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Керівник проекту А.А. Гуцало, 
заступник начальника ІКЦ ПАТ  «ЕК «Житомиробленерго». 

 Напередодні та під час 
відзначення свята Дня 
Конституції України у Жи-
томирі проходила низка 
заходів, приурочених до 
важливого державного 
свята. 26 червня на май-
дані С. П. Корольова було 
організовано флеш-моб 
«Україна єдина». На май-
данчику величиною 30 на 
15 метрів було нанесено 
контури карти України, у 
якому, власне, й розміс-
тилися учасники флеш-
мобу. Захід проходив за 
участі представників ко-

лективу ПАТ «ЕК «Житоми-
робленерго», які разом із 
усіма учасниками флеш-
мобу заспівали Гімн Укра-
їни, а також поклали квіти 
до стели Героїв Небесної 
сотні. 

А 28 червня 2015р.  
представники ПАТ «ЕК 
« Ж и то м и р о б л е н е р го » 
взяли участь у церемонії 
урочистого покладання 
квітів до постаменту Та-
расу Шевченку, яка також 
була проведена з нагоди 
Дня Конституції. 

Вл. інф. 
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 Олексій ШЕКЕТА:
 «Коли ми говоримо і розуміємо складнощі 
у роботі, ми вже наполовину їх вирішили»

ГАСЛО ДНЯ КОНСТИТУЦІЇ: «УКРАЇНА – ЄДИНА!»

ЗАХОПЛЕННЯ НАШИХ КОЛЕГ
Лазаренко Світлана Василівна

– Отже, Олексію Михайловичу, ми 
долучаємось до тих вітань, яких Вас 
удостоїли із нагоди призначення Го-
ловоюПравління ПАТ «ЕК «Житоми-
робленерго». У колективі компанії, 
яку з недавніх пір ви очолили, про Вас 
знають небагато: про те, що ви на-
родилися і виросли у Калуші, про те, 
що працювали на рідній Івано-Фран-
ківщині, потім доля занесла вас на 
Вінничину, далі – на Кіровоградщину 
і на Буковину. Тепер ось – призначен-
ня до Житомира. А зараз і ви, вже як 
житомирянин, скажіть кілька слів 
про себе…

– Спасибі за привітання. Про себе 
розповім своєю роботою і тими ре-
зультатами, яких сподіваюсь досяг-
нути у колективі ПАТ «ЕК «Житомир-
обленерго». Про мене пишуть, що 
народився у Калуші, але можу до-
дати, що моє дитинство пройшло на 
підстанції «Калуш», де чергував мій 
батько – енергетик у другому поко-
лінні. Те, що вибрав професію енер-
гетика, можна вважати абсолютно 
закономірним вчинком. У дитячі 
роки, коли мої ровесники гралися у 
дворових компаніях, мені найбільше 

Звістка про зміну голови правління у ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 
у червні 2015 року стала у Житомирі топ-новиною місяця. 16 червня 
2015 року колишнього Голову Правління Анатолія Левицького прове-
ли на пенсію, а колектив ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» із цього ж дня 
очолив новий керівник - Олексій Шекета. Чимало житомирських ЗМІ 
тут же поширили та розповсюдили цю новину, а деяким журналістам 
пощастило записати у кабінеті новопризначеного голови правління 
найбільшого на Житомирщині підприємства перше інтерв’ю. За кіль-
ка днів Олексій Шекета погодився на розмову із журналістом газети 
«Енергетик Житомирщини»

(Продовження на стр. 2)

Лазаренко Світлана Василівна 
народилася на Житомирщині в ма-
льовничому і прекрасному с. Бичева 
Любарського району в багатодітній 
родині (у Світлани четверо сестер). 
Обожнює свою родину, любить про-
водити вільний час в колі сім’ї та дру-
зів. У 1995 році закінчила Бичівську 
середню школу з відзнакою та всту-
пила до Житомирської Агроекологіч-
ної академії України на спеціальність 
«Облік та аудит». З 2001 почала свою 
трудову діяльність у Житомирсько-
му Ліцеї сфери послуг на посаді бух-
галтера. Майже 10 років працювала 
головним економістом в «Райффай-
зен банк Аваль». З 2013 року життя 
пов’язало Світлану з енергетичною 
компанією «ПАТ ЕК «Житомиробле-
нерго» та звело з прекрасними людь-
ми. Працює у відділі оплати праці на 
посаді інженера. 

Має семирічну доньку Маргариту. 
Чоловік Дмитро працює також у «Жи-
томиробленерго». Має багато рідні і 
друзів та має величезне задоволення 
від спілкування з ними. 

Серед подій спортивного 
календаря червень 2015 року 
позначений проведенням по-
пулярного у Коростені чемпі-
онату на призи «Бізнес-ліги». 
Дев’ятнадцять колективів, 
які представляють спортивні 
клуби, підприємства, фірми, 
установи та організації міста 
Коростеня змагалися за почес-
ний Кубок, яким нагороджують 
переможців. Фаворитом чем-
піонату «Бізнес-ліги» безумов-
но вважалася і команда «ПЕМ-
Енергія», яка сформована із 
працівників Коростенського 
РЕМ. У свою чергу, саме пред-
ставники Коростенського РЕМ, 
одягаючи футболки гравців ко-
манди «Енергія» компанії «Жи-
томиробленерго», часто вирі-
шують долю багатьох важливих 
поєдинків. 

Порадували енергетики 
і на цей раз. Саме капітано-
ві команди «ПЕМ-Енергія», 
електромонтеру Коростен-
ського РЕМ Володимиру 
Бондарчуку пощастило три-
мати у руках головний приз 
змагань, який спортсмени-
енергетики вибороли у ході 
справді бойових поєдинків. 
У свою чергу, організатори 
змагань, відзначили, бездо-
ганну організаційну підго-
товку «енергетичної» коман-
ди до участі у чемпіонаті, а 
майстерність та величезний 
спортивний досвід того ж 
таки Володимира Бондарчу-
ка, на думку фахівців, лише 
підкреслили закономірність 
чергового успіху футболістів 
«ПЕМ-Енергії». 

Вл. інф. 

«Бізнес-лігу» виграли 
енергетики

У Житомирі вже котрий рік 
тривають розмови про обла-
штування у найбільш людних 
місцях та поблизу установ і 
організацій, де завжди бага-
то відвідувачів, спеціальних 
велопарковок. Це неабияк 
поліпшить умови для серві-
су тим громадянам, які сво-
їм основним транспортом 
обрали велосипед. Одними 
із перших у Житомирі місце 
для паркування велосипедів 
поряд із власним сервісним 
центром по вулиці Перемоги, 
10, облаштували працівники 
компанії «Житомиробленер-
го». Тепер до  послуг їх від-
відувачів - зручне місце для 
паркування велосипедів, яке 

вже із перших днів свого іс-
нування отримала велику 
кількість схвальних відгуків 
серед житомирян. Так ви-
йшло, що паркувальна сто-
янка біля сервісного центру 
стала вдалим і вчасним при-
кладом для інших організацій 
та установ. Бо вже за тиждень 
велопарковка з’явилася і під 
стінами Житомирської обл-
держадміністрації, а далі – 
велопаркувальні місця упро-
довж липня та серпня 2015 
року з’являться ще біля 3-х 
чи й, може, 4-х закладів міста 
Житомира. Але приємно ви-
знавати, що енергетики були 
серед перших!

Віктор Єрофєєв

Першими на велосипедистів звернули 
увагу енергетики

***
Проводжаючи сина, 
Тихо плакала мати, 
Це ж єдина дитина 
Йде із дому із хати. 
 
Тихо падали сльози 
Та пекли гірко душу, 
В невідому дорогу 
Проводжать тебе мушу. 
 
Тихо плакало серце, 
А душа то кричала, 
Немогла відпустити, 
Немогла і чекала. 

Все чекала і вірила, 
Що настане прозріння, 
Що все буде найкраще, 
Лиш мать треба терпіння. 

Та терпіння замало, 
Та і віри  немає 
І біду нашу спільну 
Хай ніхто більш не взнає. 

У дорогу далеку проводжала дитину: 
«Повертайся живим!!!! Я прошу тебе, сину!»
Проводжала і плакала й Бога молила: 
«Збережи... Поверни...» – Тихо-тихо просила. 

***
Чому так сумно сонце світить,
Чому птахи  не так співають,
Чому на сході України
Людей нізащо убивають?

Чому повинні плакать діти,
Які так ждуть батьків додому? 
Коли повинні лиш радіти,
Від щастя, бачити лиш втому. 

Чому старенька мати сина
Недочекається додому?
За що, скажи ти, Україно,
Схилила голову додолу? 

 
Вставай, ти ще не на колінах,
Ти маєш сили, в себе вір!
Це не біда що ти в руїнах – 
Ми разом, від Cходу й до Карпатських гір!

