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Ю.С. Павловський

Напередодні  відзначення 
70-літнього ювілею перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні, в 
Україні лунає немало пропозицій, 
розмов  і навіть дискусій навколо 
того, як вшановувати пам’ять про 
полеглих бійців, в’язнів концтабо-
рів, учасників руху опору проти 
загарбників. Мова йде в основно-
му про те, під якими знаменами, із 
якими символами та атрибутами 
виходити на заходи із вшануван-
ня та відзначення подвигу наших 
предків. Вони, як відомо, відбу-
дуться у цьому році 8 і 9 травня. А 
напередодні всенародного свята 
варто було б подумати про обеліс-
ки, пам’ятники та поховання часів 
Другої світової та Великої Вітчизня-
ної війни. У нас, на Житомирщині, 
де війна прокотилася двома хви-
лями наступів та відступів ворога, 
де впродовж більше двох років 
лютував окупаційний режим, таких 
пам’яток про загиблих, розстріля-
них, страчених та померлих біль-
ше, ніж достатньо. І далеко не усі 
такі «об’єкти» знаходяться у догля-
нутому та впорядкованому стані. 
Саме тому правління ПАТ «ЕК «Жи-
томиробленерго» доручило керів-
никам районів електромереж Жи-
томирщини обстежити території 
відповідних районів нашої області 
з метою виявлення тих поховань, 
які опинилися поза увагою, які три-
валий час не впорядковувались, а 
подекуди зазнали навіть певних 
руйнувань. Після того як уся інфор-
мація щодо поховань, пам’ятників 

та обелісків воїнам Великої Вітчиз-
няної війни, що потребують благо-
устрою, була зібрана, розпочалися 
роботи. Протягом тижня енерге-
тики ремонтували, реставрували, 
фарбували, відновлювали паркани 
та огорожі навколо пам’ятників, 
братських могил, меморіалів у міс-
тах та селах нашої області. Більше 
шести десятків братських могил, 
обелісків, меморіальних плит ста-
ли для колективів підрозділів ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго» напере-
додні 70-річчя Перемоги об’єктами 
особливої відповідальності.  Не 
лише фарба, цемент, щебінь чи 
тротуарна плитка стали у ці дні у 
нагоді енергетикам, які взялися 
за благоустрій пам’ятників воїнам 
Великої Вітчизняної війни. Вар-
то зауважити, що чимало таких 
пам’ятників та обелісків отрима-
ли  по суті «друге життя» завдя-
ки дбайливій участі працівників   
компанії «Житомиробленерго». 
Не варто, мабуть, говорити про те, 
що пам’ять про ветеранів, про по-
коління переможців має бути не-
вмирущою. Про це говорять і про 
це напевно знають. Однак символи 
такої пам’яті мають бути доглянуті 
і бути завжди у зразковому стані. 
Зрештою – це наш громадянський  
обов’язок-відзначати подвиг на-
ших предків та вшанувати пам’ять 
про полеглих достойно і цивілізо-
вано. Він, цей обов’язок, як відомо, 
не менш відповідальний, ніж ви-
робничий чи професійний. 

 Вл.інф.

Щорічні збори акціоне-
рів ПАТ «ЕК «Житомиробле-
нерго» пройшли у п’ятницю, 
24 квітня 2015 року. На час 
початку зборів, о 9-й ранку, 
до залу клубу компанії  (вул.
Жуйка,12) прибули власники 
більше як 92% акцій ПАТ «ЕК 
«Житомиробленерго». Після 

обрання лічильної комісії (го-
лова Є.І.Присяжнюк) та голови 
Загальних зборів акціонерів 
(А.В.Левицький) і секретаря 
Загальних зборів акціонерів 
(С.Г.Безшкурий), було встанов-
лено регламент розгляду пи-
тань порядку денного. Затим 
учасники Загальних зборів ак-

ціонерів  заслухали та затвер-
дили звіт Правління компанії 
«Про результати фінансово-
господарської діяльності ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго» за 
2014 рік». Потім Загальні збо-
ри акціонерів затвердили звіт 
Наглядової ради Товариства 
за 2014 рік,  звіт Ревізійної ко-

місії ПАТ «ЕК «Житомиробле-
нерго» за проведену у 2014 
році роботу, а також висновок 
Ревізійної комісії щодо річно-
го звіту та балансу Товариства 
за 2014 рік. У зв’язку з відсут-
ністю чистого прибутку за під-
сумками роботи ПАТ «ЕК «Жи-
томиробленерго» у 2014 році, 

Загальні збори акціонерів то-
вариства вирішили прибуток 
за 2014 рік не розподіляти та 
відрахування до резервного 
фонду не здійснювати. Після 
того як збори акціонерів при-
пинили повноваження членів 
Ревізійної комісії, було обрано 
новий її склад.

Загальні збори акціонерів 
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 
схвалили правочини, прийнят-
тя рішень про вчинення яких 
віднесено до компетенції  За-
гальних зборів акціонерів та які 
будуть вчинятись ПАТ «ЕК «Жи-
томиробленерго» протягом од-
ного року від дати ухвалення рі-
шення на зборах акціонерів 24 
квітня 2015 року у ході поточної 
господарської діяльності.

Вл.інф.

№2 (53), Квiтень 2015 року

70-річний ювілей: 
увага ветеранам і 

пам’ятникам

24 КВІТНЯ 2015 РОКУ ВІДБУЛИСЯ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.
Юрій Левицький

Моя земля
Ты отдохни  с дороги, мой дружок,
Дай волю мыслям, чувствам  и словам.
Скажи, что видел ты в краю чужом?
О райских странах ты поведай нам.

Скажи, там также пахнет хлеб,
Цветет сирень и по утрам роса?
А по весне шумит капель
С мелодией любви напополам?

Людмила  Камерон

ЗАХОПЛЕННЯ НАШИХ КОЛЕГ

Після завершення зимової першості 
міста Житомира з футзалу та визначення 
його переможців, настала пора виступів 
переможців у різноманітних всеукраїн-
ських турнірах. «Срібний» призер пер-
шості Житомира, команда «Промінь», яка 
представляла у чемпіонаті підприємство 
Житомирських магістральних мереж, 
із 3 по 5 квітня 2015 року взяла участь у 
Елітному фіналі Аматорської футзальної 
ліги України. Фінал Аматорської ліги вже 
другий рік поспіль проходив у Одесі, у 
спорткомплексі «Політехнік». Не дивно, 
що найкраще почувають себе на цьо-
му футзальному майданчику команди із 
Одеси та Одеської області. Наприклад, у 
минулому році житомирський «Промінь», 
відмінно виступивши на турнірі, все ж 
таки поступився у фіналі одеській коман-
ді «Чорне море». У 2015 році «Промінь» 
також постав у якості фаворита турніру. 
Вже у груповому турнірі наші земляки ви-
грали обидва поєдинки у дрогобицької 
команди ДКНГ (рахунок 4 : 1) та у ізмаїль-
ського «Сигналу» (3 : 2). У чвертьфіналь-
ному поєдинку житомиряни здолали 
іллічівський «Шустов» (2 : 1), а вже у пів-
фінальному поєдинку були сильнішими 
за київський PARTIZAN (3 : 1). Фінальний 

поєдинок, у якому зу-
стрічалися «Промінь» із 
Житомира та ще одна ко-
манда із Іллічівська-КіМ, 
виявився майже дзер-
кальним повторенням 
минулорічного фіналу. 
Знову- запекле проти-
стояння і в основний час 
– нічия(3 : 3). Чемпіона 
виявляли у серії після-
матчевих пенальті. І тут 
якраз житомиряни ви-
явилися сильнішими. 
Вони й здобули звання 

чемпіона Елітного чемпіонату Аматор-
ської футзальної ліги України, попо-
внивши скарбничку клубних трофеїв ще 
однією визначною перемогою. Варто зау-
важити, що кращим гравцем і найкращим 
бомбардиром Елітного чемпіонату АФЛУ 
у 2015 році став нападник та граючий 
тренер «Променя» Дмитро Тосіч. Додамо, 
що місяць тому, за підсумками зимово-
го чемпіонату Житомира кращим його 
гравцем став також гравець «Променя» 
Володимир Мухін. Отож, сезон 2014/2015 
років для клубу, який має лише чотирьох-
річну історію, можна вважати вдалим та 
успішним, хоча і гравці «Променя», і його 
наставники та керівники, вважають, що 
головним здобутком команди має все ж 
таки стати перемога у чемпіонаті Жито-
мира. Очевидно, що у наступному сезоні 
«Промінь» зосередить всю увагу та сили, 
щоб вибороти довгоочікуваний найви-
щий трофей місцевого чемпіонату. За-
уважимо, що відтепер «Промінь», як пере-
можець Елітного чемпіонату Аматорської 
футзальної ліги України, матиме право і 
отримає відповідні запрошення для учас-
ті у відповідальних та престижних змаган-
нях всеукраїнського рівня.

Віктор Єрофєєв

20 березня 2015 року у залі спорт-
комплексу «Енергія» ПАТ «ЕК «Жито-
миробленерго» проходила урочиста 
церемонія нагородження команди 
«Енергія», яка завоювала третє (так 
зване «бронзове») місце у зимовому 
чемпіонаті міста Житомира із футза-
лу. Футбольні фахівці Житомирщини, 
які уважно стежили за перебігом по-
дій у зимовому чемпіонаті, вважа-
ють, що підопічні тренера Миколи 
Подраного достойно виступили у 
головному футзальному турнірі, що 
проходить на Житомирщині. Лише 
та обставина, коли всередині лютого 
2015 року половина складу команди 
вибула і майже два тижні не могла 
допомогти колективу у чемпіонаті 
через епідемію грипу, перекреслила 
шанси «Енергії» на більш високе під-
сумкове місце у чемпіонаті.

