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Про це забувати не слід а згадувати -  не зайве
Н ин іш н ій  період грозової акти в 

ності чимось несподіваним для колек
тиву ПАТ «ЕК»Ж итомиробленерго» не 
став, оскільки весна і літо кожного року 
додаю ть певних додаткових клопотів 
енергетикам  Ж и том и рщ ин и. До бо 
ротьби із наслідкам и буревіїв, грозо
вих злив енергетики завжди готові і у 
цьому році бригади електром онтерів 
працю ю ть бездоганно, не маючи вихі
дних і працю ю чи весь світловий день у 
разі, якщ о треба відновити пош код
жені схеми енергопостачання. О днак 
н и ніш ній  рік і так званий період гро
зової активності став особливо неприє
м ним , а в ряді випадків п озн ачи вся 
найбільш им и трагедіями -  загибеллю  
лю дей. Н авряд чи хтось наваж иться 
зв и н у в а ти ти  у ц ьо м у  е н е р г е т и к ів : 
їхньої вини у тому, що сталося н еп о п 
равне, вочевидь нема. У своєму ви с
тупі, який транслю вався більшістю за
собів мас -  медіа Ж и том и рщ ин и  22 
л и п н я  2011 року, Голова П равл ін н я  
ПАТ «Е К »Ж итом иробленерго» А на
толій Л евиц ький  звернувся до н асе
л е н н я  Ж и то м и р щ и н и  із з а к л и к о м  
бути гранично уважними у періоди на
ступу стихії. Адже передбачити із аб 

солю тною  точністю , де трапиться о б 
рив електропроводу, не В ЗМОЗІ ніхто. 
Д оводиться лиш е константувати, що 
населення області, у ряді випадків за 
буває про обереж ність, а іноді порушує 
всі мислимі і всі очевидні правила елек
тробезп еки . П рац івн и ки  ПАТ «ЕК»- 
Ж итомиробленерго» упродовж кількох 
останніх років провели цілий комплекс 
заходів попередж увально — р о з’я сн ю 
вальної роботи у навчальних закладах 
області. М асовими тираж ами р озій ш 
лися по навчальних закладах області 
книж ки для дітей «Н ебезпечна прогу
лянка», де у цілком доступній  та ще й 
цікавій формі розповідається про о с 
новні правила поводж ення з електроп
риладами у побуті, у випадках, коли 
відбуваються аварії, обриви, п ош код
ж ення енергетичних о б ’єктів. Так само 
популярним и серед ш колярів всіх рай
онів Ж итомирщ ини стали конкурси ди
тячих малю нків на тему електробезпе
ки. Але на жаль, так трапляється, що 
діти знаю ть правила електробезпеки , 
але не завжди їх виконую ть. Варто зау
важ ити, що упродовж останніх  років 
подібну і вкрай потрібну роботу з дітьм и 
і взагалі з населенням  області окрім

ен е р ге ти к ів  п р о во д и л и  
мало. М ожна сказати, що 
колектив ПАТ «ЕК»Жито- 
миробленерго» опинився 
не лиш е на передньом у 
краї такої роботи з н асе
л ен н ям , але й мабуть п о 
трібно додати — ви яви в
ся самотнім. Недостатнім 
чином працюють у цьому 
н а п р я м к у  п р а ц ів н и к и  
у п р а в л ін ь  та в ід д іл ів  з 
надзви чай н и х  ситуац ій , 
влітку д іти  о п и н яю ться  
без н алеж н ого  д орослого  догляду та 
опіки старш их та вчителів. Ще одним 
ф актором  погірш ення ситуації із дот
риманням правил електробезпеки є п о 
ш ирений у дитячому, а особливо — у 
підлітковому середовищ і, так званий 
«чорний бізнес», коли діти вбачають в 
обірваном у електропроводі матеріал 
для заготівлі та здавання металобрухту 
з метою отрим ання певної винагороди. 
Звісно, при цьому якраз і нехтуються 
зн ан і прави ла та перестороги . Варто 
зауваж ити, що колектив К ом пан ії щ о
року проводить низку систем них за 
ходів із оснащ ення ліній електромереж

ізольованим  проводом та кабелем. Це 
— вагомий крок для покращ енн я ситу
ації з електробезпекою . О днак провес
ти подібні зам іни одразу на десятках 
тисяч кілометрів протяж ності електро
мереж нереально навіть у перспективі 
десятиріч . Вихід один — посилю вати 
р о з ’ясню вальн у роботу, мобілізувати 
для таких заходів органи влади, освітян, 
засоби м асової інф орм ації. Це ознака 
ц и в іл із о в а н о с т і, су ч а с н о ст і, л ю д я 
н о с т і. З р е ш то ю , л ю д с ь к і ж и ття  та 
лю дські трагедії спонукаю ть усіх нас 
суттєво посилити відповідну і завжди 
потрібну роботу. Не забуваймо !