Не раз вже ломана калина
Віти здіймала й знов росла, 
Не раз і ти, моя Вкраїно, 
З колін вставала і жила.

Ти пам’ятай, що не єдина 
У морі горя і біди,
Ми всі за тебе, Україно, 
До ПЕРЕМОГИ  чітко йди!

***
Я знаю, мамо, ти завжди чекаєш 
І я тебе неможу підвести,
я повернуся скоро –ти це знаєш,
Але все важче цього досягти.

Я повертаюсь мамо вже додому, 
Але в очах і блиску геть нема,
Схилю я низько голову додолу,
Навкруг весна, а у душі зима.

Щасливий мамо, їду я додому,
Вклонюсь я Богу, Мамо, і тобі, 
Я розцілую рідну землю знову,
Все буде добре, я скажу собі!

Спасибі, мам, що вірила, чекала,
Це гріло  душу й тіло берегло,
Твоя любов мене оберігала,
Інакше бути просто не могло!

Шановні колеги! Дорогі друзі! 
Поважні ветерани!

Улітку 2015 року колектив Публічного акціонер-
ного товариства «ЕК «Житомиробленерго» відзначає 
шанований і вже поважний ювілей – 20-річчя з часу 
утворення товариства. Двадцять років за мірками 
історії – невеликий проміжок часу, однак цей новіт-
ній період житомирської енергетики був позначений 
багатьма визначними здобутками. Нині ПАТ «ЕК 
«Житомиробленерго» належить до числа найкращих 
енергопостачальних компаній України. Поєднання 
досвіду ветеранів із найсучаснішими технологічними 
досягненнями зумовили сталий розвиток і високі по-
казники у роботі потужного колективу. Надійність у 
роботі, відповідальність та самовідданість, виявлені у 
найскрутніших ситуаціях, стали відмітними рисами 
житомирських енергетиків. 

 З нагоди святково-ювілейної дати щиро вітаємо 
працівників товариства «Житомиробленерго», зи-
чимо нових успіхів та звершень у подальшій роботі. 
Переконані у тому, що ті традиції, які формувалися 
старшими поколіннями житомирських енергетиків, 
будуть лише міцніти та приростати новими здобут-
ками. Та динаміка розвитку, ті завзяття, відповідаль-
ність та професіоналізм, якими традиційно відзна-
чались працівники ПАТ «ЕК Житомиробленерго», 
мають стати запорукою нового поступу компанії, 
становленню найсучасніших зразків у взаємостосун-
ках зі споживачами та покращенню усіх без винятку 
показників розвитку потужного та уславленого ко-
лективу. 

Отже, зі святом Вас, шановні колеги!  Із ювілеєм! 
Бажаємо щастя, успіхів та процвітання!

З повагою
Перший Віце-Президент

«ВС Енерджі Інтернейшнл Україна»
М.М. Лавренко 



ОЛЕКСІЙ ШЕКЕТА: «КОЛИ МИ ГОВОРИМО І РОЗУМІЄМО 
СКЛАДНОЩІ У РОБОТІ, МИ ВЖЕ НАПОЛОВИНУ ЇХ ВИРІШИЛИ»
подобалося споглядати за ро-
ботою дорослих, а тому мож-
ливо нічого дивного у тому 
не було, що головним моїм 
заняттям було знайомство із 
спорядженням та інструмен-
том енергетиків. Коли прий-
шов час обирати професію, не 
звертав уваги на так звані пре-
стижні факультети, куди мені 
пропонували вступити на нав-
чання, а обрав знайому мені 
батьківську стежку. Щодо своїх 
кроків у енергетиці, то й тут ні-
чого надзвичайного наче й не 
було: розпочинав працювати 
у рідному місті, а потім займав 
кілька посад аж до директо-
ра з питань збутової роботи 
«Прикарпаттяобленерго». Такі 
ж посади обіймав у Вінниці, а 
згодом і у Кіровограді. У 2012 
році призначений головою 
правління ПАТ «ЕК «Чернівці-
обленерго», де й працював до 
недавнього часу. 

– Тоді, Олексію Михайлови-
чу, дозвольте поцікавитися, 
а які уявлення чи відчуття 
викликали у Вас Житомир та 
Житомирщина до того, як ви 
приїхали сюди працювати?

– У Житомирі бував по ро-
боті, проїздом, але чомусь так 
сталося, що Житомир у мене 

асоціювався, як батьківщина 
двох визначних в енергетиці 
людей – Володимира Лушкіна 
та Юрія Андрійчука. Більше і 
частіше спілкувався із Юрієм 
Андрійовичем, можливо, не 
одразу зрозумів його неор-
динарний стиль керівництва, 
але майже одразу відчув, що 
це професіонал своєї справи, 
а ще - справедливий чоловік, 
здатний допомогти у най-
скрутнішій ситуації. Щодо Жи-
томирщини, то вона вражає 
своєю територією, це одна із 
найбільших областей України. 
А те, що більше третини райо-
нів знаходяться посеред ве-
личезних лісових масивів, цей 
масштаб лише збільшує. Ще 
одна особливість Житомир-
щини полягає у тому, що це 
найближча до столиці область, 
а сам обласний центр знахо-
диться від Києва на відстані 
години автомобільної поїздки. 
Щодо нашої компанії, то давно 
відчував, знав та розумів, що 
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 
має величезний потенціал, а 
серед інших енергопостачаль-
них компаній України житоми-
ряни завжди відзначалися з 
кращого боку. 

– Гаразд, а тепер хотілося 

б почути від Вас відповідь на 
традиційне для нового керів-
ника запитання про зміни, 
яких можна очікувати у робо-
ті ПАТ «ЕК» Житомиробленерго»?

– Як і годиться, починати 
роботу на новому місці мож-
на після серйозного та ґрун-
товного вивчення ситуації. 
Для цього не треба чогось аж 
занадто визначного придуму-
вати, а для початку провести 
аудит певних підрозділів ком-
панії. Звісно, аудит не є кла-
сичною перевіркою, але для 
керівника підрозділу, а тим 
паче – для керівництва ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго», він 
додасть багато корисної ін-
формації. Чи плануємо опти-
мізацію чисельного складу 
колективу? Так, плануємо. По-
перше, є цілком природний і 
очевидний фактор здійснення 
такої оптимізація – пенсійний 
вік працівника. Дуже поважаю 
пенсіонерів, часто звертаю-
ся до них за порадою, однак 
електромонтер у 60 років вже 
не може працювати так як 
хоча б двадцять років тому. У 
цьому ж руслі ми запропонує-
мо ще одну новацію - відмови-
мося від надбавок за так звану 
вислугу років. Натомість за-

провадимо трохи інше стиму-
лювання, яке врахує конкретні 
результати праці конкретно-
го працівника за конкретний 
період. Знову ж таки, хочу на-
голосити на тому, що головну 
увагу приділятимемо тим пра-
цівникам, хто працює у полі, 
а також тим, хто своєю надій-
ною та бездоганною роботою 
приносить дієвий результат. 
Можливо хтось, прочитавши 
ці рядки, скаже, що буде важко 
зі мною працювати. Можливо 
й так. Але коли я сказав, що 
буде нелегко, то вважаю, що 
наполовину полегшив вирі-
шення проблеми. Окрім того, 
я хочу одразу і відверто та 
відповідально зазначити, що 
стимулювання до гарної робо-
ти ніхто не відміняє. Навпаки, 
чітке, прозоре та справедливе 
стимулювання має стати важ-
ливим, якщо не вирішальним, 
фактором покращення у ро-
боті нашого колективу. Я пере-
конаний, що ті люди, які є па-
тріотами компанії, які будуть 
працювати на її імідж, дося-
гаючи гарних результатів, бу-
дуть належним чином оцінені 
й матимуть гарний стимул. Це 
я гарантую. 

– Олексію Михайловичу, а як 

ви ставитесь до того, що до 
нового керівника хтось звикне 
швидше, хтось не одразу ви-
явить себе, а декому навпаки – 
повезе мати хороші стосунки 
із Головою Правління компанії?

– Розумію логіку вашого 
запитання. Відповім просто, 
але зрозуміло. Хороші сто-
сунки із колегами по роботі 
– це просто хороші стосунки, 
але вони у жодному разі не 
впливатимуть на результати 
роботи, а тим паче – на оцін-
ку таких результатів. Я дуже 
сподіваюсь на ще один, також 
традиційний резерв у роботі – 
на талановиту, амбітну та про-
фесійно підготовлену молодь. 
Думаю, вони стануть зразком 
не лише у досягненні конкрет-
них результатів, але й носіями 
нової корпоративної культури 
компанії. Зрештою, йдеться 
про виховання та становлення 
нової енергетичної еліти, яка 
й стане визначальним факто-
ром нашого європейського 
вибору. 

