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А. А. Гуцало

Навесні 2014 року колектив 
ПАТ «ЕК» Житомиробленерго» 
надав перший «транш» допо-
моги українським військовим, 
закупивши для потреб 95-ї ае-
ромобільної бригади білизну, 
взуття, а трохи пізніше – най-
сучасніші радіостанції інозем-
ного виробництва. Одночасно 
для потреб однієї із військових 
частин, дислокованих у Бер-
дичеві, енергетики направили 
запасні частини та акумуля-
торне обладнання для техніки. 
Потік допомоги військовикам 
у середовищі підрозділів ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго» не 
припинявся по суті ні на мі-
сяць. Вже восени 2014 року 
енергетики Житомирщини по-
стачають на схід для потреб 
військовиків прилади нічного 
бачення, а ще за місяць ПАТ 
«ЕК»Житомиробленерго» заку-
повує спеціальне обладнання 
та інструменти для військових 

– ремонтників, включаючи зва-
рювальні апарати та генерато-
ри.

У 2015 році увага колективу 
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 
була зосереджена не лише на 
допомозі безпосереднім учас-
никам бойових дій, але й пора-
неним воїнам, яким вкрай важ-
ливою була підтримка під час 
одужання у палатах військово-
го госпіталю. Проте влітку 2015 
року до керівництва компанії 
звернулися активісти громад-
ської організації «Волонтери 
Полісся», які шукали допомоги 
для найбільш постраждалої у 
боях військової частини Укра-
їнської армії – 30-ї окремої 
Новоград-Волинської механі-
зованої бригади. Командиру 
танкового батальону, якому до-
водилося щодня долати кілька 
десятків кілометрів вздовж лі-
нії зіткнення, де дислокувалися 
його підлеглі, вкрай потрібен 

був автомобіль, спроможний 
рухатися по польовому без-
доріжжю за будь-яких погод-
них умов. Звісно, техніка мала 
бути надійною, потужною і 
здатною працювати в умовах 
війни. Віднайти такий автомо-
біль у липні 2015 року взялося 
керівництво ПАТ «ЕК «Житоми-
робленерго». А вже під кінець 
серпня 2015 року автомобіль 
потрібного класу, приведений 
до відмінного технічного стану 
спеціалістами компанії, був го-
товий до відправлення у зону 
АТО. Яким було здивування 
волонтерів, а тим паче військо-
виків, коли прямо у розташу-
вання танкового батальону 
30-ї бригади 5 вересня 2015 
року прибув позашляховик. 
Із найсучаснішим дизельним 
двигуном, який найкраще  від-
повідає потребам прифронто-
вих регіонів. За кермом авто-
мобіля був голова правління 
ПАТ «ЕК»Житомиробленерго» 
Олексій Шекета, який осо-
бисто й доставив на передові 
позиції потрібний для коман-
дування танкістів автомобіль.  
Звісно, Олексій Михайлович 
прибув у розташування тан-
кістів не лише із подарунком 
для комбата. Для бійців бата-
льону він привіз продукти, до-
машню консервацію, ящики із 
побутовими товарами, які на 
передовій потрібні не менше 
боєприпасів. Годі говорити про 
те, що військовики із «трид-
цятки» були приємно вражені 
черговому подарунку із Жи-
томирщини, але не менший їх 
подив викликала поява керів-
ника компанії «Житомиробле-
нерго» на передовій, де час 
від часу, у вересні 2015 року 
лунали постріли та вибухи. Піс-
ля прийому гостя-енергетика, 
комбат «тридцятки», який на-
решті отримав найсучасніший 
транспортний засіб, конче 
потрібний для мобільного пе-
ресування вздовж 40-кіломе-
трового  відрізку дислокації 
танкового батальону, вручив 
О.М. Шекеті бойовий прапор, 
який побував із бійцями услав-
леної військової частини Укра-
їнської Армії у найзапекліших 
боях на Донбасі. А найкращим 
іменним сувеніром для енер-
гетиків Житомирщини став 
виготовлений військовослуж-
бовцями 30-ї бригади «кубок» 
з-під гільзи використаного сна-
ряду. І бойовий прапор від тан-

кістів, і «сувенір», що «пропах» 
війною на Донбасі, відтепер 
зберігаються як найдорожча 
реліквія колективу компанії 
поряд із її найвидатнішими на-
городами та здобутками. Втім, 
за словами Олексія Шекети, 
кожен крок допомоги у бік за-
хисників нашої країни, який 
роблять працівники компанії 
«Житомиробленерго» - це вияв 
поваги та подяки воїнам-патрі-

отам від земляків, від людей 
абсолютно мирної професії, які 
підтримують армію задля най-
швидшого миру та перемоги. 
«Обсяг допомоги компанії для 
потреб наших військових вже 
давно перевалив за мільйон 
гривень, - каже О.М. Шекета, - 
але ми допомагатимемо доти, 
доки зможемо, а якщо точніше 
– доки така допомога буде кон-
че потрібною»
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Психологічна допомога 
не менш важлива, 

ніж матеріальна

ДОПОМОГТИ СОЛДАТУ У РАТНІЙ 
ПРАЦІ – ЦЕ НАЙСВЯТІШЕ!

15-й чемпіонат серед ама-
торських команд енергопос-
тачальних команд України 
цього року відбудеться на 
Житомирщині. Із 2-го по 6 
листопада 2015 року шістнад-
цять колективів із різних ку-
точків України змагатимуться 
за титул чемпіона у залі бер-
дичівського спорткомплексу 
«ЛАВ». Футбольна дружина 
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 
у ранзі команди-господаря 
15-го чемпіонату, після про-
веденого 2 жовтня 2015 року 
жеребкування, потрапила до 
групи «В», де змагатиметься 
за вихід до півфіналу із колек-
тивами енергетичних ком-
паній із Чернігова, Київської 
області та Луганська. Мину-
лорічні чемпіони, футболісти 
ПАТ «Кіровоградобленерго», 
потрапили до групи «А». Цю 
групу фахівці, які знають істо-
рію проведення попередніх 
«енергетичних» чемпіонатів 
України з футзалу, називають 
найсильнішою, адже і кірово-
градці, і команда «Прикарпат-
тяобленерго», і одесити, вже 
ставали чемпіонами України. 
Хтозна, чи погодяться бути 
аутсайдерами групи «А» фут-
болісти із команди ПАТ «Ві-
нницяобленерго», які наразі 

значно оновили та посилили 
свій склад і активно готують-
ся до чемпіонату, який про-
йде зовсім поряд: адже до 
Бердичева із Вінниці всього 
лише сотня кілометрів відста-
ні. У групі «С» змагатимуться 
команди із Чернівців, Херсо-
на, Сум та Харкова. І до чет-
вертої групи попереднього 
етапу чемпіонату за підсумка-
ми жеребкування потрапили 
колективи енергетиків із Дні-
пропетровська, Львова, Рів-
ного та Полтави. Регламентом 
чемпіонату передбачено ігри 
у груповому турнірі, які відбу-
дуться 3, 4, та 5-го листопада 
2015 року, а 6-го листопада 
відбудуться півфінальні по-
єдинки, після чого пройде фі-
нал та матч за 3-4-е місце. 2-го 
листопада 2015 року коман-
ди-учасники 15-го чемпіонату 
з фут залу серед аматорських 
команд енергопостачальних 
компаній України приїздять 
до Житомира та Бердичева 
для поселення у готелях. Того 
ж дня, о 18 годині, у берди-
чівському міському Палаці 
культури відбудеться цере-
монія відкриття чемпіонату. 
Розклад ігор попереднього 
(групового) етапу змагань 
складено так, що команди 
розпочинають поєдинки о 
десятій ранку, а останній по-
єдинок ігрового дня розпочи-
натиметься о шостій вечора. 
Згідно із регламентом чемпі-
онату, поєдинки складаються 
із двох таймів, тривалістю 15 
хвилин кожен. Півфінали та 
фінальний поєдинок перед-
бачає післяматчеві пенальті, 
якщо основний час поєдинку 
завершився нічийним резуль-
татом.

Команда ПАТ «ЕК «Жито-
миробленерго» свій перший 
поєдинок у чемпіонаті прове-
де із футболістами Лугансько-

го енергетичного об’єднання 
у вівторок, 3 листопада 2015 
року. Початок гри о 12.00. 
Наступного дня житомиряни 
гратимуть із командою ПАТ 
«Київобленерго» (початок о 
16.00), а завершальний матч 
групового етапу чемпіонату 
господарі змагань проведуть 
5 листопада 2015 року. Матч 
із командою ПАТ «Чернігіво-
бленерго» житомиряни роз-
почнуть о 12.00.

Напередодні відкриття 
чемпіонату своє засідання 
проведе мандатна комісія, 
яка перевірить обов’язкові 
умови, згідно із якими грав-
ці команд мають право на 
участь у чемпіонаті. Головни-
ми вимогами, які надають 
право участі гравцям у чем-
піонаті енергетиків-аматорів, 
є стаж роботи гравця у колек-
тиві відповідної енергопоста-
чальної компанії (не менше 
одного року), а також відсут-
ність гравця у складі команд, 
що брали участь у чемпіонаті 
України із футзалу або розі-
граші Кубка України.

