СО “Бершадські електромережі”- красиві людьми та корисні справами

Бершадь зустріла сонячно, хоч прогнози синоптиків лякали грозовими дощами. Без проблем
дісталися до структурного підрозділу місцевих електричних мереж. Довкола його
триповерхової будівлі - чисто, охайно, неподалік кущі троянд, а над дахом - запашний і вже
стиглий виноград. Ну, майже, як за віршем класика - “красиве і корисне”. Зайшовши в
середину не розчарував і інтер'єр: функціональний, комфортний та приємний оку. Як для
візитної карти - пристойно. При тому, все натякало про нещодавній ремонт.
- Так і є. Усім колективом робили, власними силами, - підтвердили здогадки водії СО, які
першими зустрілися біля входу та одразу зацікавилися, про що ж будуть писати прибулі до
них на оглядини журналісти прес-служби ПАТ “Вінницяобленерго”.
- Про життя колективу, яким воно є, - відповіли ми та поспішили до приймальні директора
СО “Бершадські електромережі” Василя Власюка.
У кабінеті керівника було людно, якраз вирішувалися виробничі питання з головним
інженером Річардом Жорняком, інженером ВТГ Ігорем Маніленком, інженером з ОП
Олександром Зубом, юрисконсультом Олександром Загороднім. Не зачинялися двері і перед
споживачами, які теж йшли до директора зі своїми питаннями. Час від часу дзвонив телефон
і, вибачаючись, директору доводилося відповідати на дзвінки, адже, як пояснив, на лініях
електропередач завершуються капітальні, тривають поточні ремонтні роботи і треба бути в
курсі усіх справ.

Директор СО "Бершадські ЕМ" В.Власюк
- Ось так і живемо. Роботи вистачає, особливо нині, коли і в країні неспокій, і зима майже ”на
порозі”. Колектив, а у нас працює 138 чоловік, все це чудово розуміє і старається справлятися
із поточними завданнями, - почав розмову Василь Власюк. Ми ж слідом поставили йому ще
декілька запитань.
- Серед завдань, про які ви говорите, які найнагальніші?
- Активна підготовка до зими. Розроблено та затверджено по підприємству низку заходів і
згідно того все дотримується і виконується. Перше-це проводимо капітальні ремонти ліній
електропередач згідно наказу №1. До кінця серпня вже маємо їх завершити. Проводимо
також і поточні ремонти, робимо ревізії трансформаторних підстанцій. В цьому плані
застарілі КТП замінюємо на нові, яке виробляє “Вінницяенергоналадка” та ще чимало
іншого. Кожен працівник Бершадських електромереж, від електрика до директора чітко знає,
що працювати слід на результат, котрий має покращити постачання електроенергії нашим
споживачам, адже у нас їх більше 30-ти тисяч. З них тільки до 3-ьох тисяч, які користуються
електроопаленням та мають лічильники зонного обліку. Тому споживання електроенергії
населенням у зимовий період суттєво зростає і становить близько 11-ти млн. кВт.год. До того
ж, Бершадський район лише частково газифікований і більшість його жителів, а саме Бершаді
та, зокрема, таких сіл, як Флорино, Бирлівка, Війтівці, Устя, користуються благами
електроенергії під час опалювального сезону. Тому у зимовий період часто доводилося
працювати на межі конкретного напруження, але нам, слава Богу, вдавалося, сподіваюся, і
надалі вдасться давати якісну енергію для населення. Ми також знаємо всі наші “болючі”
місця на підстанціях, контролюємо споживання електроенергії, часто проводимо огляди
електроустановок задля попередження можливих аварійних моментів та інше. Одним словом,

дуже ретельно підходимо до цього життєво важливого питання.