Червень -  пора випускників Наш новий партнер -
«Відкриті серця»

Щ е о д н и м  н а п р я м о м  б л а г о д ій н о ї  
д іяльності ПАТ «ЕК »Ж итом иробленерго» 
у поточном у році стала сп івп рац я  із Все
у к р а їн с ь к о ю  б л а г о д ій н о ю  ф у н д а ц іє ю  
«Відкриті серця». Н а початку літа п р ези 
ден т ф ундац ії Євген П олтен ко  прибув до 
Ж и том и ра, де за участі Ж и том и рського  
м іського  голови та п ред ставн и ків  п ар т 
нерів ф ундац ії — ПАТ «Е К »Ж и том и роб- 
л е н е р г о »  і Ж и т о м и р с к о ї  д и р е к ц і ї  
РІІ^Ьапк, проходило урочисте в ідкриття 
ди тяч о го  ігрового  м ай д ан чи ку  на т е р и 
т о р ії Г ідропарку . Ц ей м а й д а н ч и к  став  
перш ою  «ластівкою » створен н я  п о вн о ц і
н н о ї ін ф р астр у кту р и  для д ітв о р и , чиїм  
з а в д а н н я м  с т ал а  р о б о т а  ф у н д а ц ії  
«В ідкриті серця». Д о речі, у л и п н і 2011 
року благодійна ф ундація «Відкриті сер 
ця» відзначилася побудовою  гранд іозно
го розваж ального м айданчика для дітей у 
місті Кіровограді. Там серед партнерів бла
годійної структури також  були енергети
ки із ком п ан ії «К іровоград обленерго».

Вже у ли п н і на адресу Голови П равл і
ння ПАТ «Е К »Ж итом иробленерго» н ад 
ійш ов ли ст  — п одяка від колективу п р а
ц ів н и к ів  д и т я ч о г о  в ід д іл е н н я  Ж и т о 
м и рсько ї обласн о ї пси х іатричної л ікарн і 
№ 1. Л ікарі висловлю ю ть вдячність ен ер 
гети кам  за н адан у  о п ер ати в н и м  ч и н о м  
допом огу  і баж аю ть п рац івн и кам  к о л ек 
тиву К ом п ан ії успіхів у роботі.

У червні 2011 року на базі навчально — консультацій
ного центру Харківської Національної академії міського 
господарства проходив захист дипломних проектів двад
цятьма студентами -  випускниками академії. У цьому 
році «дипломники» були лише з однієї спеціальності — 
«Електротехнічні системи електроспоживання», але, тим 
не менш, члени Державної екзаменаційної комісії відзна
чили достатньо високий рівень випускників, які вияви
ли гарні знання та належним чином підготувалися до за
хисту дипломних проектів. Журналіст «Енергетика Ж и
томирщини» звернув увагу на впевнений виступ під час 
захисту диплом ного проекту Світлани Бармак- інженера 
ПТГ Новоград -  Волинського РЕМ. Світлана Вікторівна 
з 1987 року працює у РЕМ , маючи базову освіту та дип
лом Новоград — Волинського машинобудівного техніку
му. Чотири роки тому вирішила отримати вищу освіту 
інженера — енергетика. І ось тепер, після навчання у 
ХНАМГ диплом спеціаліста у її руках.

А. Головко

Р.8. За час з 1997 року, коли у Ж итомирі розпочав 
свою роботу навчально -  консультаційний центр Х аркі
вської національної академії міського господарства, вищу 
освіту та дипломи цього відомого навіть на міжнародно
му рівні вузу отримали 510 працівників ПАТ «ЕК»Ж ито- 
миробленерго». З них 404 випускникам було присвоєно 
кваліфікацію інженера —електрика та 106 працівників 
компанії отримали дипломи спеціалістів з економіки.



РЕЦЕПТ УСПІХУ СТАРИЙ ЯК СВІТ: ПОРЯДОК, ЗГУРТОВАНІСТЬ І ДИСЦИПЛІНА
Кінець червня у колективі ком

панії ПАТ «ЕК»Житомиробленерго» 
позначений традиційним заходом — 
Днем майстра та фінальними зма
ганнями бригад електромонтерів з 
розподільчих мереж. Ось і в поточ
ному році чотири кращі бригадні 
«квартети» визначали кращу брига
ду серед всіх бригад мережних 
дільниць ПАТ «ЕК»Житомиробле- 
нерго». Змагання проходили 24 чер
вня 2011 року на базі навчально — 
тренувального полігону Черняхівсь-

кого РЕМ. Варто зауважити, що як
раз кінець червня поточного року і 
співпав із початком цьогорічного 
«грозового» періоду. Саме напере
додні проведення змагань смерч і 
буревій пронісся і над Черняховом, 
начебто намагаючись завадити енер
гетикам провести давно заплановані 
змагання. Хтозна, яким чином вда
лося господарям змагань попрацю
вати так, що учасники Дня майстра 
навіть не підозрювали, що ще добу, а 
можливо якихось 8-10 годин тому, 
Черняхівський район був наполови
ну «погашений». Лише той факт, що 
уселіДівочки напередодні, 23 черв
ня, смерч поламав, наче сірники, 
шість залізобетонних опор лінії 10 кВ, 
говорив, що руйнування у черняхів- 
чан були серйозними, а те, що ко
лектив РЕМ встиг за лічені години 
подолати наслідки стихії, було най
кращим виявом професіоналізму 
господарів цьогорічного відповідаль
ного заходу.

