайно ж, про навколишнє середовище», — поділилася враженнями від пленарної сесії О. Гриневич.
Ростислав БАЛЕМА.
Фото Андрія СОЛОНИЦЬКОГО.

НА
ВИСОТІ
В один із погожих днів жовтня у Славуті
зникло світло. Та це не стало для містян несподіванкою: їх попередили про вимкнення електроенергії. І тимчасовий дискомфорт місто пережило без нарікань. Тим часом фахівці ПАТ «Хмельницькобленерго»
інтенсивно працювали над реконструкцією підстанції «Славута» 110/35/10 кВ.
Роботі, як і годиться, передував детальний
інструктаж кожного, хто мав її виконувати.
Повторили і послідовність проведення
операцій, і правила
техніки безпеки. Здавалося б, досвідчені
спеціалісти Товариства вже давно назубок усе це знають,
однак до роботи приступають лише після
того, як усіх проінструктовано.
«Для забезпечення
надійного електропостачання
міста,
закладів соціальної
сфери та промислових підприємств тут
вже змонтовано два,
а скоро буде завершено монтаж і третього
елегазового вимикача, — каже головний інженер департаменту високовольтних електромереж Олег Закревський. — Роботи, як
бачите, чітко організовані, використовується
спеціальна техніка: кран, автовишка… Попередньо був розроблений проект виконання
робіт, його затвердив головний інженер нашої Компанії Анатолій Степанюк. А керує всім
цим процесом начальник служби знижувальних підстанцій Віктор Войцеховський. Тут
встановлюється дуже вартісне обладнання
релейного захисту автоматики і контроль-

но-вимірювальних приладів на мікропроцесорних пристроях. В елегазових вимикачах
використовується сучасний принцип гасіння
дуги із застосуванням шестифтористої сірки.
Це нині один із найкращих елементів в світі
по виконанню функцій самого вимикача при
комутації».
В рамках реконструкції ПС здійснювалася
заміна не лише електричної частини, але й
будівельної. Адже підстанція «Славута» була