Наша довідка:
Чемпіонат України серед 

аматорських команд енерго-
постачальних компаній Укра-
їні проводиться із 2001 року. 
Згідно регламенту його про-
ведення, команда, яка стає 
чемпіоном України, отри-
мує право бути господарем 
та організатором наступної 
першості. У зв’язку з тим, що 
чемпіоном України на 13-му 
та 14-му чемпіонаті двічі по-
спіль ставали футболісти «Кі-
ровоградобленерго», право 
проведення чемпіонату на-
дано команді, яка посіла торік 
друге місце. Нагадаємо, що у 
2014-му році саме житоми-
ряни стали «срібними» при-
зерами чемпіонату, поступив-

шись у фінальному поєдинку 
кіровоградцям за підсумками 
післяматчевих пенальті (4 : 5).  
Минулорічний чемпіонат із 
футзалу серед аматорських 
команд енергопостачальних 
компаній України проходив 
в Ужгороді на майданчи-
ках спортивних комплексів 
«Zinedine» та «Юність». Ком-
панія «Житомиробленерго» 
вперше приймає чемпіонат, 
а тому саме житомиряни вва-
жатимуться фаворитами зма-
гань і намагатимуться вперше 
у своїй історії досягти чемпі-
онської вершини. 

За традицією проведення 
попередніх чемпіонатів гос-
подарі його проведення ор-
ганізовують для команд-учас-
ниць екскурсійні програми. 
Учасники 15-го чемпіонату 
матимуть можливість відвіда-
ти у Бердичеві костьол Свя-
тої Варвари, монастир Босих 
Кармелітів, у Житомирі гості 
відвідають єдиний в Україні 
музей космонавтики та па-
вільйон космічної техніки, а 
ще однією перлиною екскур-
сійної програми для команд-
учасниць чемпіонату стане 
«Замок Радомисль» із розмі-
щеною у ньому колекцією до-
машніх ікон різних куточків 
України.

Наразі відомо, що коман-
да ПАТ «ЕК «Житомиробл-
енерго» із футзалу розпочала 
безпосередню підготовку до 
участі у 15 чемпіонаті серед 
аматорських команд енер-
гопостачальних компаній 
України поєдинками на Кубок 
Житомира, які проходили у 
вересні 2015 року. Футболіс-
ти «Енергії» пройшли у розі-
граші Кубку до півфіналу, де 
поступилися спортсменам 
команди «Інбев», яка й стала 
володарем Кубку Житомира. 
24 жовтня 2015 року футбо-
лісти «Енергії» стартують у 
черговій (зимовій) першості 
міста Житомира, а із 26 по 31 
жовтня розпочнеться трену-
вальний збір команди ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго», 
у ході якого наша команда 
проведе кілька тренувальних 
поєдинків у спорткомплексі 
компанії «Енергія». 16 жовтня 
2015 року відбулася зустріч 
гравців команди «Енергія» 
із головою правління ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго» 
О. М. Шекетою, який ознайо-
мився із процесом підготовки 
футболістів до чемпіонату та 
побажав спортсменам підійти 
до його старту у найкращій 
спортивній формі.

Віктор Єрофєєв

Після Ужгорода – до Бердичева!

Серед найбільших здобутків українського суспільства 
за останні рік його бурхливої історії можна сміливо на-
звати єднання армії й народу. Вже перші втрати весною 
2014 року Україною своєї території у Криму наочно по-
казали всьому суспільству, що найслабшою ланкою у на-
шій державі виявилася армія. Те, що її навмисне і систем-
но розвалювали, ми не знали, але півтора року тому усі 
ознаки слабкості українського війська стали більше, ніж 
очевидними. У цій трагічній ситуації найбільшу турботу 
про військовиків виявили мільйони українців, а всенарод-
ний волонтерський рух став наймогутнішим фактором 
відродження армії, а разом із тим – запорукою порятун-
ку країни. Житомир спорядив до зони бойових дій на 
Донбасі не лише тисячі своїх військовослужбовців, але й 
гігантський потік всіляких допомог, починаючи від воло-
гих серветок та шкарпеток, до постачання матеріалів 
для будівництва оборонних споруд. Волонтери поста-
вили армію на своє надійне продовольче забезпечення, 
а установи, організації, фірми та компанії опікувалися 
устаткуванням, засобами зв’язку та найрізноманітні-
шою технікою. Активним учасником цього процесу  ста-
ло одне із найбільших підприємств Житомирщини - ком-
панія «Житомиробленерго».

19 і 20 жовтня 2015 року 
на базі Радомишльського 
РЕМ пройшов тренінг «На-
дання першої психологічної 
допомоги», який проводили 
фахівці – психологи столич-
ного «Центру організацій-
ного розвитку». Для участі 
у тренінгу були запрошені 
працівники ПАТ «ЕК «Жито-
миробленерго», які протягом 
2014/2015 рр. брали участь 
у бойових діях у зоні прове-
дення АТО. Дванадцять учас-
ників бойових дій на сході 
України, свого часу мобілі-
зовані до лав Збройних Сил 
України у підрозділах ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго», 
стали учасниками цікавих, 
пізнавальних і, безумовно ко-
рисних для себе, тренінгових 
занять,  проведених персо-
налом ТОВ «Центр організа-
ційного розвитку». До речі, 
подібні заняття, які проводи-

ли фахівці цієї відомої в Укра-
їні організації, неодноразово 
проводились із персоналом 
ПАТ «ЕК «Житомиробленер-
го». І завжди вони користува-
лися підвищеною увагою та 
отримували схвальні відгуки 
з боку учасників тренінгів. Не 
став виключенням і тренінг, 
програмою якого було пе-
редбачено багато пізнаваль-
ної інформації, а також вправ, 
рекомендацій для тих людей, 
які чимало часу провели в 
умовах стресових ситуацій. 
Підкреслимо, що керівни-
цтво ПАТ «ЕК «Житомиробл-
енерго» приділяє виняткову 
увагу не лише допомозі вій-
ськовим частинам, які дисло-
куються у районі проведен-
ня АТО, але й працівникам 
компанії, які пройшли суворі 
життєві випробування у ході 
бойових дій. 

Вл. інф.

(2 листопада 2015 року на Житомирщині стартує 15-й чемпіонат з футзалу серед аматорських команд енергопостачальних компаній України)

Група А Група В
А1 Кіровоградобленерго B1 Житомиробленерго
A2 Вінницяобленерго B2 Чернігівобленерго
A3 Прикарпаттяобленерго B3 Київобленеwрго
A4 Одесаобленерго B4 Луганське ЕО

Група С Група D
С1 Чернівціобленерго D1 Дніпрообленерго
С2 Херсонобленерго D2 Львівобленерго
С3 Сумиобленерго D3 Рівнеобленерго
С4 Харківобленерго D4 Полтаваобленерго
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Лазаренко Світлана Василівна

Традиційна рубрика «Захоплення 
наших колег» сьогодні розповідає 
про керівника групи із зв’ язків із 
громадськістю та пресою Інформа-
ційно-консультаційного центру ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго» Наталію 
Козлову. Наталія Миколаївна працює 
в компанії вже 20 років. Розпочина-
ла свою енергетичну біографію у що-
йно створеній ДАЕК «Житомир-об-
ленерго» влітку 1995 року із посади 
перекладача-референта. Захоплю-
ється поезією, з юних років пише ві-
рші. Окрім поезії у Наталії Миколаїв-
ни є ще одне мистецьке захоплення 
-  вона майстерно опанувала вишив-
ку бісером. Роботи Наталії Козлової 
відрізняються вишуканим естетич-

ним смаком, а орнаменти, які оживають під руками майстрині, вра-
жають гармонією поєднання кольорів. Особливо гарно виглядають 
роботи Наталії Миколаївни у виставковому варіанті, коли палітра 
вишитого малюнка доповнюється привабливістю іншого, розта-
шованого поруч. Формат нашого видання не дозволяє сповна роз-
гледіти і відчути естетичну довершеність вишиванки бісером, але 
наше завдання в іншому – нагадувати про захоплення наших тала-

новитих колег

  ***
Пятьдесят совсем не много
И не мало пятьдесят,
Можешь оценить все строго,
Все обдумать, подсчитать.

Годы прожиты не зря,
Когда ты нужен и любим
И понимаешь для себя,
Что не завидуешь другим.

Ты строишь сам свой быт, уют,
Имея опыт за плечами
И птицы, кажется, поют,
Когда общаешься с друзьями.

Пусть годы медленно летят,
Приносят радость и веселье,
Пусть не бегут и не спешат,
Даруют счастье и терпенье.

Не важно, что седая голова,
Не важно, что морщинки есть,
Быть человеком – главное всегда,
Не важно сколько тебе лет!

Н. Козлова



– По-перше, перші сто 
днів, це, мабуть, той час, 
коли про керівника пере-
стають говорити, що він 
«новопризначений». При-
наймні себе вже не вважаю  
овопризначеним, оскільки 
звик, освоївся, познайомив-
ся, а дещо вже й зробив, - 
говорить Олексій Михай-
лович Шекета у відповіді 
на наше перше запитання. 
- Цей традиційний період 
першої сотні днів роботи 
на новому місці для мене 
співпав із підсумками робо-
ти нашої компанії за перші 
дев’ять місяців 2015 року. 
Показники маємо непогані, 
що дає нам підстави спо-
діватись на успішне завер-
шення нинішнього року.

– Що конкретно вда-
лося зробити і на чому 
зосереджувалася Ваша 
основна увага?