– Що ж, Олексію Михайлови-
чу, подякуємо за розмову і ще 
раз побажаємо вам успіхів на 
Житомирщині. Сподіваємо-
ся, що вже найближчим часом 
наше Полісся стане для Вас 
таким же рідним, як і Прикар-
паття. 

Спасибі за розмову і, як ка-
жуть – до праці!

Записав розмову 
Віктор Радчук

Перша нарада з участю 
голови правління ПАТ «ЕК 
«Житомиробленерго» О. М. 
Шекети була проведена із 

керівниками кількох під-
приємств комунального 
господарства Житомирщи-
ни та представниками місь-

кої влади ряду міст області. 
Йшлося про тривожну ситу-
ацію із збільшенням забор-
гованості комунальників 
у розрахунках за спожиту 
електроенергію. Найбіль-
шим боржником із таких 
розрахунків є житомир-
ський міськ-водоканал, який 
станом на початок липня 
2015 року заборгував енер-
гопостачальній компанії 
«Житомиробленерго» біль-
ше 20 млн. грн. Олексій Ше-
кета у розмові з керівниками 
комунальних підприємств 
та представниками мерій 
наголосив на необхідності 
виключно конструктивного 
виходу із складної ситуації, 
яка утворилася внаслідок 

виниклих заборгованостей. 
Досвідом успішної співпраці 
із П АТ  «ЕК» Житомиробл-
енерго» поділилися пред-
ставники коростенського 
міськводоканалу та Корос-
тенської міськради, оскіль-
ки стан розрахунків за спо-
житу електроенергію між 
коростенськими водопос-
тачальниками та компанією 
«Житомиробленерго» успіш-
но зразковий. Натомість 
перший заступник жито-
мирського міського голови 
Сергій Сухомлин, який взяв 
участь у нараді, зазначив, що 
питання із ліквідацією забор-
гованості житомирського 
міськводоканалу буде роз-
глянуте на найближчій сесії 

Житомирської міської ради, 
проведення якої заплано-
ване на третю декаду липня 
2015 року. Перший заступ-
ник мера Житомира запев-
нив керівництво ПАТ «ЕК» 
Житомиробленерго» у тому, 
що питання із вирішення сут-
тєвого скорочення обсягів 
заборгованості міськводо-
каналу перед енергетиками 
має першочергову вагу для 
житомирської влади, а тому 
найближча сесія Житомир-
ської міськради ухвалювати-
ме обов’язково результатив-
не рішення. 

Вл. інф. 

ПЕРШОЧЕРГОВА УВАГА – ДО БОРГІВ КОМУНАЛЬНИКІВ!

Однак, якщо розглянути пере-
біг подій, які передували створен-
ню ДАЕК «Житомиробленерго», то 
можна зробити висновок: весною та 
влітку 1995 року у житті енергетики 
Житомирщини сталися справді епо-
хальні зміни. Адже ще на початку 
нового 1995-го року на Житомир-
щині працювало три підприємства 
електромереж, підпорядкованих 
ВЕО «Київенерго». Але вже у берез-
ні 1995-го року реформаторський 
«вихор» у галузі енергетики та елек-
трифікації набрав в Україні такого 
розмаху, що ситуація змінювалась 
майже калейдоскопічно. Нинішнє 
покоління працівників ПАТ «ЕК «Жи-
томиробленерго» мабуть пам’ятає 
доленосний Наказ Міністерства 
енергетики та електрифікації Укра-
їни № 117 від 4 липня 1995 року, 
який так і називався «Про створення 
Державної акціонерної енергопос-
тачальної компанії «Житомиробле-
нерго». До речі, чимало працівників 
створеної у липні 1995 року ДАЕК 
«Житомиробленерго» неодноразо-
во визнавали, що тоді, якраз 20 років 
тому, небагато хто із членів колек-
тиву розумів значення слова «акці-
онерна», яке входило до назви но-
воствореного підприємства. Та й як 
було зрозуміти, коли розвиток подій 
весною та влітку 1995-го року мав 
просто таки карколомний характер. 

 Ще у березні 1995-го Міністер-
ство енергетики та електрифікації 
України видало не менш доленос-
ний Наказ №59, який передбачав 
об’єднання Житомирських Східних 
та Західних електромереж, а також 
Коростенських електромереж, у 
єдине підприємство – Державне 
енергопостачальне підприємство 
(ДЕП) «Житомиробленерго». Першо-
го квітня 1995 року вважається пер-
шим днем роботи новоствореного 
підприємства, керівником якого 
було призначено директора підпри-
ємства Житомирських Східних елек-
тромереж Володимира Лушкіна. Вже 
4 квітня того ж року виходить Указ 

Президента України «Про структур-
ну перебудову в електроенерге-
тичному комплексі України». Згід-
но цього документа було створено 
Державне підприємство (ДП) «Енер-
горинок», а також розпочато про-
цес корпоратизації та акціонування 
найбільших підприємств електро-
енергетики України. Директору ДЕП 
«Житомиробленерго» вже у перший 
тиждень своєї діяльності доручало-
ся не лише підготувати Статут но-
воствореного підприємства, але й 
створити комісію із корпоратизації, 
яка мала у найкоротший термін ви-
готовити Акт оцінки цілісного май-
нового комплексу усіх підприємств, 
які тільки що увійшли до складу 
ДЕП «Житомиробленерго». У квітні 
1995 року така комісія розпочала 
свою роботу, хоча її склад було офі-
ційно затверджено аж 15 червня 
1995 року. До складу комісії увійшли 
:представник Міністерства енерге-
тики та електрифікації України, за-
ступник керівника Корольовського 
відділення Промінвестбанку Укра-
їни, представники Житомирського 
відділення Фонду Держмайна Укра-
їни та регіонального відділення 
Антимонопольного комітету. Пред-
ставником ДЕП «Житомиробленер-
го» у складі комісії із корпоратизації 
стала Ольга Довгаленко – тодішній 
головний бухгалтер новоствореного 
підприємства. Головним завданням 
комісії із корпоратизації було ви-
готовити вище згаданий Акт оцінки 
цілісного майнового комплексу ДЕП 
«Житомиробленерго» та підготувати 
аудиторські висновки по трьох під-
приємствах, які з квітня 1995 року 
увійшли до складу ДЕП «Житомиро-
бленерго». До 1 липня 1995 року по-
ставлене завдання було виконане і 
ось тоді 4 липня 1995 року вийшов 
нині добре відомий і нині популяр-
ний Наказ Міненерго про створення 
ДАЕК «Житомиробленерго». 

Можливо хтось із наших чита-
чів висловить цілком резонне за-
питання стосовно того, для чого ми 

приводимо деталь-
ний перелік дат, по-
дій, наказів та Указів, 
якими так рясно увін-
чаний календар 1995 
року? Хотілося б, аби 
наш сучасник зрозу-
мів увесь об’єм ти-
танічної роботи, яку 
довелось здійснити 
невеликому колек-
тиву керівників та 
службі головного бух-
галтера ДЕП «Жито-
миробленерго» всьо-
го за три місяці 1995 
року. Нинішні рефор-
матори часто посила-
ються на брак часу у 
проведенні важливих 
і рішучих змін у різ-
них галузях та сферах 
українського життя. 
Однак саме процес 
створення ДАЕК «Жи-
то м и р о б л - е н е р го » 
може бути повчаль-
ним прикладом для 
того, як потрібно пра-
цювати і як потрібно 
проводити реформи. 
Нинішній ювілей, який позначає 
лише двадцятирічну історію діяль-
ності ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» на 
засадах власне ринкової економіки, 
не вважається певною епохальною 
датою, оскільки «по-справжньому» 
ювілейними вважаються 25-річні, 
або півстолітні рубежі в історії під-
приємства чи установи. І все ж, сьо-
годні хотілося б згадати усіх тих, 
хто був причетним до важливої, а 
можливо й насправді епохальної 
події в історії житомирської енер-
гетики. Окрім вище згадуваних 
Володимира Лушкіна та Ольги До-
вгаленко, варто відзначити тита-
нічну роботу заступника директо-
ра ДЕП «Житомиробленерго» Юрія 
Андрійчука, який одним із перших 
«пробивав дорогу» у кабінети Фон-
ду Держмайна України, де, власне, 
й народжувалися сторінки тепер 
вже легендарних процесів корпо-
ратизації та акціонування. Історія 
створення ДАЕК «Житомиробл-
енерго» була б неповною без згад-
ки про роботу Євгенії Іванівни При-
сяжнюк, Валерія Івановича Шепеля 
– тодішнього керівника Житомир-

ського регіонального відділення 
Фонду Держмайна України. Багато 
інформації про ті важливі місяці 
невтомної роботи може надати і то-
дішній заступник губернатора Жи-
томирщини Володимир Іванович 
Матюшенко, а про перші аудитор-
ські висновки науковців житомир-
ської школи може розповісти її ке-
рівник професор Франц Бутинець. 
Все це – інформація для Народного 
музею ПАТ «ЕК «Житомиробленер-
го», все це – пам’ять та історія ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго, яку, без-
перечно, варто і потрібно зберігати. 

