
Із життя ЕМ 

                             Гайсинські ЕМ- авангард прогресу  

 

 

Напередодні свята Дня енергетиків прес-службі Товариства разом з 

телевізійною групою Вінницького обласного каналу ―ВІНТЕРА‖ вдалося 

побувати у Гайсині та прожити робочий день спільно з колективом  місцевих 

електричних мереж. Звісно, що першим у спілкування з нами вступив директор 

СО Євген Вдовиченко, який очолює електромережу вже восьмий рік. Зустрів 

привітно, хоча й трохи насторожено. ―Журналісти — народ непередбачуваний, 

хто знає, чого від них можна чекати‖, - читалося в його очах. Але після перших 

запитань - недовіра вмить зникла.         

 

Є. Вдовиченко – директор Гайсинських ЕМ 

- Колектив Гайсинських електричних мереж доволі молодий, але досвідчений. 



Якщо взяти попередні роки, коли йшов бурхливий розвиток енергетичних 

підприємств і можна було похвалитися значним обсягом інвестиційної 

програми, програми капітального і поточних ремонтів, а також коштами за 

надані послуги, то в нас тоді  було дуже багато всього зроблено. Практично, 

встигли поновити чимало техніки, збудовано багато нових мереж, 

реконструйовано старих. Це був той досвід, який суттєво підготував усіх до 

виконання тих завдань, які нині ставить життя та наші споживачі. Поки з їх 

виконанням справляємося, маємо по майже всіх позиціях стовідсоткові 

показники. І в області, і в районі кажуть, що успішно. Про це свідчить і той 

факт, що вже три роки поспіль  посідаємо перші сходинки в рейтингу 

структурних одиниць ПАТ “Вінницяобленерго”.  Колективне фото нашого 

підприємства і на  районній дошці пошани за результатами роботи, як  у 

минулому, 2013 році, так і в поточному, - з неприхованою гордістю за 

гайсинських енергетиків почав розмову їх керівник. 

- А як давно ви особисто працюєте в галузі? 

- Вже 20 років і всі - в обленерго. Закінчив свого часу  Ладижинський технікум 

електрифікації сільського господарства та  Київський аграрний університет, 

факультет електрифікації. Працював у Липовецьких ЕМ, звідки, власне, родом. 

Тепер ось в Гайсині. Район чудовий і люди тут гарні. За своїм географічним 

розташуванням він дозволяє усім нашим бригадам перебувати на базі 

електромереж, збільшувати  контроль за роботою персоналу та оперативніше  

реагувати на певні надзвичайні події. 



 

Оновлені лінії електропередач Гайсина 

 

- І часто трапляються такі події? 

- Природні катаклізми — пориви вітру, ожеледь спричиняли і спричиняють 

багато клопоту енергетикам. Наприклад,  у 2007 році  наші ЕМ дуже 

постраждали саме через це і були на першому місці з вимкнень. Але  тепер ми 

підстраховані,  адже до “фокусів” природи  краще підготовлені. Допомогли 

свого часу суттєві заходи з модернізації, про які я вже згадував. 

- Знаємо, що ви достатньо підстраховані і на випадок крадіжок електроенергії 

та  електрообладнання? За рахунок чого? 

- За рахунок помилок, життя - воно вчить! Хоч сучасні крадії нині грамотні, 

добре обізнані з нашою справою, що інколи дуже дивує, однак і ми, як кажуть, 



не ликом шиті. Персонал навчений. Стараємося виявляти, вчасно реагувати. 

Наприклад, в нас постійно ведеться пофідерний аналіз, стовідсотковий 

контроль приладів обліку. Як тільки десь наприкінці місяця випливають 

понаднормативні втрати- миттєво все аналізується, приймаються жорсткі 

заходи. 

- А які проблеми вам, як керівникові, не дають спокою? 

- Хочу розуміти ті завдання, які перед нами ставляться і реагувати на них 

негайно. Однак, РЕСи нині не мають особливих фінансових статків. І 

швидкість реагування відстає, а сучасний споживач вимагає. Йому складно 

зрозуміти, чому в необхідний момент виходить з ладу, скажімо, транспорт, чи 

вимикається світло.  Прикро. Це і  хвилює, зв'язує, як кажуть,  по рукам. 

Доводиться вдаватися до винахідливості, щоб електромережі вижили в 

сучасних умовах,  залишилися на плаву та ще й розвивалися. Інколи 

допомагають спонсори, але, в більшості випадків — розраховуємо на власні  

сили. 

