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Ю.С. Павловський

Приїзд до Житомира заступника 
міністра енергетики та вугільної про-
мисловості України Олександра Свете-
ліка став важливою подією, як для ко-
лективу ПАТ «ЕК «Житомиробленерго», 
так і для керівництва обласної влади. 
Ще одним учасником програми, згідно 
із якою проходив візит О.Д.Светеліка, 
стало керівництво Держенергонагляду 
України в особі Головного держінспек-
тора України з енергетичного нагляду 
Володимира Лушкіна та його заступни-
ка Юрія Андрійчука. Таким чином, під 
час наради, яка проходила у приміщен-
ні офісу інспекції Держенергонагляду у 
Житомирській області,  до складу пре-
зидії потрапили одразу троє голів Жи-
томирської обласної держадміністра-
ції: колишні губернатори Володимир 
Лушкін та Юрій Андрійчук та нинішній 
керівник Житомирщини Сергій Маш-
ковський. Факт, швидше за все, симво-
лічний, однак присутність  на нараді 
значної частини адміністративної та 
ділової частини еліти Житомирщи-
ни  лише засвідчувала високий статус 
події.

Щодо самої програми перебу-
вання Олександра Светеліка у Жи-
томирі, то першим  її пунктом стали 
відвідини заступником міністра при-
міщення на вулиці Перемоги,10. Жи-
томиряни добре знають, що саме за 
цією адресою знаходиться сервісний 
центр ПАТ «ЕК «Житомиробленерго», 
де водночас працюють фахівці інфор-
маційно-консультаційного центру, а 
також  розміщено і кол-центр компа-
нії. Олександр Дмитрович, який  має 
величезний досвід роботи в енергоз-
бутових підрозділах та установах Укра-
їни, особливо ретельно знайомився 
із тим, у яких умовах і яким чином об-
слуговуються споживачі ПАТ «ЕК «Жи-
томиробленерго». Окрім візуального 
огляду просторого та зручного залу 
для обслуговування споживачів елек-
троенергії, природного газу, тепла та 
водопостачання, Олександр Свете-

лік вирішив поспілкуватися, як із від-
відувачами сервісного центру, так  і з 
колективом інформаційно-консуль-
таційного центру. Згодом заступник мі-
ністра мав змогу безпосередньо озна-
йомитися із роботою чергової зміни 
операторів кол-центру, які отримують 
запити, готують та надають відповідну 
інформацію споживачам компанії «Жи-
томиробленерго» з усіх регіонів Жи-
томирщини. Важливо зауважити, що 
кожне запитання, яке виникало у ви-
сокого «енергетичного» чиновника 
зі столиці, отримувало вичерпні від-
повіді, як від працівників інформацій-
но-консультаційного центру, так і  ко-
лективу кол-центру енергокомпанії. 
Водночас заступник міністра отримав  
інформацію і стосовно проблемної си-
туації, яку ПАТ «ЕК «Житомиробленер-
го» намагається вирішити. Йдеться про 
необхідність  оснащення кол-центру  
єдиним телефонним номером безко-
штовного доступу, який суттєво покра-
щить і спростить спілкування між спо-
живачами та операторами кол-центру.

Під час наради, яку проводив Воло-
димир Андрійович Лушкін, йшлося про 
чималу кількість проблем та шляхів ви-
рішення ситуації, у якій сьогодні опи-
нилася уся енергетична система Укра-
їни. У виступі голови Житомирської 
державної адміністрації Сергія Маш-
ковського було висловлено високу 
оцінку злагодженості роботи галузе-
вого міністерства та енергопостачаль-
ної компанії «Житомиробленерго» у 
грудні 2014 року, коли енергосистема 
держави  працювала у надзвичайних 
умовах, спричинених виниклим дефі-
цитом традиційних для українських 
електростанцій енергоносіїв. Голова 
правління ПАТ «ЕК «Житомиробленер-
го» А.В.Левицький підкреслив, що у 
питаннях організації роботи з дотри-
мання граничних рівнів споживання 
електроенергії та потужності спожива-
чами Житомирщини важливу і вкрай 
конструктивну роль виконала обласна 

влада. Позитивним результатом такої 
співпраці стала чітка і ритмічна робота 
усіх підприємств Житомирщини, час-
тина яких перейшла на нові графіки 
роботи, вдало використовуючи мож-
ливості споживання електроенергії у 
періоди так званих «нічних провалів» 
та у часи напівпікового навантажен-
ня в енергосистемі України. Ще одним 
позитивом вище означених зусиль із 
координації та регулювання спожи-
вання електроенергії  підприємства-
ми та організаціями Житомирщини 
стала мінімальна кількість випадків 
так званих «віяльних відключень», які 
добряче дошкуляли наприкінці ми-
нулого року споживачам більшості 
регіонів України. Присутній на нараді 
голова Житомирської обласної ради 
Віталій Француз наголосив на тому, 
що Житомирщина у період підготовки 
до опалювального сезону 2014/2015 
років  відзначилася активним та ефек-
тивним застосуванням енергозберіга-
ючих технологій. Підсумком такої кіль-
камісячної роботи стало переведення 
112 котелень установ, організацій та 
підприємств області на використан-
ня альтернативних видів палива, біль-
шість із яких видобуваються тут же, на 
Житомирщині. 

Особливу увагу під час наради було 
приділено нагальним проблемам, які 
виникають у роботі ПАТ «ЕК «Жито-
миробленерго». За словами голови 
правління компанії Анатолія Левиць-
кого, проблематичною залишається 
ситуація із вирішенням та узгоджен-
ням питань застосування земельного 
законодавства під час реконструкції 
чи будівництва об’єктів енергетичної 
інфраструктури. Громіздка процедура 
узгодження та законодавчого оформ-
лення необхідної для цього докумен-
тації займає тривалий час і помітно  
позначається на ефективності роботи 
енергокомпанії. Так само важливою 
для енергопостачальних компаній 
України проблемою є гармонізація та 
максимальне пришвидшення  про-

цесу перерахунку коштів державного 
бюджету, призначених для компенса-
ції  субсидій для пільгових категорій  
споживачів. Особливої гостроти про-
тягом останніх років набуло питання 
перегляду стандартів та нормативів у 
напрямі збільшення площ охоронних 
зон та лісових просік, які облаштову-
ються уздовж ліній електропередачі. 
Енергетики Житомирщини, територія 
якої має найбільші площі лісових маси-
вів в Україні, особливо  потерпають від 
наслідків руйнувань, які спричиняють-
ся падінням значної кількості дерев на 
лінії електропередачі під час стихійних 
явищ.

Заступник міністра енергетики та 
вугільної промисловості України, під-
сумовуючи роботу наради у Житомирі, 
висловив високу оцінку злагодженої 
роботи обласної влади та колекти-
ву ПАТ «ЕК «Житомиробленерго», які 
фактично продемонстрували зразко-
ву організацію та координацію зусиль 
стосовно граничного дотримання 
встановлених лімітів споживання 
електроенергії. Схвальну оцінку Олек-
сандр Светелік висловив на адресу фа-
хівців інформаційно-консультаційного 
центру та кол-центру ПАТ «ЕК «Жито-
миробленерго», які забезпечують ви-
сокий рівень виробничої культури та 
комфортного сервісу у стосунках зі 
споживачами електроенергії, а також 
сприяють запровадженню високих 
стандартів обслуговування  у серед-
овищі споживачів інших комунальних 
послуг. Звісно, відповідаючи на запи-
тання учасників наради, а також – при-
сутніх на ній журналістів, О.Д.Светелік  
детально ознайомив житомирян із 
тими законодавчими ініціативами та 
стратегічними завданнями, які зумов-
лені необхідністю проведення  ініці-
йованих парламентом та Урядом Укра-
їни реформ, а також складнощами 
військово-політичного характеру, що 
позначилися на умовах роботи енер-
гетичної галузі України.

Віктор Торенко

У сім’ ю електромонтера Наро-
дицького РЕМ  Сергія Савенка при-
йшла біда – тяжку хворобу виявлено 
у його трирічного сина Олександра. 

Для лікування маленького хлопчи-
ка, у якого виявлено гострий лімфо-
бластний лейкоз,  доведеться засто-
совувати кілька сеансів хіміотерапії. 
Звісно, лікування коштує немалих 
коштів, а тому ми звертаємось до  
усього колективу ПАТ «ЕК «Жито-
миробленерго» надати посильну 
допомогу Сашкові Савенку. Ми нео-
дноразово допомагали нашим ко-
легам у скрутних ситуаціях і віримо, 
що за нашої участі життя дитини із 
Народич можна врятувати. Не зали-
шимо Олександра та його сім’ю на-
одинці із бідою. Допоможемо і вря-
туємо!

Допоможемо і врятуємо!
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Футбольний «підкат» для «Енергії» 
спричинила хвороба

Узимку головні події спортивного 
життя Житомирщини зосереджені на-
вколо матчів відкритої першості Жи-
томира з футзалу. Щотижня у суботу 
та неділю команди вищої ліги першо-
сті проводять поєдинки, аби 6 берез-
ня 2015 року визначити  перемож-
ця чемпіонату та його призерів. До 
складу десяти найсильніших команд 
вищої ліги входять два колективи, які 
представляють енергетичну галузь 
Житомирщини. ПАТ «ЕК «Житомир-
обленерго» представлене досвідче-
ною та титулованою командою «Енер-
гія», а  спортивну честь підприємства 
Житомирських магістральних мереж 
захищає команда «Промінь».