Ну, а сучасникам нинішнього юві-
лею, який позначений у календарі 
датою 10 липня 2015 року, додамо і 
нагадаємо, що вже наступного дня, 
11 липня 2015 року, подібний 20-річ-
ний ювілей відзначає і профспілкова 
організація ПАТ «ЕК «Житомиробле-
нерго», яка була створена вже на 
другий день після офіційної держав-
ної реєстрації ДАЕК «Житомиробле-
нерго». Так, що, шановні друзі, усіх 
вас, із подвійним святом! Із днем на-
родження!

Віктор Першко

 Нинішній липень 2015 року приніс із собою ювілейну дату у життя ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго». Двадцять років тому, 10 липня 1995 року, Коро-
льовський райвиконком міста Житомира зареєстрував Статут тільки 
що створеного підприємства – Державної акціонерної енергопостачаль-
ної компанії «Житомиробленерго» (ДАЕК «Житомиробленерго») і саме цей 
день вважається днем народження сьогодні найбільшого на Житомирщи-
ні підприємства. 

 1995-Й – ЯК ЦЕ БУЛО?

Читач очевидно здогадуєть-
ся, що споруда, яка з’явилася на 
Старому Бульварі усередині 90-х 
років, це нинішнє приміщення 
офісу ПАТ «ЕК «Житомиробле-
нерго». Взагалі, у першочерго-
вому варіанті на місці старого, 
збудованого ще у кінці ХІХ сто-
ліття двоповерхового особняка 
на перехресті Старого Бульва-
ру та вулиці Пушкінської, мало 
бути збудоване приміщення 
«Економ-банку». Достеменно 
невідомо, чому саме банкіри не 
спромоглися побудувати свій 
офіс у історичній частині Жито-
мира, але сталося так, що пер-
спективну для забудови ділянку, 
де вже було вирито котлован із 
облаштуванням забивних паль, 
вибрав для побудови головного 
офісу нещодавно створеної ком-
панії ДАЕК«Житомиробленерго» 
її генеральний директор Во-
лодимир Лушкін. Володимир 
Андрійович був не лише ініціа-
тором побудови офісного примі-
щення, але й сам проводив пер-
ші перемовини із авторським 
колективом житомирських ар-
хітекторів. У колективі на чолі із 
автором проекту приміщення 
для ДАЕК «Житомиробленерго» 
Валерієм Головатенком працю-

вали архітектори Валерій Була-
нов, Борис Ханецький та кон-
структор Віктор Вишнівський. 
Генеральним підрядником 
будівництва приміщення для 
енергопостачальної компанії 
була найавторитетніша в області 
будівельна організація – «Жито-
мирспецстрой» на чолі із авто-
ритетним керівником Петром 
Лішневцем. Проект споруди офі-
су «Житомиробленерго» мав ви-
глядати у стилі ділового модер-
ну, однак його авторам вкрай 
важливо було досягти певної 
гармонії із забудовою минулих 
років. Особливої архітектурної 
уваги вимагали сусідні спору-
ди вздовж вулиці Пушкінської, 
яка чи не найдовше у Житомирі 
зберігала ( на щастя, зберегла і 
до сьогодні) свою архітектурну 
самобутність. Аби підкреслити 
певну спорідненість «енергетич-
ної» новобудови із приміщенням 
–«попередником», архітектори 
запропонували оснастити одну 
із стін фасаду офісу «Житомиро-
бленерго» фрагментами стіни 
також фасадної частини старого 
приміщення. Цей задум виявив-
ся напрочуд вдалим елемен-
том, який допоміг модерновому 
приміщенню зі скла, металу та 
бетону гармонійно почуватися 
у лінії забудови з часів ХІХ сто-
ліття. Однак виготовити фасади 

«старого» зразка було непросто. 
На той час подібні роботи вико-
нували фахівці єдиної в Україні 
спеціалізованої організації – «Ук-
рреставрація». Ставати у чергу 
до столичних реставраторів жи-
томиряни не захотіли, бо послу-
ги киян були не лише дорогими, 
але й далекими у перспективі. 
Отож, фасадні орнаменти, якими 
оснащувалося приміщення офі-
су ДАЕК «Житомиробленерго» 
вирішили виконати самі автори 
проекту. Валерій Головатенко 
згадує, що іноді працювати дово-
дилося і по вихідних і по вечорах, 
а тому найкращим приміщенням 
для такої майстерні з виготов-
лення «древніх» фасадів став 
гараж одного із архітекторів. 
Зрештою авторський колектив 
із завданням успішно справився 
і нинішній вигляд приміщення 
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 
з боку Старого Бульвару тішить 
житомирян не лише блиском та 
красою сучасних будівельних та 
оздоблювальних матеріалів, але 
й ошатними фасадами минулих 
століть.

Варто сказати, що й досі ар-
хітектори та автори проекту по-
будови офісного приміщення 
компанії «Житомиробленерго» 
згадують ті часи, як свій зоряний 
час. Щоб хто не говорив, спору-
да, будівництво якої завершили 

у 1998 році, стала окрасою не 
лише Старого Бульвару чи вули-
ці Пушкінської , але й додала ар-
хітектурного шарму центральній 
частині Житомира. Щоправда, 
житомиряни не змогли на рів-
них суперничати у боротьбі за 
лауреатські звання Державної 
премії із колективом архітек-
торів із Івано-Франківська, які 
були беззаперечними фавори-
тами після успішного втілення 
проекту розбудови центральної 
частини столиці Прикарпаття. 
А суперничати доводилося не 
лише із колегами із Івано-Фран-
ківська, але й зі столичними ар-
хітекторами, які прославились 
проектом забудови європей-
ського рівня тренувальної бази 
ФК «Динамо» (Київ) у Конче-За-
спі. І, тим не менше, оцінки та 
враження, які висловлювали на 
адресу проектантів та архітекто-
рів із Житомира, були позитив-
ними. Житомир знову, на зламі 
століть, опинився у епіцентрі 
уваги та обговорень архітектур-
ної громадськості України. Щодо 
нового офісу компанії ДАЕК 
«Житомиробленерго»(після за-
вершення його будівництва 
компанія дуже швидко змінила 
назву на ВАТ «ЕК «Житомиро-
бленерго), то новобудова доволі 
швидко стала символом най-
більшого та найуспішнішого на 
Житомирщині підприємства. До 
речі, побудова нового «енерге-
тичного» офісу у Житомирі ста-
ла свого роду стартом до ана-
логічних новобудов у кількох 
енергопостачальних компаніях 
України. Але – житомиряни були 
першими.

Звісно, у газетному нарисі 

навряд чи можна розповісти іс-
торію справді видатної споруди, 
яка стала гарним прикладом для 
нових поколінь житомирських 
архітекторів. Чимало цікавої ін-
формації про ті кілька років бу-
дівництва « на Бульварі» можуть 
переповісти, як ветерани ком-
панії «Житомиробленерго», так і 
старожили-будівельники жито-
мирських трестів та управлінь. 
Адже більшість архітектурно-бу-
дівельних елементів (підземна 
парковка, центральне кондиці-
ювання) якими оснащувалось 
нове приміщення за адресою 
Пушкінська, 32/8, у Житомирі, 
були у 90-ті роки незвіданими 
новинками . Та й сьогодні при-
міщення головного офісу ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго» радує 
затишком і комфортом не лише 
його господарів, але й своїм ар-
хітектурним смаком створює 
гарний настрій для більшості 
житомирян та гостей нашого 
міста.

Віктор Першко

СИМВОЛ ДІЛОВОГО МОДЕРНУ І ОКРАСА МІСТА
Житомиряни по праву вважають перлиною та окрасою свого міста Старий Бульвар. У 8о-

ті роки минулого століття , коли Житомир активно забудовувався, було здійснено гарну ре-
конструкцію Старого бульвару. Група житомирських архітекторів за здійснену роботу була 
удостоєна звання лауреатів Державної премії УРСР у галузі архітектури. З початку 90-х років 
архітектурний прогрес нашого міста помітно загальмувався. Але усередині  якраз 90-х ро-
ків минулого століття житомирські зодчі знову відзначилися модерновою спорудою, яка по-
стала  на перетині Старого Бульвару та вулиці Пушкінської. І знову, як у 80-х роках, творіння 
житомирських архітекторів потрапило у число номінантів Державної премії України у галузі 
будівництва та архітектури.