І, тим не менше, «Енергія» і нада-
лі входить до еліти житомирського 
футзалу, а міцний бойовий та ко-
мандний дух наших футболістів є 
характерною ознакою команди, 
яку поважає і побоюється кожен 
суперник. Вручаючи медалі чем-
піонату гравцям «Енергії», голова 

правління ПАТ «ЕК 
«Житомиробленер-
го» Анатолій Левиць-
кий подякував кож-
ному футболістові 
за самовідданість та 
твердість характеру, 
якими футболісти 
компанії відзнача-
лись на полі. Він же 
зазначив, що попере-
ду у «Енергії» - дуже 
відповідальні зма-
гання, які вимагають 
не лише майстернос-

ті та досвіду, але саме високого ко-
мандного духу. Вже незабаром, 28 
травня 2015 року, «Енергія» висту-
пить у чемпіонаті енергопостачаль-
них компаній, що входять до складу 
холдингу «ВС «Енерджі Інтернейшнл 
Україна». А тому травень 2015 року 
«Енергія» має провести у плідних 
тренуваннях, які дозволять нашим 
хлопцям виступити якомога успіш-
ніше. Присутній 20 березня 2015 
року на церемонії нагородження 
«Енергії» медалями чемпіонату та 
кубком за отримане 3-є місце у чем-
піонаті Житомира представник фе-
дерації футболу Житомирської об-
ласті А.Лясковський також привітав 
футболістів, тренерів та президента 
клубу «Енергія» А.В.Левицького, по-
дякувавши усім за участь у чемпіо-
наті, виявлений бійцівський харак-
тер і високу майстерність багатьох 
футболістів «Енергії». Він висловив 
надію та сподівання, що наступний 
чемпіонат Житомира «Енергія» про-
веде ще сильніше і отримає більш 
високе загальнотурнірне підсумко-
ве місце.

Віктор Єрофєєв

Позаду-чемпіонат міста. 
Попереду – першість 

холдингу!

«Промінь» виходить на 
всеукраїнський рівень і… 

перемагає!

У нинішнього виході нашої газети ми започатковуємо нову рубрику 
«Захоплення наших колег». Пропонуємо нашому читачеві розповіді про 
цікаві захоплення, творчі надбання і здобутки працівників кількатисячного 
колективу ПАТ «ЕК «Житомиробленерго». Сподіваємось на підтримку 
такої ініціативи, яка розповість не лише про наші виробничі клопоти 
та проблеми, але покаже букет талантів, якими багатий наш дружний 
колектив. Запрошуємо до співпраці.

Редакційна колегія

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Від щирого серця вітаю Вас з Днем Перемоги! 
Це свято увійшло до наших сердець як символ героїзму і 
безприкладної мужності народу, що відстояв мир на землі. 
Немає сім’ї, якої не торкнулася б ця війна. Ми свято шануємо 
пам’ять наших земляків, що не повернулися з полів битв. 
Ми пам’ятаємо подвиг великих трудівників, що кували 
Перемогу в тилу. Ми вдячні захисникам всіх поколінь, що 
присвятили себе служінню Вітчизні! 

Бажаю Вам міцного козацького здоров’я, бадьорості та 
душевного миру!

Низький Вам уклін!

ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ - 
УЧАСНИКИ ВЕЛИКОЇ 

ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ, 
ШАНОВНІ ДРУЗІ!

З повагою та гордістю за Перемогу нашого народу,
Депутат Житомирської обласної ради,

Голова Правління ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»

Анатолій Левицький

Скажи, там сладок сок берез?
Могучие  леса стоят стеной?
Или поля бескрайние, до звезд,
Зовут тебя на встречу под луной?

А может, бурная река
Сбегает к морю сквозь преграды скал?
Но водопадом станет ли она, 
Разбившись радугой на тысячи зеркал?

Там воздух чист и свеж?
Прозрачнее вода?
И солнце греет, там
Теплее и всегда?

Ответ тебе я дам на все вопросы сам:
Милее нет земли, Где по утрам роса,
Где пахнет домом хлеб,
И, где в сирени сад.

Где лентой голубой струится водопад,
Где в сказочном лесу так сладок сок берез,  
Где молодость твоя прошла в тумане грез,
Где ждет тебя родительский порог,
Тепло любимой, с той, с кем навсегда,
Где детские глаза, как острием,
Пронзают душу долгожданного отца.

23.03.2015р.

Увидеть чудо

Как красоте мы удивляемся порою!
И странно от того, что невозможно
Наполниться всей этой красотою
И унести с собою осторожно.

Увидеть, Богом созданное, диво,
Где небеса и солнце, воды, горы….
Слова малы, чтоб передать правдиво
Хоть и неслись бы в бешенном напоре.

А что за звуки! Просто нереально!
Душа как арфа и по струнам этим
Невидимые пальцы гениально
Играют птичьей трелью на рассвете.



ІНФОРМАЦІЯ – ДО ВІДОМА! ЧЕКАЄМО НА ВИСНОВКИ!

Виробнича нарада за 
підсумками роботи ПАТ «ЕК 
«Житомиробленерго» у пер-
шому кварталі 2015 року 
відбулася 21 квітня 2015 
року. Трохи більше двох 
годин часу знадобилося її 
учасникам аби обговорити 
десять пунктів порядку ден-
ного. Розпочалася нарада із 
виступу провідного інжене-
ра з питань мобілізаційної 
роботи та цивільної оборо-
ни Олександра Поливоди, 
який розповів про мобіліза-
ційні заходи, що проходять 
в Україні та про дії персона-
лу компанії у ситуаціях, що 
регламентуються вимогами 
цивільної оборони. Зокре-
ма, для того, щоб працівни-
ки підрозділів та служб ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго» 
детально ознайомилися 
із основними вимогами та 
правилами поведінки у разі 
виникнення надзвичай-
них ситуаціях, правління 
компанії придбало десять 
інформаційних стендів, 
якими будуть оснащені ад-
міністративні приміщення 
районів електромереж. За-
тим, голова правління ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго» 
Анатолій Левицький пред-
ставив учасникам наради 
нещодавно призначеного 
на посаду першого заступ-
ника комерційного дирек-
тора компанії Володимира 
Гірука.

Про підсумки енерго-
збутової діяльності ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго» 
йшлося у виступі заступни-
ка комерційного директора 

Олександра Павловського. 
Зазначалося, що обсяг над-
ходження електроенергії 
у першому кварталі 2015 
року становив 742,995 млн.
кВтг,що на 10,942 млн.кВТг 
(або на 1,45%) менше у по-
рівнянні із першим квар-
талом 2014 року. Водночас 
корисний відпуск електро-
енергії побутовим спожи-
вачам у першому кварталі 
2015 року склав 249 млн.
кВтг, що на 2% більше у по-
рівнянні із аналогічним пе-
ріодом минулого року. Біль-
шість підрозділів компанії 
виконали у першому кварта-
лі 2015 року показники із ре-
алізації електроенергії для 
побутових споживачів. Зага-
лом по компанії такий показ-
ник становив 102,6%, хоча 
п’ять районів електромереж 
не змогли сповна викона-
ти показники із реалізації. 
О.Ю.Павловський зазначив, 
що у І кварталі 2015 року 
зменшилась дебіторська 
заборгованість побутових 
споживачів за використану 
електроенергію. З початку 
нинішнього року така за-
боргованість зменшилась 
на 1,9 млн.грн. і становила 
станом на 1 квітня 2015 року 
26,2 млн.грн. Загальна дебі-
торська заборгованість ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго» у 
першому кварталі 2015 року 
збільшилася на 24,876 млн.
грн. Основна причина та-
кого збільшення – низький 
стан розрахунків за спожи-
ту електроенергію підпри-
ємствами житлово-кому-
нального господарства,які 
заборгували енергопоста-
чальній компанії «Житомир-
обленерго» 37 млн. 148 тис.
грн. Один із найважливі-
ших показників діяльнос-
ті компанії – нормативна 
складова технологічних ви-
трат електроенергії (ТВЕ), у 
І кварталі 2015 року стано-
вив 17,19%. Шість районів 
електромереж у І кварталі 
2015р. не виконали завдан-
ня по ТВЕ, причому у двох 
із них (Коростишівському та 
Олевському) відхилення від 
завдання сягнуло значних 
показників (відповідно 20% 
та 8,39%).

Олександр Павловський 
детально проаналізував 

ситуацію із організацією 
рейдової роботи серед по-
бутових та юридичних спо-
живачів. Зокрема, у І квар-
талі 2015 р. працівниками 
компанії проведено 639 рей-
дів, під час яких виявлено 
273 факти та випадки пору-
шення ПКЕЕН, про що скла-
дені акти. Водночас у цілому 
ряді районів електромереж 
(Баранівський, Лугинський, 
Любарський, Народицький, 
Попільнянський) під час де-
сятків проведених рейдів 
не складено жодного акта. 
Щодо юридичних спожива-
чів, то у першому кварталі 
2015 року складено 55 актів 
про порушення ними ПКЕЕ 
на загальну суму 350,4 тис.
грн.

