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Пам’ятаємо, шануємо...

Генеральний директор ПАТ «Хмельницькобле-
нерго» Олександр Леонідович Шпак видав наказ 
«Про відзначення Дня Перемоги». У ньому, зокре-
ма, йдеться:

«Все далі відходить в  історію Велика Вітчизняна ві-
йна. Але не підвладна часові пам’ять про людей, події, 
факти, з яких складалася її хронологія — від грандіоз-
них битв, що втілювали стратегічні задуми полковод-
ців, до героїчного пориву, з яким піднімався з окопів 
рядовий солдат.

Сьогодні, як і завжди, Ви з нами, дорогі й шановні 
трудівники війни — живі, полеглі у боях і ті, хто пішов 
від нас уже в повоєнний час.

Наш народ не забуде тих, хто поліг під час оборо-
ни та визволення його землі. Ми не робимо між ними 
різниці на тій основі, синами яких народів вони були. 
Усі вони були захисниками Батьківщини. І такими за-
лишаться для нас, для прийдешніх поколінь.

Вічна і світла їм пам’ять та доземний уклін!
Сьогодні знову звучить над землею слово, в якому 

сфокусувалися найбільші надії і сподівання наших лю-
дей, яке 69 років тому громом пронеслося над пере-
моженим рейхстагом. 

Це слово — Перемога. Як і тоді, в незабутньому 
травні 1945-го, у ньому з року в рік зливаються воє-
дино і радість звільнення від смертельної небезпеки, 
і гіркота та скорбота від непоправних втрат, і непере-
борна надія на краще.

Учасникам війни — нашим батькам і матерям — ни-
нішнє молоде покоління зобов’язане своїм життям, 
майбутнім наших дітей і онуків. Ветерани війни — гор-
дість нашого народу, найславетніша частина нашого 
суспільства — вписали багато яскравих  бойових і 
трудових сторінок в історію країни і в роки воєнних 
лихоліть, і в непростий мирний час. Ветерани війни 
внесли вагомий особистий внесок у відбудову галузі 
енергетики області в повоєнні роки, в становлення та 
розвиток нашої Компанії.

Зі святом Вас, дорогі ветерани Великої Вітчизняної! 
В цей урочистий день зичу Вам міцного здоров’я, до-
вгих літ життя, добра і достатку, миру і злагоди Вам і 
Вашим родинам! Нехай наша турбота і повага зігріва-
ють Ваші душі і серця». 

Відповідно до наказу О.Л. Шпака, «з нагоди Дня Пе-
ремоги у Великій Вітчизняній війні, враховуючи важ-
ливість збереження пам’яті про захисників Вітчизни, 
вшановуючи подвиг ветеранів бойових дій та з метою 
посилення соціального захисту учасників бойових 
дій у Великій Вітчизняній війні, які вийшли на пенсію 
з відокремлених підрозділів Товариства, реалізації за-
ходів комплексної соціальної політики в енергетичній 
галузі Хмельницької області» учасникам бойових дій 
Великої Вітчизняної війни — пенсіонерам Товариства 
оголошено Подяки і надано матеріальну допомогу. 

Прес-служба ПАТ «Хмельницькобленерго».

У ці святкові дні Великої Перемоги щиро вітаємо 
учасників бойових дій у Великій Вітчизняній війні — 
пенсіонерів Товариства, трудова біографія котрих не-
розривно пов’язана з ПАТ «Хмельницькобленерго». 
Свого часу вони доклали чималих зусиль до станов-
лення та розвитку електроенергетики нашого краю. 
Це:

Гарієвський Микола Іссидорович (Апарат управління)
Крицька Ганна Семенівна (Департамент ВЕМ)
Коваль Григорій Омелянович (Департамент ВЕМ)
Лохвіцький Генріх Іванович (Віньковецький РЕМ)
Жоган Петро Карпович (Славутський РЕМ)
Панасюк Олександр Іванович (Славутський РЕМ)

Кілька тижнів не дожив до свята Іван Тимофійович 
Клім’ятенко — директор Дунаєвецького РЕМ з 1945 до 
1974 року. Вічна йому пам’ять...