У кожної із команд-учасниць 
позаду залишилось по шість поєдин-
ків, а одноосібним лідером відкрито-
го чемпіонату Житомира  став «Про-
мінь», футболісти якого  виграли усі 
проведені матчі. Натомість «Енер-
гія» має гірші показники, отримавши 
у шести зустрічах чотири перемоги 
та зазнавши двох поразок. Причому, 
якщо перша поразка «Енергії» від ко-
манди «Візаж» із рахунком 0 : 2 була 
отримана за умов практично рівної 
боротьби, однак «рекламістам» по-
сміхнулася спортивна удача. А ось 
поразка «Енергії», якої команда зазна-
ла від «Атлета» із рахунком 1 : 3  у грі 
від 15 лютого 2015 року, є прикрою та 
зумовленою зовсім не спортивними 
причинами. Річ у тім, що напередодні 
матчу із «Атлетом» у складі «Енергії» 
виявилися хворими одразу п’ятеро 
гравців основного складу. Четвір-
ку гравців «Енергії» у складі Лисюка, 
Єлісєєва, Слюсара та Добровінсько-
го взагалі можна вважати головною 
«ударною» та «забивною» силою ко-
манди. І усі, вище зазначені гравці, гру 
із «Атлетом» пропускали через хво-
робу. І навіть за таких умов команда 
під керівництвом Миколи Подраного 
тривалий час володіла ініціативою. 
Більше того, «Енергія» відкрила ра-
хунок вже на 6-й хвилині, а суперни-
ки змогли встановити рівновагу аж у 
другій половині першого тайму. Утім, 
за сорок секунд  до перерви «Енер-
гія» отримує другий гол у свої ворота, 
а тому у другому таймі наші «енер-
гетики»  одразу кинулись рятувати 
долю поєдинку. Однак відчувалося, 

що по суті резервний склад «Енергії» 
не має тих аргументів, які дозволи-
ли б хоча б зрівняти рахунок. Більше 
того, «енергетики», йдучи у рішучий 
наступ, пропускали вкрай небезпечні 
випади суперника. Один із них завер-
шився третім забитим у ворота «Енер-
гії» голом. Як після цього не старали-
ся футболісти «Енергії» сквитати хоча 
б один гол, але їм цього не вдалося. 
Зрештою, гра так і завершилася із ра-
хунком 1: 3, а друга поразка у чемпі-
онаті ускладнила шанси «Енергії» не 
лише на чемпіонський титул, але й на 
те, щоб потрапити у число призерів 
першості. Отже, відтепер кожна на-
ступна  гра для «Енергії» матиме, по 
суті, вирішальне значення. Тим паче, 
що вже найближчої суботи, 21 лютого 
2015 року, відбудеться так зване  жи-
томирське енергетичне «дербі», коли 
«Енергія» зустрічатиметься із «Про-
менем», який, як зазначалося вище, 
лідирує у чемпіонаті. Щодо цього по-
єдинку думки футбольних фахівців 
сходяться на тому, що результат матчу 
«Енергія» - «Промінь» стане визна-
чальним для підсумків цьогорічно-
го чемпіонату Житомира із фут залу. 
Щодо шансів обох «енергетичних»  
команд  на виграш у суботній грі 21 
лютого, то тут помітно сильнішими 
видаються гравці «Променя». Знову 
ж таки, «Енергія» зазнала потужно-
го удару від епідемії грипу і швидко 
гравці команди ПАТ «ЕК «Житомиро-
бленерго» набрати своїх кращих ігро-
вих кондицій не в змозі. Поєдинок із 
«Атлетом» довів, що на весь поєдинок 
того складу гравців, який залишився 
у розпорядженні Миколи Подраного, 
просто-напросто не вистачає. Ну, а 
«Промінь» поки що зберігає свій най-
сильніший склад і тому претендує у 
чемпіонаті на найвищу сходинку.

Про підсумки чемпіонату Жито-
мира ми повідомимо у наступному 
виході нашої газети, а принагідно 
додамо про те, що нинішній чемпі-
онат «Енергія» використовує як під-
готовчий період до одного із найвід-
повідальніших турнірів нинішнього 
сезону – чемпіонату колективів енер-
гопостачальних компаній, що входять 
до холдінгу «ВС «Енерджі Інтернейшнл 
Україна». Чемпіонат має проходити у 
квітні 2015 року, а тому час для підго-
товки до нього ще є.

Віктор Єрофєєв 

На допомогу пораненому воїну 
відгукнувся увесь колектив. Не 
вперше працівники ПАТ «ЕК «Жито-
миробленерго» допомагають під-
розділам Збройних Сил України, 
які ведуть бої у зоні АТО. Та цього 
разу заклик  про допомогу стосу-
вався свого колеги. Електромонтер 
Брусилівського РЕМ Павло Козлюк, 
мобілізований до війська влітку 
2014-го року, отримав важкі пора-
нення під час боїв за Донецький 
аеропорт. 22-річний хлопець уже 
переніс кілька складних операцій, 
а попереду – нові.  Для  тривалого 
лікування та реабілітації воїн по-
требує чималих коштів. У колек-
тиві Брусилівського РЕМ було зі-
брано 6,5 тисяч гривень, а далі до 
збору коштів долучилися праців-
ники усіх підрозділів ПАТ «ЕК «Жи-
томироблненерго». Зокрема, Прав-
ління компанії ухвалило рішення 

про перерахунок на потреби для 
лікування Павла Козлюка 10 тисяч 
гривень, а загалом працівники ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго» вже у 
січні 2015 року передали  на ліку-
вання пораненого воїна майже 85 
тисяч гривень. Мати Павла Козлю-
ка висловила сердечну вдячність 
кожному колезі свого сина за ви-
явлену небайдужість та солідарну 
допомогу у біді, яка торкнулася їх 
сім’ї. Ну, а колектив, у якому Павло 
Козлюк працював перед мобілізаці-
єю до ЗСУ, із нетерпінням чекає на 
покращення здоров’я поранено-
го та на його цілковите одужання. 
Водночас, у колективі ПАТ «ЕК» Жи-
томиробленерго» із нетерпінням 
чекають на мир у державі та по-
вернення додому усіх 26 колег, які 
сьогодні захищають незалежність 
України у зоні АТО.

Вл.інф.

У день святого Миколая най-
більша увага дорослих адресо-
вана дітям. Особливо тим, які із 
певних причин опинилися без 
батьківської опіки та піклування. 
Протягом 19 грудня 2014 року, 
коли дітвора особливо нетерп-
ляче чекала на подарунки – «ми-
колайчики», представники ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго» при-
були одразу до трьох дитячих 
установ Житомирщини. Зокре-
ма – до Денишівського навчаль-
но-реабілітаційного дитячого 
будинку, до колективу Тетерів-
ського  дитячого будинку-інтер-
нату, а також до малечі із дитя-
чого центру «Віра.Надія.Любов», 
який уже майже два десятиріч-

чя функціонує у Коростені. До 
Денишів енергетики достави-
ли дитячий одяг та подарункові 
набори із кондитерськими ви-
робами для усіх 80-х дітей, які 
виховуються у цьому закладі. 
Звісно, дітвора віддячила гостям 
зворушливим  концертом та за-
просила дорослих до хороводу 
навколо ялинки. Для вихованців 
Тетерівського будинку-інтернату 
енергетики подарували «на Ми-
колая»  телевізор та 90 подарун-
ків із солодощами. А тридцятьом 
діткам із центру «Віра.Надія.
Любов» гості  вручили продукти 
до святкового столу та, звісно ж 
– очікувані солодощі.

Вл.інф.

Колезі допомагали усім 
колективом

Щоб там не було, а Миколай 
до дітвори має завітати

Злагодженість і координація влади та енергетиків 
Житомирщини визнані взірцевими

Футбольний «підкат» 
для «Енергії» спричинила 

хвороба

(до пiдсумкiв перебування в областi заступника мiнiстра енергетики та вугiльної промисловостi України О.Д.Светелiка)
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Фінальна частина змагань 
бригад енергозбутових під-
розділів ПАТ «ЕК «Житомир-
обленерго» проходила на-
передодні відзначення Дня 
енергетика. Отож, усі учас-
ники, які прибули 19 грудня 
2014 року до учбово-кур-
сового комбінату компанії, 
прагнули своїми результа-
тами якнайкраще відзначи-
ти своє професійне свято. 
Варто відзначити, що кожен 
із учасників фіналу пройшов 
складний і суворий відбір у 
ході напередодні проведе-
них зональних змагань. 

Фінал за участі енер-
гозбутових бригад Попіль-
нянського, Зарічанського, 
Овруцького, Черврноармій-
ського та Житомирського 
РЕМ пройшов у дуже напру-
женій боротьбі і визначити 
очевидного фаворита, так 
само як і відвертого аутсай-
дера змагань, тривалий час 
було взагалі неможливо. І 
хоча майбутній переможець 
(команда Житомирського 
РЕМ) і продемонструвала 
найкращий результат у чо-
тирьох із шести видів зма-
гальної програми,  але ж і 
суперники  житомирян на 
кожному із етапів, якщо 
й відставали, то лише на 

кілька балів. Зрештою, жи-
томиряни виявилися най-
сильнішими, за що у під-
сумку й отримали звання 
«Краща бригада енергозбу-
ту ПАТ «ЕК «Житомиробле-
нерго» 2014 року». А пер-
сональні вітання на свою 
адресу надвечір 19 грудня 
2014 року отримали: вико-
нуюча обов’язки заступника 
директора з енергонагляду 
Житомирського РЕМ Тетяна 
Єщенко, старший майстер 
дільниці із обслуговування 
приладів обліку Євген Де-
нисюк, інспектор енергона-
гляду Володимир Годлюк, 
електромонтер енергона-
гляду Богдан Давиденко та 
контролер енергозбутово-
го підрозділу Олена Бояр-
чук. Таким чином, бригада 
енергозбутовиків Житомир-
ського РЕМ посіла підсумко-
ве перше місце, отримавши 
перехідний кубок, грошову 
премію у розмірі 6000 грн., 
а також головний приз зма-
гань – автомобіль «Фіат». 
Окрім того, кожен член ко-
манди-чемпіона буде удо-
стоєний щомісячного премі-
ювання у 2015 році за умови 
не допущення порушень ПБ, 
ПТЕ та виробничої дисци-
пліни.