Зрештою про сам захід. Він та
кож проходив в умовах, коли на за
ході і півдні Житомирщини стихія у 
вигляді грози та шкального вітру, зно
ву нагадала про себе. Атому учасни
ки змагань подумки були ще й там,

у себе вдома, де їх колеги негайно 
приступили до подолання наслідків 
негоди. У Черняхові робота учас
ників проведення Дня майстра од
разу після церемонії урочистого 
відкритгя, розподілилася за двома 
напрямами. Інженерно—технічний 
персонал зібрався у місцевому Бу
динку культури, де проходила тра
диційна нарада за участі керівницт
ва технічної дирекції та персоналу 
дирекції з питань охорони праці. Ви
ступ заступника технічного дирек

тора Петра Кар- 
пюка був і віталь
ним, і чи не 
найбільш пробле
матичним. Петро 
Володимирович 
окреслив най
більш проблемні 
питання у роботі 
мережних діль
ниць, бригади 
яких мають вико
нувати у теплу 
пору року най

важливіші завдання із виконання об
сягів капітального ремонту електро
мереж, хоча увагу присутніх було зо
середжено на традиційно важливій 
ділянці роботи -  розчистці ліній елек
тромереж від верховіття дерев та 
кущів. «Розчистка електроліній має 
стати лейтмотивом нашої роботи, - 
акцентував завдання П.В.Карпюк. 
Він же нагадав і про найбільші про
галини та найтиповіші порушення у 
роботі бригад електромонтерів. 
Звісно, слухати проте, що деякі бри
гади дозволяють собі лише імітацію 
робочого дня, розпочинаючи безпо
середнє виконання робіт о 10 -  й ран
ку, а вже о 15-й годині збираючись 
додому, було не зовсім приємно. 1, 
тим не менше, подібні ганебні ви
падки у роботі непоодинокі. Заступ
нику технічного директора довелося 
наголосити і кількаразово повтори
ти про те, що праця енергетика вим
ірюється не проведеними на «роботі» 
годинами, а реальними справами: 
кілометрами розчищених елект
роліній, профілактичними ремонта
ми трансформаторних підстанцій іт.п. 
Варто зазначити, що у виступі Петра 
Карпюка йшлося не лише про нега
тиви та промахи персоналу бригад,

але й згадувалися позитивні прикла
ди належного і сумлінного виконан
ня своїх обов’язків. Так, у ході пере
вірки Новоград -  Волинського 
РЕМ, яку проводили 7 червня по
точного року працівники дирекції з 
питань безпеки ПАТ «ЕК»Житоми- 
робленерго», встановлено, що обидві 
бригади мережних дільниць вище 
згаданого РЕМ, виявили справжні 
зразки сумління та виконавчої дис
ципліни, виконавши всі покладені у 
той день на них виробничі завдання. 
Втім, Петро Володимирович, розум
іючи очевидно, що після нього слово 
матимуть керівники інших служб, не 
надто масштабно зупинявся на ви
падках порушень правил з техніки 
безпекитаохорони праці. Натомість, 
він вичерпно відповів на запитання, 
які потроху надходили із залу. Стосу
валися вони, як правило, проблем із 
забезпеченням матеріалами та дета
лями, яких вимагає щоденна праця 
електромонтерів.

Далі слово для виступу мали ди
ректор з питань охорони праці 
Віталій Дем’янюк та начальник 
служби з охорони праці Сергій Ан- 
тонюк. Вони мало не в один голос 
говорили, що ситуація із дотриман
ням правил техніки безпеки та охо
рони праці залишається проблема
тичною, а чимала когорта праців

ників, за словами С.М.Антонюка, 
вже адаптувалася до умов роботи з 
порушеннями. У виступі директора 
з питаньохорони праці ВДем’яню- 
ка було зазначено про те, що фак
тично всі види порушень, які фіксу
валися контролюючими службами у 
всіх енергопостачал ьних компаніях 
України, присутні і в роботі бригад

електромонтерів ПАТ«ЕК»Житоми- 
робленерго». На жаль, у минулому і 
у поточному році порушення мали 
найважчі наслідки — загибель лю
дей та тяжкі травми, що призводили 
до втрати працездатності. А як може 
бути інакше, коли й досі у середо
вищі певних бригад «гуляє» звичка 
обідати із вживанням мало не обо
в’язкових «ста грамів»? Причому 
ціну вживання горілки на роботі зна
ють чи не всі працівники кампанії. 
Знають, що така ціна непомірно ви
сока і вимірюється не лише догана
ми чи попередженнями, а й непоо
динокими випадками звільнень та 
позбавлення преміювання. Цікаво, 
але на виступи та зауваження з пи
тань охорони праці реакція залу була 
тихою та мовчазною, оскільки й 
справді ситуація із дисципліною 
праці у багатьох колективах бажає 
бути кращою. Поки що на це можна 
сподіватися, оскільки люди, які чули 
не вельми приємні приклади та епі
зоди із зауваженнями та критокою, 
прекрасно розуміють, що без дис
ципліни та порядку у роботі енерге
тика толку не буде.

Втім, поки у Будинку культури 
йшла нарада, на полігоні йшла не 
менш напружена боротьба на всіх 
етапах змагальної програми. Мину
ло дві,три години, а очевидного фа

ворита змагань вия
вити було неможли
во. Хтось вважав, що 
бригада Черняхівсь- 
кого РЕМ, скорис
тавшись «рідними 
стінами», неодмінно 
отримає першість, а з 
ним і головний приз 
змагань—новий бри- 
гадний автомобіль 
УАЗ «Фермер». Дехто 
побачив у діях черня- 
хівчан чи то втому, чи 
може й надмірне хви

лювання. Тоді вся увага поверталася 
до бригади Житомирського РЕМ, 
яка, за всіма «прикидами», розпоча
ла виступи дуже пристойно. Зреш
тою, житомиряни й опинилися у 
числі фаворитів, однак для повної 
перемоги їм не вистачило зовсім не
багато аби випередити бригаду Но
воград — Волинського РЕМ, яка й

виявилася переможцем змагань. Це 
про них, бригадира Олександра Ки- 
товського, водія Володимира Буді- 
шевського, електромонтерів Русла- 
на Мазура та Віталія Мазура згаду
вали у якості позитивного прикладу 
учасники наради, яка проходила у 
Будинку культури. Як кажуть, по
рядок і дисципліна часто б’є клас. 
Хтозна, наскільки сильнішими та