здана в експлуатацію ще в 1961 році, і відтоді
тутешні портали служили вірою і правдою під
усіма дощами, вітрами і снігопадами. Завдяки
злагодженій роботі людей і техніки та чіткому
дотриманню правил безпеки заміна цих велетенських залізобетонних конструкцій виглядала легкою і невимушеною.
Заміною панелей релейного захисту та автоматики на більш сучасні та надійні займалася бригада під орудою інженера служби
релейного захисту та КВП Петра Мовчана. А
окрім хмельницьких енергетиків, в роботі
брали участь також вінницькі підрядники. Як
сказав головний інженер фірми
«Подільський
енергоконсалтинг», вони, зокрема, виконували пусконаладку вимикача
трансформатора Т2.
Впроваджувати у себе все
найсучасніше та найефективніше — таку технічну політику сповідує ПАТ «Хмельницькобленерго» упродовж
останніх років. І не задля
того, щоб похизуватись перед сусідами, а — щоб іти в
ногу з часом та забезпечувати
електропостачання,
яке відповідає усім європейським параметрам якості.
Ясна річ: без докорінної реконструкції
електромереж
на це годі сподіватися. Тому
нині в мережах, на які поширюється юрисдикція Компанії, активно впроваджуються
нові системи вмикання, комутації, релейного захисту
автоматики та інші ноу-хау
сучасної енергетики.
…А славутчани, до речі,
того-таки вечора отримали
світло. Всі роботи на ПС «Славута» були виконані оперативно і якісно.
Любов МАРЧЕНКО,
Ростислав БАЛЕМА (фото).
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100 РОКІВ ЛЕГЕНДІ ЕНЕРГЕТИКИ — ЄВГЕНУ ЧУЛКОВУ
15 жовтня на Київській ТЕЦ-5 відбулись урочистості та мітинг з
нагоди відзначення 100-річчя від дня народження Євгена Івановича Чулкова, видатного енергетика України, заслуженого енергетика України та СНД, колишнього першого заступника Міністра
енергетики та електрифікації УРСР і голови Ради старійших енергетиків України.
На Київській теплоелектроцентралі-5, яку він будував та очолював
протягом 16-ти років, зібрались енергетики, науковці, представники
енергетичної галузі, соратники, учні і послідовники, які знали та глибоко поважали його за високий професіоналізм, значні заслуги, відданість своїй справі та ентузіазм. А енергетиці Євген Іванович присвятив
понад 80 років, пройшовши шлях від електромонтера до першого заступника Міністра енергетики та електрифікації України, та зробив вагомий внесок у розвиток і становлення енергетики країни.
Ось що розповідав Є.І.Чулков про той період: “У 1963 році було створено Міністерство енергетики. Мене призначили на посаду першого
заступника міністра, довелося вирішувати всі організаційні питання
нового міністерства. Добрим словом згадую Петра Шелеста, у якого
був на прийомі і випросив будівлю на Хрещатику. Першим туди увійшов… Був ось у мера, Олександра Олександровича Омельченка, згадували, як зводили ТЕЦ-5, як він допомагав у ті роки будівництву... 17
років я був там: будував, очолював. Тут освоювалися теплофікаційні
агрегати електричною потужністю 250 та 300 МВт, тепловою — 330
Гкал/год, що працювали на надкритичних параметрах пари... І люди
були одержимі. Згадую тих, з ким працював, і не лише на ТЕЦ-5. Саме
такі й були потрібні, особливо тоді, коли не вистачало теплової та електричної енергії для швидко зростаючої нашої столиці: житла, промисловості та об’єктів соціально-культурного призначення”…
Під час урочистих заходів на Київській ТЕЦ-5 було відкрито
пам’ятник — бронзовий бюст Євгену Івановичу, а також з метою увічнення її першого директора запропоновано присвоїти ТЕЦ-5 ім’я
Чулкова Є.І.. Учасники заходів поділилися теплими спогадами про видатну особистість, чуйну людину та її незабутні справи. Виступаючи
на мітингу, Герой України, голова Ради ветеранів енергетики Поташнік С.І., заступник голови Ради ветеранів Магда І.І., голова профспілки
працівників енергетики та електротехнічної промисловості “Укрелектропрофспілка” Шишов С.С., генеральний директор ПАТ “Київенерго”
Фоменко О.В. та інші відмітили його значну роль у спорудженні та
експлуатації найпотужніших в той час теплових електростанцій, де
він запровадив багато новітніх рішень. Вперше у світовій практиці
було втілено нові прогресивні технології, введено і освоєно потужні
теплофікаційні енергоблоки 150 — 300 мВт, працюючі на надкритичних параметрах пари, оснащені новітніми автоматичними приладами
та схемами управління.
З 15-ти років Євген Чулков розпочав свій трудовий шлях: працював
учнем електромонтера, електромонтером, далі інженером на енергопідприємствах міста Баку. Закінчив Азербайджанський політехнічний
інститут за спеціальністю “Експлуатація теплових електростанцій” та
у післявоєнний період — Енергетичну академію СРСР з відзнакою. З
перших днів Великої Вітчизняної війни 27-річним юнаком пішов захищати Батьківщину від німецько-фашистських загарбників, воював командиром танку на Південно-Західному фронті, був тяжко поранений
та госпіталізований. За мужність і героїзм, проявлені під час бойових
дій, був нагороджений орденом Червоної зірки. Повернувся у трудовий стрій і продовжував за своїм покликанням займатися відновленням енергетики країни. На його рахунку будівництво та експлуатація
трьох найпотужніших в той час теплових електростанцій Радянського