Друге місце за резуль-
татами фіналу посіла бри-
гада Зарічанського РЕМ, 
яка другий рік поспіль до-
сягла достатньо високого 
результату, демонструю-
чи стабільність своїх зма-
гальних виступів.  А третю 
сходинку у фіналі зайняли 
енергозбутовики із Чер-
воноармійська. Утім, за 
словами комерційного ди-
ректора ПАТ «ЕК «Житоми-
робленерго» О.Г.Самчука, 
кожна із команд-учасниць 
фінальної пульки змагань 
бригад енергозбутових 
підрозділів продемонстру-
вала високий рівень про-

фесійної майстерності, 
вміння застосування здо-
бутих знань у ході вико-
нання непростих завдань, 
а найважливішим підсум-
ком фіналу став досвід 
кожного із його учасників. 
Водночас, більшість членів 
суддівської бригади, яка 
обслуговувала змагання 19 
грудня 2014 року, висло-
вили переконання у тому, 
що рівень майстернос-
ті бригад енергозбутових 
підрозділів відчутно зріс 
у порівнянні із подібни-
ми змаганнями минулих 
років. 

Віктор Першко

ПЕРШИМИ НОВОСЕЛАМИ 2015 РОКУ СТАЛИ «МАГІСТРАЛЬНІ» 
ЕНЕРГЕТИКИ КОРОСТЕНЯ

ЧЕМПІОНСЬКИЙ «ФІАТ» ТА ПЕРЕХІДНИЙ КУБОК У ЗМАГАННЯХ 
«ЗБУТОВИКІВ» ЗАЛИШИЛИСЯ У ЖИТОМИРІ

Одразу після завершен-
ня новорічно-різдвяної пори 
Житомирщина відзначилася 
відкриттям важливого ви-
робничого об’єкту. Січень 
2015 року став знаменним 
для колективу підприємства 
Житомирських магістральних 
мереж. Колектив Коростен-
ської  дільниці служби пові-
тряних ліній Житомирських 
МЕМ 24 січня 2015 року офі-

ційно вселився у новозбу-
довані приміщення ремонт-
но-експлуатаційного пункту 
(РЕП). Розпочате ще влітку 
2012 року будівництво сучас-
ної бази для обслуговування 
ділянки повітряних ліній 750 
кВ від Рівненської АЕС до ПС 
«Київська» у межах Житомир-
ської області у грудні 2014 
року було успішно заверше-
не. На площі 0,4 га відтепер 

розташована надсучасна тех-
нічна база, оснащена май-
стернями, боксами для збе-
рігання техніки, апаратною 
зв’язку та побутовими кімна-
тами для персоналу дільниці. 

Розпочав урочисту цере-
монію відкриття нової ви-
робничої бази директор 
Центральної  енергетичної 
системи ДП «НЕК «Укренерго» 
Анатолій Ходаківський, який 
розповів  учасникам святко-
вого дійства про те, яку важ-
ливу роль має виконувати 
колектив Коростенської діль-
ниці служби повітряних ліній 
Житомирських МЕМ в умовах 
побудови стратегічно важли-
вої для держави лінії електро-
передачі 750 кВ, що з’єднає 
Рівненську АЕС із найпотуж-
нішою підстанцією централь-
ної частини України – ПС 750 
кВ «Київська». Анатолій Мико-
лайович сповістив присутнім 
на урочистостях працівникам 
та запрошенихм гостям  про 
те, що наразі вже змонтова-
но та встановлено біля 97% 
опор, які мають стати осно-
вою потужної електромагі-
стралі від Кузнецовська до 
Макарова. А до кінця 2015 
року обидві електромагістра-
лі, які з’єднають Хмельниць-
ку та Рівненську АЕС з цен-
тральним регіоном України, 
будуть готові до експлуатації. 
Тут же А.М.Ходаківський роз-
повів, що зовсім незабаром 
розпочнеться споруджен-
ня ще одного ремонтно-екс-
плуатаційного пункту Жи-
томирських МЕМ, який буде 

розташований у Новограді – 
Волинському.

Надалі слово мав А.В. 
Солтис – директор Коростен-
ського РЕМ, виробнича база 
якого розташована поряд із 
новозбудованою та зразково 
облаштованою територією 
РЕП. Він побажав сусідам – 
магістральникам чудових ви-
робничих результатів, а потім 
зачитав привітання колективу 
Житомирських МЕМ від голови 
правління ПАТ «ЕК «Житоми-
робленерго» А.В. Левицького. 
Привітав новоселів-енерге-
тиків і міський голова Корос-
теня Володимир Москаленко. 
Він, зокрема, зауважив, що но-
возбудована база РЕП стане 
окрасою міста, яке має гарну 
традицію щорічних промис-
лових новобудов навіть за ни-
нішніх, складних для держави 
часів. Звісно, найприємнішою 
частиною урочистої церемо-
нії відкриття новозбудовано-
го РЕП стало нагородження 
будівельників, підрядників 
та працівників, які долучили-

ся до монтажу устаткування 
важливого енергетичного 
об’єкту, доклавши значних 
зусиль для  того, щоб у Корос-
тені з’явився найсучасніший 
енергетичний об’єкт.

Згодом, після традицій-
ного і символічного процесу 
перерізання стрічки, дирек-
тор Житомирських МЕМ Юрій 
Левицький та старший май-
стер Коростенської дільни-
ці служби ПЛ Житомирських 
МЕМ Леонід Баранівський 
провели ознайомчу екскурсію 
приміщеннями новобудови, 
продемонструвавши нове та 
сучасне устаткування ремонт-
но-експлуатаційного пункту. 
Кожен із працівників колек-
тиву Коростенськоїдільниці 
намагався розповісти про те, 
як поліпшились умови їх важ-
ливої роботи. Звісно, у них 
– у водіїв, у електромонтерів 
настрій того дня був найкра-
щий і найпіднесеніший. Адже 
умови праці відтепер мають 
виключно зразкові стандарти.

Віктор Радчук

Іван Хотійович Хоменко вже давно 
вважається легендою не лише у Ново-
граді-Волинському, але й загалом, у 
масштабах усієї Житомирщини. Ми пе-
реконалися, що кожна зустріч із Іваном 
Хоменком може стати джерелом не 
лише спогадів, але й цікавих деталей 
та фактів, які дають змогу краще зрозу-
міти велич та значення праці поколін-
ня ветеранів житомирської енергети-
ки. Кожен, хто познайомився, або вже 
давно знає майже 83-літнього ветерана, 
обов’язково відзначить його дивовижну 
пам’ять, у якій неймовірно чітко та яскра-
во зафіксовані цілі сторінки незвичайної 
біографії. Важко збагнути, як у свої по-
важні роки Іван Хотійович встигає йти у 
ногу із життям. Він прекрасно поінфор-
мований щодо усіх виробничих подій у 
його рідному Новоград-Волинському 
РЕМ, але й новини, так би мовити, гло-
бального рівня, у нього – на особливому 
«контролі». Причому, в оцінці нинішньо-
го суспільно-політичного життя країни 
сивочолий ветеран демонструє абсо-
лютну обізнаність та поінформованість. 
І знову ж таки, він дивовижно сучас-
ний! Під час нашої із ним розмови Іван 
Хотійович каже, що й «за телевізором, 
і «по радіо» слідкує за новинами, але й 
не забуває читати. Показує свій черго-
вий «бестселер» - «Історію України-Русі» 
Миколи Аркаса, яку зазвичай сьогодні 
читають серйозні дослідники та викла-
дачі.  Але нас цікавило інше питання: як і 
коли у хлопця із села Кропивні з’явився 
інтерес до електрики, а потім – і до на-
вчання загалом. Іван Хотійович тут же 
згадує своїх дідів, а потім і учителів усіх 
шкіл, де він навчався – у Кропивні, Бро-
никах та Несолоні. Каже, що вже у сьо-
мому класі зумів самостійно змайструва-
ти детекторний радіоприймач, а потім, 
коли поліську молодь мобілізовували 
на новобудови Донбасу, став помічни-
ком електромонтера на металургійно-
му комбінаті у Донецьку. Згодом, коли 
юнака призвали на службу до війська, 
майже рік навчався мистецтву радіоло-
кації.  Навчався добре, бо саме його у 
1952-му році направили нести бойове 
чергування у район найбільшого вій-
ськового конфлікту, який тривав на той 
час на Корейському півострові. Радян-
ські війська під виглядом китайських 
«спеців» допомагали корейцям захища-
тися від потужніих ударів американської 
авіації. Двадцять два місяці корейсько-
го перебування в окопах та землянках 
стали для І.Х.Хоменка важливим життє-

вим рубежем, адже неодноразово саме 
там він перебував на межі життя і смерті. 
Не уникнув важкого поранення, після 
якого все ж таки повернувся до війська, 
хоча війна, про яку тоді говорили скупо 
і фрагментарно, вже наближалася до 
кінця. У 1954 році Іван Хоменко демобі-
лізувався і через кілька місяців влашту-
вався працювати інструктором в учи-
лищі морської авіації, яке у 50-х роках 
минулого століття базувалося у Ново-
граді-Волинському. Тепер  недавній 
воїн уже сам навчав курсантів знанням 