Про ситуацію із вироб-
ничою дисципліною та 
збереження енергомайна 
на нараді доповідав ди-
ректор з питань безпеки 
І.О.Сидорака. Свій виступ 
він розпочав із аналізу кри-
чущих випадків порушення 
працівниками компанії пра-
вил розпорядку та виробни-
чої дисципліни. У ході пере-

вірок встановлено цілий ряд 
випадків халатного ставлен-
ня до виконання виробни-
чих завдань, а ситуації, коли 
8-годинну тривалість робо-
чого часу деякі працівники 
компанії вміло скорочують 
рівно наполовину, стають 
не такими вже й поодиноки-
ми. Ігор Сидорака загострив 
увагу учасників наради на 
випадках крадіжок енерго-
майна, які набули своєрідно-
го сплеску у вигляді наступу 
крадіїв на інфраструктуру 
ПАТ «ЕК «Житомиробленер-
го». Звісно, можна сподівати-
ся на те, що правоохоронці 
посилять увагу до пунктів 
прийому металолому, однак 
першими виявити кмітли-
вість та пильність мають все 
ж таки енергетики.

У виступі заступника тех-
нічного директора ПАТ «ЕК 
«Житомиробленерго» Ана-
толія Блажкевича йшлося 
про стан технічного обслу-
говування ліній електропе-
редачі, хід капітального ре-
монту об’єктів енергетичної 
інфраструктури та виконан-
ня завдань із розчистки по-

вітряних ліній від чагарників 
та дерев, які спричиняють 
відключення та аварії. За 
словами А.В.Блажкевича, по-
казники із розчистки елек-
троліній у першому кварталі 
виконані на 110% - 115%, а 
число випадків відключень 
на лініях електропереда-
чі за цей же час суттєво 
зменшилось. Однак, голова 
правління ПАТ «ЕК «Жито-
миробленерго» Анатолій Ле-
вицький, коментуючи допо-
відь заступника технічного 
директора, сказав про те, що 
відключення деяких ліній 
електропередачі по три чи 
навіть більше разів упро-
довж лише одного кварта-
лу, є ганебним показником, 
який нівелює будь-які успіхи 
та відсотки перевиконання. 
Та й невиконання деякими 
районами електромереж 
показників із капітального 
ремонту (Андрушівський та 
Баранівський), розчистки 
ліній електропередачі (Ма-
линський, Коростенський, 
Народицький, Новоград-Во-
линський) завдають компа-
нії значної шкоди, яку дово-

диться компенсувати іноді 
героїчними зусиллями.

Виконавчий директор 
ПАТ «ЕК «Житомиробле-
нерго» Леонід Харчук про-
аналізував ефективність 
використання матеріальних 
ресурсів підрозділами та 
службами компанії. У по-
рівнянні із аналогічними 
періодами 2013-го та 2014-
го років, у І кварталі 2015-го 
суттєво зменшилися (біль-
ше, як на 100 тис.літрів) спо-
живання пального для авто-
тракторної техніки. Леонід 
Павлович запропонував 
керівникам підрозділів по-
вернутися до застосуван-
ня так званих комплексних 
ремонтів енергооб’єктів, 
коли техніка, задіяна під час 
ремонтних робіт, викорис-
товується набагато ефек-
тивніше і з максимальною 
користю. Водночас він об-
грунтував першочерговість 
ремонту тих автомобілів та 
спецтехніки, необхідність 
яких зумовлена повсякден-
ним режимом їх викорис-
тання чи застосування. Аби 
уникнути болісних проце-

сів скорочення персоналу 
та забезпечити за нинішніх 
умов погіршення економіч-
ної ситуації фонд оплати 
праці працівників компанії, 
запроваджено обмеження 
у ході нарахування доплат 
та надбавок, які раніше за-
стосовувалися для оплати 
праці працівників. Виму-
шеним заходом економії 
фінансових ресурсів стане 
припинення виплат відпо-
відних грошових коштів 
працівникам при виході на 
пенсію. Із тієї ж причини у 
ряді підрозділів будуть ско-
рочені посади непромисло-
вого персоналу (столярі, ко-
мірники, заправники і т.д.). 
Одним із заходів економії 
грошових ресурсів та мож-
ливістю уникнути певних 
кадрових скорочень може 
стати реалізація права кож-
ного працівника компанії на 
отримання щомісячної дво-
денної неоплачуваної від-
пустки .

Директор з охорони 
праці В.В.Дем’янюк у ви-
ступі на нараді зазначив, 
що у першому кварталі 
помітно зменшилась кіль-
кість порушень та заува-
жень у сфері дотримання 
правил та настанов із без-
пеки праці, однак за три 
місяці 2015 року до відпо-
відальності за порушення 
притягнуто 32-х працівни-
ків компанії. Він же заува-
жив, що навіть економічна 
скрута жодним чином не 
позначилася на нормах 
забезпечення персоналу 
спецодягом. Однак змен-
шення асигнувань фонду, 
що компенсував втрату 
працездатності, стали від-
чутними. Щодо організації 
28 квітня 2015 року тра-
диційного Всесвітнього 
Дня охорони праці, який 
проходить у 2015 році під 
гаслом «Приєднуйтесь до 
формування превентивної 
культури охорони праці», 
Віталій Дем’янюк вказав 
на необхідність проведен-
ня зборів колективу, під 
час яких варто проаналі-
зувати випадки травма-
тизму та порушень правил 
техніки безпеки, а у колек-
тивах деяких підрозділів – 
вшанувати пам’ять тих, хто 
загинув під час виконання 
посадових обов’язків.

 Значну увагу та  інте-
рес у середовищі учасни-
ків наради викликала ін-
формація про нещодавно 
прийнятий Закон України 
«Про запобігання коруп-
ції», який набув чинності 
у кінці квітня нинішнього 
року. Багато норм та по-
ложень «антикорупційно-
го закону» працівникам 
компанії необхідно знати і 
розуміти їх логіку та зміст. 
Юридичні новації мають 
одну унікальну властивість 
– бути вивченими і зрозу-
мілими. І краще – якнай-
швидше і без зволікань.

Віктор Першко

 Особливих потреб у знайомстві 
наш сьогоднішній ветеран енерге-
тики начебто й не потребує. Адже 
сорокалітній стаж роботи  спочатку 
на підприємствах енергетики Жито-
мирщини, а потім - на чолі  галузевої 
профспілки, дає підстави для того, 
щоб  зарахувати Олександра Васи-
льовича Фадєєва  до когорти тих, 
хто пройшов великий, непростий і 
водночас звитяжний життєвий шлях. 
У 1963-му році, коли енергетика Жи-
томирщини лише розпочинала  свій 
потужний крок на шляху суцільної 
електрифікації сільської території 
області, Олександр Фадєєв прибув 
до Житомира після завершення на-
вчання у Харківському інституті ме-
ханізації та електрифікації сільського 
господарства. Розпочинав свою енер-
гетичну біографію на посаді старшого 
інженера-інспектора Житомирського 
енергоуправління . Працював із за-
взяттям, отримав гарні  та схвальні 
відгуки у середовищі колег по роботі. 
За кілька років Олександр Васильо-
вич достатньо добре знав усі підпри-
ємства та організації Житомирщини, 
які, тим чи іншим чином,  належали до 
галузі енергетики. Відтак, у 1969 році 
його обирають головою обласного 
профспілкового комітету працівни-
ків електростанцій та електротехніч-
них підприємств. Зауважимо, що тоді, 
на зламі 60-х та 70-х років минулого 
століття, на Житомирщині було чи-
мало підприємств, які мали так зва-
не «енергетичне» підпорядкування. 
Окрім  раніше існуючих підприємств 
міської енергетики, саме тоді актив-
но створювались та зміцнювались 
райони електромереж практично в 
усіх регіонах Житомирщини. Якраз у 
60-ті та 70-ті  роки минулого століття 
Житомирщина стрімко нарощувала 
свій індустріальний потенціал, коли 
у більшості міст та районів області 

з’явилися новозбудовані потужні за-
води, кар’єри, механізовані колони, 
які кожен по своєму вносили свій 
вклад у будівництво потужної енер-
гетичної бази вітчизняної економіки. 
Достатньо назвати колись відомий на 
весь Радянський Союз Баранівський 
завод електротехнічного фарфору, 
або Олевський фарфоровий завод, 
який також спеціалізувався на вироб-
ництві конче потрібних ізоляційних 
матеріалів. Так само знаним серед 
енергетиків було одне із найбільших 
на Житомирщині  видобувних підпри-
ємств - Ушицький гранітний кар’єр, 
який видобував мільйони тонн по-
трібного для будівництва атомних 
електростанцій щебеню. Загалом 
профспілка робітників енергетики 
та електротехнічної промисловості 
Житомирщини, яку кілька десятиліть 
очолював О.В.Фадєєв, нараховувала 
всередині 80-х років минулого століт-
тя у своїх лавах до десяти тисяч членів. 
За словами самого Олександра Васи-
льовича, роботи у профспілкового ак-
тиву завжди вистачало. Варто заува-
жити, що профспілкових працівників, 
які мали змогу працювати на опла-
чуваних посадах, тоді не було – зде-
більшого профспілкові осередки очо-
лювали на, так званих, громадських 
засадах. Саме тому представники 
обласного профспілкового коміте-
ту, де у штаті були юристи, економіс-
ти, завжди були бажаними гостями у 
колективах «енергетичних» підпри-
ємств. Допомогу колективам треба 
було надавати різнопланову: найпер-
шим чином вимагала значної уваги та 
скрупульозності робота із укладання 
колективних угод між адміністрацією 
підприємств та профспілковими осе-
редками, які тут працювали. Не менш 
важливою була робота юристів, що 
надавали сотні консультацій у найріз-
номанітніших ситуаціях, які виникали 