Зеленим маєвом 
весна вкриває землю. 

Весна нашої тривоги і болю. 
І, мабуть, як ніколи вона має   

нагадати всім уроки історії, 
уроки весни 45-го року…

На околиці Старої Синяви в далеко-
му тепер уже сорок першому році вони 
прагнули зупинити фашистську нечисть. 
Не вийшло, не вдалося. Надто стрімкою 
й чисельною була ворожа навала. При-
криваючи своїх однопочан, декілька 
червоноармійців стояли супроти вражої 
сили до останнього патрона, до остан-
ньої кулеметної стрічки. Тут і обірвалося 
їх життя. 

Хто вони – українець, білорус, росія-
нин, казах чи грузин? Хто знає… П’ятеро 
воїнів, об’єднаних одним йменням, — 
«Невідомий солдат». Їх похоронили міс-
цеві жителі у двох могилах.

Тривалий час пам’ять про загиблих, 
про їх могили жила лише в розповідях 

очевидців тих подій. Згодом могили впо-
рядкували, опікуватися ними стали пра-
цівники тутешнього колгоспу. Коли кол-
госп занепав, опікуватися могилами взя-
лися енергетики з району електромереж. 

У 2011 році з їх ініціативи і фінансової 

підтримки на могилах загиблих воїнів 
були встановлені пам’ятники, а посеред-
ині між могилами хрест, біля його підніж-
жя — солдатська каска. І напис: «1941. 
Невідомий солдат. 1945».

Щороку напередодні Дня Перемоги 
енергетики разом з мешканцями селища 
приходять сюди, до цих двох могил, аби 
віддати данину пам’яті полеглим героям. 
Прийдуть вони і в травневу днину ниніш-
нього тривожного року. 

Розповідає голова профкому, заступ-
ник директора району електромереж, 
ініціатор багатьох благочинних справ і 
залюблена в історію рідного краю лю-
дина Микола Фесько: «Ми, працівники 
Старосинявського РЕМ, вирішили взяти 
шефство над цим  могилами, доглядати 
за ними не тільки до Дня Перемоги, а 
постійно. Про людей, які поклали своє 
життя за свободу рідного народу, треба, 
вважаю, пам’ятати вічно…»

Павло ХОРОШЕНЮК.
Фото Андрія СОЛОНИЦЬКОГО.

ПАМ’ЯТЬ ПРО ГЕРОЇВ ЖИТИМЕ ВІЧНО…

ГІДНЕ ВШАНУВАННЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ — 
ПЕНСІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

Дорогі ветерани Великої Вітчизняної війни!   
Шановні  енергетики!
Від імені колективу компанії «Хмельницькобленерго» 

та від себе особисто сердечно вітаю Вас з нагоди 
69-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній  війні, 
символу героїчного минулого, величі духу, мужності і 
самопожертви.             

Ми у вічному боргу перед учасниками війни, яким ми 
завдячуємо свободою та мирним небом, та схиляємося  
у доземному  поклоні  перед  їх героїзмом і  подвигом. 
Невмируща слава героям, які здобули перемогу ціною 

свого життя, світла  їм  пам’ять!
Бажаю  Вам,  дорогі  ветерани,  міцного здоров’я, 

оптимізму, бадьорості духу, активного довголіття, 
щастя і  радості  в  житті! Нехай зігрівають Ваші оселі та 
серця світло й тепло, добрі відносини, злагода, достаток 
та благополуччя!                  

З найкращими побажаннями, 
Олександр ШПАК,

генеральний директор 
ПАТ «Хмельницькобленерго»,

депутат обласної Ради.

Благородна ініціатива
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Наші новини

На традиційний міжнародний паливно-енергетичний фо-
рум у Києві в 2011 році я поїхав уперше. Прес-служба ПАТ 
«Хмельницькобленерго», керівником якої став віднедавна, 
мала підготувати телевізійний звіт про участь наших енерге-
тиків у виставці.