у галузі електротехніки. Пізніше,у 1956 
році, училище вирішили передислоку-
вати із Новограда-Волинського, а перед  
Іваном Хотійовичем  постав вибір: або 
їхати знову на Донбас, звідкіля сипали-
ся запрошення на роботу із гарними на 
той час заробітками, або ж залишатися 
вдома. Місцевий патріотизм зрештою 
взяв гору і у серпні 1956 року Іван Хомен-
ко розпочав свою півстолітню стежку на 
ниві місцевої електроенергетики. Розпо-
чинав із посади електромонтера елек-
троцеху Новоград-Волинської електро-
станції, але вже за рік йому доручили 
відповідальне завдання – організувати 
роботу майстерні з ремонту електро-
вимірювальних та теплових  приладів. І 
водночас Іван Хоменко продовжує на-
вчатися,  обравши для себе Всесоюзний 
заочний технікум вимірювань, який зна-
ходився в Одесі. Створена за його участі 
майстерня бездоганно працювала, а 
Івану Хотійовичу, який уже працював 
майстром, запропонували створити пе-
ресувну електротехнічну лабораторію 
із випробування електроустановок та 

пошуку пошкоджень у кабельних лінях 
електромережі. Та лабораторія, яку Іван 
Хоменко самостійно проектував і мон-
тував, пережила багато реконструкцій 
та вдосконалень, більшість яких вносив 
її творець та конструктор. Спочатку 
«базою» для пересування лабораторії 
був автомобіль, потім – автобус, згодом 
– ще одна автівка. Знали  про майстер-
ність  І.Х.Хоменка не лише у Новограді-
Волинському, але й у сусідніх районах, 
куди Івана Хотійовича разом із його ла-
бораторією «на колесах» неодноразово 
запрошували для усунення найскладні-
ших несправностей. Його дивовижний 
талант точно віднаходити місця пошко-
джень у лініях кабельних електромереж 
і досі оповитий цікавими, а іноді й леген-

дарними історіями. Сам Іван Хотійович 
не вельми охоче розповідає про тонко-
щі свого виробничого мистецтва, однак 
зауважує важливу деталь: «Якщо я давав 
слово, то завжди його тримав. Це й було 
запорукою обов’язковості виконання 
поставлених переді мною завдань».

Окремою сторінкою життєво-ви-
робничої біографії І.Х.Хоменка є його 
взаємостосунки із колегами. Ветеран 
розповідає, що колектив Новоград-Во-
линського РЕМ у часи його молодості 
був надзвичайно дружним та згуртова-
ним. Лише той факт, що у 1964 році там 
працювали 57 комуністів-фронтовиків, 
означав дуже багато, адже авторитет 
партійців треба було постійно підтвер-
джувати бездоганними результатами. 
Саме тоді, у 1964-му, Івану Хотійовичу 
довірили виборну посаду секретаря 
парткому. Жодного натяку на приві-
леї чи слабинки у роботі така посада не 
давала. Більше того, колектив РЕМ часто 
займав принципову позицію стосовно 
кадрових призначень, які надходили 
з боку місцевого партійного керівни-

цтва. Скажімо, у ситуації, коли  місцева 
влада наполегливо «рекомендувала» 
на посаду директора РЕМ колишньо-
го керівника одного із заводів у Ново-
граді-Волинському, колектив енерге-
тиків на чолі із партбюро (звісно ж, яке 
очолював на той час Іван Хоменко) ви-
словили своє негативне ставлення до 
такого призначення. Сам Іван Хотійович 
згадує, що було складно  протидіяти на-
становам та рекомендаціям «зверху», 
однак свою позицію колектив РЕМ таки 
відстояв. Що таке честь і принциповість 
у щоденній роботі, Іван Хоменко добре 
знав і ніколи не забував, а тому цілком 
логічним видається ще один факт його 
життєвого шляху: двадцять років підряд 
обирали Івана Хотійовича керівником 
партійної організації РЕМ. І ніяких пільг, 
нагород та переваг він ніколи не шукав, 
натомість завжди вимагав конструктиву, 
професійного та відповідального став-
лення до своїх виробничих обов’язків. 
Серед нагород, яких за своє життя був 
удостоєний Іван Хоменко – медаль «За 
трудову доблесть», а також орден китай-
сько-радянської дружби, який нагадує 
ветеранові про той далекий, більше як 
півторарічний період «корейського від-
рядження».

У Новограді-Волинському його 
знають тисячі людей. Знають  його прин-
циповість, виняткову працездатність, 
постійне бажання щось вдосконалити, 
поліпшити, запропонувати. Тут і досі 
згадують, як у 1984 році Іван Хотійович 
разом зі своїми колегами активно на-
полягав на тому, аби керівники міста та 
району домагалися побудови ще однієї 
потужної підстанції, оскільки потуж-
ностей збудованої на західній околиці 
Звягеля ПС 110 кВ для розвитку еконо-
міки регіону було недостатньо.  У місті, 
у колективі, де Іван Хотійович  працю-
вав повних 44 роки, і досі захоплюються 
його невтомною вдачею, його ерудиці-
єю та завзятістю. Його життєва стежка 
виявилася дуже нелегкою, адже окрім 
складного  воєнного дитинства, окрім 
тяжкого поранення під час «корейсько-
го відрядження», він переніс і пере-
жив два інфаркти. Проте звик йти далі, 
працював, ростив трійко діток, плекав 
садок. Можна довго розмірковувати 
про мотиви та джерела такої дивовиж-
ної енергії та любові до життя у Івана 
Хотійовича Хоменка, але те, що він за-
служив людської пошани, подяки та гли-
бокої поваги земляків – це безперечно. 
Ветеран і досі у строю! Охоче і залюбки 
приходить до рідного РЕМ, живе його 
проблемами і здобутками. І дай Боже 
йому здоров’я  та  ще багатьох років 
життя.

Віктор Першко

19 грудня 2014 року у мікрорайо-
ні  міста Бердичева із назвою «Чер-
вона Гора» чимало людей зібралися 
біля приміщення, прикрашеного 
різнокольоровими кульками. Під 
супровід  лапатого снігу  тут відбу-
лася церемонія відкриття нового 
інформаційно-консультаційного 
пункту Бердичівського РЕМ. Новий 
пункт став дванадцятим за ліком 
серед відкритих на Житомирщи-
ні інформаційно-консультаційних 
пунктів ПАТ «ЕК «Житомиробленерго». 

Відкритий 19 грудня 2014 року 
заклад суттєво покращить умови 
сплати за спожиту електроенергію 
багатьом мешканцям Бердичева, 
адже тут, на Червоній Горі, зруч-
ностями нового інформаційно-
консультаційного пункту зможуть 
належним чином скористатися до 
третини усіх споживачів Бердичів-
ського РЕМ. Реконструкція та пере-
оснащення приміщення,  у якому 
відтепер розмістився інформацій-
но-консультаційний пункт, перед-

бачила максимум зручностей як 
для персоналу, який тут працюва-
тиме, так і для споживачів, які від-
відуватимуть відкритий заклад. Уже 
у перший день своєї роботи відвід-
увачі інформаційно-консультацій-
ного пункту були приємно вражені 
вишуканістю  створеного тут серві-
су, який став приємним сюрпризом  
для споживачів –бердичівлян.

Вл.інф.

НОВОЮ ОКРАСОЮ ЧЕРВОНОЇ ГОРИ  СТАВ 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЇНИЙ ПУНКТ

ІВАН ХОМЕНКО – ЖИВА ЛЕГЕНДА 
ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

У Житомирі поява ще одного  об’єкту 
енергетичної інфраструктури поблизу  
оптового ринку на вулиці Малинський 
та поряд із маркетом «Метро» особли-
вого ажіотажу чи хоча б підвищеної 
уваги не викликала. Йдеться про збу-
дований упродовж  2013/2014 років 
РП-60, який суттєво покращив поста-
чання енергетичних потужностей з пів-
нічної окраїни обласного центру, від 
розташованої тут ПС 110/35 кВ «АЗЧ»,  
до центральної частини Житомира.  
Окрім розташованого модуля із високо-
технологічним обладнанням польсько-
го виробництва, які  відтепер називати-
муться РП-60, енергетики змонтували 
та проклали  між  підстанцією «АЗЧ» та 
новозбудованим об’єктом дві потужні 
кабельні лінії.

Сам процес спорудження РП-60 на-
чебто  нічим визначним чи особливим 
не відзначався. Так, технічна дирекція 
ПАТ «ЕК «Житомиренерго» давно вино-
шувала плани  забезпечення надійного 
енергопостачання  центральної части-
ни Житомира за рахунок потужностей 

ПС 110/35кВ «АЗЧ». Відтак, завдяки на-
полегливості тодішнього технічного ди-
ректора ПАТ «ЕК»Житомиробленерго» 
Юрія Павловського, у 2013 році й роз-
почалося будівництво нового РП-60. 
Устаткування та конструкції  для побу-
дови розподільчого пункту довелося 
встановлювати за допомогою надпо-
тужного  автокрана, здатного піднімати 
вантажі до 100 тонн. Восени 2014 року 
будівництво та монтаж нового об’єкту 
було завершено та введено у експлуа-
тацію.

Вл.інф.