на підприємствах, де діяли комітети 
профспілки енергетики і електро-
технічної промисловості. Олександр 
Фадєєв розповідає про значну і спо-
движницьку роботу керівників енер-
гетичних підприємств, які належним 
чином опікувались не лише вироб-
ничими проблемами, але й дбали про 
відпочинок та облаштування життє-
вого побуту своїх підлеглих. Часто 
саме завдяки ініціативі та ентузіазму 
своїх керівників працівники більшості 
підприємств енергетики Житомирщи-
ни мали можливість відпочивати у са-
наторіях та базах відпочинку, у Криму, 
Моршині та інших курортних регіонах 
України. Олександр Васильович Фадє-
єв  із вдячністю згадує ініціативного та 
уважного до людей Івана Мартинови-
ча Невмержицького, якому довелося 
втілити у життя і вирішити немало , як 
суто виробничих завдань, так і питань 
соціального розвитку очолюваних 
ним колективів. Профспілковий лідер 
так само тепло згадує Тамару Примо-
вич, Петра Закревського, Олександра 
Дем’янчука, Тамару Герасимович, Ми-
колу Закусила, Володимира Марчин-
ського та  Анатолія Гуцала, які багато 
часу, уваги, знань та сил віддавали 
вирішенню щоденних завдань проф-
спілкової роботи. На думку Олексан-
дра Фадєєва, саме у колективах енер-
гетичних підприємств Житомирщини 
сформувалися гарні та міцні традиції 
профспілкової роботи, яка ґрунтува-
лась на неухильному забезпеченні 
працівників галузі належними умова-
ми праці та відпочинку. У середовищі 
енергетиків завжди вистачало небай-
дужих людей, які чесно і самовіддано 
працювали у якості профспілкового 
активу. Обласний комітет, яким дове-
лося керувати О.В.Фадєєву, належним 
чином дбав про відповідну підготов-
ку своїх активістів, які періодично 
навчалися на курсах та отримували 

належну підготовку у ході багатьох 
семінарів. Ті нагороди, яких за своє 
життя був удостоєний сам Олександр 
Фадєєв, він вважає відзнаками усіх 
профспілкових лідерів та активістів, 
із якими звела його доля. А гордити-
ся Олександру Васильовичу й справ-
ді є чим. Окрім урядових нагород та 
відзнак, профспілковий ветеран на-
городжений і Почесною Грамотою 
Верховної Ради УРСР,  і Почесним зна-
ком «80 років ГОЕЛРО», якого удосто-
ювались дуже видатні та авторитетні 
працівники енергетичної галузі СРСР. 
Але головним своїм надбанням Олек-
сандр Васильович і досі вважає чесну, 
щоденну і буденну працю на благо 
галузі, яка сьогодні становить основу 
економіки сучасної України. Він і досі 
активно цікавиться усіма деталями та 
новинами енергетики Житомирщини, 
підтримує гарні товариські стосунки із 
сотнями людей, з якими працював, до-
лав перешкоди та отримував перемо-
ги. Найперший висновок, який можна 
зробити під час розмови із сивочолим 
ветераном, простий, але переконли-
вий: справжній профспілковий лідер 
навіть на заслуженому відпочинку на-
магається бути у гущі енергетичного 
життя. Як кажуть – він завжди у строю.

Віктор Першко 

4 березня 2015 року не стало Ми-
коли Дмитровича Катрука. Відійшов 
у вічність один із ветеранів житомир-
ської енергетики, людина, яка при-
святила усе своє життя будівництву 
та розвитку могутньої енергетичної 
бази Житомирщини. На долю Мико-
ли Катрука та його колег, які розпо-
чинали свій трудовий шлях ще у кінці 
50-х та на початку 60-х років минулого 
століття, випали титанічні і епохальні 
завдання. Житомирщина, яка на той 
час потребувала великої та могутньої 
енергетики, стала на шлях суцільної 
електрифікації сільської глибинки. По суті йшлося про 
масштабні завдання модернізації значних територій, які 
дорівнювали площі деяких невеликих держав. Микола 
Катрук був у авангарді виконання поставлених перед 
енергетиками завдань. Починаючи із 1963 року, він очо-
лював головну ділянку суцільної електрифікації – буді-
вельну. Ветерани житомирської енергетики згадують 
та називають Миколу Дмитровича Катрука «двигуном» 
та головним зодчим сільської електроенергетики Жи-
томирщини. Дивовижна працездатність уславленого 
ветерана і досі не перестає бути предметом захоплення 
та спогадів про те, наскільки самовідданим та гранично 
відповідальним був Микола Катрук під час виконання 
складних завдань. Сьогодні важко зрозуміти, як всти-
гав Микола Дмитрович налагоджувати роботу багатьох 
колективів проектувальних, будівельних та монтажних 
організацій, які виконували гігантські обсяги робіт із 
електрифікації одночасно кількох районів Житомир-
щини. Сьогодні важко перелічити та згадати усі міста та 
регіони неосяжного Радянського Союзу, де б не побував 
М.Д.Катрук у пошуках будівельних матеріалів, вузлів та 
агрегатів для будівництва, монтажу та становлення на 

Житомирщині дуже потужної та роз-
галуженої енергетичної інфраструкту-
ри. Ветерани згадують про географію 
щоденних та щотижневих поїздок 
Миколи Дмитровича, який на почат-
ку тижня міг відбути у відрядження 
до Лугин чи Олевська, а за кілька днів 
вже перебував у Ленінграді, Митищах 
чи Куйбишеві, звідкіля на Житомир-
щину необхідно було переправити усі 
необхідні для будівництва та монтажу 
матеріали, деталі чи механізми. З усіма 
завданнями керівник «капітального 
будівництва» справлявся напрочуд 

вправно, ефективно, вчасно забезпечуючи колективи 
десятків організацій, підприємств та установ належним 
устаткуванням чи матеріалами.

У повсякденному житті Микола Дмитрович був над-
звичайно чуйною, уважною та інтелігентною людиною. 
Велике енергетичне товариство стало для Миколи Ка-
трука рідною домівкою і важко було збагнути, як Мико-
ла Дмитрович встигає опікуватися десятками (а бувало й 
сотнями) об’єктів енергетичного будівництва і одночас-
но бути дбайливим і ніжним чоловіком, батьком, другом 
та товаришем. Він любив життя, умів підтримати колегу 
у складній ситуації, дати пораду, а найчастіше власним 
прикладом та безпосередньою участю міг допомогти 
вирішити здавалося б будь-які проблеми. Його пова-
жали, до нього прислухалися, з ним радилися, бо у кож-
ному випадку Микола Дмитрович не залишався байду-
жим до життя своїх колег, рідного колективу. Таким він 
залишиться назавжди – чуйним, талановитим і добрим 
чоловіком, який прожив своє життя чесно, благородно 
та правдиво. Вічна Вам пам’ять, шановний і дорогий наш 
Миколо Дмитрович Катрук.

Колектив ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»

ПАМ’ЯТІ КОЛЕГИ, ДРУГА ТА ТОВАРИША. ПАМ’ЯТІ 
ВЕЛИКОГО ЕНЕРГЕТИКА-БУДІВЕЛЬНИКА!

ЖИТТЯ, ЩО ВМІСТИЛО ШКОЛУ ПРОФСПІЛКОВИХ ТРАДИЦІЙ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Складно і болісно говорити про біду, горе чи 

проблеми, які зачіпають рідних,близьких, друзів. 
Проте друзям, колегам прийнято співчувати та до-
помагати. Такої підтримки потребує нині донька 
нашого колеги, директора Володарсько-Волин-
ського РЕМ Івана Івановича Шевчука, Людмила, 
яка наразі бореться із складним захворюванням. 
Хвороба виявилася підступною, а тривале та 
складне лікування вимагає значних витрат. І саме 
тому, шановні друзі, ми просимо відгукнутися та 
підтримати свого колегу, сім’я якого опинилася у 
дуже складній життєвій ситуації.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Високоповажні ветерани 

житомирської енергетики!
Повідомляємо, що наразі триває підготовка нової 

експозиції народного музею історії розвитку енергетики 
Житомирщини ПАТ «ЕК «Житомиробленерго», яка вже 
невдовзі буде розміщена у одному із приміщень сервіс-
ного центру компанії за адресою: м. Житомир, вул. Пе-
ремоги,10. Звертаємось до кожного із Вас із проханням 
надіслати, запропонувати та передати для експозицій 
нашого музею цікаві документи чи їх копії, мемуарні за-
писи чи спогади, фотографії, особисті речі чи нагороди 
ветеранів енергетики Житомирщини, працівників ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго», які зможуть стати унікальни-
ми експонатами музею, що прагне зберегти та пропагу-
вати славну історію кількох поколінь енергетиків нашої 
області. Ми будемо щиро вдячні за будь-яку допомогу у 
збереженні доброї пам’яті про звитяжну історію нашого 
колективу, а також усього,більше як столітнього історич-
ного шляху розвитку енергетичної галузі Житомирщини.