– Дуже важливо те, що 
нам вдалося збільшити об-
сяг коштів на виконання 
інвестиційної програми 
щонайменше на 10 міль-
йонів. Це дуже суттєвий 
для життя компанії по-
казник, який ще більш 
важливий з огляду на ту 
інтенсивну підготовку, яку 
ми ведемо напередодні 
входження в зиму. Щодо 
акцентів у своїй роботі, 
то вони були означені од-
разу, ще у перші дні моєї 
роботи на посаді Голови 
Правління. Йшлося про 
посилення відповідаль-

ності кожного працівника 
компанії на своєму робо-
чому місці. Ми взялися за 
ломку поширеного стере-
отипу, що зарплата випла-
чується лише за те, що ти 
вже приходиш на роботу. 
Насправді її треба заро-
бити відповідальним став-
ленням до виконання сво-
їх виробничих обов‘язків 
та належним рівнем тру-
дової дисципліни. Щодо 
заохочення, преміювання 
наших працівників, а цей  
показник завжди відіграє 
дуже важливу роль у ро-
боті кожного колективу, 
то тут ми намагалися вне-
сти суттєві корективи та 
зміни. Насамперед, роз-
робили нове Положення 
про преміювання. Вважаю, 
що матеріально персонал 
заохочувати потрібно, але 
цей процес має бути дуже 
конкретизований. Ще 
один напрям у покращен-
ні стимулів до заохочення 
– визначення його умов 
усередині кожного колек-
тиву. Тут підхід зрозумі-
лий: колектив чи підроз-
діл спрацював нормально, 
має гарні показники, а хто 
найбільше для цього зро-
бив, знає безпосередній 
керівник підрозділу. Ось 
такий акцент ми вважаємо 
важливим, демократич-
ним і справедливим.

– Олексію Михайло-
вичу, наскільки складно 
було звикати до нових 
умов, до нових людей, 
до Житомирщини зага-
лом?

– Особливих складнос-
тей не було. Літо, щоправ-
да, виявилось достатньо 
гарячим у всіх проявах 
значення цього слова, 
оскільки зберігався висо-
кий рівень виникнення по-
жеж і нашому персоналу 
доводилося працювати у 
обстановці граничної від-

повідальності та співпраці 
із відповідними службами. 
Чогось аж занадто над-
звичайного, на щастя, не 
траплялося, наші підрозді-
ли відпрацювали успішно, 
про що засвідчують під-
сумки дев’яти місяців 2015 
року. Щодо ознайомлення 
із персоналом компанії, 
то воно значною мірою 
вже відбулося, хоча, якщо 
чесно, я ще не виконав 
свого найпершого завдан-
ня – побувати у кожному 
із районів електромереж. 
Проте чітке уявлення про 
колектив ПАТ «ЕК «Жито-
миробленерго» вже маю і 
у більшості випадків зали-
шаюся приємно здивова-
ним гарною виучкою пер-
соналу і тими традиціями, 
які тут формувалися ціли-
ми поколіннями житомир-
ських енергетиків.

– На початку вересня 
ви особисто побували 
у зоні АТО і це стало до-
волі знаковою подією не 
лише у житті компанії, 
але й цікавою новиною 
для усіх мешканців об-
ласті…

– У мене особливе став-
лення до воїнів-захисни-
ків, до нашої армії, яка 
нині формується у горнилі 
суворого протистояння із 
ворогом на сході України 
і осторонь від допомоги у 
цьому процесі ми стояти 
не можемо. Радий, що ко-
лектив компанії живе, від-
чуває і активно реагує на 
потреби наших захисників. 
Радий, що подарунок, який 
ми підготували для танкіс-
тів 30-ї бригади, припав 
військовим до душі. Дуже 
приємно отримувати щирі 
слова подяки від хлопців, 
які пройшли загартування 
боями і які випромінюють 
ту впевненість та переко-
наність у нашій перемозі, 
якої можливо не відчуєш 

тут у, так би мовити, гли-
бокому тилу.

– Олексію Михайло-
вичу, якщо повернутися 
до повсякденного життя 
ПАТ «ЕК «Житомиробле-
нерго», яке вже нала-
штувалося до роботи у 
зимових умовах, то що 
найбільше вас хвилює у 
найближчі місяці?

– Першочергово ми го-
туємося і активно працює-
мо над тим, щоб безболісно 
перейти на режим спожи-
вання електроенергії на-
шими споживачами у пері-
оди різкого похолодання. 
Проблема давня і всім до-
бре відома: із восьмої ран-
ку до десятої вечора ми, 
як правило, знаходимося 
у режимі пікового спожи-
вання, коли можливостей 
об‘ єднаної енергосистеми 
держави відчувають гра-
ничні навантаження. Наші 
завдання – оптимізувати 
таке споживання, раціо-
нально використовувати 
електроенергію у ці, так 
звані пікові години, спону-
кати споживачів до спожи-
вання у нічний час та зро-
бити все можливе аби не 
запроваджувати графіків 
відключень для окремих 
регіонів Житомирщини. Це 
цілий комплекс заходів, які 
сьогодні визначають голо-
вний зміст нашої щоденної 
роботи. Я вірю у колектив, 
вірю у злагоджену співп-
рацю із нашими спожива-
чами, а тому сподіваюсь 
на те, що зимовий період 
буде напруженим, але не 
надзвичайним.

– На цьому хотілося б 
побажати Вам лише успі-
хів, лише гарних новин, і 
лише надійного забезпе-
чення ваших споживачів 
електроенергією.

– Дякую, ми обов ‘язко-
во впораємося!

Записав В. Радчук

Нинішній рік приніс ряд 
невтішних тенденцій у жит-
тя енергетиків. Поряд із 
проблемами макроеконо-
мічного характеру, які по-
значились на роботі єдиної 
енергетичної системи Укра-
їни, поряд зі зниженням об-
сягів споживання електро-

енергії та зміною структури 
споживачів, повернулися 
із минулого хвилі та сплес-
ки крадіжок енергетично-
го майна. Якщо ще рік-два 
тому найпопулярнішими 
предметами здобичі «енер-
гетичних» крадіїв були елек-
тричний провід та кутники, 

зрізані із металевих опор, то 
влітку 2015 року у епіцентр 
злодійської уваги потрапи-
ло трансформаторне мас-
ло. Випадки його крадіжок 
траплялися й раніше, але 
минуле літо стало періодом 
спалаху цілої епідемії кра-
діжок трансформаторного 
масла. Кількість вкрадено-
го досить швидко зростала, 
досягаючи щомісячних по-
казників не десятка чи сотні 
літрів, а декількох тон. Вра-
ховуючи той показник, що 
вартість одного літра оливи 
для трансформаторів сягає 
біля 60 гривень, то неваж-
ко підрахувати, яких астро-
номічних коштів потребує 
проста заміна цього важли-
вого компоненту у роботі 
найпоширенішого енергоо-
бладнання. Але ж проблема 
полягає не лише у тому, що 
вкрадене масло необхідно 

терміново поповнювати но-
вими його об’ємами. Най-
частіше буває, що позбавле-
ний масла трансформатор, 
виходить із ладу і тоді збит-
ки від крадіжки збільшують-
ся у десятки чи й у сотні ра-
зів.

Таким чином для вирі-
шення проблеми запобіган-
ня та поширення епідемії 
крадіжок були задіяні на-
укові здобутки. Відтепер у 
підрозділах ПАТ «ЕК «Жи-
томиробленерго» розпо-
чато застосування хімічних 
добавок у масло, яким за-
повнюються резервуари 
трансформаторних під-
станцій. Таким чином крадії 
позбуваються можливості 
збуту краденого масла із 
трансформаторів, оскіль-
ки «масло із домішками» за 
короткий час виводить із 
ладу двигуни внутрішнього 

згоряння, які часто заправ-
ляють краденою із енерге-
тичних об’єктів продукцією. 
Окрім цього, відтепер мас-
ло, яким оснащують елек-
тротрансформатори, стає 
дуже небезпечним для лю-
дини, оскільки призводить 
до сильних термічних опіків 
при потраплянні на шкіру 
чи навіть одяг. Хімічні до-
мішки, які відтепер додають 
у трансформаторне масло, 
дозволяють його іденти-
фікувати у разі вчиненої 
крадіжки, оскільки транс-
форматорне масло із «до-
бавками» може вважатись 
найочевиднішим речовим 
доказом у ході розслідувань 
чи викриття фактів краді-
жок.

Вл. інф.

Проти злодіїв відтепер боротиметься й хімія

ОЛЕКСІЙ ШЕКЕТА:

Природньо, робочий на-
стрій важливій нараді було 
задано у виступі Голови 
Правління О.М. Шекети. Вар-
то зауважити, що Олексій 
Михайлович відверто, стис-
ло і лаконічно, розповів про 
те, які враження склалися у 
нього у перші місяці своєї 
діяльності на чолі «Житоми-
робленерго». Першочергово 
він зосередив увагу учасни-
ків наради на тому, що ком-
панія має гарні виробничі 
показники і серед інших 
колективів холдингу «ВС 
Енерджі Інтернейшнл Укра-
їна» посідає чільне місце у 
рейтингу, який визначається 
сукупністю кількох основних 
критеріїв. Відтак, за словами 
Олексія Шекети, керівництво 
холдингу, позитивно оціню-
ючи підсумки розвитку ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго» 
у 2015 році, надає додатко-
ві ресурси для стабілізації, 
а також – покращення ро-
боти окремих підрозділів 
компанії. Значну увагу Голо-
ва Правління ПАТ «ЕК «Жи-
томиробленерго» приділив 
питанням вдосконалення 
процесу організації праці, а 
найголовніше- проблематиці 
стимулювання працівників 
компанії за успішну роботу. 
Головна увага у цьому на-
прямі зосереджена на пер-
соналі, який безпосередньо 
визначає надійну, безава-
рійну роботу устаткування 
та інфраструктури компанії. 
Окрім того, Правління ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго» зо-
середжує принципову увагу 
на тому, щоб питання заохо-

чення та стимуляції членів 
трудового колективу ком-
панії  вирішувалися у серед-
овищі кожного її підрозділу. 
За його словами, «усередині 
кожного колективу мають 
бути самостійно визначе-
ні умови преміювання його 
працівників». Окрему дум-
ку висловив О.М. Шекета і 
щодо Положення про пре-
міювання керівного складу 
РЕМ. Подібна практика свого 
часу отримала гарний відгук 
і принесла позитивні резуль-
тати у колективах компаній 
«Кіровоградобленерго» та 
«Чернівціобленерго». Ще 
один аспект роботи, на якому 
зосередив увагу присутніх 
на нараді керівників Олексій 
Шекета, стосується корпора-
тивної відповідальності усіх 
підрозділів та служб ком-
панії «Житомиробленерго». 
«Комплексна, кругова і со-
лідарна відповідальність ко-
лективу компанії не перед-
бачає поділу на «технарів» 
та «збутовиків», - підкреслив 
Олексій Михайлович. Тут же 
він зауважив на тому, що усі 
питання, що виникають у ко-
лективах підрозділів, мають 
право на обговорення, але 
цей процес повинен бути 
відвертим, принциповим і 
чесним. «Анонімні звернен-
ня та всілякі листи «від імені 
колективу», які надходять на 
мою адресу, ніякої користі не 
приносять. Якщо є питання, 
якщо є проблема, кажіть пря-
мо, будемо обговорювати і 
вирішувати», -наголосив Го-
лова Правління, означивши 
таким чином алгоритм май-
бутніх взаємостосунків між 
керівниками та персоналом 
компанії.