вправнішими у питаннях професій
ної м айстерності почувалися 
хлопці з Новоград -  Волинського 
РЕМ, зате порядок, дисципліна та 
зібраність допомогли їм отримати 
підсумкову перемогу. Саме такий 
«рецепт» перемоги визначили при
скіпливі судді, коли остаточно пе
реконалися у тому, хто набрав най
більшу кількість змагальних балів. 
Отже, бригадний автомобіль як го
ловний приз змагань, поїхав у 2011 
році до Новоград -  Волинська. 
Бригада Олександра Китовського 
відтепер вважається кращою бри
гадою ПАТ «ЕК»Житомиробленер- 
го». Члени бригади відтепер будуть 
отримувати щомісячну надбавку — 
заохочення у разі, якщо не при
пускатимуться у щоденній роботі 
грубих порушень трудової та тех
нологічної дисципліни. Щоправда, 
репутація і авторитет переможців 
сьогодні доволі високий і сумнівів 
утому, що вони пронесуть їх дос
тойно, принаймні, на протязі на
ступного року (до чергових змагань 
у 2012 році), ні у кого не виникає.

Віктор Радчук

Вагомі результати, ще вагоміші -  завдання
Успішна виробнича діяльність колекти

ву ПАТ «ЕК»Житомиробленерго» беззапереч
но залежить від злагодженої та чіткої органі
зації праці всіх її структурних підрозділів. Не 
є винятком при цьому і колетив дирекції з 
питань безпеки, який у тісній співпраці з 
іншими відділами та службами вирішує 
складні завдання в інтересах економічної та 
фізичної безпеки Компанії, надійному захи
сту її фінансових та матеріальних ресурсів.

Працюючи на випередження та по
стійно прогнозуючи оперативну обстанов
ку, що складається у середовищі виробни
чих об’єктів підприємства, працівникам 
дирекції у поточному році вдалося забез
печити на належному професійному рівні 
своєчасне інформування Голови Правлін
ня ПАТ «ЕК»Житомиробленерго», що спри
яло стабільності та ефективності виробни
чого процесу, запобіганню певних негатив
них проявів.

Важливою складовою діяльності ди
рекції з питань безпеки є реалізація заходів з 
ефективної протидії проявам крадіжок енер
гетичного обладнання та інших матеріальних
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цінностей. Погіршення криміногенної ситу
ації в області, на жаль, позначається на різних 
об’єктах електроенергетики, де, час від часу, 
виявляються крадіжки алюмінієвого прово
ду, металевих кутників з опор високовольт
них мереж, обладнання з комплектних транс
форматорів 10 кВ та підстанцій 110 — 35 кВ. 
Однак лише традиційними заходами загаль- 
нопрофіл актичного характеру та очікування м 
на результативність взаємодії з підрозділами 
органів внутрішніх справ, звісно, при таких 
обставинах вже не обійтися. Тому дирекцією 
у поточному році, окрім напрацьованої опе
ративної бази, прийнято рішення про більш 
активну та різноманітну співпрацю з населен
ням області, використання новітніх технічних 
засобів фіксування особи злочинців, сучас
них систем охоронних сигналізацій та, зви
чайно, про посилення вимог до співробітників, 
орієнтацію їх на більш інтенсивну працю та 
фаховий підхід до справи.

Як результат зробленого, у першому 
півріччі вже розкрито шість фактів крадіжок, 
скоєних на об’єктах Компанії та встановле
но особи злочинців. Припинено спроби про
никнення групи сторонніх осіб на територію 
складів ПММ Черняхівського РЕМ, недо- 
пущено вчинення крадіжки трансформатор
ного мастила з підстанції 35/10 кВ. У Жито

мирському, Олевському, Ємільчинськомута 
Черняхівському районах електромереж вста
новлено викрадачів елементів повітряних 
ліній. 20 березня 2011 року за вироком Ж и
томирського райсуду засуджено до різних 
термінів ув’язнення трьох осіб, причетних до 
викрадення обладнання з п ’ятнадцяти 
підстанцій 35/10 кВ.

Належна увага співробітників дирекції 
приділяється проблемам виявлення та при
пинення фактів безоблікового споживання 
електричної енергії. Впродовж півріччя ними 
особисто складено 36 актів про порушення 
П КЕЕ, грошові нарахування згідно із якими 
складають сотні тисяч гривень. Характерно, 
що практично весь обсяг цієї роботи став 
можливим завдяки чітко продуманої реалі
зації своєчасно отриманої конфіденційної 
інформації, в тому числі тієї, що надходить 
по каналу «гарячої лінії». На підставі інших 
повідомлень була отримана змога упередити 
намагання окремих підприємців ухилитися 
від правомірної дольової участі по сплаті 50% 
півторамільйонних фінансових затрат, які 
Компанія понесла під час надання платних 
послуг з будівництва ПЛ -10 кВ.

Важливим спрямуванням роботи пер
соналу дирекції являються питання захисту 
законних прав та інтересів Компанії та її пра

цівників. У повному обсязі проведено суп
ровід та доведення до суду кримінальної спра
ви стосовно житомирянина Колопельника 
І.В., який вчинив хуліганські дії та наніс 
тілесні ушкодження двом працівникам Ж и
томирського РЕМ підчас виконання ними 
своїх службових обов’язків. За вироком суду 
вказаного громадянина позбавлено волі тер
міном на 6 років і 8 місяців.