ДО ВИТОКІВ ЮВІЛЕЮ:



ОЛЕКСІЙ ШЕКЕТА: «КОЛИ МИ ГОВОРИМО І РОЗУМІЄМО 
СКЛАДНОЩІ У РОБОТІ, МИ ВЖЕ НАПОЛОВИНУ ЇХ ВИРІШИЛИ»
подобалося споглядати за ро-
ботою дорослих, а тому мож-
ливо нічого дивного у тому 
не було, що головним моїм 
заняттям було знайомство із 
спорядженням та інструмен-
том енергетиків. Коли прий-
шов час обирати професію, не 
звертав уваги на так звані пре-
стижні факультети, куди мені 
пропонували вступити на нав-
чання, а обрав знайому мені 
батьківську стежку. Щодо своїх 
кроків у енергетиці, то й тут ні-
чого надзвичайного наче й не 
було: розпочинав працювати 
у рідному місті, а потім займав 
кілька посад аж до директо-
ра з питань збутової роботи 
«Прикарпаттяобленерго». Такі 
ж посади обіймав у Вінниці, а 
згодом і у Кіровограді. У 2012 
році призначений головою 
правління ПАТ «ЕК «Чернівці-
обленерго», де й працював до 
недавнього часу. 

– Тоді, Олексію Михайлови-
чу, дозвольте поцікавитися, 
а які уявлення чи відчуття 
викликали у Вас Житомир та 
Житомирщина до того, як ви 
приїхали сюди працювати?

– У Житомирі бував по ро-
боті, проїздом, але чомусь так 
сталося, що Житомир у мене 

асоціювався, як батьківщина 
двох визначних в енергетиці 
людей – Володимира Лушкіна 
та Юрія Андрійчука. Більше і 
частіше спілкувався із Юрієм 
Андрійовичем, можливо, не 
одразу зрозумів його неор-
динарний стиль керівництва, 
але майже одразу відчув, що 
це професіонал своєї справи, 
а ще - справедливий чоловік, 
здатний допомогти у най-
скрутнішій ситуації. Щодо Жи-
томирщини, то вона вражає 
своєю територією, це одна із 
найбільших областей України. 
А те, що більше третини райо-
нів знаходяться посеред ве-
личезних лісових масивів, цей 
масштаб лише збільшує. Ще 
одна особливість Житомир-
щини полягає у тому, що це 
найближча до столиці область, 
а сам обласний центр знахо-
диться від Києва на відстані 
години автомобільної поїздки. 
Щодо нашої компанії, то давно 
відчував, знав та розумів, що 
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 
має величезний потенціал, а 
серед інших енергопостачаль-
них компаній України житоми-
ряни завжди відзначалися з 
кращого боку. 

– Гаразд, а тепер хотілося 

б почути від Вас відповідь на 
традиційне для нового керів-
ника запитання про зміни, 
яких можна очікувати у робо-
ті ПАТ «ЕК» Житомиробленерго»?

– Як і годиться, починати 
роботу на новому місці мож-
на після серйозного та ґрун-
товного вивчення ситуації. 
Для цього не треба чогось аж 
занадто визначного придуму-
вати, а для початку провести 
аудит певних підрозділів ком-
панії. Звісно, аудит не є кла-
сичною перевіркою, але для 
керівника підрозділу, а тим 
паче – для керівництва ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго», він 
додасть багато корисної ін-
формації. Чи плануємо опти-
мізацію чисельного складу 
колективу? Так, плануємо. По-
перше, є цілком природний і 
очевидний фактор здійснення 
такої оптимізація – пенсійний 
вік працівника. Дуже поважаю 
пенсіонерів, часто звертаю-
ся до них за порадою, однак 
електромонтер у 60 років вже 
не може працювати так як 
хоча б двадцять років тому. У 
цьому ж руслі ми запропонує-
мо ще одну новацію - відмови-
мося від надбавок за так звану 
вислугу років. Натомість за-

провадимо трохи інше стиму-
лювання, яке врахує конкретні 
результати праці конкретно-
го працівника за конкретний 
період. Знову ж таки, хочу на-
голосити на тому, що головну 
увагу приділятимемо тим пра-
цівникам, хто працює у полі, 
а також тим, хто своєю надій-
ною та бездоганною роботою 
приносить дієвий результат. 
Можливо хтось, прочитавши 
ці рядки, скаже, що буде важко 
зі мною працювати. Можливо 
й так. Але коли я сказав, що 
буде нелегко, то вважаю, що 
наполовину полегшив вирі-
шення проблеми. Окрім того, 
я хочу одразу і відверто та 
відповідально зазначити, що 
стимулювання до гарної робо-
ти ніхто не відміняє. Навпаки, 
чітке, прозоре та справедливе 
стимулювання має стати важ-
ливим, якщо не вирішальним, 
фактором покращення у ро-
боті нашого колективу. Я пере-
конаний, що ті люди, які є па-
тріотами компанії, які будуть 
працювати на її імідж, дося-
гаючи гарних результатів, бу-
дуть належним чином оцінені 
й матимуть гарний стимул. Це 
я гарантую. 

– Олексію Михайловичу, а як 

ви ставитесь до того, що до 
нового керівника хтось звикне 
швидше, хтось не одразу ви-
явить себе, а декому навпаки – 
повезе мати хороші стосунки 
із Головою Правління компанії?

– Розумію логіку вашого 
запитання. Відповім просто, 
але зрозуміло. Хороші сто-
сунки із колегами по роботі 
– це просто хороші стосунки, 
але вони у жодному разі не 
впливатимуть на результати 
роботи, а тим паче – на оцін-
ку таких результатів. Я дуже 
сподіваюсь на ще один, також 
традиційний резерв у роботі – 
на талановиту, амбітну та про-
фесійно підготовлену молодь. 
Думаю, вони стануть зразком 
не лише у досягненні конкрет-
них результатів, але й носіями 
нової корпоративної культури 
компанії. Зрештою, йдеться 
про виховання та становлення 
нової енергетичної еліти, яка 
й стане визначальним факто-
ром нашого європейського 
вибору. 

– Що ж, Олексію Михайлови-
чу, подякуємо за розмову і ще 
раз побажаємо вам успіхів на 
Житомирщині. Сподіваємо-
ся, що вже найближчим часом 
наше Полісся стане для Вас 
таким же рідним, як і Прикар-
паття. 

Спасибі за розмову і, як ка-
жуть – до праці!

Записав розмову 
Віктор Радчук

Перша нарада з участю 
голови правління ПАТ «ЕК 
«Житомиробленерго» О. М. 
Шекети була проведена із 

керівниками кількох під-
приємств комунального 
господарства Житомирщи-
ни та представниками місь-

кої влади ряду міст області. 
Йшлося про тривожну ситу-
ацію із збільшенням забор-
гованості комунальників 
у розрахунках за спожиту 
електроенергію. Найбіль-
шим боржником із таких 
розрахунків є житомир-
ський міськ-водоканал, який 
станом на початок липня 
2015 року заборгував енер-
гопостачальній компанії 
«Житомиробленерго» біль-
ше 20 млн. грн. Олексій Ше-
кета у розмові з керівниками 
комунальних підприємств 
та представниками мерій 
наголосив на необхідності 
виключно конструктивного 
виходу із складної ситуації, 
яка утворилася внаслідок 

виниклих заборгованостей. 
Досвідом успішної співпраці 
із П АТ  «ЕК» Житомиробл-
енерго» поділилися пред-
ставники коростенського 
міськводоканалу та Корос-
тенської міськради, оскіль-
ки стан розрахунків за спо-
житу електроенергію між 
коростенськими водопос-
тачальниками та компанією 
«Житомиробленерго» успіш-
но зразковий. Натомість 
перший заступник жито-
мирського міського голови 
Сергій Сухомлин, який взяв 
участь у нараді, зазначив, що 
питання із ліквідацією забор-
гованості житомирського 
міськводоканалу буде роз-
глянуте на найближчій сесії 

Житомирської міської ради, 
проведення якої заплано-
ване на третю декаду липня 
2015 року. Перший заступ-
ник мера Житомира запев-
нив керівництво ПАТ «ЕК» 
Житомиробленерго» у тому, 
що питання із вирішення сут-
тєвого скорочення обсягів 
заборгованості міськводо-
каналу перед енергетиками 
має першочергову вагу для 
житомирської влади, а тому 
найближча сесія Житомир-
ської міськради ухвалювати-
ме обов’язково результатив-
не рішення. 

Вл. інф. 

ПЕРШОЧЕРГОВА УВАГА – ДО БОРГІВ КОМУНАЛЬНИКІВ!