Директор і головний інженер Р. Жорняк

Директор з інженером ВТГ І. Маніленком, інженером з ОП О. Зубом

- Чи збільшилась у вас кількість споживачів, які вирішили переобладнати свої пічні грубки,
скажімо, під електрокотли чи встановити бойлер?
- Так, збільшення таке спостерігається. Ще до зими є час, але вже близько 200-от приєднань
маємо. Якщо порівнювати з іншими районами області, то у нас - найчисельніше. Принаймні,
для виробничо-технічної групи роботи вистачає.
- А як працюєте зі споживачами безпосередньо? Яку роз'яснювальну роботу проводите,
наприклад, щодо економії електроенергії та щодо її крадіжок?
- Для цього практикуємо чимало форм роботи зі споживачами. Найбільш дієвою є
інформаційна робота. Це, зокрема, розміщення наших повідомлень на дошках сільських та
селищних рад, в місцевій пресі, на радіо, а також спілкування зі споживачами безпосередньо.
Крім того, жителі нашого краю й самі активно телефонують та приходять до нас зі своїми
питаннями і кожен працівник електромереж знає, що до потреб споживача треба ставитися
уважно та поважно! Тільки увага і тактовне ставлення до кожного споживача електроенергії це головне правило нашого колективу, виконання якого я особисто контролюю. Що ж до
профілактики крадіжок електроенергії населенням, то скажу так: за період з грудня 2013 по
березень 2014 в районі сталося 40 актів порушення споживання електричної енергії із
загальною сумою нарахувань близько 190 тис. грн. Завдяки дорахуванню за безоблікове
споживання електроенергії, яке тягне за собою від 20-ти до 30-тис. грн., ті, хто звик жити
задарма, вже зрозуміли, що так більше не пройде. Крім того, дієвою є робота наших
контролерів, які розповідають споживачам про небажані наслідки, які можуть виникнути в
наслідок крадіжок. Все це спрацьовує. І вже по балансу електричної енергії ми нині
працюємо в нормативі втрат при стовідсотковій проплаті населення за електроенергію, хоча
ще 2 роки тому було майже 2 млн. 600 тис. грн. втрат. Нині маємо мінус 201 тис. грн. від
нормативу, а це, відповідно, додаткові кошти для бюджету ПАТ “Вінницяобленерго” та,
зокрема, прибуток Бершадських електромереж.
Р.Нізельська - старший оператор ЕО та ОМ; Л.Осташевська, Г.Гонтар – оператори ЕО та ОМ

У відділі розрахунків споживачам раді
- А чи існує життя колективу поза виробничим циклом?- Звісно! У нас дуже дружний
колектив, який вміє і працювати, і відпочивати. Маємо свої гарні традиції, звичаї. Скажімо,
ось нещодавно започаткували поїздки вихідного дня і організували тур до Межигір'я
Київської області. Дуже хотілося подивитися, як розкошував екс-президент. Часто
організовуємо виїзди на природу. Цього року планували відвідати ще й славнозвісну базу
відпочинку в Степашках, однак не вийшло. Відклали це на пізніше. Відвідали Почаївську
Лавру - святиню українського народу. Особливо святкуємо День енергетика. Завжди
проводимо його в колі колег та родин, готуємо змістовну концертну програму. Для того маємо
достатньо своїх талантів. З одним з них я вас зараз і познайомлю. Це наш диспетчер Анатолій
Гарник, який працює в електромережах вже понад 30 років, - сказав Василь Трохимович і
повів нас знайомитися, як з'ясувалося, з самобутнім поетом-сатириком. А по дорозі ще й
провів маленьку екскурсію по підприємству. Побачили ми, як, зокрема, працює служба
економічного відділу на чолі з Ларисою Хрустинською, відділ охорони праці, виробничотехнічна, розрахункові та оперативно-диспетчерська групиДиспетчера ОДГ Анатолія Гарника
застали в центральній диспетчерській за пультом. Була вже обідня перерва, однак він і надалі
був заклопотаний роботою.