З історії електроенергетики

У жовтні цього року в ЗМІ промайнула інформація про те, що в 1939 році було повністю завершене будівництво Дніпровської гідроелектростанції, більше відомої старшому поколінню,
як Дніпрогес ім. В.І. Леніна. Тобто, 75 років тому
запрацювали всі 9 гідроагрегатів загальною потужністю 540 тис. кВт цього «могутнього важеля
соціалістичного будівництва СРСР».
Про Дніпрогес за часів радянської влади стільки
написано високопарно-фанфарних текстів, — починаючи зі шкільної історії, закінчуючи виступами в
засобах масової інформації і на різних урочистостях,
— що ми часто не замислюємося над тим, яка ж інша
сторона медалі, крім тієї, що яскраво блищить. З іншого боку, применшувати значення цього грандіозного
пам’ятника- символа «советского строя» нерозумно і
навіть безглуздо. Хоча б тому, що в Європі йому рівних не було з огляду на його масштабність, потужність, складну в технічному і організаційному планах
споруду і блискуче вирішення багатьох складних інженерних і технологічних проблем.
На жовтень і листопад, крім 75-річчя повного завершення будівництва Дніпрогесу, припадають ще
кілька не менш важливих дат. 8 листопада 1927 року,
в день 10-річчя Жовтневої революції, відбувся урочистий мітинг, присвячений закладці Дніпрогесу, а 10
жовтня 1932 року — офіційне відкриття Дніпровської
гідроелектростанції. Протягом травня-серпня один
за одним запрацювали всі п’ять гідроагрегатів першої
черги будівництва ГЕС загальною потужністю 310 тис.
кВт. Третя дата — 10 жовтня — день народження легендарного вченого-інженера, начальника будівництва Дніпрогесу — Вінтера Олександра Васильовича.
До цієї унікальної особистості ми ще повернемося.
Історія будівництва Дніпрогесу дуже цікава. А їх (історій) написано багато, в кожній своє бачення, своє
трактування, свої легенди і міфи...
Стверджують, що перший проект ГЕС, підготовлений інженером Генріхом Графтіо в 1905 році, опинився на столі імператора Миколи II, та цар недооцінив

Союзу та Європи, першою серед яких була Дніпродзержинська ДРЕС,
де він взяв участь в її успішному та достроковому відновленні і запровадив багато нових та прогресивних рішень. Далі — Придніпровська
ДРЕС, де Євген Іванович очолив будівництво та був першим її директором, і на якій завдяки його ентузіазму, наполегливості та високому
професіоналізму вперше у світовій практиці було впроваджено нові
прогресивні технології, введено і освоєно найновіші енергоблоки потужністю 150 і 300 мВт.
Зважаючи на великий досвід, організаторські здібності, професійні
якості, Євгена Івановича у 1960 році призначають керівником Головенерго Укрраднаргоспу, що прирівнювалось до посади Міністра. Далі
зі створенням Міністерства енергетики та електрифікації України він
займає посаду першого заступника Міністра, вирішує важливі питання
створення єдиної об’єднаної енергосистеми України. Розміщення Мі-

ністерства в будівлі на вул. Хрещатик, 30, в якій воно знаходиться й
досі, є також немалою заслугою Євгена Івановича.
Однією з яскравих сторінок в житті Євгена Чулкова є період, коли
він очолив будівництво, а потім став директором найбільшої в Україні
теплофікаційної електростанції — Київської ТЕЦ-5, потужного джерела
теплової та електричної енергії для потреб міста Києва, де вперше у
світовій практиці були застосовані пальова основа під турбіни, брускові конструкції будівлі електростанції, досконале енергетичне устаткування, за його авторством було винайдено шинові екрани котлів.
ТЕЦ-5 недаремно називають “об’єктом Чулкова” на знак подяки за його
значний внесок в енергетику столиці.
Євген Чулков виховував молодь у кращих традиціях відданості
професії енергетика, його учні - відомі енергетики, серед яких Іван
Плачков, Олексій Шеберстов, Сергій Сердюк, Борис Ященко та багато
інших. В 70 років Євген Іванович очолив учбовий комбінат АК “Київенерго”, який є кузнею кадрів для енергетичної компанії. Водночас із
вирішенням виробничих проблем, виконанням державних завдань,
він займався і громадською роботою, був душею колективу, піклувався
про забезпечення потреб працівників, докладав зусилля та енергію до
будівництва житла, соціально-культурних та інших установ. Тому свого
часу його обирали депутатом Дніпропетровської міської Ради, Дніпропетровської обласної Ради, депутатом районної Ради міста Києва ХІ-