Як і годиться, після відкриття форуму міністерське керівни-
цтво збиралося оглядати павільйони кожного обленерго. До 
нас черга ще не скоро дохо-
дила, тож ми увагу приділяли 
колегам з інших підприємств, 
відвідувачам виставки. Якось 
непомітно підійшов невисо-
кий літній чоловік. Можливо, 
і не звернув би уваги, якби за 
спиною колега не прошепо-
тіла: «Чулков…» Прізвище це 
вже чув — про здобутки, титу-
ли і регалії цієї людини  в нас 
в обленерго легенди ходили, а 
от наяву побачив уперше.

— Ти хто будеш? — запитує, 
а в очах лукавинка.

Називаюся.
— Ну, розповідай, чим на 

цей раз здивуєте народ. — Те-
плі, світлі очі дивляться приві-
тно.

Зауважую, що це ліпше зробить наш генеральний дирек-
тор.

— А де ж Сашко? — радіє Євген Іванович.
Провів до О.Л. Шпака, очільника обленерго. Він побачив 

Євгена Івановича, підхопився, обнялися, втішилися один од-
ним. Як батько з сином, спало на думку. Присіли за столик по-
гомоніти. 

За якийсь час до нашого павільйону підійшло міністерське 
начальство, кілька знаних фахівців-енергетиків. Олександр 
Леонідович знайомив гостей зі здобутками Компанії, з нови-
ми науковими винаходами, зокрема, з визначним творінням 
думки й рук — повірочною лабораторією. Як мовиться, осід-
лав любимого коня і його вже не зупинити. 

Найуважнішим слухачем з усього гурту був Чулков. Усе 
вловлював, а очі аж світилися — він таки радів за нашу Компа-
нію, за нас, що маємо що показати, чим похвалитися.

Певна річ, що хотілося записати його думку, відгук на почу-
те, побачене. Тож я з мікрофоном, а відеооператор з камерою 
— і до Чулкова. А їм уже йти далі, і наш генеральний стиха: 
«Потім, потім…» Яке потім, коли… Здається, це вловив і Євген 
Іванович. Зупинився і не чекаючи запитання почав:

— Важко передати словесно те щастя, коли я буваю в цьому 
прекрасному «Хмельницькобленерго». Його очолює керівник 
найвищого рангу. «Хмельницькобленерго» стрімко розвива-
ється на виду у всіх наших енергетиків. І багато хто просто за-
здрить колективу Компанії, що має такого керівника.

Власне, не благодатна то справа переповідати мовлене 
Євгеном Івановичем. Суть то та, але ж колорит, інтонацію, на-
стрій не передати. То треба чути. Уже на завершення Євген 
Іванович додав: «А інтерв’ю ми з тобою допишемо, як знову 
приїду в Хмельницький, звісно, якщо запросите».

І запросимо, і чекатимемо, і радо зустрінемо, запевнив О.Л. 
Шпак.

Вони відійшли до сусідів, які представляли начальству свій 
павільйон, а я вже подумки тішився можливістю нової зустрічі 
з такою знаменитою і, водночас, навдивовижу простою люди-
ною.

Не минуло й години, як Євген Іванович знову появився біля 
нашого павільйону. Сам.

— Ти чим зайнятий? — до мене. — Ходімо, я тебе деталь-
ніше познайомлю з енергетикою. Ти кращої галузі не бачив і 
не побачиш.

 Киваю відеооператору, аби йшов з нами.
— Хай хлопець своїх знімає. А ми пройдемося вдвох…
Підходимо до одного стенда, іншого. І я слухаю, слухаю 

розповідь цього мудрого чоловіка про його любиме дітище 
— енергетику. Дивуюся — до кого б не підійшли, майже всіх 
Євген Іванович знає і всі його знають. Тут же відкладають свої 
справи, бесідують, запрошують, так би мовити, за ширмочку.

Делікатно відмовляється, з 
хитринкою:

— Не можу, не можу. Я жур-
наліста прилучаю до енерге-
тики, — бо йому в цій галузі 
працювати, ось і з виставкою 
знайомлю.

