
                    У ВМЕМ працюють під гаслом - «Якість, надійність, безпека». 

На початку ХХ століття, у 1910 році, був укладений договір між Вінницькою міською 

управою і Київським відділенням товариства «Загальна компанія електрики» щодо 

спорудження у Вінниці парової електричної станції. Вона запрацювала у 1911 році. В той же 

час у місті з’явилася перша електростанція та освітлювальна мережа. Загальна потужність 

обладнання становила лише 80 кВт, а лінію електропередач зведено на незначній території 

Вінниці. Саме ці події стали початком бурхливого розвитку місцевої енергетичної галузі. 

«Вінницькі міські електричні мережі», як окреме підприємство, з’явилось у 70-х роках. 

Половина споживання електричної енергії всієї області припадає саме на Вінницю. Загалом на  

балансі ВМЕМ: 376,56 км кабельних ліній 0,4 кВ; 619,64 км кабельних ліній 10кВ; 11,61км 

кабельних ліній 35 кВ; 99,35км повітряних ліній 10кВ; 586,12км повітряних ліній 0,4кВ; а 

також 510 трансформаторних підстанцій та 22 РП загальною потужністю 362,178 МВА. 

В колективі СО «Вінницьких міських електромережах» працює 348 чоловік. Майже 

половина персоналу  віком до 35 років. Робота на підприємстві вважається престижною, про 

що свідчить повністю укомплектований штат працівників та невелика плинність кадрів. 

Підприємство гарантує гідну оплату праці для кожного працівника та його соціальне 

забезпечення. Заробітна плата на ВМЕМ виплачується вчасно та у повному обсязі, що 

свідчить про стабільність роботи підприємства. Середня заробітна плата становить 14183,00 

грн.(станом за1 півріччя 2020р.). 

Головна задача ВМЕМ – забезпечення надійного та безперебійного електропостачання 

споживачів, а також технічне і оперативне обслуговування електричних мереж та обладнання. 

           Керівництво 

           У 2019 році повністю оновився керівний склад підприємства. До управління прийшли 

молоді, завзяті  професіонали, як гідна зміна попереднім досвідченим керманичам. Директор 

Плотиця О.В., заступник директора з розподілу Откидач І.Л., головний інженер Руцький Ю.О. 

З інженера-інспектора в СО «ВМЕМ» 20 років тому починав свій трудовий шлях в 

енергетиці нинішній директор Плотиця О.В. Пройшов час, і Олександр Вікторович знову 

повернувся, здобувши досвід на різних посадах АТ «Вінницяобленерго». З 2011 по 2019р. 

плідно працював заступником директора та директором Хмільницьких ЕМ, які стали за його 

каденції однією з кращих структурних одиниць Товариства. З жовтня 2019р. його призначено 

директором СО «ВМЕМ». 



       

Заступник директора з розподілу електроенергії Откидач І.Л. теж пройшов 

професійний шлях від інженера-інспектора до керівника енергозбуту на найбільшій 

структурній одиниці компанії. З власного досвіду він знає про всі тонкощі енергозбутової 

роботи. Толерантність та щира вдача допомагають йому знаходити спільну мову з колективом 

і вирішувати найскладніші питання із споживачами. 

                         

Серед керівників, які забезпечують організацію та керівництво електричних мереж 

в.о.головного  інженера Руцький Юрій Олександрович. Це справжній професіонал своєї 

справи, який здобув досвід роботи від диспетчера до головного інженера. Має позитивний 

підхід до проблемних ситуацій. Завжди вміє підбадьорити колектив. 



                       

              Структура підприємства 

              Майже половина споживання електричної енергії області припадає на Вінницю. На 

території структурної одиниці понад 158755 споживачів електроенергії, з них 4134 

юридичних. Щодня укладаються нові договори на розподіл електроенергії. Над оформленням 

взаємовідносин з новими та існуючими юридичними споживачами щоденно працює група з 

договірної роботи під керівництвом  інженера 1 категорії  Гладько В.М. Ця група є 

важливою,адже вона - старт кожного юридичного споживача. 

                              

           Надійний супровід роботи юридичних споживачів проводиться відділом технічного 

аудиту. Його очолює керівник групи Бабич Є.А. Професійна, молода команда з 20 інженерів з 

аудиту контролюють, обліковують та звітують про електропостачання кожного підприємства 



в місті. Завдяки щоденній праці інспекторів, виконується план зі збору коштів за розподіл 

електроенергії, а це більш ніж 20 млн. гривень щомісячно. 

                                        

             Про обсяги використаної електроенергії кожне підприємство міста звітує до 

обчислювально-розрахункової групи. Інженера та техніки розрахункової групи ведуть 

ретельний облік використаної електроенергії та передають інформацію постачальникам для 

виставлення рахунків за спожиту електроенергію. Також вони формують підприємствам 

рахунки за розподіл, реактивну електроенергію. Вже багато років цю групу очолює 

досвідчений керівник,фахівець своєї справи – провідний інженер Матвієнко Т.В. 