Фінансовий директор 
ПАТ «ЕК «Житомиробленер-
го» Тамара Бабак розпочала 
із інформації про видані ке-
рівництвом компанії накази 
щодо заохочення колек-
тивів трьох РЕМ, які отри-
мали найкращі показники 
за підсумками 9-ти місяців 
роботи у 2015 році. Тамара 
Володимирівна додала, що 
окремим видом заохочення 
підрозділів стануть показ-
ники динаміки розвитку та 
темпи покращення раніше 
досягнутих результатів у 
роботі. Далі вона прокомен-
тувала рішення про піднят-
тя окладів та надбавок для 
майстрів мережних бригад 
та інших категорій праців-
ників, які зайняті щоденною 
і безпосередньою роботою 
із обслуговування ліній та 
обладнання ПАТ «ЕК «Жито-
миробленерго». 

Щодо рейтингів, які є 
основними та визначаль-
ними показниками роботи 
підрозділів ПАТ «ЕК «Жи-
томиробленерго», то най-
кращими результатами за 
підсумками трьох кварталів 
2015 року відзначились ко-
лективи Попільнянського та 
Володарсько-Волинського 
районів електромереж. Три 
останні позиції у підсумковій 
рейтинговій таблиці посі-
ли колективи Ружинського, 
Олевського та Коростишів-
ського РЕМ. Головними кри-
теріями у визначенні рей-
тингових результатів серед 
підрозділів компанії, є по-
казники реалізації спожитої 
електроенергії та техноло-
гічні витрати РЕМ. Причому 
показники ТВЕ впливають 
безпосереднім чином на 
процес матеріального за-
охочення колективів РЕМ: 
район електромереж, що 
має понаднормативні по-
казники, позбавляється 
преміювання. Детальніше 
із інформацією щодо не-
виконання нормативних 
показників ТВЕ виступив 
заступник Голови Правлін-
ня компанії із комерційних 
питань Сергій Таранюк. Він 
зауважив, що за 9 місяців 
2015 року подібне відста-
вання у своїй роботі мають 
9 районів електромереж. 
Він проінформував учасни-
ків наради про загальні тен-
денції процесу споживання 
електроенергії у масштабах 
ПАТ «ЕК «Житомиробле-
нерго», але особливу увагу 
учасників наради звернув 
на суто виробничих аспек-
тах. По – перше, за його 
словами дільничі мережні 
бригади мають ґрунтовні-
ше займатися технологіч-
ним прогнозуванням своєї 
повсякденної роботи. Але 
найбільшої аналітичної під-
готовки, за словами С.В. Та-
ранюка, потребує так звана 
«рейдова» робота. Звісно, 

головним критерієм якості 
та ефективності такої ро-
боти мають бути кількісні 
показники складених актів 
щодо порушників енер-
госпоживання. Адже, якщо 
упродовж 92-х проведених 
рейдів працівники Баранів-
ського РЕМ змогли скласти 
лише два акти щодо по-
рушників, а у Попільнян-
ському РЕМ більше як пів-
сотні рейдів завершились 
без жодного оформлення 
акту про порушення ПКЕЕ, 
то найбільше питань у та-
ких ситуації виникає якраз 
до «контролерів». Загалом, 
підрозділи ПАТ «ЕК «Жито-
миробленерго», за словами 
Сергія Таранюка, попрацю-
вали у нинішньому році ціл-
ком успішно, хоча недоліки 
у збутовій роботі є очевид-
ними. Особливе занепоко-
єння у керівників компанії 
викликає ситуація у Корос-
тишівському РЕМ, а вивчен-
ня конкретних і глибинних 
причин її виникнення най-
ближчим часом буде займа-
тися спеціальна комісія за 
участі працівників холдингу 
«ВС Енерджі Інтернейшнл 
Україна». 

Заступник технічного 
директора ПАТ «ЕК «Жито-
миробленерго» Анатолій 
Блажкевич звернув увагу 
керівників РЕМ компанії на 
слабкій роботі із аналізу від-
ключень повітряних ліній, 
яких, хоча й поменшало, 
але, тим не менше, кожне 
аварійне відключення ви-
магає досконалого вивчен-
ня його причин. Продовжує 
залишатися тривожною си-
туація із забезпечення ко-
телень комунальних тепло 
генерацій резервним «пле-
чем» живлення. Найгірша 
статистика таких випадків у 
Житомирі (20 котелень) та у 
Бердичеві (4 котельні).

Особливе занепокоєн-
ня станом виробничої дис-
ципліни у ряді підрозділів 
ПАТ «ЕК «Житомиробленер-
го» висловив директор із 
питань безпеки Ігор Сидо-
рака. Причому, випадки 
правопорушень, яких до-
пускаються працівники ряду 

РЕМ, є хрестоматійними. 
Це і формальне ставлення 
до процесу виконання сво-
їх виробничих обов’язків, 
коли працівники мережних 
бригад не слідкують за ви-
могами щодо утримання за-
кріплених за ними об’єктів 
енергетичної інфраструк-
тури, «забуваючи» про еле-
ментарні вимоги утримання 
трансформаторних підстан-
цій, не дбаючи хоча б  про 
«косметичне» оновлення 
огорож на своїх «об’єктах». 
Але найгіршою виглядає 
ситуація, коли працівники 
компанії дозволяють собі 
вживати спиртне у робочий 
час. Продемонстровані під 
час наради «картинки» та 
відзняті відеосюжети вкотре 
нагадували керівникам РЕМ 
про недостатню профілак-
тичну роботу у середовищі 
персоналу.

Виконавчий директор 
ПАТ «ЕК «Житомиробленер-
го» Л.П. Харчук зосередив 
увагу керівників районів 
електромереж на постій-
ному збільшенні товарно-
матеріальних «запасів» на 
складах підрозділів, які по-
декуди перевершують по-
двійні лімітні нормативи. Ле-
онід Павлович розповів про 
плани оновлення автопарку 
деяких РЕМ вже до кінця по-
точного року. Особливу ува-

гу учасників наради Леонід 
Харчук зосередив на питан-
нях підготовки та належного 
енергозабезпечення вибор-
чих дільниць та приміщень 
територіальних виборчих 
комісій, оскільки вже за 
кілька днів на Житомирщині 
пройде голосування у ході 
намічених на 25 жовтня 2015 
року місцевих виборів.

Важливо відзначити, що 
нарада, яка проходила у 
Володарськ – Волинському, 
відбулася за активної учас-
ті усіх її учасників, які мали 
можливість висловити свої 
пропозиції щодо новацій, 
запроваджуваних у роботі 
компанії, а також обміня-
тися думками щодо отри-
маної у ході наради інфор-
мації. Завершувала нараду 
цікава екскурсія до музею 
коштовного та декоратив-
ного каменю, розташова-
ного у  Володарськ-Волин-
ському.

Віктор Першко 

ПЕРЕБУДОВА НА «МАРШІ» І БЕЗ ВТРАТИ ПОЗИЦІЙ «ЗИМОВИЙ ПЕРІОД БУДЕ СКЛАДНИМ, АЛЕ, 
СПОДІВАЮСЬ, НЕ НАДЗВИЧАЙНИМ»(До підсумків наради з приводу результатів роботи за 9 місяців 2015 року)

Головним завданням виробничої наради за участі 
керівного складу ПАТ «ЕК»Житомиробленерго», яка 
проходила 16 жовтня 2015 року на базі Володарсько-
Волинського РЕМ, було підведення підсумків роботи 
підрозділів компанії за дев’ятимісячний період 2015 
року.  Насправді, у виступах учасників наради, у ході об-
міну думками були підняті серйозні, хоча й традиційні 
для енергокомпанії, питання покращення якості робо-
ти усіх служб та підрозділів. Якщо брати до уваги, що 
у роботі наради взяло участь оновлене керівництво 
компанії, то її проведення мало особливе значення для 
впровадження нових підходів та оцінок у роботу кож-
ного підрозділу.

Сто днів, наче сто хвилин. Швидко плине час і перші 
сто днів на посаді Голови Правління ПАТ «ЕК «Житоми-
робленерго» Олексій Шекета відзначає у ситуації ак-
тивної підготовки до осінньо-зимового періоду, який 
традиційно вважається найвідповідальнішим часом 
у енергетиків. Як почувається на Житомирщині ново-
призначений Голова Правління, що вдалося зробити за 
початковий період і які перспективи бачить О.М. Шеке-
та у своїй майбутній роботі, - такими традиційними 
запитаннями розпочалася наша розмова із керівником 
ПАТ «ЕК» Житомиробленерго»

Новації, запроваджені на 
довірі, щирості і граничній 

відповідальності

Система заохочення – головний 
важіль поліпшення роботи



– По-перше, перші сто 
днів, це, мабуть, той час, 
коли про керівника пере-
стають говорити, що він 
«новопризначений». При-
наймні себе вже не вважаю  
овопризначеним, оскільки 
звик, освоївся, познайомив-
ся, а дещо вже й зробив, - 
говорить Олексій Михай-
лович Шекета у відповіді 
на наше перше запитання. 
- Цей традиційний період 
першої сотні днів роботи 
на новому місці для мене 
співпав із підсумками робо-
ти нашої компанії за перші 
дев’ять місяців 2015 року. 
Показники маємо непогані, 
що дає нам підстави спо-
діватись на успішне завер-
шення нинішнього року.