ХVІІІ скликань.
У 75-літньому віці Євгена Івановича було обрано головою
Ради старійших енергетиків України, яка об’єднує 50 ветеранських
організацій чисельністю понад
19 тисяч чоловік, у тому числі
Раду старійших енергетиків енергопостачальної компанії “Хмельницькобленерго”, основною метою діяльності яких є активізація
та підвищення ролі ветеранів
енергетики, залучення їх професійного досвіду на сучасному
етапі розвитку енергетичної галузі, пропаганда історії, виховання у молоді почуття професійної
гідності, а також захист прав та соціальних гарантій людей старшого
покоління. Євген Іванович — ініціатор створення музеїв енергетики в
енергетичних компаніях, увіковічення імен, пам’яті, трудового подвигу
кращих енергетиків країни.
Євген Іванович — автор понад 40 науково-технічних публікацій,
отримав почесне звання академіка Академії наук України і почесного академіка Академії технологічних наук України. За значний вклад
у розвиток народного господарства, особливі заслуги в енергетичній
галузі він нагороджений орденами Червоної зірки, Трудового Червоного Прапора, Знак Пошани, Леніна, Вітчизняної війни I ступеня, За заслуги III ступеня, За мужність, За заслуги II ступеня та багатьма іншими
нагородами і відзнаками.
З “Хмельницькобленерго” у Євгена Івановича встановилися давні
міцні та дружні зв’язки, він завжди тісно співпрацював з Радою старійших енергетиків України Компанії, генеральним директором Олександром Шпаком. Важливе значення для вирішення актуальних питань
паливно-енергетичного комплексу України мало виїзне розширене
засідання Правління Ради під головуванням Чулкова Є.І. у травні 2008
року на базі «Хмельницькобленерго» на тему «Удосконалення систем
обліку та розрахунків за спожиту електроенергію, впровадження білінгових комплексів на рівні енергопостачальних компаній» за участю
ветеранів енергетики, керівників і профільних фахівців Секретаріату
Комітету ПЕК Верховної Ради, енергопостачальних компаній, Мінпаливенерго, ДП “Енергоринок”, науково-дослідних і впроваджувальних
організацій, яке проходило у Сервісному центрі Компанії.
Виступаючи на мітингу з нагоди 100-річчя Чулкова Є.І., генеральний директор ПАТ “Хмельницькобленерго” Олександр Шпак зазначив: “Я вдячний долі, що на моєму життєвому шляху зустрів такого
високого професіонала енергетики як Євген Іванович, який став моїм
вчителем. В нашому обленерго він бував не раз і завжди схвально
відгукувався про ті впровадження, що в нас відбувалися, а ми в свою
чергу прислухалися до його цінних порад та прагнемо бути гідними
його послідовниками”.
Євген Іванович залишається і сьогодні взірцем та беззаперечним
авторитетом для поколінь енергетиків, є прикладом різносторонньої
особистості, наполегливості, сміливості, цілеспрямованості, мудрості
та вірності вітчизняній енергетиці.

Лариса ПОЛОНЕВИЧ,
виконавчий секретар Ради ветеранів
ПАТ “Хмельницькобленерго”.

ЯК ПОСТАВАВ МОГУТНІЙ ДНІПРОГЕС

перспективи гідроенергетики. Здавалось, що тут особливого? На те він і цар, щоб гальмувати науково-технічний прогрес. Але це ще так, а ось у 1913 році єпископ Самарський і Ставропольський Сімеон доповідав
графу Орлову-Давидову: «На Ваших потомственних
землях прожектери Самарського технічного товариства разом з боговідступником інженером Кжижановським проектують будівництво дамби і великої
електростанції. Змилостивіться, приїдьте і збережіть
Божий мир в жигулівських володіннях і знищіть крамолу в зародку”. Чому єпископ вважав будівництво
самарської дамби крамолою? Тому, що при цьому
мали бути затоплені церкви і кладовища, а це протягом всієї історії людства вважалося великим гріхом.
Може, цар не дав ходу будівництву ГЕС з тієї ж самої
причини?
Але прийшли інші часи: в 1920 році той же Гліб
Кжижановський очолив комісію з розробки державного плану електрифікації Росії (ГОЕЛРО). Питання
про будівництво Дніпрогесу розглядалося на спеціальному засіданні Політбюро ЦК ВКП (б), на якому вирішувалось: будувати три греблі чи одну, затопивши
величезну територію, на якій проживало близько 50
тисяч людей.
Знаменитий інженер Г. Графтіо відстоював свій
проект з будівництва трьох гребель, але Сталін віддав
перевагу другому проекту — учневя Графтіо Івана
Олександрова. Він і був призначений головним інженером Дніпробуду. Очолив будівництво Олександр
Вінтер.
Чому ж Сталін вибрав проект Олександрова?
Може, тому, що одна гребля видавала б більше електроенергії, ніж три малих? Якраз навпаки — проект
Графтіо обіцяв електроенергії на третину більше.
Крім того, його здійснення було дешевше і простіше.
Мабуть, вождь керувався не економічними міркуваннями. Він вирішив будувати символ потужності
Радянського Союзу, а тисячі гектарів землі, сотні сіл,
церков і кладовищ його взагалі не цікавили. Крім
питання вибору проекту на засіданні Політбюро обговорювалася ще одна важлива проблема: самим будувати Дніпрогес, чи залучати до цієї справи іноземні
фірми і компанії. Дискусія тривала кілька годин, поки,
нарешті, Сталін проникливо не звернувся до будівельників: «А яка ваша думка, товариші?» Тільки троє
з усіх присутніх підтримали Сталіна. Один з них О. Вінтер. Під його керівництвом і розпочалась робота над
будівництвом Дніпрогесу своїми силами.
Вартість проекту гідростанції спочатку оцінювалась в 50 млн. доларів, пізніше цифра збільшилась до