                                 



              Також ВМЕМ укладено 154621 договорів на розподіл електроенергії з побутовими 

споживачами. Інженери та оператори обчислювально-розрахункової групи по роботі з 

побутовими споживачами щоденно надають консультації, розв’язують суперечні питання з 

побутовими споживачами, приводять у відповідність розрахунки з кожним споживачем. 

Завжди вдається знайти компроміс зі споживачами керівнику  розрахункової групи 

Мусіянчуку В.О. 

Для достовірного та прозорого обліку спожитої електроенергії  постійно та якісно працює  

бригада контролерів енергонагляду. Щомісячно вони  проводять огляд засобів обліку. Одним 

з  нововведень є фотофіксація засобів обліку, яка допомагає зробити розрахунки більш 

точними.  На жаль, все ще фіксуються випадки розкрадання електроенергії. Пошуком та 

виявленням безоблікового споживання в побутових споживачів  теж займаються  контролери. 

                             

Для покращення обліку спожитої електроенергії  та зменшення втрат в мережах, згідно 

затвердженої  інвестпрограми, замінено 6000 лічильників на більш сучасні. Заміною 

лічильників за заявками юридичних та побутових споживачів сумлінно  займається бригада 

по заміні та експлуатації засобів обліку (майстри Теледида А.М., Дверницький Б.В.,Козак 

А.І.) 

Останнім часом оновлено кадровий склад однієї з найважливіших ланок ВМЕМ – 

оперативно-диспетчерської групи. Диспетчерська – це серце ВМЕМ, адже саме сюди 

приходять всі повідомлення про відключення, пошкодження та аварійні ситуації у Вінниці. 

Звідси цілодобово здійснюється контроль та забезпечення безперебійного електропостачання 

обласного центру в будь-який час доби. Від рішень та команд диспетчерів залежить не тільки 

оперативне усунення аварійних ситуацій, але й життя людей, які працюють на лініях. А керує 

цією командою молодий, амбіційний, відповідальний в.о.старшого диспетчера Коритчук Ю.Д. 



                                  

З цього мозкового центру сигнали поступають на інші важливі дільниці, де завдяки 

професіоналізму та досвіду  виконують діагностичні та ремонтно-відновлювальні роботи: 

- бригади централізованого ремонту кабельних ліній ( майстри Шелеменцев С.Л., 

Казчук В.А., Курієнко Є.В., Пересунько Ю.М.)  

- експлуатаційні бригади та бригади централізованого ремонту  ТП-РП  (майстри 

Парцванія О.А., Лущ В.В.) 

- експлуатаційні бригади та бригади централізованого ремонту повітряних ліній 

(майстри  Коваль М.М., Шага М.М.) 

- електротехнічна лабораторія  (майстер Захарчук О.І.) 

Ці дільниці працюють під керівництвом  досвідченого старшого майстра Бондаря О.М. 

                        



Для забезпечення  доставки бригад на місце аварійних пошкоджень  цілодобово сумлінно 

працює служба автотранспорту. Її очолює  механік з багаторічним досвідом майстер 

Куленко Г.В. 

СО «ВМЕМ»  володіє потужним автопарком: 4 спецавтомобілі «Nissan» та «Ford» 

Оперативно-виїзної бригади, 2 автокрани, 6 автовишок, 4 лабораторії, 3 екскаватори, усього 

майже 43 одиниці техніки. 

                                   

               На підприємстві працює потужна виробничо-технічна група, щодня там кипить 

робота. Саме тут вирішуються всі організаційні та виробничі питання , розробляються плани, 

оформлюються документально виконані роботи, готуються звіти та виробляється проєктна 

документація на електропостачання об’єктів. Керує роботою цього «штабу» жінка з великим 

досвідом та сильною вдачею, провідний інженер Сторожук А.О. 

                             



За дотриманням правил техніки безпеки, навчанням персоналу та підвищенням його 

рівня пильно слідкує тендітна жінка, але безкомпромісний фахівець інженер з охорони праці 

Котик О.П. 

                            

             Для споживачів спілкування з ВМЕМ починається  з приймальної директора , де їх  

завжди приязно  зустрічають  секретар-друкарка   Гладка О.О.  та  діловод Мельничук О.С. 

Саме тут споживачі можуть документально звернутися з проблемою, яка їх турбує: замінити 

лічильник, викликати інспектора або контролера, замінити опору, тощо. 

                                  

Досвідчена та згуртована група з кадрової роботи  здійснює ефективне управління 

персоналом, проводить якісний підбір кадрів на конкурсній основі, виховує корпоративну 

культуру. В її складі плідно працюють інспектори з кадрів Вівдюк С.Б. та Дворщенко О.О. 



                

             Для зацікавленості працівників в результатах роботи економісти  Хмара О.В. та 

Литвинюк М.В. використовують гнучку систему преміювання та надбавок. Разом з 

бухгалтерією  вони проводять документальне оформлення всіх робіт, послуг та фінансових 

операцій. Від роботи бухгалтерії під керівництвом провідного бухгалтера Бабій Н.Г. залежить 

достовірність розрахунків  із споживачами та постачальниками. Праця бухгалтерії  вкрай 

важлива для злагодженої роботи всього підприємства. 