Однак, якщо розглянути пере-
біг подій, які передували створен-
ню ДАЕК «Житомиробленерго», то 
можна зробити висновок: весною та 
влітку 1995 року у житті енергетики 
Житомирщини сталися справді епо-
хальні зміни. Адже ще на початку 
нового 1995-го року на Житомир-
щині працювало три підприємства 
електромереж, підпорядкованих 
ВЕО «Київенерго». Але вже у берез-
ні 1995-го року реформаторський 
«вихор» у галузі енергетики та елек-
трифікації набрав в Україні такого 
розмаху, що ситуація змінювалась 
майже калейдоскопічно. Нинішнє 
покоління працівників ПАТ «ЕК «Жи-
томиробленерго» мабуть пам’ятає 
доленосний Наказ Міністерства 
енергетики та електрифікації Укра-
їни № 117 від 4 липня 1995 року, 
який так і називався «Про створення 
Державної акціонерної енергопос-
тачальної компанії «Житомиробле-
нерго». До речі, чимало працівників 
створеної у липні 1995 року ДАЕК 
«Житомиробленерго» неодноразо-
во визнавали, що тоді, якраз 20 років 
тому, небагато хто із членів колек-
тиву розумів значення слова «акці-
онерна», яке входило до назви но-
воствореного підприємства. Та й як 
було зрозуміти, коли розвиток подій 
весною та влітку 1995-го року мав 
просто таки карколомний характер. 

 Ще у березні 1995-го Міністер-
ство енергетики та електрифікації 
України видало не менш доленос-
ний Наказ №59, який передбачав 
об’єднання Житомирських Східних 
та Західних електромереж, а також 
Коростенських електромереж, у 
єдине підприємство – Державне 
енергопостачальне підприємство 
(ДЕП) «Житомиробленерго». Першо-
го квітня 1995 року вважається пер-
шим днем роботи новоствореного 
підприємства, керівником якого 
було призначено директора підпри-
ємства Житомирських Східних елек-
тромереж Володимира Лушкіна. Вже 
4 квітня того ж року виходить Указ 

Президента України «Про структур-
ну перебудову в електроенерге-
тичному комплексі України». Згід-
но цього документа було створено 
Державне підприємство (ДП) «Енер-
горинок», а також розпочато про-
цес корпоратизації та акціонування 
найбільших підприємств електро-
енергетики України. Директору ДЕП 
«Житомиробленерго» вже у перший 
тиждень своєї діяльності доручало-
ся не лише підготувати Статут но-
воствореного підприємства, але й 
створити комісію із корпоратизації, 
яка мала у найкоротший термін ви-
готовити Акт оцінки цілісного май-
нового комплексу усіх підприємств, 
які тільки що увійшли до складу 
ДЕП «Житомиробленерго». У квітні 
1995 року така комісія розпочала 
свою роботу, хоча її склад було офі-
ційно затверджено аж 15 червня 
1995 року. До складу комісії увійшли 
:представник Міністерства енерге-
тики та електрифікації України, за-
ступник керівника Корольовського 
відділення Промінвестбанку Укра-
їни, представники Житомирського 
відділення Фонду Держмайна Укра-
їни та регіонального відділення 
Антимонопольного комітету. Пред-
ставником ДЕП «Житомиробленер-
го» у складі комісії із корпоратизації 
стала Ольга Довгаленко – тодішній 
головний бухгалтер новоствореного 
підприємства. Головним завданням 
комісії із корпоратизації було ви-
готовити вище згаданий Акт оцінки 
цілісного майнового комплексу ДЕП 
«Житомиробленерго» та підготувати 
аудиторські висновки по трьох під-
приємствах, які з квітня 1995 року 
увійшли до складу ДЕП «Житомиро-
бленерго». До 1 липня 1995 року по-
ставлене завдання було виконане і 
ось тоді 4 липня 1995 року вийшов 
нині добре відомий і нині популяр-
ний Наказ Міненерго про створення 
ДАЕК «Житомиробленерго». 

Можливо хтось із наших чита-
чів висловить цілком резонне за-
питання стосовно того, для чого ми 

приводимо деталь-
ний перелік дат, по-
дій, наказів та Указів, 
якими так рясно увін-
чаний календар 1995 
року? Хотілося б, аби 
наш сучасник зрозу-
мів увесь об’єм ти-
танічної роботи, яку 
довелось здійснити 
невеликому колек-
тиву керівників та 
службі головного бух-
галтера ДЕП «Жито-
миробленерго» всьо-
го за три місяці 1995 
року. Нинішні рефор-
матори часто посила-
ються на брак часу у 
проведенні важливих 
і рішучих змін у різ-
них галузях та сферах 
українського життя. 
Однак саме процес 
створення ДАЕК «Жи-
то м и р о б л - е н е р го » 
може бути повчаль-
ним прикладом для 
того, як потрібно пра-
цювати і як потрібно 
проводити реформи. 
Нинішній ювілей, який позначає 
лише двадцятирічну історію діяль-
ності ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» на 
засадах власне ринкової економіки, 
не вважається певною епохальною 
датою, оскільки «по-справжньому» 
ювілейними вважаються 25-річні, 
або півстолітні рубежі в історії під-
приємства чи установи. І все ж, сьо-
годні хотілося б згадати усіх тих, 
хто був причетним до важливої, а 
можливо й насправді епохальної 
події в історії житомирської енер-
гетики. Окрім вище згадуваних 
Володимира Лушкіна та Ольги До-
вгаленко, варто відзначити тита-
нічну роботу заступника директо-
ра ДЕП «Житомиробленерго» Юрія 
Андрійчука, який одним із перших 
«пробивав дорогу» у кабінети Фон-
ду Держмайна України, де, власне, 
й народжувалися сторінки тепер 
вже легендарних процесів корпо-
ратизації та акціонування. Історія 
створення ДАЕК «Житомиробл-
енерго» була б неповною без згад-
ки про роботу Євгенії Іванівни При-
сяжнюк, Валерія Івановича Шепеля 
– тодішнього керівника Житомир-

ського регіонального відділення 
Фонду Держмайна України. Багато 
інформації про ті важливі місяці 
невтомної роботи може надати і то-
дішній заступник губернатора Жи-
томирщини Володимир Іванович 
Матюшенко, а про перші аудитор-
ські висновки науковців житомир-
ської школи може розповісти її ке-
рівник професор Франц Бутинець. 
Все це – інформація для Народного 
музею ПАТ «ЕК «Житомиробленер-
го», все це – пам’ять та історія ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго, яку, без-
перечно, варто і потрібно зберігати. 

Ну, а сучасникам нинішнього юві-
лею, який позначений у календарі 
датою 10 липня 2015 року, додамо і 
нагадаємо, що вже наступного дня, 
11 липня 2015 року, подібний 20-річ-
ний ювілей відзначає і профспілкова 
організація ПАТ «ЕК «Житомиробле-
нерго», яка була створена вже на 
другий день після офіційної держав-
ної реєстрації ДАЕК «Житомиробле-
нерго». Так, що, шановні друзі, усіх 
вас, із подвійним святом! Із днем на-
родження!

Віктор Першко

 Нинішній липень 2015 року приніс із собою ювілейну дату у життя ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго». Двадцять років тому, 10 липня 1995 року, Коро-
льовський райвиконком міста Житомира зареєстрував Статут тільки 
що створеного підприємства – Державної акціонерної енергопостачаль-
ної компанії «Житомиробленерго» (ДАЕК «Житомиробленерго») і саме цей 
день вважається днем народження сьогодні найбільшого на Житомирщи-
ні підприємства. 

 1995-Й – ЯК ЦЕ БУЛО?

Читач очевидно здогадуєть-
ся, що споруда, яка з’явилася на 
Старому Бульварі усередині 90-х 
років, це нинішнє приміщення 
офісу ПАТ «ЕК «Житомиробле-
нерго». Взагалі, у першочерго-
вому варіанті на місці старого, 
збудованого ще у кінці ХІХ сто-
ліття двоповерхового особняка 
на перехресті Старого Бульва-
ру та вулиці Пушкінської, мало 
бути збудоване приміщення 
«Економ-банку». Достеменно 
невідомо, чому саме банкіри не 
спромоглися побудувати свій 
офіс у історичній частині Жито-
мира, але сталося так, що пер-
спективну для забудови ділянку, 
де вже було вирито котлован із 
облаштуванням забивних паль, 
вибрав для побудови головного 
офісу нещодавно створеної ком-
панії ДАЕК«Житомиробленерго» 
її генеральний директор Во-
лодимир Лушкін. Володимир 
Андрійович був не лише ініціа-
тором побудови офісного примі-
щення, але й сам проводив пер-
ші перемовини із авторським 
колективом житомирських ар-
хітекторів. У колективі на чолі із 
автором проекту приміщення 
для ДАЕК «Житомиробленерго» 
Валерієм Головатенком працю-