100 млн.. Вартість повного проекту, що включала вартість шлюзу, заводів і будівництво соцмістечка, склала
400 млн. доларів.
Після дослідження, вивчення та перевірки проекту
в американських спеціалізованих фірмах і компаніях
7 лютого 1927 року радянський уряд вирішив: доручити будівництво Дніпрогесу радянським інженерам,
а американську фірму, очолювану досвідченим гідро
інженером Хью Купером, залучити в якості консультанта.
До кінця 1927 року було споруджено тимчасову
електростанцію потужністю 11 тис. кВт, яка працювала на нафті, а також два цехи стисненого повітря,
паровозні і вагонні депо, арматурні двори і механічні
цехи, щебеневі і залізобетонні заводи.
На перших етапах будівництва не вистачало будівельної механізації. Багато робіт велося вручну. Але
в процесі розгортання робіт зростала кількість робітників, а будівництво з кожним роком збагачувалося
технікою.
Будівництво Дніпрогесу супроводжувалось величезною пропагандистською кампанією. Трудівники
Союзу перераховували до фонду будівництва частину свого заробітку. Уже в квітні 1927 року у фонді
було 1 млн. рублів, тоді як імпортне обладнання для
ГЕС коштувало 30 млн.. Тому більшовицький уряд
вдався до масових поборів з селян: відбирали худобу,
зерно та іншу сільгосппродукцію.
На Дніпробуд наймали робітників звідусіль. Дуже
багато було так званих «союзників» або «от ходників»,
котрі після посівної йшли із сіл на заробітки, а вертались назад у серпні. Плинність кадрів була високою
— близько 300 %. Не вистачало висококваліфікованих кадрів — багато робітників не могли відрізнити
гаєчний ключ від розвідного. Тому були терміново
створені робітничі вечірні школи.
Спочатку робітники жили в бараках, де було дуже
тісно. Часто не вистачало питної води, ложок, виделок, тарілок, доводилося користуватись парою ложок
на всю бригаду. Мило видавали рідко, не вистачало
сіна для виготовлення матрасів. Сміття вивозилося
не регулярно. Ще й до того процвітали пияцтво, гра
в карти, бійки… Молодь більше тягнулася на танці
та перегляд кінофільмів, аніж до вивчення марксистсько-ленінських норм співжиття і поведінки.
Натомість члени партії, кандидати і комсомольці, що брали участь в організації виробництва, крім
зарплати, отримували надбавку, покращені житлові
умови і щомісячний пайок, наповнений малодоступними товарами і продуктами. Американці жили