І йдемо далі. Незабаром 
натрапляємо на гурт таких 
же поважних, сивочолих чо-
ловіків. Зраділи, побачивши 
Чулкова, увесь засяяв і Євген 
Іванович. То науковці-енерге-
тики заявилися на виставку. 
Звісно ж, їм було про що один 
одному сказати. Я ж тихенько, 
по-англійськи, їх залишив. Уже 
потім генеральний злегка до-
рікнув:

— Євген Іванович бідкався, 
куди ти пропав.

З Києва повертався не тільки, а можливо, й не стільки під 
враженнями від побачених експонатів, як від зустрічі з Чулко-
вим. Уже й прикидав продовження нашого інтерв’ю.

У Хмельницькому при нагоді затівав розмову з О.Л. Шпа-
ком, аби більше взнати про Чулкова, про їх взаємовідносини. 
Як тільки десь така мова заходила, мені здавалося, що мінявся 
і сам Олександр Леонідович. Стільки теплоти, ніжності появ-
лялося в розповіді, що дивно було чути від завжди ділового, 
конкретного, сухуватого на слово керівника. 

Євген Іванович — це унікум, самородок, розповідав Олек-
сандр Леонідович. Він стільки зробив для розвитку енерге-
тики, що його пам’ятатимуть на віки не тільки в Україні, але 
й у зарубіжних країнах. Коли треба, він завжди приходив на 
допомогу. Для нього відкривалися кабінетні двері найвищих 
посадовців. Що пообіцяв, завжди виконував. Уже очолюючи 
Раду старійших енергетиків України, завжди брав з собою в ту 
чи іншу область молодих фахівців, аби переймали досвід кра-
щих практиків. Двічі приїжджав і у «Хмельницькобленерго».

Він великий оптиміст, — високо цінив людяність, поряд-
ність. Так і склалося, що суто виробничі стосунки з О.Л. Шпа-
ком переросли в батьківсько-синівські. У годину житейських 
складностей і відтак завжди Олександр Леонідович прагнув 
підтримати, допомогти Євгену Івановичу, зігріти синівською 
любов’ю.

У 2012 році ми готувалися відзначити 100-ліття заснування 
енергетики краю. Це припадало якраз на День енергетика. За-
здалегідь складали списки запрошених. Серед перших — Єв-
ген Іванович Чулков. Я ж пам’ятав домовленість про інтерв’ю. 
Готувався, занотовував у записник запитання. З нетерпінням 
чекав зустрічі. 

Не судилося. У травневу днину обірвалася життєва стежина 
цього Великого Чоловіка.

Біль упав на серце всіх нас, енергетиків Хмельниччини. Хто 
знав Його, хто лише чув про Нього. Земля йому пухом і вічна 
пам’ять.

А наше інтерв’ю так і залишилося недописаним. Замість 
нього — ці короткі спогади.

Павло ХОРОШЕНЮК,
керівник прес-служби

 ПАТ «Хмельницькобленерго»,
заслужений журналіст України.  

ПІДТРИМКА ПОТЕРПІЛИХ І АРМІЇ
Вони вийшли на Майдан, аби відстоювати волю, змінити життя на 

краще. Були непохитними й тоді, коли в них почали стріляти. Комусь 
куля обірвала життя, хтось підстрілений зліг у лікарню. Вони наші, 
українці. Серед них і земляки, хмельничани.

На горе та біль відгукнулися тисячі людей, у тім числі й працівники 
ПАТ «Хмельницькобленерго». Щоб підтримати поранених і родини за-
гиблих подолян, обласні енергетики зібрали понад 600 тисяч гривень. 
Усі кошти були адресно вручені представниками трудових колективів 
районів електромереж чи перераховані на банківські рахунки потер-
пілим.

Нині ж обласні енергетики стривожені ситуацією на Сході. Тому й ви-
рішили підтримати українських вояків, які стоять на сторожі рідних зе-
мель. У кожному структурному підрозділі Товариства знайшла відгук 
ініціатива перерахувати одноденний заробіток для армії. 

Павло ХОРОШЕНЮК.