РП-60:  ВАЖЛИВИЙ КРОК ДО ПІДВИЩЕННЯ 
НАДІЙНОСТІ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТОМИРА



Фінальна частина змагань 
бригад енергозбутових під-
розділів ПАТ «ЕК «Житомир-
обленерго» проходила на-
передодні відзначення Дня 
енергетика. Отож, усі учас-
ники, які прибули 19 грудня 
2014 року до учбово-кур-
сового комбінату компанії, 
прагнули своїми результа-
тами якнайкраще відзначи-
ти своє професійне свято. 
Варто відзначити, що кожен 
із учасників фіналу пройшов 
складний і суворий відбір у 
ході напередодні проведе-
них зональних змагань. 

Фінал за участі енер-
гозбутових бригад Попіль-
нянського, Зарічанського, 
Овруцького, Черврноармій-
ського та Житомирського 
РЕМ пройшов у дуже напру-
женій боротьбі і визначити 
очевидного фаворита, так 
само як і відвертого аутсай-
дера змагань, тривалий час 
було взагалі неможливо. І 
хоча майбутній переможець 
(команда Житомирського 
РЕМ) і продемонструвала 
найкращий результат у чо-
тирьох із шести видів зма-
гальної програми,  але ж і 
суперники  житомирян на 
кожному із етапів, якщо 
й відставали, то лише на 

кілька балів. Зрештою, жи-
томиряни виявилися най-
сильнішими, за що у під-
сумку й отримали звання 
«Краща бригада енергозбу-
ту ПАТ «ЕК «Житомиробле-
нерго» 2014 року». А пер-
сональні вітання на свою 
адресу надвечір 19 грудня 
2014 року отримали: вико-
нуюча обов’язки заступника 
директора з енергонагляду 
Житомирського РЕМ Тетяна 
Єщенко, старший майстер 
дільниці із обслуговування 
приладів обліку Євген Де-
нисюк, інспектор енергона-
гляду Володимир Годлюк, 
електромонтер енергона-
гляду Богдан Давиденко та 
контролер енергозбутово-
го підрозділу Олена Бояр-
чук. Таким чином, бригада 
енергозбутовиків Житомир-
ського РЕМ посіла підсумко-
ве перше місце, отримавши 
перехідний кубок, грошову 
премію у розмірі 6000 грн., 
а також головний приз зма-
гань – автомобіль «Фіат». 
Окрім того, кожен член ко-
манди-чемпіона буде удо-
стоєний щомісячного премі-
ювання у 2015 році за умови 
не допущення порушень ПБ, 
ПТЕ та виробничої дисци-
пліни.

Друге місце за резуль-
татами фіналу посіла бри-
гада Зарічанського РЕМ, 
яка другий рік поспіль до-
сягла достатньо високого 
результату, демонструю-
чи стабільність своїх зма-
гальних виступів.  А третю 
сходинку у фіналі зайняли 
енергозбутовики із Чер-
воноармійська. Утім, за 
словами комерційного ди-
ректора ПАТ «ЕК «Житоми-
робленерго» О.Г.Самчука, 
кожна із команд-учасниць 
фінальної пульки змагань 
бригад енергозбутових 
підрозділів продемонстру-
вала високий рівень про-

фесійної майстерності, 
вміння застосування здо-
бутих знань у ході вико-
нання непростих завдань, 
а найважливішим підсум-
ком фіналу став досвід 
кожного із його учасників. 
Водночас, більшість членів 
суддівської бригади, яка 
обслуговувала змагання 19 
грудня 2014 року, висло-
вили переконання у тому, 
що рівень майстернос-
ті бригад енергозбутових 
підрозділів відчутно зріс 
у порівнянні із подібни-
ми змаганнями минулих 
років. 

Віктор Першко

ПЕРШИМИ НОВОСЕЛАМИ 2015 РОКУ СТАЛИ «МАГІСТРАЛЬНІ» 
ЕНЕРГЕТИКИ КОРОСТЕНЯ

ЧЕМПІОНСЬКИЙ «ФІАТ» ТА ПЕРЕХІДНИЙ КУБОК У ЗМАГАННЯХ 
«ЗБУТОВИКІВ» ЗАЛИШИЛИСЯ У ЖИТОМИРІ

Одразу після завершен-
ня новорічно-різдвяної пори 
Житомирщина відзначилася 
відкриттям важливого ви-
робничого об’єкту. Січень 
2015 року став знаменним 
для колективу підприємства 
Житомирських магістральних 
мереж. Колектив Коростен-
ської  дільниці служби пові-
тряних ліній Житомирських 
МЕМ 24 січня 2015 року офі-

ційно вселився у новозбу-
довані приміщення ремонт-
но-експлуатаційного пункту 
(РЕП). Розпочате ще влітку 
2012 року будівництво сучас-
ної бази для обслуговування 
ділянки повітряних ліній 750 
кВ від Рівненської АЕС до ПС 
«Київська» у межах Житомир-
ської області у грудні 2014 
року було успішно заверше-
не. На площі 0,4 га відтепер 

розташована надсучасна тех-
нічна база, оснащена май-
стернями, боксами для збе-
рігання техніки, апаратною 
зв’язку та побутовими кімна-
тами для персоналу дільниці. 

Розпочав урочисту цере-
монію відкриття нової ви-
робничої бази директор 
Центральної  енергетичної 
системи ДП «НЕК «Укренерго» 
Анатолій Ходаківський, який 
розповів  учасникам святко-
вого дійства про те, яку важ-
ливу роль має виконувати 
колектив Коростенської діль-
ниці служби повітряних ліній 
Житомирських МЕМ в умовах 
побудови стратегічно важли-
вої для держави лінії електро-
передачі 750 кВ, що з’єднає 
Рівненську АЕС із найпотуж-
нішою підстанцією централь-
ної частини України – ПС 750 
кВ «Київська». Анатолій Мико-
лайович сповістив присутнім 
на урочистостях працівникам 
та запрошенихм гостям  про 
те, що наразі вже змонтова-
но та встановлено біля 97% 
опор, які мають стати осно-
вою потужної електромагі-
стралі від Кузнецовська до 
Макарова. А до кінця 2015 
року обидві електромагістра-
лі, які з’єднають Хмельниць-
ку та Рівненську АЕС з цен-
тральним регіоном України, 
будуть готові до експлуатації. 
Тут же А.М.Ходаківський роз-
повів, що зовсім незабаром 
розпочнеться споруджен-
ня ще одного ремонтно-екс-
плуатаційного пункту Жи-
томирських МЕМ, який буде 

розташований у Новограді – 
Волинському.

Надалі слово мав А.В. 
Солтис – директор Коростен-
ського РЕМ, виробнича база 
якого розташована поряд із 
новозбудованою та зразково 
облаштованою територією 
РЕП. Він побажав сусідам – 
магістральникам чудових ви-
робничих результатів, а потім 
зачитав привітання колективу 
Житомирських МЕМ від голови 
правління ПАТ «ЕК «Житоми-
робленерго» А.В. Левицького. 
Привітав новоселів-енерге-
тиків і міський голова Корос-
теня Володимир Москаленко. 
Він, зокрема, зауважив, що но-
возбудована база РЕП стане 
окрасою міста, яке має гарну 
традицію щорічних промис-
лових новобудов навіть за ни-
нішніх, складних для держави 
часів. Звісно, найприємнішою 
частиною урочистої церемо-
нії відкриття новозбудовано-
го РЕП стало нагородження 
будівельників, підрядників 
та працівників, які долучили-

ся до монтажу устаткування 
важливого енергетичного 
об’єкту, доклавши значних 
зусиль для  того, щоб у Корос-
тені з’явився найсучасніший 
енергетичний об’єкт.

Згодом, після традицій-
ного і символічного процесу 
перерізання стрічки, дирек-
тор Житомирських МЕМ Юрій 
Левицький та старший май-
стер Коростенської дільни-
ці служби ПЛ Житомирських 
МЕМ Леонід Баранівський 
провели ознайомчу екскурсію 
приміщеннями новобудови, 
продемонструвавши нове та 
сучасне устаткування ремонт-
но-експлуатаційного пункту. 
Кожен із працівників колек-
тиву Коростенськоїдільниці 
намагався розповісти про те, 
як поліпшились умови їх важ-
ливої роботи. Звісно, у них 
– у водіїв, у електромонтерів 
настрій того дня був найкра-
щий і найпіднесеніший. Адже 
умови праці відтепер мають 
виключно зразкові стандарти.