– Що конкретно вда-
лося зробити і на чому 
зосереджувалася Ваша 
основна увага?

– Дуже важливо те, що 
нам вдалося збільшити об-
сяг коштів на виконання 
інвестиційної програми 
щонайменше на 10 міль-
йонів. Це дуже суттєвий 
для життя компанії по-
казник, який ще більш 
важливий з огляду на ту 
інтенсивну підготовку, яку 
ми ведемо напередодні 
входження в зиму. Щодо 
акцентів у своїй роботі, 
то вони були означені од-
разу, ще у перші дні моєї 
роботи на посаді Голови 
Правління. Йшлося про 
посилення відповідаль-

ності кожного працівника 
компанії на своєму робо-
чому місці. Ми взялися за 
ломку поширеного стере-
отипу, що зарплата випла-
чується лише за те, що ти 
вже приходиш на роботу. 
Насправді її треба заро-
бити відповідальним став-
ленням до виконання сво-
їх виробничих обов‘язків 
та належним рівнем тру-
дової дисципліни. Щодо 
заохочення, преміювання 
наших працівників, а цей  
показник завжди відіграє 
дуже важливу роль у ро-
боті кожного колективу, 
то тут ми намагалися вне-
сти суттєві корективи та 
зміни. Насамперед, роз-
робили нове Положення 
про преміювання. Вважаю, 
що матеріально персонал 
заохочувати потрібно, але 
цей процес має бути дуже 
конкретизований. Ще 
один напрям у покращен-
ні стимулів до заохочення 
– визначення його умов 
усередині кожного колек-
тиву. Тут підхід зрозумі-
лий: колектив чи підроз-
діл спрацював нормально, 
має гарні показники, а хто 
найбільше для цього зро-
бив, знає безпосередній 
керівник підрозділу. Ось 
такий акцент ми вважаємо 
важливим, демократич-
ним і справедливим.

– Олексію Михайло-
вичу, наскільки складно 
було звикати до нових 
умов, до нових людей, 
до Житомирщини зага-
лом?

– Особливих складнос-
тей не було. Літо, щоправ-
да, виявилось достатньо 
гарячим у всіх проявах 
значення цього слова, 
оскільки зберігався висо-
кий рівень виникнення по-
жеж і нашому персоналу 
доводилося працювати у 
обстановці граничної від-

повідальності та співпраці 
із відповідними службами. 
Чогось аж занадто над-
звичайного, на щастя, не 
траплялося, наші підрозді-
ли відпрацювали успішно, 
про що засвідчують під-
сумки дев’яти місяців 2015 
року. Щодо ознайомлення 
із персоналом компанії, 
то воно значною мірою 
вже відбулося, хоча, якщо 
чесно, я ще не виконав 
свого найпершого завдан-
ня – побувати у кожному 
із районів електромереж. 
Проте чітке уявлення про 
колектив ПАТ «ЕК «Жито-
миробленерго» вже маю і 
у більшості випадків зали-
шаюся приємно здивова-
ним гарною виучкою пер-
соналу і тими традиціями, 
які тут формувалися ціли-
ми поколіннями житомир-
ських енергетиків.

– На початку вересня 
ви особисто побували 
у зоні АТО і це стало до-
волі знаковою подією не 
лише у житті компанії, 
але й цікавою новиною 
для усіх мешканців об-
ласті…

– У мене особливе став-
лення до воїнів-захисни-
ків, до нашої армії, яка 
нині формується у горнилі 
суворого протистояння із 
ворогом на сході України 
і осторонь від допомоги у 
цьому процесі ми стояти 
не можемо. Радий, що ко-
лектив компанії живе, від-
чуває і активно реагує на 
потреби наших захисників. 
Радий, що подарунок, який 
ми підготували для танкіс-
тів 30-ї бригади, припав 
військовим до душі. Дуже 
приємно отримувати щирі 
слова подяки від хлопців, 
які пройшли загартування 
боями і які випромінюють 
ту впевненість та переко-
наність у нашій перемозі, 
якої можливо не відчуєш 

тут у, так би мовити, гли-
бокому тилу.

– Олексію Михайло-
вичу, якщо повернутися 
до повсякденного життя 
ПАТ «ЕК «Житомиробле-
нерго», яке вже нала-
штувалося до роботи у 
зимових умовах, то що 
найбільше вас хвилює у 
найближчі місяці?

– Першочергово ми го-
туємося і активно працює-
мо над тим, щоб безболісно 
перейти на режим спожи-
вання електроенергії на-
шими споживачами у пері-
оди різкого похолодання. 
Проблема давня і всім до-
бре відома: із восьмої ран-
ку до десятої вечора ми, 
як правило, знаходимося 
у режимі пікового спожи-
вання, коли можливостей 
об‘ єднаної енергосистеми 
держави відчувають гра-
ничні навантаження. Наші 
завдання – оптимізувати 
таке споживання, раціо-
нально використовувати 
електроенергію у ці, так 
звані пікові години, спону-
кати споживачів до спожи-
вання у нічний час та зро-
бити все можливе аби не 
запроваджувати графіків 
відключень для окремих 
регіонів Житомирщини. Це 
цілий комплекс заходів, які 
сьогодні визначають голо-
вний зміст нашої щоденної 
роботи. Я вірю у колектив, 
вірю у злагоджену співп-
рацю із нашими спожива-
чами, а тому сподіваюсь 
на те, що зимовий період 
буде напруженим, але не 
надзвичайним.

– На цьому хотілося б 
побажати Вам лише успі-
хів, лише гарних новин, і 
лише надійного забезпе-
чення ваших споживачів 
електроенергією.

– Дякую, ми обов ‘язко-
во впораємося!

Записав В. Радчук

Нинішній рік приніс ряд 
невтішних тенденцій у жит-
тя енергетиків. Поряд із 
проблемами макроеконо-
мічного характеру, які по-
значились на роботі єдиної 
енергетичної системи Укра-
їни, поряд зі зниженням об-
сягів споживання електро-

енергії та зміною структури 
споживачів, повернулися 
із минулого хвилі та сплес-
ки крадіжок енергетично-
го майна. Якщо ще рік-два 
тому найпопулярнішими 
предметами здобичі «енер-
гетичних» крадіїв були елек-
тричний провід та кутники, 

зрізані із металевих опор, то 
влітку 2015 року у епіцентр 
злодійської уваги потрапи-
ло трансформаторне мас-
ло. Випадки його крадіжок 
траплялися й раніше, але 
минуле літо стало періодом 
спалаху цілої епідемії кра-
діжок трансформаторного 
масла. Кількість вкрадено-
го досить швидко зростала, 
досягаючи щомісячних по-
казників не десятка чи сотні 
літрів, а декількох тон. Вра-
ховуючи той показник, що 
вартість одного літра оливи 
для трансформаторів сягає 
біля 60 гривень, то неваж-
ко підрахувати, яких астро-
номічних коштів потребує 
проста заміна цього важли-
вого компоненту у роботі 
найпоширенішого енергоо-
бладнання. Але ж проблема 
полягає не лише у тому, що 
вкрадене масло необхідно 

терміново поповнювати но-
вими його об’ємами. Най-
частіше буває, що позбавле-
ний масла трансформатор, 
виходить із ладу і тоді збит-
ки від крадіжки збільшують-
ся у десятки чи й у сотні ра-
зів.

Таким чином для вирі-
шення проблеми запобіган-
ня та поширення епідемії 
крадіжок були задіяні на-
укові здобутки. Відтепер у 
підрозділах ПАТ «ЕК «Жи-
томиробленерго» розпо-
чато застосування хімічних 
добавок у масло, яким за-
повнюються резервуари 
трансформаторних під-
станцій. Таким чином крадії 
позбуваються можливості 
збуту краденого масла із 
трансформаторів, оскіль-
ки «масло із домішками» за 
короткий час виводить із 
ладу двигуни внутрішнього 

згоряння, які часто заправ-
ляють краденою із енерге-
тичних об’єктів продукцією. 
Окрім цього, відтепер мас-
ло, яким оснащують елек-
тротрансформатори, стає 
дуже небезпечним для лю-
дини, оскільки призводить 
до сильних термічних опіків 
при потраплянні на шкіру 
чи навіть одяг. Хімічні до-
мішки, які відтепер додають 
у трансформаторне масло, 
дозволяють його іденти-
фікувати у разі вчиненої 
крадіжки, оскільки транс-
форматорне масло із «до-
бавками» може вважатись 
найочевиднішим речовим 
доказом у ході розслідувань 
чи викриття фактів краді-
жок.

Вл. інф.