вали архітектори Валерій Була-
нов, Борис Ханецький та кон-
структор Віктор Вишнівський. 
Генеральним підрядником 
будівництва приміщення для 
енергопостачальної компанії 
була найавторитетніша в області 
будівельна організація – «Жито-
мирспецстрой» на чолі із авто-
ритетним керівником Петром 
Лішневцем. Проект споруди офі-
су «Житомиробленерго» мав ви-
глядати у стилі ділового модер-
ну, однак його авторам вкрай 
важливо було досягти певної 
гармонії із забудовою минулих 
років. Особливої архітектурної 
уваги вимагали сусідні спору-
ди вздовж вулиці Пушкінської, 
яка чи не найдовше у Житомирі 
зберігала ( на щастя, зберегла і 
до сьогодні) свою архітектурну 
самобутність. Аби підкреслити 
певну спорідненість «енергетич-
ної» новобудови із приміщенням 
–«попередником», архітектори 
запропонували оснастити одну 
із стін фасаду офісу «Житомиро-
бленерго» фрагментами стіни 
також фасадної частини старого 
приміщення. Цей задум виявив-
ся напрочуд вдалим елемен-
том, який допоміг модерновому 
приміщенню зі скла, металу та 
бетону гармонійно почуватися 
у лінії забудови з часів ХІХ сто-
ліття. Однак виготовити фасади 

«старого» зразка було непросто. 
На той час подібні роботи вико-
нували фахівці єдиної в Україні 
спеціалізованої організації – «Ук-
рреставрація». Ставати у чергу 
до столичних реставраторів жи-
томиряни не захотіли, бо послу-
ги киян були не лише дорогими, 
але й далекими у перспективі. 
Отож, фасадні орнаменти, якими 
оснащувалося приміщення офі-
су ДАЕК «Житомиробленерго» 
вирішили виконати самі автори 
проекту. Валерій Головатенко 
згадує, що іноді працювати дово-
дилося і по вихідних і по вечорах, 
а тому найкращим приміщенням 
для такої майстерні з виготов-
лення «древніх» фасадів став 
гараж одного із архітекторів. 
Зрештою авторський колектив 
із завданням успішно справився 
і нинішній вигляд приміщення 
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 
з боку Старого Бульвару тішить 
житомирян не лише блиском та 
красою сучасних будівельних та 
оздоблювальних матеріалів, але 
й ошатними фасадами минулих 
століть.

Варто сказати, що й досі ар-
хітектори та автори проекту по-
будови офісного приміщення 
компанії «Житомиробленерго» 
згадують ті часи, як свій зоряний 
час. Щоб хто не говорив, спору-
да, будівництво якої завершили 

у 1998 році, стала окрасою не 
лише Старого Бульвару чи вули-
ці Пушкінської , але й додала ар-
хітектурного шарму центральній 
частині Житомира. Щоправда, 
житомиряни не змогли на рів-
них суперничати у боротьбі за 
лауреатські звання Державної 
премії із колективом архітек-
торів із Івано-Франківська, які 
були беззаперечними фавори-
тами після успішного втілення 
проекту розбудови центральної 
частини столиці Прикарпаття. 
А суперничати доводилося не 
лише із колегами із Івано-Фран-
ківська, але й зі столичними ар-
хітекторами, які прославились 
проектом забудови європей-
ського рівня тренувальної бази 
ФК «Динамо» (Київ) у Конче-За-
спі. І, тим не менше, оцінки та 
враження, які висловлювали на 
адресу проектантів та архітекто-
рів із Житомира, були позитив-
ними. Житомир знову, на зламі 
століть, опинився у епіцентрі 
уваги та обговорень архітектур-
ної громадськості України. Щодо 
нового офісу компанії ДАЕК 
«Житомиробленерго»(після за-
вершення його будівництва 
компанія дуже швидко змінила 
назву на ВАТ «ЕК «Житомиро-
бленерго), то новобудова доволі 
швидко стала символом най-
більшого та найуспішнішого на 
Житомирщині підприємства. До 
речі, побудова нового «енерге-
тичного» офісу у Житомирі ста-
ла свого роду стартом до ана-
логічних новобудов у кількох 
енергопостачальних компаніях 
України. Але – житомиряни були 
першими.

Звісно, у газетному нарисі 

навряд чи можна розповісти іс-
торію справді видатної споруди, 
яка стала гарним прикладом для 
нових поколінь житомирських 
архітекторів. Чимало цікавої ін-
формації про ті кілька років бу-
дівництва « на Бульварі» можуть 
переповісти, як ветерани ком-
панії «Житомиробленерго», так і 
старожили-будівельники жито-
мирських трестів та управлінь. 
Адже більшість архітектурно-бу-
дівельних елементів (підземна 
парковка, центральне кондиці-
ювання) якими оснащувалось 
нове приміщення за адресою 
Пушкінська, 32/8, у Житомирі, 
були у 90-ті роки незвіданими 
новинками . Та й сьогодні при-
міщення головного офісу ПАТ 
«ЕК «Житомиробленерго» радує 
затишком і комфортом не лише 
його господарів, але й своїм ар-
хітектурним смаком створює 
гарний настрій для більшості 
житомирян та гостей нашого 
міста.

Віктор Першко

СИМВОЛ ДІЛОВОГО МОДЕРНУ І ОКРАСА МІСТА
Житомиряни по праву вважають перлиною та окрасою свого міста Старий Бульвар. У 8о-

ті роки минулого століття , коли Житомир активно забудовувався, було здійснено гарну ре-
конструкцію Старого бульвару. Група житомирських архітекторів за здійснену роботу була 
удостоєна звання лауреатів Державної премії УРСР у галузі архітектури. З початку 90-х років 
архітектурний прогрес нашого міста помітно загальмувався. Але усередині  якраз 90-х ро-
ків минулого століття житомирські зодчі знову відзначилися модерновою спорудою, яка по-
стала  на перетині Старого Бульвару та вулиці Пушкінської. І знову, як у 80-х роках, творіння 
житомирських архітекторів потрапило у число номінантів Державної премії України у галузі 
будівництва та архітектури.
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Керівник проекту А.А. Гуцало, 
заступник начальника ІКЦ ПАТ  «ЕК «Житомиробленерго». 

 Напередодні та під час 
відзначення свята Дня 
Конституції України у Жи-
томирі проходила низка 
заходів, приурочених до 
важливого державного 
свята. 26 червня на май-
дані С. П. Корольова було 
організовано флеш-моб 
«Україна єдина». На май-
данчику величиною 30 на 
15 метрів було нанесено 
контури карти України, у 
якому, власне, й розміс-
тилися учасники флеш-
мобу. Захід проходив за 
участі представників ко-

лективу ПАТ «ЕК «Житоми-
робленерго», які разом із 
усіма учасниками флеш-
мобу заспівали Гімн Укра-
їни, а також поклали квіти 
до стели Героїв Небесної 
сотні. 

А 28 червня 2015р.  
представники ПАТ «ЕК 
« Ж и то м и р о б л е н е р го » 
взяли участь у церемонії 
урочистого покладання 
квітів до постаменту Та-
расу Шевченку, яка також 
була проведена з нагоди 
Дня Конституції. 

Вл. інф. 
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 Олексій ШЕКЕТА:
 «Коли ми говоримо і розуміємо складнощі 
у роботі, ми вже наполовину їх вирішили»

ГАСЛО ДНЯ КОНСТИТУЦІЇ: «УКРАЇНА – ЄДИНА!»

ЗАХОПЛЕННЯ НАШИХ КОЛЕГ
Лазаренко Світлана Василівна

– Отже, Олексію Михайловичу, ми 
долучаємось до тих вітань, яких Вас 
удостоїли із нагоди призначення Го-
ловоюПравління ПАТ «ЕК «Житоми-
робленерго». У колективі компанії, 
яку з недавніх пір ви очолили, про Вас 
знають небагато: про те, що ви на-
родилися і виросли у Калуші, про те, 
що працювали на рідній Івано-Фран-
ківщині, потім доля занесла вас на 
Вінничину, далі – на Кіровоградщину 
і на Буковину. Тепер ось – призначен-
ня до Житомира. А зараз і ви, вже як 
житомирянин, скажіть кілька слів 
про себе…

– Спасибі за привітання. Про себе 
розповім своєю роботою і тими ре-
зультатами, яких сподіваюсь досяг-
нути у колективі ПАТ «ЕК «Житомир-
обленерго». Про мене пишуть, що 
народився у Калуші, але можу до-
дати, що моє дитинство пройшло на 
підстанції «Калуш», де чергував мій 
батько – енергетик у другому поко-
лінні. Те, що вибрав професію енер-
гетика, можна вважати абсолютно 
закономірним вчинком. У дитячі 
роки, коли мої ровесники гралися у 
дворових компаніях, мені найбільше 