З повагою
Правління ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»



ІНФОРМАЦІЯ – ДО ВІДОМА! ЧЕКАЄМО НА ВИСНОВКИ!

Виробнича нарада за 
підсумками роботи ПАТ «ЕК 
«Житомиробленерго» у пер-
шому кварталі 2015 року 
відбулася 21 квітня 2015 
року. Трохи більше двох 
годин часу знадобилося її 
учасникам аби обговорити 
десять пунктів порядку ден-
ного. Розпочалася нарада із 
виступу провідного інжене-
ра з питань мобілізаційної 
роботи та цивільної оборо-
ни Олександра Поливоди, 
який розповів про мобіліза-
ційні заходи, що проходять 
в Україні та про дії персона-
лу компанії у ситуаціях, що 
регламентуються вимогами 
цивільної оборони. Зокре-
ма, для того, щоб працівни-
ки підрозділів та служб ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго» 
детально ознайомилися 
із основними вимогами та 
правилами поведінки у разі 
виникнення надзвичай-
них ситуаціях, правління 
компанії придбало десять 
інформаційних стендів, 
якими будуть оснащені ад-
міністративні приміщення 
районів електромереж. За-
тим, голова правління ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго» 
Анатолій Левицький пред-
ставив учасникам наради 
нещодавно призначеного 
на посаду першого заступ-
ника комерційного дирек-
тора компанії Володимира 
Гірука.

Про підсумки енерго-
збутової діяльності ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго» 
йшлося у виступі заступни-
ка комерційного директора 

Олександра Павловського. 
Зазначалося, що обсяг над-
ходження електроенергії 
у першому кварталі 2015 
року становив 742,995 млн.
кВтг,що на 10,942 млн.кВТг 
(або на 1,45%) менше у по-
рівнянні із першим квар-
талом 2014 року. Водночас 
корисний відпуск електро-
енергії побутовим спожи-
вачам у першому кварталі 
2015 року склав 249 млн.
кВтг, що на 2% більше у по-
рівнянні із аналогічним пе-
ріодом минулого року. Біль-
шість підрозділів компанії 
виконали у першому кварта-
лі 2015 року показники із ре-
алізації електроенергії для 
побутових споживачів. Зага-
лом по компанії такий показ-
ник становив 102,6%, хоча 
п’ять районів електромереж 
не змогли сповна викона-
ти показники із реалізації. 
О.Ю.Павловський зазначив, 
що у І кварталі 2015 року 
зменшилась дебіторська 
заборгованість побутових 
споживачів за використану 
електроенергію. З початку 
нинішнього року така за-
боргованість зменшилась 
на 1,9 млн.грн. і становила 
станом на 1 квітня 2015 року 
26,2 млн.грн. Загальна дебі-
торська заборгованість ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго» у 
першому кварталі 2015 року 
збільшилася на 24,876 млн.
грн. Основна причина та-
кого збільшення – низький 
стан розрахунків за спожи-
ту електроенергію підпри-
ємствами житлово-кому-
нального господарства,які 
заборгували енергопоста-
чальній компанії «Житомир-
обленерго» 37 млн. 148 тис.
грн. Один із найважливі-
ших показників діяльнос-
ті компанії – нормативна 
складова технологічних ви-
трат електроенергії (ТВЕ), у 
І кварталі 2015 року стано-
вив 17,19%. Шість районів 
електромереж у І кварталі 
2015р. не виконали завдан-
ня по ТВЕ, причому у двох 
із них (Коростишівському та 
Олевському) відхилення від 
завдання сягнуло значних 
показників (відповідно 20% 
та 8,39%).

Олександр Павловський 
детально проаналізував 

ситуацію із організацією 
рейдової роботи серед по-
бутових та юридичних спо-
живачів. Зокрема, у І квар-
талі 2015 р. працівниками 
компанії проведено 639 рей-
дів, під час яких виявлено 
273 факти та випадки пору-
шення ПКЕЕН, про що скла-
дені акти. Водночас у цілому 
ряді районів електромереж 
(Баранівський, Лугинський, 
Любарський, Народицький, 
Попільнянський) під час де-
сятків проведених рейдів 
не складено жодного акта. 
Щодо юридичних спожива-
чів, то у першому кварталі 
2015 року складено 55 актів 
про порушення ними ПКЕЕ 
на загальну суму 350,4 тис.
грн.

Про ситуацію із вироб-
ничою дисципліною та 
збереження енергомайна 
на нараді доповідав ди-
ректор з питань безпеки 
І.О.Сидорака. Свій виступ 
він розпочав із аналізу кри-
чущих випадків порушення 
працівниками компанії пра-
вил розпорядку та виробни-
чої дисципліни. У ході пере-

вірок встановлено цілий ряд 
випадків халатного ставлен-
ня до виконання виробни-
чих завдань, а ситуації, коли 
8-годинну тривалість робо-
чого часу деякі працівники 
компанії вміло скорочують 
рівно наполовину, стають 
не такими вже й поодиноки-
ми. Ігор Сидорака загострив 
увагу учасників наради на 
випадках крадіжок енерго-
майна, які набули своєрідно-
го сплеску у вигляді наступу 
крадіїв на інфраструктуру 
ПАТ «ЕК «Житомиробленер-
го». Звісно, можна сподівати-
ся на те, що правоохоронці 
посилять увагу до пунктів 
прийому металолому, однак 
першими виявити кмітли-
вість та пильність мають все 
ж таки енергетики.

У виступі заступника тех-
нічного директора ПАТ «ЕК 
«Житомиробленерго» Ана-
толія Блажкевича йшлося 
про стан технічного обслу-
говування ліній електропе-
редачі, хід капітального ре-
монту об’єктів енергетичної 
інфраструктури та виконан-
ня завдань із розчистки по-

вітряних ліній від чагарників 
та дерев, які спричиняють 
відключення та аварії. За 
словами А.В.Блажкевича, по-
казники із розчистки елек-
троліній у першому кварталі 
виконані на 110% - 115%, а 
число випадків відключень 
на лініях електропереда-
чі за цей же час суттєво 
зменшилось. Однак, голова 
правління ПАТ «ЕК «Жито-
миробленерго» Анатолій Ле-
вицький, коментуючи допо-
відь заступника технічного 
директора, сказав про те, що 
відключення деяких ліній 
електропередачі по три чи 
навіть більше разів упро-
довж лише одного кварта-
лу, є ганебним показником, 
який нівелює будь-які успіхи 
та відсотки перевиконання. 
Та й невиконання деякими 
районами електромереж 
показників із капітального 
ремонту (Андрушівський та 
Баранівський), розчистки 
ліній електропередачі (Ма-
линський, Коростенський, 
Народицький, Новоград-Во-
линський) завдають компа-
нії значної шкоди, яку дово-

диться компенсувати іноді 
героїчними зусиллями.

Виконавчий директор 
ПАТ «ЕК «Житомиробле-
нерго» Леонід Харчук про-
аналізував ефективність 
використання матеріальних 
ресурсів підрозділами та 
службами компанії. У по-
рівнянні із аналогічними 
періодами 2013-го та 2014-
го років, у І кварталі 2015-го 
суттєво зменшилися (біль-
ше, як на 100 тис.літрів) спо-
живання пального для авто-
тракторної техніки. Леонід 
Павлович запропонував 
керівникам підрозділів по-
вернутися до застосуван-
ня так званих комплексних 
ремонтів енергооб’єктів, 
коли техніка, задіяна під час 
ремонтних робіт, викорис-
товується набагато ефек-
тивніше і з максимальною 
користю. Водночас він об-
грунтував першочерговість 
ремонту тих автомобілів та 
спецтехніки, необхідність 
яких зумовлена повсякден-
ним режимом їх викорис-
тання чи застосування. Аби 
уникнути болісних проце-

сів скорочення персоналу 
та забезпечити за нинішніх 
умов погіршення економіч-
ної ситуації фонд оплати 
праці працівників компанії, 
запроваджено обмеження 
у ході нарахування доплат 
та надбавок, які раніше за-
стосовувалися для оплати 
праці працівників. Виму-
шеним заходом економії 
фінансових ресурсів стане 
припинення виплат відпо-
відних грошових коштів 
працівникам при виході на 
пенсію. Із тієї ж причини у 
ряді підрозділів будуть ско-
рочені посади непромисло-
вого персоналу (столярі, ко-
мірники, заправники і т.д.). 
Одним із заходів економії 
грошових ресурсів та мож-
ливістю уникнути певних 
кадрових скорочень може 
стати реалізація права кож-
ного працівника компанії на 
отримання щомісячної дво-
денної неоплачуваної від-
пустки .

Директор з охорони 
праці В.В.Дем’янюк у ви-
ступі на нараді зазначив, 
що у першому кварталі 
помітно зменшилась кіль-
кість порушень та заува-
жень у сфері дотримання 
правил та настанов із без-
пеки праці, однак за три 
місяці 2015 року до відпо-
відальності за порушення 
притягнуто 32-х працівни-
ків компанії. Він же заува-
жив, що навіть економічна 
скрута жодним чином не 
позначилася на нормах 
забезпечення персоналу 
спецодягом. Однак змен-
шення асигнувань фонду, 
що компенсував втрату 
працездатності, стали від-
чутними. Щодо організації 
28 квітня 2015 року тра-
диційного Всесвітнього 
Дня охорони праці, який 
проходить у 2015 році під 
гаслом «Приєднуйтесь до 
формування превентивної 
культури охорони праці», 
Віталій Дем’янюк вказав 
на необхідність проведен-
ня зборів колективу, під 
час яких варто проаналі-
зувати випадки травма-
тизму та порушень правил 
техніки безпеки, а у колек-
тивах деяких підрозділів – 
вшанувати пам’ять тих, хто 
загинув під час виконання 
посадових обов’язків.