Проти злодіїв відтепер боротиметься й хімія

ОЛЕКСІЙ ШЕКЕТА:

Природньо, робочий на-
стрій важливій нараді було 
задано у виступі Голови 
Правління О.М. Шекети. Вар-
то зауважити, що Олексій 
Михайлович відверто, стис-
ло і лаконічно, розповів про 
те, які враження склалися у 
нього у перші місяці своєї 
діяльності на чолі «Житоми-
робленерго». Першочергово 
він зосередив увагу учасни-
ків наради на тому, що ком-
панія має гарні виробничі 
показники і серед інших 
колективів холдингу «ВС 
Енерджі Інтернейшнл Укра-
їна» посідає чільне місце у 
рейтингу, який визначається 
сукупністю кількох основних 
критеріїв. Відтак, за словами 
Олексія Шекети, керівництво 
холдингу, позитивно оціню-
ючи підсумки розвитку ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго» 
у 2015 році, надає додатко-
ві ресурси для стабілізації, 
а також – покращення ро-
боти окремих підрозділів 
компанії. Значну увагу Голо-
ва Правління ПАТ «ЕК «Жи-
томиробленерго» приділив 
питанням вдосконалення 
процесу організації праці, а 
найголовніше- проблематиці 
стимулювання працівників 
компанії за успішну роботу. 
Головна увага у цьому на-
прямі зосереджена на пер-
соналі, який безпосередньо 
визначає надійну, безава-
рійну роботу устаткування 
та інфраструктури компанії. 
Окрім того, Правління ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго» зо-
середжує принципову увагу 
на тому, щоб питання заохо-

чення та стимуляції членів 
трудового колективу ком-
панії  вирішувалися у серед-
овищі кожного її підрозділу. 
За його словами, «усередині 
кожного колективу мають 
бути самостійно визначе-
ні умови преміювання його 
працівників». Окрему дум-
ку висловив О.М. Шекета і 
щодо Положення про пре-
міювання керівного складу 
РЕМ. Подібна практика свого 
часу отримала гарний відгук 
і принесла позитивні резуль-
тати у колективах компаній 
«Кіровоградобленерго» та 
«Чернівціобленерго». Ще 
один аспект роботи, на якому 
зосередив увагу присутніх 
на нараді керівників Олексій 
Шекета, стосується корпора-
тивної відповідальності усіх 
підрозділів та служб ком-
панії «Житомиробленерго». 
«Комплексна, кругова і со-
лідарна відповідальність ко-
лективу компанії не перед-
бачає поділу на «технарів» 
та «збутовиків», - підкреслив 
Олексій Михайлович. Тут же 
він зауважив на тому, що усі 
питання, що виникають у ко-
лективах підрозділів, мають 
право на обговорення, але 
цей процес повинен бути 
відвертим, принциповим і 
чесним. «Анонімні звернен-
ня та всілякі листи «від імені 
колективу», які надходять на 
мою адресу, ніякої користі не 
приносять. Якщо є питання, 
якщо є проблема, кажіть пря-
мо, будемо обговорювати і 
вирішувати», -наголосив Го-
лова Правління, означивши 
таким чином алгоритм май-
бутніх взаємостосунків між 
керівниками та персоналом 
компанії.

Фінансовий директор 
ПАТ «ЕК «Житомиробленер-
го» Тамара Бабак розпочала 
із інформації про видані ке-
рівництвом компанії накази 
щодо заохочення колек-
тивів трьох РЕМ, які отри-
мали найкращі показники 
за підсумками 9-ти місяців 
роботи у 2015 році. Тамара 
Володимирівна додала, що 
окремим видом заохочення 
підрозділів стануть показ-
ники динаміки розвитку та 
темпи покращення раніше 
досягнутих результатів у 
роботі. Далі вона прокомен-
тувала рішення про піднят-
тя окладів та надбавок для 
майстрів мережних бригад 
та інших категорій праців-
ників, які зайняті щоденною 
і безпосередньою роботою 
із обслуговування ліній та 
обладнання ПАТ «ЕК «Жито-
миробленерго». 

Щодо рейтингів, які є 
основними та визначаль-
ними показниками роботи 
підрозділів ПАТ «ЕК «Жи-
томиробленерго», то най-
кращими результатами за 
підсумками трьох кварталів 
2015 року відзначились ко-
лективи Попільнянського та 
Володарсько-Волинського 
районів електромереж. Три 
останні позиції у підсумковій 
рейтинговій таблиці посі-
ли колективи Ружинського, 
Олевського та Коростишів-
ського РЕМ. Головними кри-
теріями у визначенні рей-
тингових результатів серед 
підрозділів компанії, є по-
казники реалізації спожитої 
електроенергії та техноло-
гічні витрати РЕМ. Причому 
показники ТВЕ впливають 
безпосереднім чином на 
процес матеріального за-
охочення колективів РЕМ: 
район електромереж, що 
має понаднормативні по-
казники, позбавляється 
преміювання. Детальніше 
із інформацією щодо не-
виконання нормативних 
показників ТВЕ виступив 
заступник Голови Правлін-
ня компанії із комерційних 
питань Сергій Таранюк. Він 
зауважив, що за 9 місяців 
2015 року подібне відста-
вання у своїй роботі мають 
9 районів електромереж. 
Він проінформував учасни-
ків наради про загальні тен-
денції процесу споживання 
електроенергії у масштабах 
ПАТ «ЕК «Житомиробле-
нерго», але особливу увагу 
учасників наради звернув 
на суто виробничих аспек-
тах. По – перше, за його 
словами дільничі мережні 
бригади мають ґрунтовні-
ше займатися технологіч-
ним прогнозуванням своєї 
повсякденної роботи. Але 
найбільшої аналітичної під-
готовки, за словами С.В. Та-
ранюка, потребує так звана 
«рейдова» робота. Звісно, 

головним критерієм якості 
та ефективності такої ро-
боти мають бути кількісні 
показники складених актів 
щодо порушників енер-
госпоживання. Адже, якщо 
упродовж 92-х проведених 
рейдів працівники Баранів-
ського РЕМ змогли скласти 
лише два акти щодо по-
рушників, а у Попільнян-
ському РЕМ більше як пів-
сотні рейдів завершились 
без жодного оформлення 
акту про порушення ПКЕЕ, 
то найбільше питань у та-
ких ситуації виникає якраз 
до «контролерів». Загалом, 
підрозділи ПАТ «ЕК «Жито-
миробленерго», за словами 
Сергія Таранюка, попрацю-
вали у нинішньому році ціл-
ком успішно, хоча недоліки 
у збутовій роботі є очевид-
ними. Особливе занепоко-
єння у керівників компанії 
викликає ситуація у Корос-
тишівському РЕМ, а вивчен-
ня конкретних і глибинних 
причин її виникнення най-
ближчим часом буде займа-
тися спеціальна комісія за 
участі працівників холдингу 
«ВС Енерджі Інтернейшнл 
Україна». 

Заступник технічного 
директора ПАТ «ЕК «Жито-
миробленерго» Анатолій 
Блажкевич звернув увагу 
керівників РЕМ компанії на 
слабкій роботі із аналізу від-
ключень повітряних ліній, 
яких, хоча й поменшало, 
але, тим не менше, кожне 
аварійне відключення ви-
магає досконалого вивчен-
ня його причин. Продовжує 
залишатися тривожною си-
туація із забезпечення ко-
телень комунальних тепло 
генерацій резервним «пле-
чем» живлення. Найгірша 
статистика таких випадків у 
Житомирі (20 котелень) та у 
Бердичеві (4 котельні).

Особливе занепокоєн-
ня станом виробничої дис-
ципліни у ряді підрозділів 
ПАТ «ЕК «Житомиробленер-
го» висловив директор із 
питань безпеки Ігор Сидо-
рака. Причому, випадки 
правопорушень, яких до-
пускаються працівники ряду 

РЕМ, є хрестоматійними. 
Це і формальне ставлення 
до процесу виконання сво-
їх виробничих обов’язків, 
коли працівники мережних 
бригад не слідкують за ви-
могами щодо утримання за-
кріплених за ними об’єктів 
енергетичної інфраструк-
тури, «забуваючи» про еле-
ментарні вимоги утримання 
трансформаторних підстан-
цій, не дбаючи хоча б  про 
«косметичне» оновлення 
огорож на своїх «об’єктах». 
Але найгіршою виглядає 
ситуація, коли працівники 
компанії дозволяють собі 
вживати спиртне у робочий 
час. Продемонстровані під 
час наради «картинки» та 
відзняті відеосюжети вкотре 
нагадували керівникам РЕМ 
про недостатню профілак-
тичну роботу у середовищі 
персоналу.

Виконавчий директор 
ПАТ «ЕК «Житомиробленер-
го» Л.П. Харчук зосередив 
увагу керівників районів 
електромереж на постій-
ному збільшенні товарно-
матеріальних «запасів» на 
складах підрозділів, які по-
декуди перевершують по-
двійні лімітні нормативи. Ле-
онід Павлович розповів про 
плани оновлення автопарку 
деяких РЕМ вже до кінця по-
точного року. Особливу ува-

гу учасників наради Леонід 
Харчук зосередив на питан-
нях підготовки та належного 
енергозабезпечення вибор-
чих дільниць та приміщень 
територіальних виборчих 
комісій, оскільки вже за 
кілька днів на Житомирщині 
пройде голосування у ході 
намічених на 25 жовтня 2015 
року місцевих виборів.

Важливо відзначити, що 
нарада, яка проходила у 
Володарськ – Волинському, 
відбулася за активної учас-
ті усіх її учасників, які мали 
можливість висловити свої 
пропозиції щодо новацій, 
запроваджуваних у роботі 
компанії, а також обміня-
тися думками щодо отри-
маної у ході наради інфор-
мації. Завершувала нараду 
цікава екскурсія до музею 
коштовного та декоратив-
ного каменю, розташова-
ного у  Володарськ-Волин-
ському.