Віктор Радчук

Іван Хотійович Хоменко вже давно 
вважається легендою не лише у Ново-
граді-Волинському, але й загалом, у 
масштабах усієї Житомирщини. Ми пе-
реконалися, що кожна зустріч із Іваном 
Хоменком може стати джерелом не 
лише спогадів, але й цікавих деталей 
та фактів, які дають змогу краще зрозу-
міти велич та значення праці поколін-
ня ветеранів житомирської енергети-
ки. Кожен, хто познайомився, або вже 
давно знає майже 83-літнього ветерана, 
обов’язково відзначить його дивовижну 
пам’ять, у якій неймовірно чітко та яскра-
во зафіксовані цілі сторінки незвичайної 
біографії. Важко збагнути, як у свої по-
важні роки Іван Хотійович встигає йти у 
ногу із життям. Він прекрасно поінфор-
мований щодо усіх виробничих подій у 
його рідному Новоград-Волинському 
РЕМ, але й новини, так би мовити, гло-
бального рівня, у нього – на особливому 
«контролі». Причому, в оцінці нинішньо-
го суспільно-політичного життя країни 
сивочолий ветеран демонструє абсо-
лютну обізнаність та поінформованість. 
І знову ж таки, він дивовижно сучас-
ний! Під час нашої із ним розмови Іван 
Хотійович каже, що й «за телевізором, 
і «по радіо» слідкує за новинами, але й 
не забуває читати. Показує свій черго-
вий «бестселер» - «Історію України-Русі» 
Миколи Аркаса, яку зазвичай сьогодні 
читають серйозні дослідники та викла-
дачі.  Але нас цікавило інше питання: як і 
коли у хлопця із села Кропивні з’явився 
інтерес до електрики, а потім – і до на-
вчання загалом. Іван Хотійович тут же 
згадує своїх дідів, а потім і учителів усіх 
шкіл, де він навчався – у Кропивні, Бро-
никах та Несолоні. Каже, що вже у сьо-
мому класі зумів самостійно змайструва-
ти детекторний радіоприймач, а потім, 
коли поліську молодь мобілізовували 
на новобудови Донбасу, став помічни-
ком електромонтера на металургійно-
му комбінаті у Донецьку. Згодом, коли 
юнака призвали на службу до війська, 
майже рік навчався мистецтву радіоло-
кації.  Навчався добре, бо саме його у 
1952-му році направили нести бойове 
чергування у район найбільшого вій-
ськового конфлікту, який тривав на той 
час на Корейському півострові. Радян-
ські війська під виглядом китайських 
«спеців» допомагали корейцям захища-
тися від потужніих ударів американської 
авіації. Двадцять два місяці корейсько-
го перебування в окопах та землянках 
стали для І.Х.Хоменка важливим життє-

вим рубежем, адже неодноразово саме 
там він перебував на межі життя і смерті. 
Не уникнув важкого поранення, після 
якого все ж таки повернувся до війська, 
хоча війна, про яку тоді говорили скупо 
і фрагментарно, вже наближалася до 
кінця. У 1954 році Іван Хоменко демобі-
лізувався і через кілька місяців влашту-
вався працювати інструктором в учи-
лищі морської авіації, яке у 50-х роках 
минулого століття базувалося у Ново-
граді-Волинському. Тепер  недавній 
воїн уже сам навчав курсантів знанням 

у галузі електротехніки. Пізніше,у 1956 
році, училище вирішили передислоку-
вати із Новограда-Волинського, а перед  
Іваном Хотійовичем  постав вибір: або 
їхати знову на Донбас, звідкіля сипали-
ся запрошення на роботу із гарними на 
той час заробітками, або ж залишатися 
вдома. Місцевий патріотизм зрештою 
взяв гору і у серпні 1956 року Іван Хомен-
ко розпочав свою півстолітню стежку на 
ниві місцевої електроенергетики. Розпо-
чинав із посади електромонтера елек-
троцеху Новоград-Волинської електро-
станції, але вже за рік йому доручили 
відповідальне завдання – організувати 
роботу майстерні з ремонту електро-
вимірювальних та теплових  приладів. І 
водночас Іван Хоменко продовжує на-
вчатися,  обравши для себе Всесоюзний 
заочний технікум вимірювань, який зна-
ходився в Одесі. Створена за його участі 
майстерня бездоганно працювала, а 
Івану Хотійовичу, який уже працював 
майстром, запропонували створити пе-
ресувну електротехнічну лабораторію 
із випробування електроустановок та 

пошуку пошкоджень у кабельних лінях 
електромережі. Та лабораторія, яку Іван 
Хоменко самостійно проектував і мон-
тував, пережила багато реконструкцій 
та вдосконалень, більшість яких вносив 
її творець та конструктор. Спочатку 
«базою» для пересування лабораторії 
був автомобіль, потім – автобус, згодом 
– ще одна автівка. Знали  про майстер-
ність  І.Х.Хоменка не лише у Новограді-
Волинському, але й у сусідніх районах, 
куди Івана Хотійовича разом із його ла-
бораторією «на колесах» неодноразово 
запрошували для усунення найскладні-
ших несправностей. Його дивовижний 
талант точно віднаходити місця пошко-
джень у лініях кабельних електромереж 
і досі оповитий цікавими, а іноді й леген-

дарними історіями. Сам Іван Хотійович 
не вельми охоче розповідає про тонко-
щі свого виробничого мистецтва, однак 
зауважує важливу деталь: «Якщо я давав 
слово, то завжди його тримав. Це й було 
запорукою обов’язковості виконання 
поставлених переді мною завдань».

Окремою сторінкою життєво-ви-
робничої біографії І.Х.Хоменка є його 
взаємостосунки із колегами. Ветеран 
розповідає, що колектив Новоград-Во-
линського РЕМ у часи його молодості 
був надзвичайно дружним та згуртова-
ним. Лише той факт, що у 1964 році там 
працювали 57 комуністів-фронтовиків, 
означав дуже багато, адже авторитет 
партійців треба було постійно підтвер-
джувати бездоганними результатами. 
Саме тоді, у 1964-му, Івану Хотійовичу 
довірили виборну посаду секретаря 
парткому. Жодного натяку на приві-
леї чи слабинки у роботі така посада не 
давала. Більше того, колектив РЕМ часто 
займав принципову позицію стосовно 
кадрових призначень, які надходили 
з боку місцевого партійного керівни-

цтва. Скажімо, у ситуації, коли  місцева 
влада наполегливо «рекомендувала» 
на посаду директора РЕМ колишньо-
го керівника одного із заводів у Ново-
граді-Волинському, колектив енерге-
тиків на чолі із партбюро (звісно ж, яке 
очолював на той час Іван Хоменко) ви-
словили своє негативне ставлення до 
такого призначення. Сам Іван Хотійович 
згадує, що було складно  протидіяти на-
становам та рекомендаціям «зверху», 
однак свою позицію колектив РЕМ таки 
відстояв. Що таке честь і принциповість 
у щоденній роботі, Іван Хоменко добре 
знав і ніколи не забував, а тому цілком 
логічним видається ще один факт його 
життєвого шляху: двадцять років підряд 
обирали Івана Хотійовича керівником 
партійної організації РЕМ. І ніяких пільг, 
нагород та переваг він ніколи не шукав, 
натомість завжди вимагав конструктиву, 
професійного та відповідального став-
лення до своїх виробничих обов’язків. 
Серед нагород, яких за своє життя був 
удостоєний Іван Хоменко – медаль «За 
трудову доблесть», а також орден китай-
сько-радянської дружби, який нагадує 
ветеранові про той далекий, більше як 
півторарічний період «корейського від-
рядження».

У Новограді-Волинському його 
знають тисячі людей. Знають  його прин-
циповість, виняткову працездатність, 
постійне бажання щось вдосконалити, 
поліпшити, запропонувати. Тут і досі 
згадують, як у 1984 році Іван Хотійович 
разом зі своїми колегами активно на-
полягав на тому, аби керівники міста та 
району домагалися побудови ще однієї 
потужної підстанції, оскільки потуж-
ностей збудованої на західній околиці 
Звягеля ПС 110 кВ для розвитку еконо-
міки регіону було недостатньо.  У місті, 
у колективі, де Іван Хотійович  працю-
вав повних 44 роки, і досі захоплюються 
його невтомною вдачею, його ерудиці-
єю та завзятістю. Його життєва стежка 
виявилася дуже нелегкою, адже окрім 
складного  воєнного дитинства, окрім 
тяжкого поранення під час «корейсько-
го відрядження», він переніс і пере-
жив два інфаркти. Проте звик йти далі, 
працював, ростив трійко діток, плекав 
садок. Можна довго розмірковувати 
про мотиви та джерела такої дивовиж-
ної енергії та любові до життя у Івана 
Хотійовича Хоменка, але те, що він за-
служив людської пошани, подяки та гли-
бокої поваги земляків – це безперечно. 
Ветеран і досі у строю! Охоче і залюбки 
приходить до рідного РЕМ, живе його 
проблемами і здобутками. І дай Боже 
йому здоров’я  та  ще багатьох років 
життя.

Віктор Першко

19 грудня 2014 року у мікрорайо-
ні  міста Бердичева із назвою «Чер-
вона Гора» чимало людей зібралися 
біля приміщення, прикрашеного 
різнокольоровими кульками. Під 
супровід  лапатого снігу  тут відбу-
лася церемонія відкриття нового 
інформаційно-консультаційного 
пункту Бердичівського РЕМ. Новий 
пункт став дванадцятим за ліком 
серед відкритих на Житомирщи-
ні інформаційно-консультаційних 
пунктів ПАТ «ЕК «Житомиробленерго». 

Відкритий 19 грудня 2014 року 
заклад суттєво покращить умови 
сплати за спожиту електроенергію 
багатьом мешканцям Бердичева, 
адже тут, на Червоній Горі, зруч-
ностями нового інформаційно-
консультаційного пункту зможуть 
належним чином скористатися до 
третини усіх споживачів Бердичів-
ського РЕМ. Реконструкція та пере-
оснащення приміщення,  у якому 
відтепер розмістився інформацій-
но-консультаційний пункт, перед-

бачила максимум зручностей як 
для персоналу, який тут працюва-
тиме, так і для споживачів, які від-
відуватимуть відкритий заклад. Уже 
у перший день своєї роботи відвід-
увачі інформаційно-консультацій-
ного пункту були приємно вражені 
вишуканістю  створеного тут серві-
су, який став приємним сюрпризом  
для споживачів –бердичівлян.

Вл.інф.