 Значну увагу та  інте-
рес у середовищі учасни-
ків наради викликала ін-
формація про нещодавно 
прийнятий Закон України 
«Про запобігання коруп-
ції», який набув чинності 
у кінці квітня нинішнього 
року. Багато норм та по-
ложень «антикорупційно-
го закону» працівникам 
компанії необхідно знати і 
розуміти їх логіку та зміст. 
Юридичні новації мають 
одну унікальну властивість 
– бути вивченими і зрозу-
мілими. І краще – якнай-
швидше і без зволікань.

Віктор Першко

 Особливих потреб у знайомстві 
наш сьогоднішній ветеран енерге-
тики начебто й не потребує. Адже 
сорокалітній стаж роботи  спочатку 
на підприємствах енергетики Жито-
мирщини, а потім - на чолі  галузевої 
профспілки, дає підстави для того, 
щоб  зарахувати Олександра Васи-
льовича Фадєєва  до когорти тих, 
хто пройшов великий, непростий і 
водночас звитяжний життєвий шлях. 
У 1963-му році, коли енергетика Жи-
томирщини лише розпочинала  свій 
потужний крок на шляху суцільної 
електрифікації сільської території 
області, Олександр Фадєєв прибув 
до Житомира після завершення на-
вчання у Харківському інституті ме-
ханізації та електрифікації сільського 
господарства. Розпочинав свою енер-
гетичну біографію на посаді старшого 
інженера-інспектора Житомирського 
енергоуправління . Працював із за-
взяттям, отримав гарні  та схвальні 
відгуки у середовищі колег по роботі. 
За кілька років Олександр Васильо-
вич достатньо добре знав усі підпри-
ємства та організації Житомирщини, 
які, тим чи іншим чином,  належали до 
галузі енергетики. Відтак, у 1969 році 
його обирають головою обласного 
профспілкового комітету працівни-
ків електростанцій та електротехніч-
них підприємств. Зауважимо, що тоді, 
на зламі 60-х та 70-х років минулого 
століття, на Житомирщині було чи-
мало підприємств, які мали так зва-
не «енергетичне» підпорядкування. 
Окрім  раніше існуючих підприємств 
міської енергетики, саме тоді актив-
но створювались та зміцнювались 
райони електромереж практично в 
усіх регіонах Житомирщини. Якраз у 
60-ті та 70-ті  роки минулого століття 
Житомирщина стрімко нарощувала 
свій індустріальний потенціал, коли 
у більшості міст та районів області 

з’явилися новозбудовані потужні за-
води, кар’єри, механізовані колони, 
які кожен по своєму вносили свій 
вклад у будівництво потужної енер-
гетичної бази вітчизняної економіки. 
Достатньо назвати колись відомий на 
весь Радянський Союз Баранівський 
завод електротехнічного фарфору, 
або Олевський фарфоровий завод, 
який також спеціалізувався на вироб-
ництві конче потрібних ізоляційних 
матеріалів. Так само знаним серед 
енергетиків було одне із найбільших 
на Житомирщині  видобувних підпри-
ємств - Ушицький гранітний кар’єр, 
який видобував мільйони тонн по-
трібного для будівництва атомних 
електростанцій щебеню. Загалом 
профспілка робітників енергетики 
та електротехнічної промисловості 
Житомирщини, яку кілька десятиліть 
очолював О.В.Фадєєв, нараховувала 
всередині 80-х років минулого століт-
тя у своїх лавах до десяти тисяч членів. 
За словами самого Олександра Васи-
льовича, роботи у профспілкового ак-
тиву завжди вистачало. Варто заува-
жити, що профспілкових працівників, 
які мали змогу працювати на опла-
чуваних посадах, тоді не було – зде-
більшого профспілкові осередки очо-
лювали на, так званих, громадських 
засадах. Саме тому представники 
обласного профспілкового коміте-
ту, де у штаті були юристи, економіс-
ти, завжди були бажаними гостями у 
колективах «енергетичних» підпри-
ємств. Допомогу колективам треба 
було надавати різнопланову: найпер-
шим чином вимагала значної уваги та 
скрупульозності робота із укладання 
колективних угод між адміністрацією 
підприємств та профспілковими осе-
редками, які тут працювали. Не менш 
важливою була робота юристів, що 
надавали сотні консультацій у найріз-
номанітніших ситуаціях, які виникали 

на підприємствах, де діяли комітети 
профспілки енергетики і електро-
технічної промисловості. Олександр 
Фадєєв розповідає про значну і спо-
движницьку роботу керівників енер-
гетичних підприємств, які належним 
чином опікувались не лише вироб-
ничими проблемами, але й дбали про 
відпочинок та облаштування життє-
вого побуту своїх підлеглих. Часто 
саме завдяки ініціативі та ентузіазму 
своїх керівників працівники більшості 
підприємств енергетики Житомирщи-
ни мали можливість відпочивати у са-
наторіях та базах відпочинку, у Криму, 
Моршині та інших курортних регіонах 
України. Олександр Васильович Фадє-
єв  із вдячністю згадує ініціативного та 
уважного до людей Івана Мартинови-
ча Невмержицького, якому довелося 
втілити у життя і вирішити немало , як 
суто виробничих завдань, так і питань 
соціального розвитку очолюваних 
ним колективів. Профспілковий лідер 
так само тепло згадує Тамару Примо-
вич, Петра Закревського, Олександра 
Дем’янчука, Тамару Герасимович, Ми-
колу Закусила, Володимира Марчин-
ського та  Анатолія Гуцала, які багато 
часу, уваги, знань та сил віддавали 
вирішенню щоденних завдань проф-
спілкової роботи. На думку Олексан-
дра Фадєєва, саме у колективах енер-
гетичних підприємств Житомирщини 
сформувалися гарні та міцні традиції 
профспілкової роботи, яка ґрунтува-
лась на неухильному забезпеченні 
працівників галузі належними умова-
ми праці та відпочинку. У середовищі 
енергетиків завжди вистачало небай-
дужих людей, які чесно і самовіддано 
працювали у якості профспілкового 
активу. Обласний комітет, яким дове-
лося керувати О.В.Фадєєву, належним 
чином дбав про відповідну підготов-
ку своїх активістів, які періодично 
навчалися на курсах та отримували 

належну підготовку у ході багатьох 
семінарів. Ті нагороди, яких за своє 
життя був удостоєний сам Олександр 
Фадєєв, він вважає відзнаками усіх 
профспілкових лідерів та активістів, 
із якими звела його доля. А гордити-
ся Олександру Васильовичу й справ-
ді є чим. Окрім урядових нагород та 
відзнак, профспілковий ветеран на-
городжений і Почесною Грамотою 
Верховної Ради УРСР,  і Почесним зна-
ком «80 років ГОЕЛРО», якого удосто-
ювались дуже видатні та авторитетні 
працівники енергетичної галузі СРСР. 
Але головним своїм надбанням Олек-
сандр Васильович і досі вважає чесну, 
щоденну і буденну працю на благо 
галузі, яка сьогодні становить основу 
економіки сучасної України. Він і досі 
активно цікавиться усіма деталями та 
новинами енергетики Житомирщини, 
підтримує гарні товариські стосунки із 
сотнями людей, з якими працював, до-
лав перешкоди та отримував перемо-
ги. Найперший висновок, який можна 
зробити під час розмови із сивочолим 
ветераном, простий, але переконли-
вий: справжній профспілковий лідер 
навіть на заслуженому відпочинку на-
магається бути у гущі енергетичного 
життя. Як кажуть – він завжди у строю.

Віктор Першко 

4 березня 2015 року не стало Ми-
коли Дмитровича Катрука. Відійшов 
у вічність один із ветеранів житомир-
ської енергетики, людина, яка при-
святила усе своє життя будівництву 
та розвитку могутньої енергетичної 
бази Житомирщини. На долю Мико-
ли Катрука та його колег, які розпо-
чинали свій трудовий шлях ще у кінці 
50-х та на початку 60-х років минулого 
століття, випали титанічні і епохальні 
завдання. Житомирщина, яка на той 
час потребувала великої та могутньої 
енергетики, стала на шлях суцільної 
електрифікації сільської глибинки. По суті йшлося про 
масштабні завдання модернізації значних територій, які 
дорівнювали площі деяких невеликих держав. Микола 
Катрук був у авангарді виконання поставлених перед 
енергетиками завдань. Починаючи із 1963 року, він очо-
лював головну ділянку суцільної електрифікації – буді-
вельну. Ветерани житомирської енергетики згадують 
та називають Миколу Дмитровича Катрука «двигуном» 
та головним зодчим сільської електроенергетики Жи-
томирщини. Дивовижна працездатність уславленого 
ветерана і досі не перестає бути предметом захоплення 
та спогадів про те, наскільки самовідданим та гранично 
відповідальним був Микола Катрук під час виконання 
складних завдань. Сьогодні важко зрозуміти, як всти-
гав Микола Дмитрович налагоджувати роботу багатьох 
колективів проектувальних, будівельних та монтажних 
організацій, які виконували гігантські обсяги робіт із 
електрифікації одночасно кількох районів Житомир-
щини. Сьогодні важко перелічити та згадати усі міста та 
регіони неосяжного Радянського Союзу, де б не побував 
М.Д.Катрук у пошуках будівельних матеріалів, вузлів та 
агрегатів для будівництва, монтажу та становлення на 

Житомирщині дуже потужної та роз-
галуженої енергетичної інфраструкту-
ри. Ветерани згадують про географію 
щоденних та щотижневих поїздок 
Миколи Дмитровича, який на почат-
ку тижня міг відбути у відрядження 
до Лугин чи Олевська, а за кілька днів 
вже перебував у Ленінграді, Митищах 
чи Куйбишеві, звідкіля на Житомир-
щину необхідно було переправити усі 
необхідні для будівництва та монтажу 
матеріали, деталі чи механізми. З усіма 
завданнями керівник «капітального 
будівництва» справлявся напрочуд 

вправно, ефективно, вчасно забезпечуючи колективи 
десятків організацій, підприємств та установ належним 
устаткуванням чи матеріалами.