Віктор Першко 

ПЕРЕБУДОВА НА «МАРШІ» І БЕЗ ВТРАТИ ПОЗИЦІЙ «ЗИМОВИЙ ПЕРІОД БУДЕ СКЛАДНИМ, АЛЕ, 
СПОДІВАЮСЬ, НЕ НАДЗВИЧАЙНИМ»(До підсумків наради з приводу результатів роботи за 9 місяців 2015 року)

Головним завданням виробничої наради за участі 
керівного складу ПАТ «ЕК»Житомиробленерго», яка 
проходила 16 жовтня 2015 року на базі Володарсько-
Волинського РЕМ, було підведення підсумків роботи 
підрозділів компанії за дев’ятимісячний період 2015 
року.  Насправді, у виступах учасників наради, у ході об-
міну думками були підняті серйозні, хоча й традиційні 
для енергокомпанії, питання покращення якості робо-
ти усіх служб та підрозділів. Якщо брати до уваги, що 
у роботі наради взяло участь оновлене керівництво 
компанії, то її проведення мало особливе значення для 
впровадження нових підходів та оцінок у роботу кож-
ного підрозділу.

Сто днів, наче сто хвилин. Швидко плине час і перші 
сто днів на посаді Голови Правління ПАТ «ЕК «Житоми-
робленерго» Олексій Шекета відзначає у ситуації ак-
тивної підготовки до осінньо-зимового періоду, який 
традиційно вважається найвідповідальнішим часом 
у енергетиків. Як почувається на Житомирщині ново-
призначений Голова Правління, що вдалося зробити за 
початковий період і які перспективи бачить О.М. Шеке-
та у своїй майбутній роботі, - такими традиційними 
запитаннями розпочалася наша розмова із керівником 
ПАТ «ЕК» Житомиробленерго»

Новації, запроваджені на 
довірі, щирості і граничній 

відповідальності

Система заохочення – головний 
важіль поліпшення роботи
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А. А. Гуцало

Навесні 2014 року колектив 
ПАТ «ЕК» Житомиробленерго» 
надав перший «транш» допо-
моги українським військовим, 
закупивши для потреб 95-ї ае-
ромобільної бригади білизну, 
взуття, а трохи пізніше – най-
сучасніші радіостанції інозем-
ного виробництва. Одночасно 
для потреб однієї із військових 
частин, дислокованих у Бер-
дичеві, енергетики направили 
запасні частини та акумуля-
торне обладнання для техніки. 
Потік допомоги військовикам 
у середовищі підрозділів ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго» не 
припинявся по суті ні на мі-
сяць. Вже восени 2014 року 
енергетики Житомирщини по-
стачають на схід для потреб 
військовиків прилади нічного 
бачення, а ще за місяць ПАТ 
«ЕК»Житомиробленерго» заку-
повує спеціальне обладнання 
та інструменти для військових 

– ремонтників, включаючи зва-
рювальні апарати та генерато-
ри.

У 2015 році увага колективу 
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 
була зосереджена не лише на 
допомозі безпосереднім учас-
никам бойових дій, але й пора-
неним воїнам, яким вкрай важ-
ливою була підтримка під час 
одужання у палатах військово-
го госпіталю. Проте влітку 2015 
року до керівництва компанії 
звернулися активісти громад-
ської організації «Волонтери 
Полісся», які шукали допомоги 
для найбільш постраждалої у 
боях військової частини Укра-
їнської армії – 30-ї окремої 
Новоград-Волинської механі-
зованої бригади. Командиру 
танкового батальону, якому до-
водилося щодня долати кілька 
десятків кілометрів вздовж лі-
нії зіткнення, де дислокувалися 
його підлеглі, вкрай потрібен 

був автомобіль, спроможний 
рухатися по польовому без-
доріжжю за будь-яких погод-
них умов. Звісно, техніка мала 
бути надійною, потужною і 
здатною працювати в умовах 
війни. Віднайти такий автомо-
біль у липні 2015 року взялося 
керівництво ПАТ «ЕК «Житоми-
робленерго». А вже під кінець 
серпня 2015 року автомобіль 
потрібного класу, приведений 
до відмінного технічного стану 
спеціалістами компанії, був го-
товий до відправлення у зону 
АТО. Яким було здивування 
волонтерів, а тим паче військо-
виків, коли прямо у розташу-
вання танкового батальону 
30-ї бригади 5 вересня 2015 
року прибув позашляховик. 
Із найсучаснішим дизельним 
двигуном, який найкраще  від-
повідає потребам прифронто-
вих регіонів. За кермом авто-
мобіля був голова правління 
ПАТ «ЕК»Житомиробленерго» 
Олексій Шекета, який осо-
бисто й доставив на передові 
позиції потрібний для коман-
дування танкістів автомобіль.  
Звісно, Олексій Михайлович 
прибув у розташування тан-
кістів не лише із подарунком 
для комбата. Для бійців бата-
льону він привіз продукти, до-
машню консервацію, ящики із 
побутовими товарами, які на 
передовій потрібні не менше 
боєприпасів. Годі говорити про 
те, що військовики із «трид-
цятки» були приємно вражені 
черговому подарунку із Жи-
томирщини, але не менший їх 
подив викликала поява керів-
ника компанії «Житомиробле-
нерго» на передовій, де час 
від часу, у вересні 2015 року 
лунали постріли та вибухи. Піс-
ля прийому гостя-енергетика, 
комбат «тридцятки», який на-
решті отримав найсучасніший 
транспортний засіб, конче 
потрібний для мобільного пе-
ресування вздовж 40-кіломе-
трового  відрізку дислокації 
танкового батальону, вручив 
О.М. Шекеті бойовий прапор, 
який побував із бійцями услав-
леної військової частини Укра-
їнської Армії у найзапекліших 
боях на Донбасі. А найкращим 
іменним сувеніром для енер-
гетиків Житомирщини став 
виготовлений військовослуж-
бовцями 30-ї бригади «кубок» 
з-під гільзи використаного сна-
ряду. І бойовий прапор від тан-

кістів, і «сувенір», що «пропах» 
війною на Донбасі, відтепер 
зберігаються як найдорожча 
реліквія колективу компанії 
поряд із її найвидатнішими на-
городами та здобутками. Втім, 
за словами Олексія Шекети, 
кожен крок допомоги у бік за-
хисників нашої країни, який 
роблять працівники компанії 
«Житомиробленерго» - це вияв 
поваги та подяки воїнам-патрі-

отам від земляків, від людей 
абсолютно мирної професії, які 
підтримують армію задля най-
швидшого миру та перемоги. 
«Обсяг допомоги компанії для 
потреб наших військових вже 
давно перевалив за мільйон 
гривень, - каже О.М. Шекета, - 
але ми допомагатимемо доти, 
доки зможемо, а якщо точніше 
– доки така допомога буде кон-
че потрібною»

№5 (56), Жовтень 2015 року

Психологічна допомога 
не менш важлива, 

ніж матеріальна

ДОПОМОГТИ СОЛДАТУ У РАТНІЙ 
ПРАЦІ – ЦЕ НАЙСВЯТІШЕ!

15-й чемпіонат серед ама-
торських команд енергопос-
тачальних команд України 
цього року відбудеться на 
Житомирщині. Із 2-го по 6 
листопада 2015 року шістнад-
цять колективів із різних ку-
точків України змагатимуться 
за титул чемпіона у залі бер-
дичівського спорткомплексу 
«ЛАВ». Футбольна дружина 
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 
у ранзі команди-господаря 
15-го чемпіонату, після про-
веденого 2 жовтня 2015 року 
жеребкування, потрапила до 
групи «В», де змагатиметься 
за вихід до півфіналу із колек-
тивами енергетичних ком-
паній із Чернігова, Київської 
області та Луганська. Мину-
лорічні чемпіони, футболісти 
ПАТ «Кіровоградобленерго», 
потрапили до групи «А». Цю 
групу фахівці, які знають істо-
рію проведення попередніх 
«енергетичних» чемпіонатів 
України з футзалу, називають 
найсильнішою, адже і кірово-
градці, і команда «Прикарпат-
тяобленерго», і одесити, вже 
ставали чемпіонами України. 
Хтозна, чи погодяться бути 
аутсайдерами групи «А» фут-
болісти із команди ПАТ «Ві-
нницяобленерго», які наразі 

значно оновили та посилили 
свій склад і активно готують-
ся до чемпіонату, який про-
йде зовсім поряд: адже до 
Бердичева із Вінниці всього 
лише сотня кілометрів відста-
ні. У групі «С» змагатимуться 
команди із Чернівців, Херсо-
на, Сум та Харкова. І до чет-
вертої групи попереднього 
етапу чемпіонату за підсумка-
ми жеребкування потрапили 
колективи енергетиків із Дні-
пропетровська, Львова, Рів-
ного та Полтави. Регламентом 
чемпіонату передбачено ігри 
у груповому турнірі, які відбу-
дуться 3, 4, та 5-го листопада 
2015 року, а 6-го листопада 
відбудуться півфінальні по-
єдинки, після чого пройде фі-
нал та матч за 3-4-е місце. 2-го 
листопада 2015 року коман-
ди-учасники 15-го чемпіонату 
з фут залу серед аматорських 
команд енергопостачальних 
компаній України приїздять 
до Житомира та Бердичева 
для поселення у готелях. Того 
ж дня, о 18 годині, у берди-
чівському міському Палаці 
культури відбудеться цере-
монія відкриття чемпіонату. 
Розклад ігор попереднього 
(групового) етапу змагань 
складено так, що команди 
розпочинають поєдинки о 
десятій ранку, а останній по-
єдинок ігрового дня розпочи-
натиметься о шостій вечора. 
Згідно із регламентом чемпі-
онату, поєдинки складаються 
із двох таймів, тривалістю 15 
хвилин кожен. Півфінали та 
фінальний поєдинок перед-
бачає післяматчеві пенальті, 
якщо основний час поєдинку 
завершився нічийним резуль-
татом.