НОВОЮ ОКРАСОЮ ЧЕРВОНОЇ ГОРИ  СТАВ 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЇНИЙ ПУНКТ

ІВАН ХОМЕНКО – ЖИВА ЛЕГЕНДА 
ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

У Житомирі поява ще одного  об’єкту 
енергетичної інфраструктури поблизу  
оптового ринку на вулиці Малинський 
та поряд із маркетом «Метро» особли-
вого ажіотажу чи хоча б підвищеної 
уваги не викликала. Йдеться про збу-
дований упродовж  2013/2014 років 
РП-60, який суттєво покращив поста-
чання енергетичних потужностей з пів-
нічної окраїни обласного центру, від 
розташованої тут ПС 110/35 кВ «АЗЧ»,  
до центральної частини Житомира.  
Окрім розташованого модуля із високо-
технологічним обладнанням польсько-
го виробництва, які  відтепер називати-
муться РП-60, енергетики змонтували 
та проклали  між  підстанцією «АЗЧ» та 
новозбудованим об’єктом дві потужні 
кабельні лінії.

Сам процес спорудження РП-60 на-
чебто  нічим визначним чи особливим 
не відзначався. Так, технічна дирекція 
ПАТ «ЕК «Житомиренерго» давно вино-
шувала плани  забезпечення надійного 
енергопостачання  центральної части-
ни Житомира за рахунок потужностей 

ПС 110/35кВ «АЗЧ». Відтак, завдяки на-
полегливості тодішнього технічного ди-
ректора ПАТ «ЕК»Житомиробленерго» 
Юрія Павловського, у 2013 році й роз-
почалося будівництво нового РП-60. 
Устаткування та конструкції  для побу-
дови розподільчого пункту довелося 
встановлювати за допомогою надпо-
тужного  автокрана, здатного піднімати 
вантажі до 100 тонн. Восени 2014 року 
будівництво та монтаж нового об’єкту 
було завершено та введено у експлуа-
тацію.

Вл.інф.

РП-60:  ВАЖЛИВИЙ КРОК ДО ПІДВИЩЕННЯ 
НАДІЙНОСТІ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТОМИРА
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Ю.С. Павловський

Приїзд до Житомира заступника 
міністра енергетики та вугільної про-
мисловості України Олександра Свете-
ліка став важливою подією, як для ко-
лективу ПАТ «ЕК «Житомиробленерго», 
так і для керівництва обласної влади. 
Ще одним учасником програми, згідно 
із якою проходив візит О.Д.Светеліка, 
стало керівництво Держенергонагляду 
України в особі Головного держінспек-
тора України з енергетичного нагляду 
Володимира Лушкіна та його заступни-
ка Юрія Андрійчука. Таким чином, під 
час наради, яка проходила у приміщен-
ні офісу інспекції Держенергонагляду у 
Житомирській області,  до складу пре-
зидії потрапили одразу троє голів Жи-
томирської обласної держадміністра-
ції: колишні губернатори Володимир 
Лушкін та Юрій Андрійчук та нинішній 
керівник Житомирщини Сергій Маш-
ковський. Факт, швидше за все, симво-
лічний, однак присутність  на нараді 
значної частини адміністративної та 
ділової частини еліти Житомирщи-
ни  лише засвідчувала високий статус 
події.

Щодо самої програми перебу-
вання Олександра Светеліка у Жи-
томирі, то першим  її пунктом стали 
відвідини заступником міністра при-
міщення на вулиці Перемоги,10. Жи-
томиряни добре знають, що саме за 
цією адресою знаходиться сервісний 
центр ПАТ «ЕК «Житомиробленерго», 
де водночас працюють фахівці інфор-
маційно-консультаційного центру, а 
також  розміщено і кол-центр компа-
нії. Олександр Дмитрович, який  має 
величезний досвід роботи в енергоз-
бутових підрозділах та установах Укра-
їни, особливо ретельно знайомився 
із тим, у яких умовах і яким чином об-
слуговуються споживачі ПАТ «ЕК «Жи-
томиробленерго». Окрім візуального 
огляду просторого та зручного залу 
для обслуговування споживачів елек-
троенергії, природного газу, тепла та 
водопостачання, Олександр Свете-

лік вирішив поспілкуватися, як із від-
відувачами сервісного центру, так  і з 
колективом інформаційно-консуль-
таційного центру. Згодом заступник мі-
ністра мав змогу безпосередньо озна-
йомитися із роботою чергової зміни 
операторів кол-центру, які отримують 
запити, готують та надають відповідну 
інформацію споживачам компанії «Жи-
томиробленерго» з усіх регіонів Жи-
томирщини. Важливо зауважити, що 
кожне запитання, яке виникало у ви-
сокого «енергетичного» чиновника 
зі столиці, отримувало вичерпні від-
повіді, як від працівників інформацій-
но-консультаційного центру, так і  ко-
лективу кол-центру енергокомпанії. 
Водночас заступник міністра отримав  
інформацію і стосовно проблемної си-
туації, яку ПАТ «ЕК «Житомиробленер-
го» намагається вирішити. Йдеться про 
необхідність  оснащення кол-центру  
єдиним телефонним номером безко-
штовного доступу, який суттєво покра-
щить і спростить спілкування між спо-
живачами та операторами кол-центру.

Під час наради, яку проводив Воло-
димир Андрійович Лушкін, йшлося про 
чималу кількість проблем та шляхів ви-
рішення ситуації, у якій сьогодні опи-
нилася уся енергетична система Укра-
їни. У виступі голови Житомирської 
державної адміністрації Сергія Маш-
ковського було висловлено високу 
оцінку злагодженості роботи галузе-
вого міністерства та енергопостачаль-
ної компанії «Житомиробленерго» у 
грудні 2014 року, коли енергосистема 
держави  працювала у надзвичайних 
умовах, спричинених виниклим дефі-
цитом традиційних для українських 
електростанцій енергоносіїв. Голова 
правління ПАТ «ЕК «Житомиробленер-
го» А.В.Левицький підкреслив, що у 
питаннях організації роботи з дотри-
мання граничних рівнів споживання 
електроенергії та потужності спожива-
чами Житомирщини важливу і вкрай 
конструктивну роль виконала обласна 

влада. Позитивним результатом такої 
співпраці стала чітка і ритмічна робота 
усіх підприємств Житомирщини, час-
тина яких перейшла на нові графіки 
роботи, вдало використовуючи мож-
ливості споживання електроенергії у 
періоди так званих «нічних провалів» 
та у часи напівпікового навантажен-
ня в енергосистемі України. Ще одним 
позитивом вище означених зусиль із 
координації та регулювання спожи-
вання електроенергії  підприємства-
ми та організаціями Житомирщини 
стала мінімальна кількість випадків 
так званих «віяльних відключень», які 
добряче дошкуляли наприкінці ми-
нулого року споживачам більшості 
регіонів України. Присутній на нараді 
голова Житомирської обласної ради 
Віталій Француз наголосив на тому, 
що Житомирщина у період підготовки 
до опалювального сезону 2014/2015 
років  відзначилася активним та ефек-
тивним застосуванням енергозберіга-
ючих технологій. Підсумком такої кіль-
камісячної роботи стало переведення 
112 котелень установ, організацій та 
підприємств області на використан-
ня альтернативних видів палива, біль-
шість із яких видобуваються тут же, на 
Житомирщині. 

Особливу увагу під час наради було 
приділено нагальним проблемам, які 
виникають у роботі ПАТ «ЕК «Жито-
миробленерго». За словами голови 
правління компанії Анатолія Левиць-
кого, проблематичною залишається 
ситуація із вирішенням та узгоджен-
ням питань застосування земельного 
законодавства під час реконструкції 
чи будівництва об’єктів енергетичної 
інфраструктури. Громіздка процедура 
узгодження та законодавчого оформ-
лення необхідної для цього докумен-
тації займає тривалий час і помітно  
позначається на ефективності роботи 
енергокомпанії. Так само важливою 
для енергопостачальних компаній 
України проблемою є гармонізація та 
максимальне пришвидшення  про-

цесу перерахунку коштів державного 
бюджету, призначених для компенса-
ції  субсидій для пільгових категорій  
споживачів. Особливої гостроти про-
тягом останніх років набуло питання 
перегляду стандартів та нормативів у 
напрямі збільшення площ охоронних 
зон та лісових просік, які облаштову-
ються уздовж ліній електропередачі. 
Енергетики Житомирщини, територія 
якої має найбільші площі лісових маси-
вів в Україні, особливо  потерпають від 
наслідків руйнувань, які спричиняють-
ся падінням значної кількості дерев на 
лінії електропередачі під час стихійних 
явищ.

Заступник міністра енергетики та 
вугільної промисловості України, під-
сумовуючи роботу наради у Житомирі, 
висловив високу оцінку злагодженої 
роботи обласної влади та колекти-
ву ПАТ «ЕК «Житомиробленерго», які 
фактично продемонстрували зразко-
ву організацію та координацію зусиль 
стосовно граничного дотримання 
встановлених лімітів споживання 
електроенергії. Схвальну оцінку Олек-
сандр Светелік висловив на адресу фа-
хівців інформаційно-консультаційного 
центру та кол-центру ПАТ «ЕК «Жито-
миробленерго», які забезпечують ви-
сокий рівень виробничої культури та 
комфортного сервісу у стосунках зі 
споживачами електроенергії, а також 
сприяють запровадженню високих 
стандартів обслуговування  у серед-
овищі споживачів інших комунальних 
послуг. Звісно, відповідаючи на запи-
тання учасників наради, а також – при-
сутніх на ній журналістів, О.Д.Светелік  
детально ознайомив житомирян із 
тими законодавчими ініціативами та 
стратегічними завданнями, які зумов-
лені необхідністю проведення  ініці-
йованих парламентом та Урядом Укра-
їни реформ, а також складнощами 
військово-політичного характеру, що 
позначилися на умовах роботи енер-
гетичної галузі України.