У повсякденному житті Микола Дмитрович був над-
звичайно чуйною, уважною та інтелігентною людиною. 
Велике енергетичне товариство стало для Миколи Ка-
трука рідною домівкою і важко було збагнути, як Мико-
ла Дмитрович встигає опікуватися десятками (а бувало й 
сотнями) об’єктів енергетичного будівництва і одночас-
но бути дбайливим і ніжним чоловіком, батьком, другом 
та товаришем. Він любив життя, умів підтримати колегу 
у складній ситуації, дати пораду, а найчастіше власним 
прикладом та безпосередньою участю міг допомогти 
вирішити здавалося б будь-які проблеми. Його пова-
жали, до нього прислухалися, з ним радилися, бо у кож-
ному випадку Микола Дмитрович не залишався байду-
жим до життя своїх колег, рідного колективу. Таким він 
залишиться назавжди – чуйним, талановитим і добрим 
чоловіком, який прожив своє життя чесно, благородно 
та правдиво. Вічна Вам пам’ять, шановний і дорогий наш 
Миколо Дмитрович Катрук.

Колектив ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»

ПАМ’ЯТІ КОЛЕГИ, ДРУГА ТА ТОВАРИША. ПАМ’ЯТІ 
ВЕЛИКОГО ЕНЕРГЕТИКА-БУДІВЕЛЬНИКА!

ЖИТТЯ, ЩО ВМІСТИЛО ШКОЛУ ПРОФСПІЛКОВИХ ТРАДИЦІЙ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Складно і болісно говорити про біду, горе чи 

проблеми, які зачіпають рідних,близьких, друзів. 
Проте друзям, колегам прийнято співчувати та до-
помагати. Такої підтримки потребує нині донька 
нашого колеги, директора Володарсько-Волин-
ського РЕМ Івана Івановича Шевчука, Людмила, 
яка наразі бореться із складним захворюванням. 
Хвороба виявилася підступною, а тривале та 
складне лікування вимагає значних витрат. І саме 
тому, шановні друзі, ми просимо відгукнутися та 
підтримати свого колегу, сім’я якого опинилася у 
дуже складній життєвій ситуації.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Високоповажні ветерани 

житомирської енергетики!
Повідомляємо, що наразі триває підготовка нової 

експозиції народного музею історії розвитку енергетики 
Житомирщини ПАТ «ЕК «Житомиробленерго», яка вже 
невдовзі буде розміщена у одному із приміщень сервіс-
ного центру компанії за адресою: м. Житомир, вул. Пе-
ремоги,10. Звертаємось до кожного із Вас із проханням 
надіслати, запропонувати та передати для експозицій 
нашого музею цікаві документи чи їх копії, мемуарні за-
писи чи спогади, фотографії, особисті речі чи нагороди 
ветеранів енергетики Житомирщини, працівників ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго», які зможуть стати унікальни-
ми експонатами музею, що прагне зберегти та пропагу-
вати славну історію кількох поколінь енергетиків нашої 
області. Ми будемо щиро вдячні за будь-яку допомогу у 
збереженні доброї пам’яті про звитяжну історію нашого 
колективу, а також усього,більше як столітнього історич-
ного шляху розвитку енергетичної галузі Житомирщини.

З повагою
Правління ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»
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Ю.С. Павловський

Напередодні  відзначення 
70-літнього ювілею перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні, в 
Україні лунає немало пропозицій, 
розмов  і навіть дискусій навколо 
того, як вшановувати пам’ять про 
полеглих бійців, в’язнів концтабо-
рів, учасників руху опору проти 
загарбників. Мова йде в основно-
му про те, під якими знаменами, із 
якими символами та атрибутами 
виходити на заходи із вшануван-
ня та відзначення подвигу наших 
предків. Вони, як відомо, відбу-
дуться у цьому році 8 і 9 травня. А 
напередодні всенародного свята 
варто було б подумати про обеліс-
ки, пам’ятники та поховання часів 
Другої світової та Великої Вітчизня-
ної війни. У нас, на Житомирщині, 
де війна прокотилася двома хви-
лями наступів та відступів ворога, 
де впродовж більше двох років 
лютував окупаційний режим, таких 
пам’яток про загиблих, розстріля-
них, страчених та померлих біль-
ше, ніж достатньо. І далеко не усі 
такі «об’єкти» знаходяться у догля-
нутому та впорядкованому стані. 
Саме тому правління ПАТ «ЕК «Жи-
томиробленерго» доручило керів-
никам районів електромереж Жи-
томирщини обстежити території 
відповідних районів нашої області 
з метою виявлення тих поховань, 
які опинилися поза увагою, які три-
валий час не впорядковувались, а 
подекуди зазнали навіть певних 
руйнувань. Після того як уся інфор-
мація щодо поховань, пам’ятників 

та обелісків воїнам Великої Вітчиз-
няної війни, що потребують благо-
устрою, була зібрана, розпочалися 
роботи. Протягом тижня енерге-
тики ремонтували, реставрували, 
фарбували, відновлювали паркани 
та огорожі навколо пам’ятників, 
братських могил, меморіалів у міс-
тах та селах нашої області. Більше 
шести десятків братських могил, 
обелісків, меморіальних плит ста-
ли для колективів підрозділів ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго» напере-
додні 70-річчя Перемоги об’єктами 
особливої відповідальності.  Не 
лише фарба, цемент, щебінь чи 
тротуарна плитка стали у ці дні у 
нагоді енергетикам, які взялися 
за благоустрій пам’ятників воїнам 
Великої Вітчизняної війни. Вар-
то зауважити, що чимало таких 
пам’ятників та обелісків отрима-
ли  по суті «друге життя» завдя-
ки дбайливій участі працівників   
компанії «Житомиробленерго». 
Не варто, мабуть, говорити про те, 
що пам’ять про ветеранів, про по-
коління переможців має бути не-
вмирущою. Про це говорять і про 
це напевно знають. Однак символи 
такої пам’яті мають бути доглянуті 
і бути завжди у зразковому стані. 
Зрештою – це наш громадянський  
обов’язок-відзначати подвиг на-
ших предків та вшанувати пам’ять 
про полеглих достойно і цивілізо-
вано. Він, цей обов’язок, як відомо, 
не менш відповідальний, ніж ви-
робничий чи професійний. 

 Вл.інф.

Щорічні збори акціоне-
рів ПАТ «ЕК «Житомиробле-
нерго» пройшли у п’ятницю, 
24 квітня 2015 року. На час 
початку зборів, о 9-й ранку, 
до залу клубу компанії  (вул.
Жуйка,12) прибули власники 
більше як 92% акцій ПАТ «ЕК 
«Житомиробленерго». Після 

обрання лічильної комісії (го-
лова Є.І.Присяжнюк) та голови 
Загальних зборів акціонерів 
(А.В.Левицький) і секретаря 
Загальних зборів акціонерів 
(С.Г.Безшкурий), було встанов-
лено регламент розгляду пи-
тань порядку денного. Затим 
учасники Загальних зборів ак-

ціонерів  заслухали та затвер-
дили звіт Правління компанії 
«Про результати фінансово-
господарської діяльності ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго» за 
2014 рік». Потім Загальні збо-
ри акціонерів затвердили звіт 
Наглядової ради Товариства 
за 2014 рік,  звіт Ревізійної ко-

місії ПАТ «ЕК «Житомиробле-
нерго» за проведену у 2014 
році роботу, а також висновок 
Ревізійної комісії щодо річно-
го звіту та балансу Товариства 
за 2014 рік. У зв’язку з відсут-
ністю чистого прибутку за під-
сумками роботи ПАТ «ЕК «Жи-
томиробленерго» у 2014 році, 

Загальні збори акціонерів то-
вариства вирішили прибуток 
за 2014 рік не розподіляти та 
відрахування до резервного 
фонду не здійснювати. Після 
того як збори акціонерів при-
пинили повноваження членів 
Ревізійної комісії, було обрано 
новий її склад.

Загальні збори акціонерів 
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 
схвалили правочини, прийнят-
тя рішень про вчинення яких 
віднесено до компетенції  За-
гальних зборів акціонерів та які 
будуть вчинятись ПАТ «ЕК «Жи-
томиробленерго» протягом од-
ного року від дати ухвалення рі-
шення на зборах акціонерів 24 
квітня 2015 року у ході поточної 
господарської діяльності.

Вл.інф.