ГУМАНІТАРНИЙ ВАНТАЖ 
ВІД ВОЛОЧИСЬКИХ ЕНЕРГЕТИКІВ 

З ініціативи адміністрації Волочиського РЕМ (директор О.Д. По-
бережний) та громадської організації «Об’єднана спільнота Воло-
чиська» (голова — працівник РЕМ М. Смеречанський) було вирі-
шено організувати збір продуктів харчування та доправлення їх у 
військову частину внутрішніх військ Мелітополя. Адже у теперіш-
ній непростій ситуації в нашій країні обов’язок кожного громадянина, 

кожної організації — 
зробити усе можливе 
для підтримки україн-
ських військових. 

Вибір саме на цю 
частину випав тому, 
що нині там проходить 
строкову службу син 
майстра Війтівецької 
дільниці розподільчих 
мереж Ігоря Білого — 
Віталій.

Працівники району 
електромереж зібрали 
велику кількість про-

дуктів харчування тривалого зберігання. Відрадно, що долучилися до 
цієї акції і місцеві підприємці В. Вержбіцький, Т. Сирота, В. Квасниця, 
В. Повалінський, О. Бистран, Н. Гулька, жителі Волочиська, Війтівців, 
Купеля. Дуже вагомий внесок зробили також агрохолдинг «VITAGRO» і 
ТОВ «Агробізнес».  Загалом було зібрано близько трьох тонн продуктів. 

Безпосередньо ж сама поїздка відбулася 24-26 квітня. Супроводжу-
вав вантаж і Ігор Білий, котрий отримав щасливу нагоду  вперше із лис-
топада минулого року побачитися зі своїм сином.

Отримали  вантаж та висловили подяку від імені командування вій-
ськової частини заступник командира з виховної роботи — майор 
Олександр Черевко та командир 2-го патрульного батальйону — ма-
йор Олександр Покотіло. Енергетики пообіцяли військовим, що за по-
треби така допомога буде надана їм повторно.

Володимир СОБКО,
головний інженер Волочиського РЕМ.

ДО ЧОРНОБИЛЬЦІВ — З УВАГОЮ І ТУРБОТОЮ
Минуло двадцять вісім років від дня аварії на Чорнобильській 

атомній електростанції — найбільшої техногенної катастрофи в 
історії людства. 

Тож у недавній Між-
народний день пам’яті 
Чорнобиля українська 
громадськість склала 
шану всім, хто тоді при-
йняв на себе цей страш-
ний удар. Зі скорботою 
і великою вдячністю 
згадали тих, кого за-
брав у нас Чорнобиль. 
У мітингу-реквіємі та 
церемонії покладання 
квітів до пам’ятника «Героям і жертвам Чорнобиля» у Хмельницькому 
взяла участь і чимала делегація від ПАТ «Хмельницькобленерго».

Тих, хто пройшов через пекельне горнило Чорнобиля, у Товаристві 
нині — 34. Це і електромонтер служби метрології Наталія Григорівна 
Жишкевич з чоловіком Олександром Євгеновичем — заступником 
начальника служби релейного захисту, автоматики і контрольно-ви-
мірювальних приладів ДВЕМ, і муляр Старокостянтинівського РЕМ 
Василь Лемещук, і провідний інженер Кол-центру Іван Глабчастий, і 
водій автокрана Городоцького РЕМ Володимир Огородник, і стрілець 
та начальник команди служби охорони Володимир Сергійчук і Леон-
тій Марцонь, і водії служби механізації і транспорту Дирекції з мате-
ріально-технічного постачання та капітального будівництва Валерій 
Балацький, Михайло Крентовський та інші.

Усі вони, колишні ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи, 
сумлінно трудяться, кожен на своїй посаді, в одній дружній, злагодже-
ній команді — ПАТ «Хмельницькобленерго». Тож керівництво Компа-
нії не лишень у скорботні дати, але й повсякдень  оточує їх увагою та 
турботою. Ось і цього разу окремим наказом генерального директора 
Олександра Шпака передбачено оздоровлення енергетиків-чорно-
бильців у ЛОК «Яблуневий сад». Окрім того, всім їм виплачено суттєву 
матеріальну допомогу.