Віктор Торенко

У сім’ ю електромонтера Наро-
дицького РЕМ  Сергія Савенка при-
йшла біда – тяжку хворобу виявлено 
у його трирічного сина Олександра. 

Для лікування маленького хлопчи-
ка, у якого виявлено гострий лімфо-
бластний лейкоз,  доведеться засто-
совувати кілька сеансів хіміотерапії. 
Звісно, лікування коштує немалих 
коштів, а тому ми звертаємось до  
усього колективу ПАТ «ЕК «Жито-
миробленерго» надати посильну 
допомогу Сашкові Савенку. Ми нео-
дноразово допомагали нашим ко-
легам у скрутних ситуаціях і віримо, 
що за нашої участі життя дитини із 
Народич можна врятувати. Не зали-
шимо Олександра та його сім’ю на-
одинці із бідою. Допоможемо і вря-
туємо!

Допоможемо і врятуємо!
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Футбольний «підкат» для «Енергії» 
спричинила хвороба

Узимку головні події спортивного 
життя Житомирщини зосереджені на-
вколо матчів відкритої першості Жи-
томира з футзалу. Щотижня у суботу 
та неділю команди вищої ліги першо-
сті проводять поєдинки, аби 6 берез-
ня 2015 року визначити  перемож-
ця чемпіонату та його призерів. До 
складу десяти найсильніших команд 
вищої ліги входять два колективи, які 
представляють енергетичну галузь 
Житомирщини. ПАТ «ЕК «Житомир-
обленерго» представлене досвідче-
ною та титулованою командою «Енер-
гія», а  спортивну честь підприємства 
Житомирських магістральних мереж 
захищає команда «Промінь».

У кожної із команд-учасниць 
позаду залишилось по шість поєдин-
ків, а одноосібним лідером відкрито-
го чемпіонату Житомира  став «Про-
мінь», футболісти якого  виграли усі 
проведені матчі. Натомість «Енер-
гія» має гірші показники, отримавши 
у шести зустрічах чотири перемоги 
та зазнавши двох поразок. Причому, 
якщо перша поразка «Енергії» від ко-
манди «Візаж» із рахунком 0 : 2 була 
отримана за умов практично рівної 
боротьби, однак «рекламістам» по-
сміхнулася спортивна удача. А ось 
поразка «Енергії», якої команда зазна-
ла від «Атлета» із рахунком 1 : 3  у грі 
від 15 лютого 2015 року, є прикрою та 
зумовленою зовсім не спортивними 
причинами. Річ у тім, що напередодні 
матчу із «Атлетом» у складі «Енергії» 
виявилися хворими одразу п’ятеро 
гравців основного складу. Четвір-
ку гравців «Енергії» у складі Лисюка, 
Єлісєєва, Слюсара та Добровінсько-
го взагалі можна вважати головною 
«ударною» та «забивною» силою ко-
манди. І усі, вище зазначені гравці, гру 
із «Атлетом» пропускали через хво-
робу. І навіть за таких умов команда 
під керівництвом Миколи Подраного 
тривалий час володіла ініціативою. 
Більше того, «Енергія» відкрила ра-
хунок вже на 6-й хвилині, а суперни-
ки змогли встановити рівновагу аж у 
другій половині першого тайму. Утім, 
за сорок секунд  до перерви «Енер-
гія» отримує другий гол у свої ворота, 
а тому у другому таймі наші «енер-
гетики»  одразу кинулись рятувати 
долю поєдинку. Однак відчувалося, 

що по суті резервний склад «Енергії» 
не має тих аргументів, які дозволи-
ли б хоча б зрівняти рахунок. Більше 
того, «енергетики», йдучи у рішучий 
наступ, пропускали вкрай небезпечні 
випади суперника. Один із них завер-
шився третім забитим у ворота «Енер-
гії» голом. Як після цього не старали-
ся футболісти «Енергії» сквитати хоча 
б один гол, але їм цього не вдалося. 
Зрештою, гра так і завершилася із ра-
хунком 1: 3, а друга поразка у чемпі-
онаті ускладнила шанси «Енергії» не 
лише на чемпіонський титул, але й на 
те, щоб потрапити у число призерів 
першості. Отже, відтепер кожна на-
ступна  гра для «Енергії» матиме, по 
суті, вирішальне значення. Тим паче, 
що вже найближчої суботи, 21 лютого 
2015 року, відбудеться так зване  жи-
томирське енергетичне «дербі», коли 
«Енергія» зустрічатиметься із «Про-
менем», який, як зазначалося вище, 
лідирує у чемпіонаті. Щодо цього по-
єдинку думки футбольних фахівців 
сходяться на тому, що результат матчу 
«Енергія» - «Промінь» стане визна-
чальним для підсумків цьогорічно-
го чемпіонату Житомира із фут залу. 
Щодо шансів обох «енергетичних»  
команд  на виграш у суботній грі 21 
лютого, то тут помітно сильнішими 
видаються гравці «Променя». Знову 
ж таки, «Енергія» зазнала потужно-
го удару від епідемії грипу і швидко 
гравці команди ПАТ «ЕК «Житомиро-
бленерго» набрати своїх кращих ігро-
вих кондицій не в змозі. Поєдинок із 
«Атлетом» довів, що на весь поєдинок 
того складу гравців, який залишився 
у розпорядженні Миколи Подраного, 
просто-напросто не вистачає. Ну, а 
«Промінь» поки що зберігає свій най-
сильніший склад і тому претендує у 
чемпіонаті на найвищу сходинку.

Про підсумки чемпіонату Жито-
мира ми повідомимо у наступному 
виході нашої газети, а принагідно 
додамо про те, що нинішній чемпі-
онат «Енергія» використовує як під-
готовчий період до одного із найвід-
повідальніших турнірів нинішнього 
сезону – чемпіонату колективів енер-
гопостачальних компаній, що входять 
до холдінгу «ВС «Енерджі Інтернейшнл 
Україна». Чемпіонат має проходити у 
квітні 2015 року, а тому час для підго-
товки до нього ще є.

Віктор Єрофєєв 

На допомогу пораненому воїну 
відгукнувся увесь колектив. Не 
вперше працівники ПАТ «ЕК «Жито-
миробленерго» допомагають під-
розділам Збройних Сил України, 
які ведуть бої у зоні АТО. Та цього 
разу заклик  про допомогу стосу-
вався свого колеги. Електромонтер 
Брусилівського РЕМ Павло Козлюк, 
мобілізований до війська влітку 
2014-го року, отримав важкі пора-
нення під час боїв за Донецький 
аеропорт. 22-річний хлопець уже 
переніс кілька складних операцій, 
а попереду – нові.  Для  тривалого 
лікування та реабілітації воїн по-
требує чималих коштів. У колек-
тиві Брусилівського РЕМ було зі-
брано 6,5 тисяч гривень, а далі до 
збору коштів долучилися праців-
ники усіх підрозділів ПАТ «ЕК «Жи-
томироблненерго». Зокрема, Прав-
ління компанії ухвалило рішення 

про перерахунок на потреби для 
лікування Павла Козлюка 10 тисяч 
гривень, а загалом працівники ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго» вже у 
січні 2015 року передали  на ліку-
вання пораненого воїна майже 85 
тисяч гривень. Мати Павла Козлю-
ка висловила сердечну вдячність 
кожному колезі свого сина за ви-
явлену небайдужість та солідарну 
допомогу у біді, яка торкнулася їх 
сім’ї. Ну, а колектив, у якому Павло 
Козлюк працював перед мобілізаці-
єю до ЗСУ, із нетерпінням чекає на 
покращення здоров’я поранено-
го та на його цілковите одужання. 
Водночас, у колективі ПАТ «ЕК» Жи-
томиробленерго» із нетерпінням 
чекають на мир у державі та по-
вернення додому усіх 26 колег, які 
сьогодні захищають незалежність 
України у зоні АТО.

Вл.інф.

У день святого Миколая най-
більша увага дорослих адресо-
вана дітям. Особливо тим, які із 
певних причин опинилися без 
батьківської опіки та піклування. 
Протягом 19 грудня 2014 року, 
коли дітвора особливо нетерп-
ляче чекала на подарунки – «ми-
колайчики», представники ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго» при-
були одразу до трьох дитячих 
установ Житомирщини. Зокре-
ма – до Денишівського навчаль-
но-реабілітаційного дитячого 
будинку, до колективу Тетерів-
ського  дитячого будинку-інтер-
нату, а також до малечі із дитя-
чого центру «Віра.Надія.Любов», 
який уже майже два десятиріч-

чя функціонує у Коростені. До 
Денишів енергетики достави-
ли дитячий одяг та подарункові 
набори із кондитерськими ви-
робами для усіх 80-х дітей, які 
виховуються у цьому закладі. 
Звісно, дітвора віддячила гостям 
зворушливим  концертом та за-
просила дорослих до хороводу 
навколо ялинки. Для вихованців 
Тетерівського будинку-інтернату 
енергетики подарували «на Ми-
колая»  телевізор та 90 подарун-
ків із солодощами. А тридцятьом 
діткам із центру «Віра.Надія.
Любов» гості  вручили продукти 
до святкового столу та, звісно ж 
– очікувані солодощі.

Вл.інф.

Колезі допомагали усім 
колективом

Щоб там не було, а Миколай 
до дітвори має завітати

Злагодженість і координація влади та енергетиків 
Житомирщини визнані взірцевими

Футбольний «підкат» 
для «Енергії» спричинила 

хвороба

(до пiдсумкiв перебування в областi заступника мiнiстра енергетики та вугiльної промисловостi України О.Д.Светелiка)

CMYK   23.02.15