Звістка про зміну голови правління у ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 
у червні 2015 року стала у Житомирі топ-новиною місяця. 16 червня 
2015 року колишнього Голову Правління Анатолія Левицького прове-
ли на пенсію, а колектив ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» із цього ж дня 
очолив новий керівник - Олексій Шекета. Чимало житомирських ЗМІ 
тут же поширили та розповсюдили цю новину, а деяким журналістам 
пощастило записати у кабінеті новопризначеного голови правління 
найбільшого на Житомирщині підприємства перше інтерв’ю. За кіль-
ка днів Олексій Шекета погодився на розмову із журналістом газети 
«Енергетик Житомирщини»

(Продовження на стр. 2)

Лазаренко Світлана Василівна 
народилася на Житомирщині в ма-
льовничому і прекрасному с. Бичева 
Любарського району в багатодітній 
родині (у Світлани четверо сестер). 
Обожнює свою родину, любить про-
водити вільний час в колі сім’ї та дру-
зів. У 1995 році закінчила Бичівську 
середню школу з відзнакою та всту-
пила до Житомирської Агроекологіч-
ної академії України на спеціальність 
«Облік та аудит». З 2001 почала свою 
трудову діяльність у Житомирсько-
му Ліцеї сфери послуг на посаді бух-
галтера. Майже 10 років працювала 
головним економістом в «Райффай-
зен банк Аваль». З 2013 року життя 
пов’язало Світлану з енергетичною 
компанією «ПАТ ЕК «Житомиробле-
нерго» та звело з прекрасними людь-
ми. Працює у відділі оплати праці на 
посаді інженера. 

Має семирічну доньку Маргариту. 
Чоловік Дмитро працює також у «Жи-
томиробленерго». Має багато рідні і 
друзів та має величезне задоволення 
від спілкування з ними. 

Серед подій спортивного 
календаря червень 2015 року 
позначений проведенням по-
пулярного у Коростені чемпі-
онату на призи «Бізнес-ліги». 
Дев’ятнадцять колективів, 
які представляють спортивні 
клуби, підприємства, фірми, 
установи та організації міста 
Коростеня змагалися за почес-
ний Кубок, яким нагороджують 
переможців. Фаворитом чем-
піонату «Бізнес-ліги» безумов-
но вважалася і команда «ПЕМ-
Енергія», яка сформована із 
працівників Коростенського 
РЕМ. У свою чергу, саме пред-
ставники Коростенського РЕМ, 
одягаючи футболки гравців ко-
манди «Енергія» компанії «Жи-
томиробленерго», часто вирі-
шують долю багатьох важливих 
поєдинків. 

Порадували енергетики 
і на цей раз. Саме капітано-
ві команди «ПЕМ-Енергія», 
електромонтеру Коростен-
ського РЕМ Володимиру 
Бондарчуку пощастило три-
мати у руках головний приз 
змагань, який спортсмени-
енергетики вибороли у ході 
справді бойових поєдинків. 
У свою чергу, організатори 
змагань, відзначили, бездо-
ганну організаційну підго-
товку «енергетичної» коман-
ди до участі у чемпіонаті, а 
майстерність та величезний 
спортивний досвід того ж 
таки Володимира Бондарчу-
ка, на думку фахівців, лише 
підкреслили закономірність 
чергового успіху футболістів 
«ПЕМ-Енергії». 

Вл. інф. 

«Бізнес-лігу» виграли 
енергетики

У Житомирі вже котрий рік 
тривають розмови про обла-
штування у найбільш людних 
місцях та поблизу установ і 
організацій, де завжди бага-
то відвідувачів, спеціальних 
велопарковок. Це неабияк 
поліпшить умови для серві-
су тим громадянам, які сво-
їм основним транспортом 
обрали велосипед. Одними 
із перших у Житомирі місце 
для паркування велосипедів 
поряд із власним сервісним 
центром по вулиці Перемоги, 
10, облаштували працівники 
компанії «Житомиробленер-
го». Тепер до  послуг їх від-
відувачів - зручне місце для 
паркування велосипедів, яке 

вже із перших днів свого іс-
нування отримала велику 
кількість схвальних відгуків 
серед житомирян. Так ви-
йшло, що паркувальна сто-
янка біля сервісного центру 
стала вдалим і вчасним при-
кладом для інших організацій 
та установ. Бо вже за тиждень 
велопарковка з’явилася і під 
стінами Житомирської обл-
держадміністрації, а далі – 
велопаркувальні місця упро-
довж липня та серпня 2015 
року з’являться ще біля 3-х 
чи й, може, 4-х закладів міста 
Житомира. Але приємно ви-
знавати, що енергетики були 
серед перших!

Віктор Єрофєєв

Першими на велосипедистів звернули 
увагу енергетики

***
Проводжаючи сина, 
Тихо плакала мати, 
Це ж єдина дитина 
Йде із дому із хати. 
 
Тихо падали сльози 
Та пекли гірко душу, 
В невідому дорогу 
Проводжать тебе мушу. 
 
Тихо плакало серце, 
А душа то кричала, 
Немогла відпустити, 
Немогла і чекала. 

Все чекала і вірила, 
Що настане прозріння, 
Що все буде найкраще, 
Лиш мать треба терпіння. 

Та терпіння замало, 
Та і віри  немає 
І біду нашу спільну 
Хай ніхто більш не взнає. 

У дорогу далеку проводжала дитину: 
«Повертайся живим!!!! Я прошу тебе, сину!»
Проводжала і плакала й Бога молила: 
«Збережи... Поверни...» – Тихо-тихо просила. 

***
Чому так сумно сонце світить,
Чому птахи  не так співають,
Чому на сході України
Людей нізащо убивають?

Чому повинні плакать діти,
Які так ждуть батьків додому? 
Коли повинні лиш радіти,
Від щастя, бачити лиш втому. 

Чому старенька мати сина
Недочекається додому?
За що, скажи ти, Україно,
Схилила голову додолу? 

 
Вставай, ти ще не на колінах,
Ти маєш сили, в себе вір!
Це не біда що ти в руїнах – 
Ми разом, від Cходу й до Карпатських гір!

Не раз вже ломана калина
Віти здіймала й знов росла, 
Не раз і ти, моя Вкраїно, 
З колін вставала і жила.

Ти пам’ятай, що не єдина 
У морі горя і біди,
Ми всі за тебе, Україно, 
До ПЕРЕМОГИ  чітко йди!

***
Я знаю, мамо, ти завжди чекаєш 
І я тебе неможу підвести,
я повернуся скоро –ти це знаєш,
Але все важче цього досягти.

Я повертаюсь мамо вже додому, 
Але в очах і блиску геть нема,
Схилю я низько голову додолу,
Навкруг весна, а у душі зима.

Щасливий мамо, їду я додому,
Вклонюсь я Богу, Мамо, і тобі, 
Я розцілую рідну землю знову,
Все буде добре, я скажу собі!

Спасибі, мам, що вірила, чекала,
Це гріло  душу й тіло берегло,
Твоя любов мене оберігала,
Інакше бути просто не могло!

Шановні колеги! Дорогі друзі! 
Поважні ветерани!

Улітку 2015 року колектив Публічного акціонер-
ного товариства «ЕК «Житомиробленерго» відзначає 
шанований і вже поважний ювілей – 20-річчя з часу 
утворення товариства. Двадцять років за мірками 
історії – невеликий проміжок часу, однак цей новіт-
ній період житомирської енергетики був позначений 
багатьма визначними здобутками. Нині ПАТ «ЕК 
«Житомиробленерго» належить до числа найкращих 
енергопостачальних компаній України. Поєднання 
досвіду ветеранів із найсучаснішими технологічними 
досягненнями зумовили сталий розвиток і високі по-
казники у роботі потужного колективу. Надійність у 
роботі, відповідальність та самовідданість, виявлені у 
найскрутніших ситуаціях, стали відмітними рисами 
житомирських енергетиків. 

 З нагоди святково-ювілейної дати щиро вітаємо 
працівників товариства «Житомиробленерго», зи-
чимо нових успіхів та звершень у подальшій роботі. 
Переконані у тому, що ті традиції, які формувалися 
старшими поколіннями житомирських енергетиків, 
будуть лише міцніти та приростати новими здобут-
ками. Та динаміка розвитку, ті завзяття, відповідаль-
ність та професіоналізм, якими традиційно відзна-
чались працівники ПАТ «ЕК Житомиробленерго», 
мають стати запорукою нового поступу компанії, 
становленню найсучасніших зразків у взаємостосун-
ках зі споживачами та покращенню усіх без винятку 
показників розвитку потужного та уславленого ко-
лективу. 

Отже, зі святом Вас, шановні колеги!  Із ювілеєм! 
Бажаємо щастя, успіхів та процвітання!

З повагою
Перший Віце-Президент

«ВС Енерджі Інтернейшнл Україна»
М.М. Лавренко 