Систематично здійснюються планові 
заходи щодо виявлення та локалізації несан
кціонованих спеціальних технічних заходів 
з незаконного збору інформації. Вживають
ся необхідні міри, в тому числі технічного ха
рактеру, щодо упередження можливих ка
налів витоку конфіденційної інформації, 
чіткого контролю за дотриманням працівни
ками Компанії вимог Положення про комер
ційну таємницю.

Зазначені результати службової діяль
ності колективу дирекції з питань безпеки,- 
звісно, не являються вичерпними. Керів
ництво Компанії ставить нові, більш відпо
відальні орієнтири перед колективом ди
рекції. Запорукою того, що вони будуть ви
конані, є висока фахова підготовка праців
ників та їх постійна націленість та готовність 
і в подальшому виконувати на належному 
рівні поставлені завдання.



НА' БАТЬКІВЩИНІ 
Ш Л & к Е Ь О О Н 1 і

В умовах високого рівня зношеності 
існую чого ел ектр о о б л ад н ан н я , що 
відпрацювало по кілька десятків років, 
виникає гостра потреба у проведенні ре
конструкцій, капітальних ремонтів, які 
вимагають не лише затрат на нове устат
кування чи заміну зношених деталей, але 
й додаткових виробничих площ, тери
торій і т.п. В умовах, коли енергооб’єкт 
зн аходи ться  у давн о  забудованом у 
мікрорайоні або ж на території установ, 
організацій , де експлуатується кожен 
клаптик території, розширятися, добу
довуватися енергетикам немає жодної 
м ож ливості. П отр ібн о  зд ійсню вати  
вдосконалення на тій же площі, у тих же 
приміщеннях, які були призначені для 
енергетиків багато років тому. І тут на 
допомогу енергетикам приходить нове, 
надсучасне устаткування, яке має пре
красні характеристики ( в тому числі і 
щодо своїх габаритів) і стає у нагоді при 
виконанні повної або часткової рекон
струкції розподільчих мереж низької 
напруги. Ось уже кілька років підряд 
таке устаткування постачається до Ж и
томира від відомої шведської компанії 
АВВ О Т ). Вже у 2007 році, коли в об
ласному центрі енергетикам довелося 
провести реконструкцію ТП -  220, що 
розташована на території лікарні №1 м. 
Ж итомира, виявилося, що альтернати

ви ізо л ьо ван ій  систем і ш ин 
КАВЕЬОСМ ІР — 8у$іет (виробництва 
фірми АВВ ІЛТ>) немає. Тоді у проекті 
реконструкції було використано ввідні 
секційні автоматичні вимикачі з мото- 
приводами компанії АВВ СТО, на базі 
яких реалізовано АВР -0,4 кВ. ПАТ « ЕК- 
»Житомиробленерго» користується по
слугами добре відомої фірми «Вірма», 
яка монтує та запускає в експлуатацію 
ш ведське о б лад н ан н я . О собливістю  
К А В Е ^^О N  ІР-8у8Іегп є можливість ба
гаторазового проведення монтажу та де
монтажу комунікаційних апаратів під 
напругою, причому — без потреби свер
длити додаткові отвори. Важливо, що 
комутаційна апаратура може бути роз
ташована у будь — якому порядку, усі її 
частини( в тому числі і струмовідні) ма
ють високий ступінь захисту та безпечні 
у використанні.

З метою більш ґрунтовного ознай
омлення з особливостями виробництва 
обладнання, яке з року в рік все більше 
використовується у процесі ремонтів та 
реконструкції розподільчих мереж ПАТ 
«ЕК»Житомиробленерго», шведські ви
робники заводу АВВ ІЛТ) запросили до 
себе на виробництво представників енер- 
гопостачальної компанії із Ж итомира. 
Делегація житомирян нещодавно побу
вала у Швеції, ознайомившись із безпо

середнім процесом виробництва про
дукції АВВ КАВЕЬООІМ, а також отри
мавши змогу ознайомитися із роботою 
енергопостачальних компаній Ш веції 
взагалі. Зрозуміло, що вражень від по
баченого у житомирян дуже багато, адже 
багато з того, чого досягли енергетики 
Швеції, достойне застосування у нас, в 
Україні. Звісно, певні реалії, які вплива
ють на структуру електроенергетики, у 
кожній із країн складаються історично. 
У Швеції, наприклад, найбільший вне
сок в генерацію електроенергії робить 
гідроенергетика (46%), що для нас, ук
раїнців, дещ о незвично, хоча часто у 
Європі піонером гідроенергетики нази
вають якраз Україну. Атомні електрос
танції у Ш веції виробляють майже таку 
ж саму частку( 42%) електроенергії як і 
ГЕС. Ще 10% електроенергії генеруєть
ся тепловими електростанціями, а 2% ге
нерації здобувається в ході експлуатації 
вітряків. Таким чином, можна зробити 
висновок про відносно невелику со 
бівартість електроенергії, яка продаєть
ся у цій скандинавській країні на вільно
му енергоринку. У Швеції, виявляється, 
ще у 1996 році було скасовано державне 
регулювання ринку електроенергії. Ко
мерційний і автоматичний облік поста
чання та спож ивання електроенергії у 
Ш веції давно є доконаним фактом, а 
електромережі у містах прокладені вик
лю чно у вигляді кабельних л ін ій . У 
сільській місцевості поде
куди можна побачити ме
режі повітряних ліній, які 
монтуються переважно на 
дерев’яних опорах. Чи не 
най більш е зди вуван н я  
викликає той факт, що чи
сельність персоналу енер- 
гопостачальної компанії, 
яка працює у передмісті м.
Мальме і обслуговує 7000 
споживачів (рівень наш о
го невеликого РЕМ), скла
дає лиш е 16 (!) п р а ц ів 
ників. К ом панія, звісно, 
невелика, але не боїться 
конкуренції з боку більш 
потужніших енергопостачальних струк
тур. Зрозуміло, що основним фактором 
конкуренції є ефективність виробницт
ва, а тому кожен працівник компанії має 
найуніверсальнішу підготовку. Вражає 
у шведів відсутність бюрократії, обмаль 
чи така ж відсутність будь -  якого доку
ментообігу (все давно електронізовано і 
сповна комп’ютеризовано). Ринок елек