Команда ПАТ «ЕК «Жито-
миробленерго» свій перший 
поєдинок у чемпіонаті прове-
де із футболістами Лугансько-

го енергетичного об’єднання 
у вівторок, 3 листопада 2015 
року. Початок гри о 12.00. 
Наступного дня житомиряни 
гратимуть із командою ПАТ 
«Київобленерго» (початок о 
16.00), а завершальний матч 
групового етапу чемпіонату 
господарі змагань проведуть 
5 листопада 2015 року. Матч 
із командою ПАТ «Чернігіво-
бленерго» житомиряни роз-
почнуть о 12.00.

Напередодні відкриття 
чемпіонату своє засідання 
проведе мандатна комісія, 
яка перевірить обов’язкові 
умови, згідно із якими грав-
ці команд мають право на 
участь у чемпіонаті. Головни-
ми вимогами, які надають 
право участі гравцям у чем-
піонаті енергетиків-аматорів, 
є стаж роботи гравця у колек-
тиві відповідної енергопоста-
чальної компанії (не менше 
одного року), а також відсут-
ність гравця у складі команд, 
що брали участь у чемпіонаті 
України із футзалу або розі-
граші Кубка України.

Наша довідка:
Чемпіонат України серед 

аматорських команд енерго-
постачальних компаній Укра-
їні проводиться із 2001 року. 
Згідно регламенту його про-
ведення, команда, яка стає 
чемпіоном України, отри-
мує право бути господарем 
та організатором наступної 
першості. У зв’язку з тим, що 
чемпіоном України на 13-му 
та 14-му чемпіонаті двічі по-
спіль ставали футболісти «Кі-
ровоградобленерго», право 
проведення чемпіонату на-
дано команді, яка посіла торік 
друге місце. Нагадаємо, що у 
2014-му році саме житоми-
ряни стали «срібними» при-
зерами чемпіонату, поступив-

шись у фінальному поєдинку 
кіровоградцям за підсумками 
післяматчевих пенальті (4 : 5).  
Минулорічний чемпіонат із 
футзалу серед аматорських 
команд енергопостачальних 
компаній України проходив 
в Ужгороді на майданчи-
ках спортивних комплексів 
«Zinedine» та «Юність». Ком-
панія «Житомиробленерго» 
вперше приймає чемпіонат, 
а тому саме житомиряни вва-
жатимуться фаворитами зма-
гань і намагатимуться вперше 
у своїй історії досягти чемпі-
онської вершини. 

За традицією проведення 
попередніх чемпіонатів гос-
подарі його проведення ор-
ганізовують для команд-учас-
ниць екскурсійні програми. 
Учасники 15-го чемпіонату 
матимуть можливість відвіда-
ти у Бердичеві костьол Свя-
тої Варвари, монастир Босих 
Кармелітів, у Житомирі гості 
відвідають єдиний в Україні 
музей космонавтики та па-
вільйон космічної техніки, а 
ще однією перлиною екскур-
сійної програми для команд-
учасниць чемпіонату стане 
«Замок Радомисль» із розмі-
щеною у ньому колекцією до-
машніх ікон різних куточків 
України.

Наразі відомо, що коман-
да ПАТ «ЕК «Житомиробл-
енерго» із футзалу розпочала 
безпосередню підготовку до 
участі у 15 чемпіонаті серед 
аматорських команд енер-
гопостачальних компаній 
України поєдинками на Кубок 
Житомира, які проходили у 
вересні 2015 року. Футболіс-
ти «Енергії» пройшли у розі-
граші Кубку до півфіналу, де 
поступилися спортсменам 
команди «Інбев», яка й стала 
володарем Кубку Житомира. 
24 жовтня 2015 року футбо-
лісти «Енергії» стартують у 
черговій (зимовій) першості 
міста Житомира, а із 26 по 31 
жовтня розпочнеться трену-
вальний збір команди ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго», 
у ході якого наша команда 
проведе кілька тренувальних 
поєдинків у спорткомплексі 
компанії «Енергія». 16 жовтня 
2015 року відбулася зустріч 
гравців команди «Енергія» 
із головою правління ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго» 
О. М. Шекетою, який ознайо-
мився із процесом підготовки 
футболістів до чемпіонату та 
побажав спортсменам підійти 
до його старту у найкращій 
спортивній формі.

Віктор Єрофєєв

Після Ужгорода – до Бердичева!

Серед найбільших здобутків українського суспільства 
за останні рік його бурхливої історії можна сміливо на-
звати єднання армії й народу. Вже перші втрати весною 
2014 року Україною своєї території у Криму наочно по-
казали всьому суспільству, що найслабшою ланкою у на-
шій державі виявилася армія. Те, що її навмисне і систем-
но розвалювали, ми не знали, але півтора року тому усі 
ознаки слабкості українського війська стали більше, ніж 
очевидними. У цій трагічній ситуації найбільшу турботу 
про військовиків виявили мільйони українців, а всенарод-
ний волонтерський рух став наймогутнішим фактором 
відродження армії, а разом із тим – запорукою порятун-
ку країни. Житомир спорядив до зони бойових дій на 
Донбасі не лише тисячі своїх військовослужбовців, але й 
гігантський потік всіляких допомог, починаючи від воло-
гих серветок та шкарпеток, до постачання матеріалів 
для будівництва оборонних споруд. Волонтери поста-
вили армію на своє надійне продовольче забезпечення, 
а установи, організації, фірми та компанії опікувалися 
устаткуванням, засобами зв’язку та найрізноманітні-
шою технікою. Активним учасником цього процесу  ста-
ло одне із найбільших підприємств Житомирщини - ком-
панія «Житомиробленерго».

19 і 20 жовтня 2015 року 
на базі Радомишльського 
РЕМ пройшов тренінг «На-
дання першої психологічної 
допомоги», який проводили 
фахівці – психологи столич-
ного «Центру організацій-
ного розвитку». Для участі 
у тренінгу були запрошені 
працівники ПАТ «ЕК «Жито-
миробленерго», які протягом 
2014/2015 рр. брали участь 
у бойових діях у зоні прове-
дення АТО. Дванадцять учас-
ників бойових дій на сході 
України, свого часу мобілі-
зовані до лав Збройних Сил 
України у підрозділах ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго», 
стали учасниками цікавих, 
пізнавальних і, безумовно ко-
рисних для себе, тренінгових 
занять,  проведених персо-
налом ТОВ «Центр організа-
ційного розвитку». До речі, 
подібні заняття, які проводи-

ли фахівці цієї відомої в Укра-
їні організації, неодноразово 
проводились із персоналом 
ПАТ «ЕК «Житомиробленер-
го». І завжди вони користува-
лися підвищеною увагою та 
отримували схвальні відгуки 
з боку учасників тренінгів. Не 
став виключенням і тренінг, 
програмою якого було пе-
редбачено багато пізнаваль-
ної інформації, а також вправ, 
рекомендацій для тих людей, 
які чимало часу провели в 
умовах стресових ситуацій. 
Підкреслимо, що керівни-
цтво ПАТ «ЕК «Житомиробл-
енерго» приділяє виняткову 
увагу не лише допомозі вій-
ськовим частинам, які дисло-
куються у районі проведен-
ня АТО, але й працівникам 
компанії, які пройшли суворі 
життєві випробування у ході 
бойових дій. 

Вл. інф.

(2 листопада 2015 року на Житомирщині стартує 15-й чемпіонат з футзалу серед аматорських команд енергопостачальних компаній України)

Група А Група В
А1 Кіровоградобленерго B1 Житомиробленерго
A2 Вінницяобленерго B2 Чернігівобленерго
A3 Прикарпаттяобленерго B3 Київобленеwрго
A4 Одесаобленерго B4 Луганське ЕО

Група С Група D
С1 Чернівціобленерго D1 Дніпрообленерго
С2 Херсонобленерго D2 Львівобленерго
С3 Сумиобленерго D3 Рівнеобленерго
С4 Харківобленерго D4 Полтаваобленерго
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Лазаренко Світлана Василівна

Традиційна рубрика «Захоплення 
наших колег» сьогодні розповідає 
про керівника групи із зв’ язків із 
громадськістю та пресою Інформа-
ційно-консультаційного центру ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго» Наталію 
Козлову. Наталія Миколаївна працює 
в компанії вже 20 років. Розпочина-
ла свою енергетичну біографію у що-
йно створеній ДАЕК «Житомир-об-
ленерго» влітку 1995 року із посади 
перекладача-референта. Захоплю-
ється поезією, з юних років пише ві-
рші. Окрім поезії у Наталії Миколаїв-
ни є ще одне мистецьке захоплення 
-  вона майстерно опанувала вишив-
ку бісером. Роботи Наталії Козлової 
відрізняються вишуканим естетич-

ним смаком, а орнаменти, які оживають під руками майстрині, вра-
жають гармонією поєднання кольорів. Особливо гарно виглядають 
роботи Наталії Миколаївни у виставковому варіанті, коли палітра 
вишитого малюнка доповнюється привабливістю іншого, розта-
шованого поруч. Формат нашого видання не дозволяє сповна роз-
гледіти і відчути естетичну довершеність вишиванки бісером, але 
наше завдання в іншому – нагадувати про захоплення наших тала-

новитих колег

  ***
Пятьдесят совсем не много
И не мало пятьдесят,
Можешь оценить все строго,
Все обдумать, подсчитать.

Годы прожиты не зря,
Когда ты нужен и любим
И понимаешь для себя,
Что не завидуешь другим.

Ты строишь сам свой быт, уют,
Имея опыт за плечами
И птицы, кажется, поют,
Когда общаешься с друзьями.

Пусть годы медленно летят,
Приносят радость и веселье,
Пусть не бегут и не спешат,
Даруют счастье и терпенье.

Не важно, что седая голова,
Не важно, что морщинки есть,
Быть человеком – главное всегда,
Не важно сколько тебе лет!

Н. Козлова