А. Гарник - диспетчер ОДГ та поет в усій своїй красі
- Вибачте, ні на хвилинку не можу відволіктися, - випалив. І вже коли стихли дзвінки від

споживачів, поспішив швидко розповісти, як почав писати вірші.
- А вони з мене одного разу просто поперли і досі пруть! У 1988 році переніс складну
операцію, після чого впав у кому. Слава Богу видужав. Ось після того і почалася моя поезія.
Вже маю 5 збірок. Це, переважно, сатира та гумор. Пишу з гострим слівцем про все, що чую,
бачу, що хвилює. Нині “гуморю” про сепаратистів та терористів, котрим пора забратися геть
з нашої землі. Дуже вболіваю за наших хлопців, які встали на її захист, на наш з вами захист.
Несподівано розмова з поетом на тему війни доповнилася зустріччю. До диспетчерської
увійшов водій Бершадських електромереж Віктор Мордач. Він якраз приїхав у короткочасну
відпустку із зони АТО. Анатолій Гарник миттю підвівся і обійняв свого, як з'ясувалося,
найкращого товариша.
- О, Вікторе, як я тобі радий! Який ти молодець, що зайшов!
Після фотографії на згадку, Віктор Мордач неохоче, але, зважаючи на наше наполегливе
прохання розповів, як він потрапив до Збройних Сил України, в лавах яких вже понад пів
року несе службу разом із своїм залізним “другом”- КАМАЗом.

В. Мордач і А. Гарник
- Як водій електричних мереж за 22 роки роботи намотав на інших машинах та на ньому
тисячі кілометрів мирними шляхами рідної Вінниччини. Тепер, як водій-електрик та сержант
відділення управління взводу забезпечення гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону,
мушу це робити і на понівечених, можна сказати, війною дорогах Сходу нашої держави, в
зоні АТО. Які конкретні завдання виконую - не буду розповідати, оскільки самі розумієте.
Скажу лише, що там зустрів чимало водіїв саме з нашої області та ще сусідніх -

Хмельницької та Черкаської. З багатьма вже познайомився, а один став справжнім бойовим
другом. Це Віктор Гусак із Жмеринки. Разом, як то кажуть, тепер переносимо усі складнощі
військової служби. А ще заробив собі там прізвисько - “Віктор-Марелі”. Це за те, що в пору
сезону тамтешніх абрикос назвав плоди марелями, як кажуть у нас на Бершадщині. Де-хто
кличе “Доктором”, бо маю при собі, завдяки турботам дружини чимало лікарських засобів та
апарат з вимірювання тиску. А за те, що одного разу нашив на рукав прапор України прозвали “Бандерою”. Все це по-дружньому, з гумором. Без нього на війні теж не обходиться.
Ось так служимо і мріємо про Перемогу.
- А як вас зустріли ваші земляки?
- Гарно, хоча до останнього ніхто і не знав, що я прибуду у відпустку. Навіть дружина Олена
та донька Юлія. Вирішив зробити для всіх сюрприз. Тож, всі родичі, друзі одразу
поз'їжджалися, поприходили. В РЕСі - також добре зустріли. Колектив тут хороший, дружній.
Часто телефонують і коли не можу відповісти через зрозумілі причини - хвилюються.
Заспокоюю і кажу, що все буде добре!

В.Мордач із заступником директора з енергозбутової роботи В.Бурлакою та інженером
енергозбуту В.Баланом
Подякувавши Віктору Івановичу за розповідь, пройшлися з ним ще коридорами управління
РЕСу та на прохання колег провели невеличку фотосесію з Героєм. На прощання ж побажали
всім здоров'я, успіхів, сили та витримки у випробувальний для країни час. Нині Віктор
Мордач знову на передовій. Весь колектив Бершадських електромереж, як загалом і ПАТ
“Вінницяобленерго”, вірять в нього та усіх тих енергетиків, які несуть військову службу на
Сході, бажають їм швидкого повернення до рідної домівки та улюбленої мирної справи.