троенергії Швеції інспектується однією 
ком панією , яка отримує контрольні 
функції від держави. Як правило, інспек
тори звертають увагу на аналіз ризиків і 
слабких місць, які можуть бути виявлені 
у електромережах, вони аналізують що
річну фінансову та технічну інформацію 
енергопостачальників і регулюють пи
тання повернення коштів абонентам у 
разі відсутності у них електропостачан
ня протягом 12 годин. Законодавство 
Швеції передбачає персональну відпов
ідальність працівників енергопостачаль
них компаній за випадки травматизму у 
середовищі персоналу, абонентів і навіть 
тварин. Головним критерієм і важелем 
конкуренції у середовищі енергопоста
чальних компаній ( у Швеції їх аж 150) є 
можливість зниження (підвищення) та
рифів. Зрозуміло, що зниження тарифу 
є результатом підвищення ефективності 
всього виробничого процесу, що здебіль
шого досягається якісно новими техні
чними рішеннями та впровадженнями, 
які якраз найбільше здешевлюють тех
нологію виробництва.

Саме такий висновок можна зроби
ти і нам, житомирянам. Власне, засто
сування відомого у Європі устаткування 
АВВ К А В Е ^^О N  на об’єктах ПАТ «ЕК 
«Житомиробленерго» і служить покра
щенню і підвищенню надійності енер
гопостачання потужних споживачів. А 
тому вже у поточному році шведське об

ладнання застосовуватимуть під час ре
конструкції ЗТП -  217 у м. Житомирі, 
ЗТП -559 у Малині, ЗТП -205 у Народи- 
чах, ЗТП -286 -  у Коростишеві. Всі ці 
підстанції обслуговують лікарні і пол
іклініки, а тому мають відповідати най
вищим зразкам надійності і безвідмов
ності.

Віктор Першко

Енергетика Радомишля зустрічає столітній рубіж
2011 —й рік виявився ювілейним для електроенерге

тики Радомишля. Причому ювілей визначний -  столітній. 
Саме у 1911 році Радомишльська земська управа( за царсь
ких часів так називалися органи самоврядування) на влас
ний кошт спорудила у місті першу електростанцію. Вона 
призначалася для освітлення центральної частини міста, а 
довжина першої електролінії сягала заледве 5- ти кіло
метрів. Електрика застосовувалася лише для освітлення 
будинків багатих городян, а на вулицях Радомишля до літа 
1917 року горіли гасові ліхтарі. У часи революції 1917 — 
1920-х років електростанція не працювала, а відновила вона 
свою роботу лише на початку 20 —х років минулого сто
ліття, коли Радянська влада поступово почала відроджу- 
вате підірване війнами і повстаннями господарське життя 
міста та району. Втім, значного розвитку електрифікація у 
Радомишлі ні у 20-х, ні у 30 —х роках минулого століття не 
набула. Ні в місті, ні в районі не будувалося великих 
підприємств, а тому було не до електрики. 1 лише по зак
інченні Великої Вітчизняної енергетика стала присутнюю 
у більшості сіл Радомишльського району. Більшість елек
тростанцій були колгоспними і працювали на дизельних 
двигунах, однак особливістю району було й те, що у май
же десяти селах електроенергію генерували гідроелектро
станції. Новий поштовх у розвиток електроенергетики 
району дала так звана суцільна електрифікація Житомир
щини, яка проходила у 1965 -  1970 роках. Саме тоді у 
районі споруджено основні підстанції, які забезпечивали 
електроенергією не лише колгоспні ферми та населення 
району, але й багатьом підприємствам, які розпочали бу
дуватися у районі в 60-х -  70-х роках. У 1972 році створено 
Радомишльський РЕМ,якийунаступномуроці(1 квітня) 
відзначатиме свій сорокарічний ювілей. Енергетика Радо
мишльського району пов’язана з іменами сотень людей,

які своєю подвижницькою працею створювали нинішню 
енергетичну інфраструктуру. І до сьогоднішнього часу у 
Радомишлі знають цілі династії енергетиків, чиї представ
ники працювали і нині працюють у галузі, яка стала не
від’ємною ознакою і запорукою гармонійного життя насе
лення та економіки району. Це династії Яновичів, Мірош
ників, Забродських, Макаренків, Корзунів, Рипиків, які 
представлені в історії радомишльської енергетики багать
ма сумлінними працівниками.

Сьогодні старовинна споруда, де у 1911 році запрацю
вала перша в місті (і в районі) електростанція, стала адмін
істративною спорудою Радомишльського РЕМ, тим самим 
уособлюючи собою нерозривний зв’язок багатьох поколінь 
енергетиків цього поліського, славного і гарного краю.