Ростислав БАЛЕМА.
Фото Миколи ШАФІНСЬКОГО.

ПРОХАННЯ НЕБЕСНОЇ СОТНІ
Не ридайте за нами, благаємо вас, не тужіте!..
Нам не згоїть серця тихий сум поминальних пісень.
Обіцяйте лише, що ми зможем за вас порадіти
Й не зведуться на прах наш Майдан і останній наш день.
 
Не тужіте за нами, ми будем до вас повертати —
І блакиттю небес, і житами на мирних полях,
Літнім громом гучним і вогнями салютів — на свято,
І терновим вінком, що встеляє до вічності шлях… 

Ой багато ж нас тут, хто віками за правдоньку згинув, —
Півнароду уже в українському небі вита...
Ви сюди не спішіть, та в біді не лишайте Вкраїну!
Хай за зброю вам стануть братерство і пам’ять свята.

Ну а ми в нашім сні
Знов — у пекло без краю та сну,
Під літаври-пісні
Про життя і звитягу ясну!
Через дим, крізь вогонь,   
Де навік зупиняє свинець,
І — щитами долонь 
Прокричати, що це — не кінець!..

Ростислав БАЛЕМА.

ЧОМУ, УКРАЇНО?
Чому, Україно, не хочеш свободи,
Не хочеш буть вільною, як в небі птах?
Чому ти залежиш від Заходу й Сходу, 
Чому ти постійно лежиш в їх ногах?

Одумайся, рідна, часу не багато
Залишилось, щоб відстояти себе.
Дивися: постав уже брат проти брата,
Вони на частин розірвуть тебе!

Боролась за вільною право назватись
І за незалежність стояла завжди.
Як можеш тепер ти сама розділяться?!
Не знав наш народ ще такої біди…

Мирімося, любі, мирімось, рідненькі,
Братаймось, — я прошу, молю, заклинаю!
Борімось за неї, Вкраїноньку-неньку, —
Сім’єю ж ми є ген від краю й до краю!

Лілія МУЖИЧКОВСЬКА,
інженер інформаційно-

консультаційного центру.

НЕДОПИСАНЕ  ІНТЕРВ’Ю
Два роки тому весняної пори відійшов у вічність Євген Іванович Чулков — людина-легенда, учасник бойових дій  у 

Великій Вітчизняній війні, кавалер багатьох бойових і трудових нагород, знаний не лише в Україні, але й за рубежем 
енергетик, давній щирий товариш працівників ПАТ «Хмельницькобленерго».

Поетичним пером

Люди твої, енергетико
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Беремо участь

22 — 25 квітня в столичному виставково-
му центрі «КиївЕкспоПлаза» працював най-
більший промисловий форум України, що 
об’єднує чотири міжнародних виставки ком-
панії «Євроіндекс»: «Елком 
Україна – 2014», «Альтер-
нативна енергетика 2014», 
«СІА: електроніка і промис-
лова автоматизація 2014» 
та «ТехноПривід 2014». 

Цьогорічна виставка 
проходила у складний  
для України час — час 
конституційної та соціаль-
но-економічної кризи. І за 
цих умов, наголошувалося 
під час відкриття форуму, 
обов’язок кожного підпри-
ємця, виробничника — не 
скласти руки і вичікувати, 
а працювати, брати на себе 
відповідальність за зміни в 
країні, бізнесі, переорієнтовуватись на нові  
стратегії, пошук нових форум партнерства, 
підніматися на вищий щабель в розвитку біз-
несу.

Саме такий підхід, сказав в інтерв’ю нам 
президент компанії «Євроіндекс», організа-
тор виставки Валерій  Пекар, характерний 
для ПАТ «Хмельницькобленерго». У важкі 
часи, наголосив Валерій Пекар, дуже важли-
во тримати активну ринкову позицію. Вона 
завжди винагороджується. Саме той, хто має 
таку позицію, — дуже швидко стартує, коли 
починається економічне зростання. Такі часи, 
переконаний Валерій Пекар, скоро наста-
нуть. Тож «Хмельницькобленерго» уже тепер 
робить  вагомий внесок у розвиток не тільки 
підприємства, а й усієї України.    