                           

              Всі правові питання на підприємстві врегульовує та контролює юридична група. Її 

працівники чітко слідкують за дотриманням законодавства. Група складається з провідного 

юрисконсульта - Іваніцького Ю.В та юрисконсульта - Кайєвої В.В. Звертаючись до них, 

споживачі отримують професійну консультацію,розв’язують суперечні  питання, якщо такі 

виникають. 



                                

Підприємство намагається йти, як кажуть, «у ногу з часом», тому повсякчас 

оновлюється матеріально-технічна база та програмне забезпечення. Протягом 2019-2020 років 

модернізовано 11 комп’ютерів, отримано 6 нових моноблоків. На підприємстві впроваджено 

новітні програми - «SAP» , «Послуги», «Контракт». Вони оптимізують роботу із споживачами, 

роблять її прозорішою,точнішою та зручнішою. Надає технічну підтримку та супровід без 

виключення всьому колективу  група інформаційно-технічного забезпечення. Група 

складається з інженера 1категорії  Бондаренко Д.С., інженера  Красноголового О.А.,техніка  

Марценюк Є.О. 

Омолодився й цехком ВМЕМ. У 2019 році  обрано нового голову профспілкового 

комітету водія Денисюк В.М. та секретаря. Завдяки роботі комітету організовується 

відпочинок працівників та членів їх сімей на базах відпочинку, надається грошова допомога у 

зв’язку із сімейними обставинами, проводяться різноманітні заходи. Наприклад, до таких свят, 

як День захисту дітей  і Новий рік, цехком ВМЕМ завжди організовує подарунки для дітей 

працівників. Наш дружній колектив вміє не тільки плідно працювати, але й відпочивати в 

свята та після закінчення робочого дня. 



 

Колектив поєднує не тільки спільна мета в роботі, а й спільний інтерес до цікавого та 

змістовного дозвілля. За багато років склалася дружна команда з футболу серед інженерів з 

технічного аудиту, яка не раз перемагала у змаганнях і спартакіадах. Так, у 2020р. команда 

МФК «Енергетик», до складу якої вони входять, на чемпіонаті міста посіла 2 призове місце. 

Найкращим бомбардиром чемпіонату визнано нашого колегу  Олександра Борячука. 

                                           

                  Останні досягнення 

                  В наслідок плідної праці робітників підприємства ВМЕМ виконується план 

капітальних ремонтів обладнання, відбувається заміна застарілих мереж, будівництво нових 

ліній та підстанцій. ВМЕМ з кожним роком вдосконалює свою діяльність та впроваджує 

інноваційні рішення. Протягом 2020 року відповідно до інвестиційної програми замінено 7 

кабельних ліній 0,4 кВ та 2 кабельні лінії 10 кВ, побудовано 11,8 км повітряних ліній, 



зроблено ремонт будівель 9 трансформаторних підстанцій, встановлено одну 

розвантажувальну комплектну трансформаторну підстанцію у мікрорайоні «Підлісний». 

Послуги, які надає СО «ВМЕМ» 

На даний час СО «Вінницькі МЕМ» виконують широкий спектр послуг  для  побутових та 

юридичних споживачів : 

-ремонт та заміна опор ПЛ, 

- ремонт пошкоджених  кабельних мереж  0,4кВт, 

- роботи по обслуговуванню 1 та 3-хфазних лічильників (заміна,демонтаж та монтаж), 

техперевірка правильності  їх роботи, 

- підключення та відключення електроустановок, 

- погодження проектної документації  на відповідність ТУ, 

- виніс ЗКО, 

- програмування багатотарифних лічильників, 

Для спрощення процесу оформлення та приєднання  нових споживачів до електричних  мереж 

також запроваджено нові види послуг: 

- виготовлення проектів по внутрішньо-будинкових  мережах, 

- лабораторні виміри контуру заземлення, 

- встановлення вузла обліку. 

Це дозволяє новим споживачам не шукати неперевірених виконавців , а одразу 

безпосередньо  на нашому підприємстві виконати всі ці роботи «під ключ» і укласти угоду на 

постачання електроенергії . 

Для покращення якості  мереж  та обладнання, а також забезпечення безперебійного 

постачання електроенергії  запроваджено нову послугу – оперативно-технічне обслуговування 

обладнання ТП та ЗТП. Персонал ВМЕМ проводить  їх технічний огляд та, в разі 

необхідності,  усуває недоліки в роботі обладнання. 

Відносини зі споживачами базуються на засадах партнерства та шанобливого ставлення 

до кожної людини. Головна мета – підвищення якості обслуговування клієнтів. Для  цього у 

ВМЕМ введено посаду адміністратора послуг, що значно прискорює взаємодію зі 

споживачами.Завдяки новітнім технологіям та введенню в дію сучасних програм обліку і 

розрахунку, з’явилась можливість покращення обслуговування. На сайті ВОЕ створені 

персональні електронні кабінети для юридичних та побутових споживачів. 



                Від початку свого заснування ВМЕМ працювало і надалі працюватиме  під 

гаслом «Якість, надійність, безпека». 

                        

 

 

 

 