Обидві бази  
і , як завжди -  

«Чемпіон»
Літній відпочинок став і традицією, і ознакою благопо

луччя, але не перестав бути потребою людей, які наполегли
во і напружено працюють, а тому мають відновити сили та 
здоров’я для подальшої роботи. Компанія ПАТ «ЕК»Жито- 
миробленерго» і в поточному році запропонувала своїм пра
цівникам відпочинок в обох своїх базах, які розташовані у 
містечках Залізний Порт на Херсонщині та Очаків, що на 
Миколаївщині. Знову силами компанії було проведено 
підготовку корпусів до прийому відпочивальників. Зокре
ма відчутно покращали умови для такого відпочинку на 
базі у Залізному Порту, де в основному корпусі №8 прове
дено повноцінний євроремонт, де функціонує гаряче та 
холодне водопостачання, де у номерах є кондиціонери, 
холодильники, а для бажаючих пограти у більярд також 
створені всі необхідні умови. Станом на середину липня у 
Залізному Порту відпочили майже півтори сотні осіб із 
числа персоналу компанії. Ще 30 осіб відпочили у базі 
відпочинку в Очакові. Влітку 2011 року на базі дитячого 
табору «Чемпіон», який працює у Скадовську, відпочи
нуть 80 дітей співробітників ПАТ «ЕК»Житомиробленер- 
го». Сьогодні у Скадовську вже відпочили 55 дітей з Ж и
томирщини, а ще 25 дітей із сімей енергетиків відпочи
нуть в «Чемпіоні» у серпні 201 1 — гороку.

Вл. інф.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ, НАГАДУВАННЯ 
ЧИ РОЗ’ЯСНЕННЯ ЗАЙВИМ НЕ БУВАЄ

Інструктивне заняття для пе
дагогів і вихователів пришкільних 
літніх оздоровчих таборів, що пра
цюють у Ж итомирському районі,

провели працівники Зарічанського 
РЕМ. Напередодні відкриття табі
рних змін педагоги та персонал оз
доровчих таборів прибули у при
міщення Зарічанського РЕМ, де й 
проходило заняття за участі 
фахівців РЕМ. Директор підприє
мства О.В.Бражченко розповів при
сутнім у залі педагогам про ситуа
цію із електротравм атизм ом  на 
Ж итомирщині та у Ж итомирсько
му районі зокрема. Надалі заняття 
з педагогами проводили працівни
ки РЕМ, які розповіли про основні 
і найбільш уживані правила з дот
римання електробезпеки у побуті, 
а також у період літнього відпочин
ку, коли діти частіше опиняються 
поза школою, домівкою, а головне 
-  поза межами уваги педагогів і 
батьків. У якості роздаткового ма
теріалу і як методичний матеріал 
для проведення виховних бесід, те

матичних заходів із питань безпе
ки поводження з електроприлада
ми у побуті, для вихователів при
шкільних таборів були запропоно

вані книжки «Небезпечна 
прогулянка». Згодом, аби 
унаочнити матеріал з тех
ніки електробезпеки, при
сутні у класі з техніки без
пеки та охорони праці пе
дагоги проглянули два ко
роткометражні фільми на 
подібну тематику.

-  Ми розум ієм о всю 
складність л ітн ьої пори 
для батьків, дідусів та ба
бусь, до яких приїздять у 
села діти на відпочинок. 
Отой відпочинок мало ки

мось орган ізовани й , а тому діти 
(хоча й не всі) починають шукати 
«пригод». На жаль, сумно, коли це 
все відбувається поблизу 
наших енергооб’єктів., — 
говорить О лександр 
Бражченко. Ось зараз ми 
проводим о відповідне 
заняття із педагогам и, 
які працю ватимуть до 
кінця червня у таборах,- 
але на цьому наша роз’
ясню вально — виховна 
робота не припиняєть
ся. Ми плануємо прове
сти безпосередні
зустрічі з дітьми у таких 
таборах, де покажемо і 
фільми, і роздамо книж
ки, і нагородимо учасників конкур
су юних художників, який ми про
вели також серед школярів усіх шкіл 
Житомирського району. У моїх пла

нах - виступи у засобах масової 
інформації якраз у літній час, коли 
увага до електробезпеки дещо при
туплюється, але коли вирує так зва
ний грозовий період , який вимагає 
від людей (а від дітей чи не найб
ільше) посиленої уваги. Розуміємо, 
що у нас є безпосередні виробничі 
завдання, які варто виконувати за 
будь — яких умов, однак саме ця ро
бота з дітворою іноді важливіша за 
все, бо ціна дитячої безтурботності 
і забудькуватості дуже велика. Отож, 
найгірше ми маємо попередити і ми 
це робимо.

Віктор Єрофєєв 
Р.5. До речі, міські пришкільні 

табори, які працювали у червні 2011 
року у Житомирі, також приділяли 
неабияку увагу питанням електро
безпеки. До музею ПАТ «ЕК»Жи- 
томиробленерго» завітала група шко

лярів житомирської міської школи 
№21, які після проведеної екскурсії 
переглянули ще й фільм про дотри
мання правил електробезпеки.