в окремих шестикімнатних котеджах із басейном і
тенісними кортами. Їжу їм доставляли з Америки кораблями в Одесу.
Що стосується праці будівельників, то про те, наскільки вона була важкою, сперечатися не доводиться. І тут треба віддати належне Олександрові Вінтеру:
не в останню чергу він зайнявся соціально-побутовими питаннями. На правому березі була побудована
громадська їдальня, розрахована на 8 тисяч обідів на
день. Устаткування для їдальні закупили в Німеччині.
Також були побудовані фабрики-кухні, автоматичні
хлібозаводи та електрифіковані тваринницькі ферми.
За 1928 рік збудували 5 селищ для будівельників на
правому березі і одне на лівому. Всього було побудовано 658 будинків, гуртожитків і бараків, амбулаторія,
фільтраційна і пожежна станції, школи, дитсадки, амбулаторії, поліклініки, будинок культури, зимовий і
літній кінотеатри.
Коли Вінтер почав проводити соціально орієнтовну політику на Дніпробуді, до Москви посипались доноси і скарги, що замість спорудження греблі він займається не тим, заради чого був призначений на цю
посаду. Це були серйозні звинувачення, якщо взяти
до уваги те, що Вінтер не був членом більшовицької
партії. Однак його захистив і підтримав нарком Серго
Орджонікідзе. Сім’ї у Вінтера не було, він жив тільки
Дніпробудом. Характер мав прямолінійний і різкий.
Влаштовував скандали, виганяв з роботи, коли бачив
якесь неподобство. Домігся заборони продажу горілки в прилеглих до будівництва населених пунктах...
Будівництво Дніпрогесу набирало обертів і не зупинялося за жодних умов. Тисячі робітників набирались досвіду і знань, але багато робіт велося вручну.
Якщо зараз у потерни — величезні бетонні тунелі в
утробі Дніпрогесу — щомиті просочується лише
склянка води, то це свідчить про те, що бетон був
дуже високої якості. Та і як йому не бути якісним, якщо
будівельники цілорічно місили його ногами. Американські консультанти навіть уклали парі: як довго витримають люди таку каторжну роботу. А одного дня
навіть самі спробували — як то ногами місити бетон.
Із бетономішання і укладання бетону дніпробудівці
навіть встановили декілька світових рекордів.
Оборот робочої сили не припинявся. В різні роки
на будівництві Дніпрогесу працювало від 30 до 80
тисяч чоловік. Лише протягом 1932 року сюди прийшло 90 тисяч осіб, а звільнилось — 60 тисяч.

Микола ШАФІНСЬКИЙ,
завідувач музею електроенергетики
ПАТ «Хмельницькобленерго».
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Запобігти, врятувати, допомогти

Знай наших!

ЛІЧИЛЬНИК «МОДУЛЬ-1» —

ЩОБ ГАЗ НЕ СТАВ ПРИЧИНОЮ НЕЩАСТЯ…

СЕРЕД НАЙКРАЩИХ
ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ

ПАТ «Хмельницькобленерго», представивши
на регіональний етап Всеукраїнського конкурсу
«100 кращих товарів України — 2014» власний
лічильник електричної енергії «Модуль-1», здобуло перемогу у номінації «Продукція — промислові товари для населення».

Нещодавно у приміщенні Хмельницької
торгово-промислової
палати відбулося нагородження переможців
регіонального
етапу
цього престижного конкурсу якості продукції, проведення якого забезпечувало державне підприємство «Хмельницький науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації». На церемонію завітав перший заступник голови облдержадміністрації, голова Регіональної конкурсної комісії Олександр Симчишин. Переможцям було вручено кубки, почесні грамоти та квіти. Почесну місію
отримати нагороду ПАТ «Хмельницькобленерго»
виконав Аркадій Хоптяр, заступник директора з
НТІ дирекції з розвитку управління та ІТ Компанії.
ДО РЕЧІ
Серійне виробництво однофазних електронних лічильників електричної енергії «Модуль-1» розпочалося в 2009 році.
Станом на 01.09.2014 р. їх випущено 60 872 шт.. У складі автоматизованих систем обліку ці лічильники експлуатуються
в Кам’янці-Подільському (6090 шт.) та Ярмолинцях (325 шт.).

Беремо участь

Прес-служба ПАТ «Хмельницькобленерго».

НАША КНИГА БУТТЯ…

«Тарас Шевченко — наша книга буття» — таку назву має
48-ме видання Хмельницького міського Товариства української мови ім. Т. Шевченка «Просвіта», присвячене 200-річчю національного генія. У книзі — прозові та віршовані
твори вчителів української мови та літератури освітніх закладів обласного центру, конспекти уроків, методичні розробки, сценарії виховних заходів Шевченківської тематики.
Презентація книги відбулася у світлиці Народного Дому
під час урочистого зібрання 14 жовтня, коли під Покровою
Пресвятої Богородиці Хмельницька міська «Просвіта» відзначала 23-річчя своєї діяльності. Від ПАТ «Хмельницькобленерго» просвітян привітав заступник генерального директора — директор з управління персоналом і соціальних
питань Сергій Гречко. Він із радістю отримав примірник видання «Тарас Шевченко — наша книга буття», яке побачило
світ завдяки сприянню Компанії.
Б. РОСТЕНКО.
Фото П. ХОРОШЕНЮКА.