Загалом на виставці близько 250 компаній 
учасників з України, Білорусі, Австрії, Китаю, 
Німеччини, Польщі, Росії, Туреччини та Чехії 
демонстрували новітні технології та іннова-
ційні рішення в галузі електротехніки, систем 
енергозабезпечення та електроживлення, 
енергозбереження, альтернативної енерге-
тики, кабельно-провідникової продукції і т.п. 

Традиційним учасником виставки було 
й ПАТ «Хмельницькобленерго». На цей раз 
Товариство чи не єдиним з усіх обленерго 
України представляло свої наукові й техніч-
ні розробки. Уперше на широкий загал було 

виставлено дослідний зразок лабораторії з 
енергоаудиту розподільчих мереж. Це но-
вація, аналогів якої, за словами генерально-
го директора ПАТ «Хмельницькобленерго» 

Олександра Шпака, в Україні немає. 
Лабораторія укомплектована всіма засо-

бами вимірювань, які дозволяють практич-
но поставити діагноз електричній мережі, 
виявити точки, де відбуваються найбільші 

втрати електричної енергії, щоб можна було 
якнайшвидше усунути несправності. На сьо-
годнішній день промисловість України таких 
лабораторій не випускає. Це перша така роз-
робка нашої науково-технічної лабораторії, 
яка повністю відповідає потребам енергети-
ків в енергоаудиті електричних мереж.

Високу оцінку лабораторії дав знаний фа-
хівець у галузі енергоаудиту, консультант 
Верховної Ради України з енергозбереження, 
кандидат технічних наук, доцент Київського 
політехнічного інституту Володимир Мамали-
га. «Те, що ви зробили, — сказав Володимир 
Михайлович, — це дійсно піонерська річ в 
Україні. І вона дуже і дуже перспективна».

На виставці було представлено також і мо-
дернізовану пересувну лабораторію повір-
ки трансформаторів струму та напруги. Нині 
проводиться необхідна сертифікація для 
того, щоб уже невдовзі представити лабора-
торію на європейському ринку.

Олександр Леонідович розповів і про нову 
конструкцію силового трансформатора, який 
буде представлений уже на наступній вистав-
ці. Цей трансформатор принципово відрізня-
ється від тих, що використовуються в енер-
гетиці світу з часів Тесли і Добровольського.  
Відрізняється від типових поширених зразків 
унікальними властивостями, які будуть ціка-
вими не лише енергетикам України, а також 
колегам з Європи і усього світу.

Окремо мова йшла й про унікальну мето-
дику підготовки оперативного персоналу до 
роботи в надзвичайних і аварійних ситуаціях. 

На неї отримані авторські 
свідоцтва і дипломи Міжна-
родної академії науки і ви-
щої освіти в Лондоні (Велика 
Британія). Дуже високо оці-
нений рівень розробок. Ця 
методика пропонується до 
застосування нашим колегам 
в Україні для підвищення рів-
ня підготовки оперативного 
диспетчерського персоналу 
до роботи в екстремальних 
умовах. Вона актуальна не 
лише в енергетичній галузі, 
а також у газовій службі, ко-
мунальному господарстві, на 
залізниці тощо.

Крім показу власних здо-
бутків, фахівці Товариства уважно знайо-
милися з передовим досвідом, новітніми 
надбаннями інших учасників виставки. На-
лагоджували нові перспективні партнерські 
стосунки. 

Павло ХОРОШЕНЮК.
Фото автора.