      Після такої розмови, Євген Іванович провів нас до колективу. Побували 

скрізь: і в диспетчерській. Там якраз видалася ―гаряча пора‖. Телефон не 

вщухав від прийому дзвінків споживачів з причини дії графіків аварійних 

вимкнень. Черговий диспетчер Віктор Олійник чітко та вправно відповідав на 

них. Коли ж видалася вільна хвилина, поспілкувалися і ми з  ним. 



 

Є. Вдовиченко, О. Подчос, В. Олійник 

 

- Дзвінків дуже багато! От сьогодні, скажімо, з 08:50 год., коли ввели нам 

графік аварійних вимкнень,  і до 12:00  - вже більше ста звернень споживачів. 

Вимкнень, пов'язаних з аваріями на лініях і, відповідно заявок на це — поки не  

маємо на даний час. Взагалі, процес контролюємо, на всі звернення  реагуємо 

вчасно, - розповів Віктор Олійник. (До речі, за високі виробничі показники, 

творчий підхід до виконання робочих обов'язків і активну участь в житті 

колективу  його  цьогоріч занесено на дошку пошани ПАТ 

―Вінницяобленерго‖). 

- І чемно, - додав до сказаного колегою ще й керівник диспетчерської групи 

Олександр Подчос. - Зараз,  в ситуації з вимкненнями електропостачання, нам 

доводиться часто вислуховувати різку критику. Однак диспетчери витримано 

та  ввічливо пояснюють людям стан речей, заспокоюють їх, вибачаються за 

незручності. Одним словом, все робимо для того, аби споживач отримав  

відповідь, що  його задовільнить. 

- Так і має бути. Споживачу треба все пояснювати, не втомлюватися. Вони 

мають зрозуміти, що нині така  ситуація в країні, що мусимо застосовувати 

ці графіки. Шкода, звісно, коли  не завжди  розуміють. Якби ж то знали, 

скільки енергетики  втрачають при цьому?  Якщо порахувати по нашим ЕМ, 



то виходить суттєва цифра — десь близько 25% всієї відпущеної 

електроенергії. Я  вже не кажу про певні технологічні збої, - доповнив і 

директор Євген Вдовиченко.  

Далі  було знайомство із службою збуту електроенергії, з іншими службами 

Гайсинських ЕМ. 

  

В. Левченко – диспетчер 

 

 

К. Мартинюк – інженер ВТГ, Ю. Маліновська – технік ВТГ 



 

В. Олійник – юрисконсульт-інспектор з кадрів, М.Гулько – майстер з ВЕТ 

 

О. Радченко – економіст, О.Вдовиченко – бухгалтер 

 

А. Мельник - електромонтер 



 

Ю. Сосуляк – технік розрахункової групи обслуговує споживача 

 

Л. Саранюк – касир, Н. Слюсарєва – оператор ЕО та ОМ 

Оглянули і підстанцію.  

 



А потім з Євгеном Вдовиченком ще  відвідали кілька  місцевих підприємств—  

малих і великих. Їх керівники розповіли, як непросто працювати в умовах дії 

графіків обмежень електричної енергії, які збитки від цього  несуть. Здивувало, 

коли наголосили, що при цьому добре розуміють енергетиків, навіть 

допомагають їм в такій непростій ситуації. Так, на місцевій цукроварні, яка 

заснована  ще наприкінці 19 століття, поспілкувалися з начальником ТЕС ТОВ 

ПК ―Зоря Поділля‖Миколою Янковим. 

 

Є. Вдовиченко та М. Янковий 

 

- Коли є потреба  в нас, то виручають енергетики, а коли потрібно їм, то тоді 

і ми в нагоді. Наприклад, в період дії графіків аварійних вимкнень, коли Гайсин 

залишається  без світла, наше підприємство, так би мовити, підставляє “своє 

плече” і  віддає місту вироблений свій  залишок електроенергії. Це майже 3 

МВт на годину. Адже маємо автономний  паровий турбогенератор, що 

виробляє  на годину 12 МВт електроенергії. Так має бути, маємо виручати 

один одного. Від цього виграє справа та гайсинчани, - розповів Микола 

Янковий. 

 Це лише фрагменти одного дня  із життя гайсинських енергетиків.  Насправді,  

і  вдень, і вночі та за будь-якої  пори року і погоди у них вистачає роботи. Нині  

обслуговують  1500 км ліній 10/04 кВ, 350 трансформаторних підстанцій, 27 



тис. побутових споживачів та 840 юридичних. В колективі працюють  117 

знавців своєї справи.  Щасти їм усім і в наступному, 2015 році!          

                                                                               

    

Кращі з кращих працівників Гайсинських ЕМ 