ГРАФІЧНИЙ ДИВОСВІТ

Іван Миколайович Гавриляк — уродженець ІваноФранківщини, випускник архітектурно-будівельного факультету Львівського політехнічного інституту — свого
часу впродовж десяти років працював в Маріупольській
філії проектного інституту «Донбасцивільпроект». Ним
було запроектовано чимало об’єктів містобудівельного
характеру, громадських та житлових споруд. У 1981 І. Гав-

риляк переїхав до Хмельницького, де працював на посаді
заступника головного архітектора міста. З 1985 до 1994
року — головний архітектор Хмельницького. У період
1994-1999 років він був помічником міського голови, а в
1999-2002 роках знову працював на посаді головного архітектора міста Хмельницького.
Серед основних робіт Івана Гавриляка — проект детального
планування
Північного
житлового
району Хмельницького
з розробкою проекту забудови мікрорайону № 4;
конкурсний проект забудови центральної частини міста Маріуполя (друга премія); проект профілакторію на 208 місць
Азовського морського
пароплавства.
Нині Іван Миколайович — на заслуженому
відпочинку. Але не забувають про нього друзі,
колишні колеги, всі шанувальники його архітекторського та художнього
хисту. Ось і того дня завітали до Сервісного центру ПАТ «Хмельницькобленерго», аби привітати
його з експозицією чудового графічного доробку. Тепле
слово до автора мовив і Олександр Пирожок, заступник
генерального директора — директор з матеріальнотехнічного постачання та капітального будівництва ПАТ
«Хмельницькобленерго».
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— самовільно проводити газифікацію
квартир, будинків, тощо, перестановку, заміну, відключення старих і підключення нових
газових приладів, ремонт газового обладнання і газопроводів;
— допускати до користування газовими
приладами дітей дошкільного віку, а також
осіб, котрі не контролюють свої дії;
— ставити на плити виварки та інший посуд з широким дном без високих конфорок
чи підставок;
— використовувати для сну і відпочинку
кухні та інші приміщення, де встановлені газові прилади;
— обігрівати приміщення та сушити білизну за допомогою газових плит, а також
прив’язувати до газопроводів і лічильників
мотузки.
Місце витоку газу з газопроводу перевіряйте за допомогою мильного розчину.
Використовувати для цієї мети вогонь категорично забороняється!
У разі виникнення запаху газу негайно
припиніть користування газовими приладами, перекрийте крани пальників газової апаратури, відкрийте кватирки (вікна, фрамуги
тощо) для провітрювання приміщення, не запалюйте вогонь, не вмикайте і не вимикайте
електроприлади, викличте аварійну службу
за телефоном «104».
Особи, які користуються побутовими газовими приладами, зобов’язані допускати в
квартири робітників підприємства газового
господарства після пред’явлення ними службових посвідчень для огляду і ремонту газопроводів і газового обладнання в будь-яку
годину доби.
Не дозволяйте ремонтувати газові прилади стороннім особам.
Сподіваємось, що наведена інформація
допоможе запобігти нещасним випадкам і
стане в пригоді у профілактиці травматизму.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПОВОДЖЕННЯ
З ЕЛЕКТРИЧНИМИ ПРИЛАДАМИ

Вернісаж

В експозиційній частині Сервісного центру ПАТ
«Хмельницькобленерго» відкрилася виставка художніх творів члена Національної спілки архітекторів
України, колишнього головного архітектора міста
Хмельницького Івана Гавриляка. Тут представлено
понад тридцять графічних робіт автора — пейзажі,
виконані олівцем.