ДО «ЕНЕРГЕТИКА»
- ТЕПЕР ЩЕ Й «ЕНЕРГІЯ»

Спортсмени ПАТ «ЕК- 
»Житомиробленерго» уваж
но стежать за будівельними 
роботами, які вже котрий 
місяць тривають на тери
торії колишнього модулю, 
розташованому у провулку 
Селецькому. Власне буді
вельні роботи наближають
ся до фінішу, а будівельни
кам залишилося встанови
ти спортивне обладнання 
великого залу розміром 42 
X 24 метри. У приміщенні 
спортивно — оздоровчого 
ком плексу «Енергія» вже 

незабаром стане до ладу обладнаний стаціонарним 
чином майданчик для гри у великий теніс. За необхід
ності у залі спорткомплексу можна буде проводити зма
гання з футзалу (міні — футболу), на території залу 
можуть одночасно функціонувати одразу два волей
больні майданчики, а поряд із основним приміщ ен
ням спорткомплексу «Енергія» розташується майдан
чик, обладнаний двома десятками спортивних трена
жерів. Як і годиться, для послуг спортсменів будуть 
обладнані душові кімнати, а саме: приміщення спорт
комплексу передбачено обладнати сучасною системою 
обігріву та вентиляції. Спорткомплекс «Енергія» роз
ташований на окраїні Ж итомира, однак має чудове 
транспортне сполучення і, таким чином, може вико
ристовуватися як місце проведення зональних, або

навіть і фінальних змагань щорічної робітничої спар
такіади ПАТ «ЕК»Житомиробленерго», яка традицій
но приурочується до Дня Перемоги. Нагадаємо, що тра
диція щорічного оновлення спортивної бази у підроз
ділах ПАТ «ЕК»Житомиробленерго» неухильно продов
жується і тепер потужні спортивні куточки, кімнати 
мають одразу декілька РЕМ, а після введення в дію 
спорткомплексу «Енергія» спортивна громадськість 
енергетиків ПАТ «ЕК»Ж итомиробленерго» матиме у 
своєму розпорядженні вже два спорткомплекси: «Енер
гетик» - у Коростені та «Енергія» - у Житомирі. Так що 
спортивні результати працівників Компанії вже у неда
лекому майбутньому мають всі підстави для швидкого 
зростання і прогресу.

Ми щиро і радо вітаємо всіх наших ім енин
ників та ювілярів із їх головним святом — днем 
народження, який вони відзначатимуть у серпні 
2011 року. З цієї нагоди поздоровляємо:

Безшкурого Станіслава Григоровича, фінансо
вого директора ПАТ «ЕК»Ж итомиробленерго» 

Паливоду Олександра Миколайовича, про
відного інженера по МОБ

Кушмара Віктора Анатолійовича, головного ф а
хівця Брусилівського РЕМ

Ярощук Олену Григорівну, головного бухгалте
ра Ємільчинського РЕМ

Ахромкіна Олександра Михайловича, началь
ника спп

Шута Сергія Анатолійовича, заступника на
чальника служби ПЛ

Погуляєва Едуарда Степановича, пенсіонера 
Компанії

Краснокутського Юрія Вікторовича, головно
го інженера Любарського РЕМ

Кончаківського Валерія Васильовича, заступ
ника начальника служби ПС

Скабицького Віктора Михайловича, головно
го інженера Коростенського РЕМ

Літвіна Ігоря Олексійовича, начальника служ
би НЕЕ

Тюрменка Олега Миколайовича, директора 
Брусилівського РЕМ

Сауха Миколу Миколайовича, головного інже
нера Ємільчинського РЕМ

Герасимчук Володимира Миколайовича, зас
тупника начальника ВТС

Самчук Тамару Анатоліївну, начальника відділу 
балансів електроенергії

Саксонік Юрія Михайловича, заступника ди 
ректора Баранівського РЕМ

Невмержицького Сергія Івановича, в.о. заступ
ника начальника служби повітряних ліній 

Юзьвак Вікторію Адольфівну, головного бух
галтера Андрушівського РЕМ

Чикала Богдана Володимировича, заступника 
директора Брусилівського РЕМ

Остапенка Віктора Івановича, заступника на
чальника служби 13П

Багінську Альону Каміліївну, головного бухгал
тера Баранівського РЕ№[

Вигівського Вадима Йосиповича, заступника 
директора Коростенського РЕМ

Данилюка Віктора Олексійовича, головного 
інженера Чуднівського РЕМ

Ш ановним іменинникам зичимо щастя і 
здоров’я, серпневого достатку, гарного настрою 
і неодмінної удачі на життєвій стежці. Бажаємо 
щ ирих друзів , нових п р екр асн и х  враж ень і 
здійснення сподівань.

Правління, профспілкова організація 
ПАТ «ЕК» ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

Водоканал зібрався 
скорочувати заборгованість. 
Тільки що з того вийде?

В ході недавньої прес-конференції, яку проводив 
26 липня 2011 року заступник Житомирського місько
го голови М.П.Боровець, прозвучала інформація про 
те, що одне з найбільших комунальних підприємств 
міста -  міський водоканал, розпочинає погашення бор
гу перед енергопостачальною компанією ПАТ «ЕК»Жи- 
томиробленерго». Керівництво цього підприємства, за 
словами заступника мера Житомира, навіть затримує 
виплату зарплати аби хоча б імітувати намагання пога
сити астрономічну суму заборгованості, яка на кінець 
липня 2011 року сягнула майже 17-ти мільйонів гри
вень. І що ж, водоканалівці у наступні дні змогли «пога
сити» лише трохи більше як пів-мільйона гривень. Мож
ливо у наступні дні на адресу енергетиків надійдуть ще 
якісь суми із заборгованих грошей, однак щомісячне 
споживання електроенергії «Житомирміськводоканалу» 
сягає зараз майже 3-х мільйонів гривень. Для того, аби 
хоча б якось нормалізувати стосунки із енергопостачаль- 
никами, комунальники мають хоча б проплачувати те, 
що нині споживають. Однак про таке, як кажуть і не 
йдеться. Борг тим часом зростає, а як його погасити, чи 
хоча б суттєво скоротити, ніхто толком не знає. Поки 
що повна невизначеність, а значить і повна безвихідь.
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