№2 (53), Квiтень 2015 року

70-річний ювілей: 
увага ветеранам і 

пам’ятникам

24 КВІТНЯ 2015 РОКУ ВІДБУЛИСЯ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.
Юрій Левицький

Моя земля
Ты отдохни  с дороги, мой дружок,
Дай волю мыслям, чувствам  и словам.
Скажи, что видел ты в краю чужом?
О райских странах ты поведай нам.

Скажи, там также пахнет хлеб,
Цветет сирень и по утрам роса?
А по весне шумит капель
С мелодией любви напополам?

Людмила  Камерон

ЗАХОПЛЕННЯ НАШИХ КОЛЕГ

Після завершення зимової першості 
міста Житомира з футзалу та визначення 
його переможців, настала пора виступів 
переможців у різноманітних всеукраїн-
ських турнірах. «Срібний» призер пер-
шості Житомира, команда «Промінь», яка 
представляла у чемпіонаті підприємство 
Житомирських магістральних мереж, 
із 3 по 5 квітня 2015 року взяла участь у 
Елітному фіналі Аматорської футзальної 
ліги України. Фінал Аматорської ліги вже 
другий рік поспіль проходив у Одесі, у 
спорткомплексі «Політехнік». Не дивно, 
що найкраще почувають себе на цьо-
му футзальному майданчику команди із 
Одеси та Одеської області. Наприклад, у 
минулому році житомирський «Промінь», 
відмінно виступивши на турнірі, все ж 
таки поступився у фіналі одеській коман-
ді «Чорне море». У 2015 році «Промінь» 
також постав у якості фаворита турніру. 
Вже у груповому турнірі наші земляки ви-
грали обидва поєдинки у дрогобицької 
команди ДКНГ (рахунок 4 : 1) та у ізмаїль-
ського «Сигналу» (3 : 2). У чвертьфіналь-
ному поєдинку житомиряни здолали 
іллічівський «Шустов» (2 : 1), а вже у пів-
фінальному поєдинку були сильнішими 
за київський PARTIZAN (3 : 1). Фінальний 

поєдинок, у якому зу-
стрічалися «Промінь» із 
Житомира та ще одна ко-
манда із Іллічівська-КіМ, 
виявився майже дзер-
кальним повторенням 
минулорічного фіналу. 
Знову- запекле проти-
стояння і в основний час 
– нічия(3 : 3). Чемпіона 
виявляли у серії після-
матчевих пенальті. І тут 
якраз житомиряни ви-
явилися сильнішими. 
Вони й здобули звання 

чемпіона Елітного чемпіонату Аматор-
ської футзальної ліги України, попо-
внивши скарбничку клубних трофеїв ще 
однією визначною перемогою. Варто зау-
важити, що кращим гравцем і найкращим 
бомбардиром Елітного чемпіонату АФЛУ 
у 2015 році став нападник та граючий 
тренер «Променя» Дмитро Тосіч. Додамо, 
що місяць тому, за підсумками зимово-
го чемпіонату Житомира кращим його 
гравцем став також гравець «Променя» 
Володимир Мухін. Отож, сезон 2014/2015 
років для клубу, який має лише чотирьох-
річну історію, можна вважати вдалим та 
успішним, хоча і гравці «Променя», і його 
наставники та керівники, вважають, що 
головним здобутком команди має все ж 
таки стати перемога у чемпіонаті Жито-
мира. Очевидно, що у наступному сезоні 
«Промінь» зосередить всю увагу та сили, 
щоб вибороти довгоочікуваний найви-
щий трофей місцевого чемпіонату. За-
уважимо, що відтепер «Промінь», як пере-
можець Елітного чемпіонату Аматорської 
футзальної ліги України, матиме право і 
отримає відповідні запрошення для учас-
ті у відповідальних та престижних змаган-
нях всеукраїнського рівня.

Віктор Єрофєєв

20 березня 2015 року у залі спорт-
комплексу «Енергія» ПАТ «ЕК «Жито-
миробленерго» проходила урочиста 
церемонія нагородження команди 
«Енергія», яка завоювала третє (так 
зване «бронзове») місце у зимовому 
чемпіонаті міста Житомира із футза-
лу. Футбольні фахівці Житомирщини, 
які уважно стежили за перебігом по-
дій у зимовому чемпіонаті, вважа-
ють, що підопічні тренера Миколи 
Подраного достойно виступили у 
головному футзальному турнірі, що 
проходить на Житомирщині. Лише 
та обставина, коли всередині лютого 
2015 року половина складу команди 
вибула і майже два тижні не могла 
допомогти колективу у чемпіонаті 
через епідемію грипу, перекреслила 
шанси «Енергії» на більш високе під-
сумкове місце у чемпіонаті.

І, тим не менше, «Енергія» і нада-
лі входить до еліти житомирського 
футзалу, а міцний бойовий та ко-
мандний дух наших футболістів є 
характерною ознакою команди, 
яку поважає і побоюється кожен 
суперник. Вручаючи медалі чем-
піонату гравцям «Енергії», голова 

правління ПАТ «ЕК 
«Житомиробленер-
го» Анатолій Левиць-
кий подякував кож-
ному футболістові 
за самовідданість та 
твердість характеру, 
якими футболісти 
компанії відзнача-
лись на полі. Він же 
зазначив, що попере-
ду у «Енергії» - дуже 
відповідальні зма-
гання, які вимагають 
не лише майстернос-

ті та досвіду, але саме високого ко-
мандного духу. Вже незабаром, 28 
травня 2015 року, «Енергія» висту-
пить у чемпіонаті енергопостачаль-
них компаній, що входять до складу 
холдингу «ВС «Енерджі Інтернейшнл 
Україна». А тому травень 2015 року 
«Енергія» має провести у плідних 
тренуваннях, які дозволять нашим 
хлопцям виступити якомога успіш-
ніше. Присутній 20 березня 2015 
року на церемонії нагородження 
«Енергії» медалями чемпіонату та 
кубком за отримане 3-є місце у чем-
піонаті Житомира представник фе-
дерації футболу Житомирської об-
ласті А.Лясковський також привітав 
футболістів, тренерів та президента 
клубу «Енергія» А.В.Левицького, по-
дякувавши усім за участь у чемпіо-
наті, виявлений бійцівський харак-
тер і високу майстерність багатьох 
футболістів «Енергії». Він висловив 
надію та сподівання, що наступний 
чемпіонат Житомира «Енергія» про-
веде ще сильніше і отримає більш 
високе загальнотурнірне підсумко-
ве місце.

Віктор Єрофєєв

Позаду-чемпіонат міста. 
Попереду – першість 

холдингу!

«Промінь» виходить на 
всеукраїнський рівень і… 

перемагає!

У нинішнього виході нашої газети ми започатковуємо нову рубрику 
«Захоплення наших колег». Пропонуємо нашому читачеві розповіді про 
цікаві захоплення, творчі надбання і здобутки працівників кількатисячного 
колективу ПАТ «ЕК «Житомиробленерго». Сподіваємось на підтримку 
такої ініціативи, яка розповість не лише про наші виробничі клопоти 
та проблеми, але покаже букет талантів, якими багатий наш дружний 
колектив. Запрошуємо до співпраці.

Редакційна колегія

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Від щирого серця вітаю Вас з Днем Перемоги! 
Це свято увійшло до наших сердець як символ героїзму і 
безприкладної мужності народу, що відстояв мир на землі. 
Немає сім’ї, якої не торкнулася б ця війна. Ми свято шануємо 
пам’ять наших земляків, що не повернулися з полів битв. 
Ми пам’ятаємо подвиг великих трудівників, що кували 
Перемогу в тилу. Ми вдячні захисникам всіх поколінь, що 
присвятили себе служінню Вітчизні! 

Бажаю Вам міцного козацького здоров’я, бадьорості та 
душевного миру!

Низький Вам уклін!

ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ - 
УЧАСНИКИ ВЕЛИКОЇ 

ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ, 
ШАНОВНІ ДРУЗІ!

З повагою та гордістю за Перемогу нашого народу,
Депутат Житомирської обласної ради,

Голова Правління ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»

Анатолій Левицький

Скажи, там сладок сок берез?
Могучие  леса стоят стеной?
Или поля бескрайние, до звезд,
Зовут тебя на встречу под луной?

А может, бурная река
Сбегает к морю сквозь преграды скал?
Но водопадом станет ли она, 
Разбившись радугой на тысячи зеркал?

Там воздух чист и свеж?
Прозрачнее вода?
И солнце греет, там
Теплее и всегда?

Ответ тебе я дам на все вопросы сам:
Милее нет земли, Где по утрам роса,
Где пахнет домом хлеб,
И, где в сирени сад.

Где лентой голубой струится водопад,
Где в сказочном лесу так сладок сок берез,  
Где молодость твоя прошла в тумане грез,
Где ждет тебя родительский порог,
Тепло любимой, с той, с кем навсегда,
Где детские глаза, как острием,
Пронзают душу долгожданного отца.

23.03.2015р.

Увидеть чудо

Как красоте мы удивляемся порою!
И странно от того, что невозможно
Наполниться всей этой красотою
И унести с собою осторожно.

Увидеть, Богом созданное, диво,
Где небеса и солнце, воды, горы….
Слова малы, чтоб передать правдиво
Хоть и неслись бы в бешенном напоре.

А что за звуки! Просто нереально!
Душа как арфа и по струнам этим
Невидимые пальцы гениально
Играют птичьей трелью на рассвете.