Як би ми не раділи цьому зручному способу обігріти власне житло та вирішити ряд
інших побутових потреб — від приготування
їжі до задоволення гігієнічних потреб — мусимо завжди пам’ятати про обережність.
Користування газовим обладнанням при
додержанні правил та інструкцій — це безпечно, дешево, зручно. Неправильна експлуатація газових приладів та поганий догляд за
ними можуть призвести не тільки до вибухів і
пожеж, а й до смертельних отруєнь. Тому:
Перед користуванням газовими приладами неодмінно провентилюйте приміщення.
Перевіряйте тягу до включення та під час
роботи газових приладів з відведенням продуктів згорання газу в димоходи.
При відсутності або слабкій тязі в димоході
не користуйтеся газовими приладами — це
смертельно небезпечно. Подальше користування газом в цих випадках можливе тільки
після перевірки димоходів трубочисними
майстрами.
Вмикайте в роботу газові прилади тільки
після того, якщо ви переконані, що всі крани
на приладах і перед ними закриті.
При закритому крані риска на пробці крану повинна встановлюється впоперек, а при
відкритому крані — уздовж труби.
Не відкривайте кран на газовому приладі,
не маючи в руках запаленого сірника, заздалегідь піднесеного до пальника приладу.
Не допускайте заливання працюючих
пальників.
В газифікованих приміщеннях вентиляційні канали повинні бути постійно відкриті, а
при користуванні газовими приладами необхідно відчиняти і кватирки.
По закінченні користування газом закрийте крани на газових приладах і перед ними.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
— залишати без догляду працюючі газові
прилади;
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Кожен день ви користуєтеся електричними приладами, але потрібно знати, що вони
криють у собі небезпеку. Так, дія електричного струму на людину може призводити до
електричних травм та пошкоджень, таких
як скорочення м’язів, що супроводжується
сильним болем, втратою свідомості, порушенням роботи серця чи дихання (або обох
цих порушень разом). Іноді трапляються нещасні випадки від дії електричного струму,
які призводять до смерті людини. Та щоб
уникнути багатьох неприємностей, вам достатньо завжди пам’ятати та дотримуватися
правил поводження з електричними приладами:
Електронагрівальні прилади, такі як електрочайник, електросамовар, електропраска,
електрокамін та інші, потрібно вмикати в
електромережу справними.
Якщо ви дивитеся телевізор, а екран погас
або почав миготіти, ні в якому разі не можна
по ньому стукати. Він може загорітися і навіть
вибухнути. Його треба негайно вимкнути.
Якщо щось потрапило до телевізора, радіоприймача та інших електроприладів, які
працюють, треба в першу чергу їх вимкнути.
Ні в якому разі не можна засовувати туди олівецьць чи інший предмет, коли електроприлад увімкнутий.
Переважна кількість побутових електроприладів є переносними, і при цьому часто
виникає пошкодження їх ізоляції. Також буває, що електричний дріт обірвався чи оголився. У таких випадках ні в якому разі не
торкайтеся оголених
місць, бо це може
призвести до травми.
Не залишайте без нагляду увімкненими в
розетку електроприлади.
Забороняється тягнути за електричний
шнур руками, тому що
він
може
обірватися
і
вразити
електричним
струмом.
Не можна
заповнювати
водою ввімкнені в електромережу чайники, кавоварки,

каструлі.
Не торкайтеся мокрими
руками та не
витирайте
вологою ганчіркою електричні кабелі,
штепсельні
розетки, вимикачі,
інші
елек троприлади, ввімкнені в електромережу.
Не можна
підвішувати
речі на кабелі.
Коли ідете з дому, — всі електроприлади
мають бути вимкнені.
Використання електричних приладів не
за призначенням або невміле користування
ними, може призвести до пожежі!
Але якщо вже так сталося, що електричне обладнання загорілося, то перш за все
потрібно:
— вимкнути електрорубильник.
— якщо знеструмити електромережу неможливо, то слід пам’ятати: не можна застосовувати для гасіння воду та пінні вогнегасники, можна лише порошкові;
— терміново телефонуйте за номером
«101» і викликайте пожежників на допомогу.
Якщо електроприлад зайнявся, спробуйте діяти за такою схемою:
— обмотайте руку сухою ганчіркою, висмикніть вилку з розетки;
— накрийте палаючий предмет ковдрою;
Нагадайте дітям, що під час прогулянки
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
— підходити до оголених дротів і чіпати їх
руками;
— розводити багаття, запускати повітряних зміїв під лініями електропередач;
— гратися поблизу підстанцій.
Якщо не забувати ці прості правила, то
можна уникнути багатьох неприємностей.
Пам’ятайте: несправності в електромережі й електричних приладах може усунути лише спеціаліст-електрик!
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