Обмін досвідом між майстрами розподільчих 
мереж завжди був одним із найкращих способів 
підвищення професійного рівня та покращення 
якості виконання робіт. Ознайомлення з мето-
дикою формування роботи виробничих діль-
ниць інших майстрів дає змогу переосмислити 
власні підходи, внести необхідні корективи та 
усунути недоліки, які виявлять колеги. Зразком 
такого обміну досвідом є змагання між брига-
дами розподільчих мереж за звання «Кращий 
за професією», які регулярно організовуються  
ПАТ «Хмельницькобленерго». Проте правила 
змагань та час, який виділяється на їх прове-
дення, не дозволяють більш широко охопити всі 
аспекти роботи майстра та звужують рамки спіл-
кування. Одним з варіантів поглиблення взаємо-
дії  між майстерськими дільницями в попередні 
роки було проведення Дня майстра, який зазви-
чай поєднувався з Днем охорони праці. В кож-

ному з РЕМів організовувався виїзд  майстрів, 
головного інженера РЕМ та інженера ОП на одну 

з майстерських дільниць РЕМ. 
Енергетиками Кам’янець-Подільського РЕМ 

було вирішено відновити цю чудову та корисну 
традицію. Тож 26 квітня 2014 року в Кам’янець-
Подільському РЕМ вперше за довгі 
роки було проведено День майстра. 
Захід відбувався відразу на базі двох 
із шести виробничих дільниць, а саме 
— Нігинській та Ніверській. Майстри 
змогли ознайомитися з облаштуван-
ням приміщень лінійних постів та 
територій дільниць РЕМ. Особлива 
увага приділялася стану побутових 
кімнат електромонтерів, майстерень 
та гаражних будівель. Не оминули 
увагою ведення технічної докумен-
тації, забезпечення інструментом та 
засобами малої механізації. Кожен із 
майстрів мав змогу запитати все, що 

його цікавить, отримати 
змістовну відповідь та поді-
литися власними думками. 

Крім роботи на дільницях, май-
страм Кам’янець-Подільського РЕМ 
було запропоновано змістовну екс-
курсію по Ніверській ГЕС на Збручі. 
Кваліфікований персонал ГЕС ознайо-
мив їх із встановленим обладнанням, 
апаратурою і особливостями в роботі 
Ніверської ГЕС. Також на базі Нівер-
ської дільниці було відпрацьовано 
дії персоналу на випадок виникнення 
надзвичайної ситуації. За спеціальним 
сигналом працівники дільниці зайня-
ли свої місця у спеціально обладна-
ному сховищі та продемонстрували 

навички в користуванні протигазами. 
Полюбувалися енергетики й природними 

красотами рідного краю — відвідали славноз-
вісну Кармелюкову гору та залишки гіпсових 
штолень, розташованих в заповіднику «Поділь-
ські Товтри». 

Загалом День майстра виявився насиче-
ним, змістовним та різноплановим. Охоплене 
коло питань дало змогу багатьом з присутніх 
по-іншому поглянути на багато речей, пере-
осмислити власні дії та змінити свої погляди. На-
ступний День майстра запланований на кінець 
травня і пройде на іншій виробничій дільниці. 
Є надія, що відновлення забутої традиції стане 
в нагоді також і іншим районам електромереж  
ПАТ «Хмельницькобленерго», оскільки вона є 
чудовим інструментом як для навчання, вдоско-
налення професійних якостей, так і для покра-
щення психологічного клімату в колективі.

Сергій КУЗЕМА, 
головний інженер

Кам’янець-Подільського РЕМ.                               

ЗАДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ 
ДІАЛОГУ ЗІ СПОЖИВАЧЕМ
Нещодавно у Сервісному центрі ПАТ 

«Хмельницькобленерго» було проведе-
но навчання працівників щодо розгляду 
звернень громадян у підрозділах Товари-
ства. 

З презентацією на тему «Організація ро-
боти за зверненнями громадян» виступила  
інженер відділу управління якістю О. Мазур. 
Вона розповіла про нормативну базу, яка сто-
сується розгляду звернень громадян, осно-
вні терміни та визначення, відповідальність 
за порушення законодавства щодо звернень 
громадян, порядок ведення діловодства, 
особливості використання картки скаржни-
ка, розгляду повторних звернень. Також були 
розглянуті питання реєстрації звернень під 
час особистого прийому споживачів керівни-
ками Товариства та РЕМ, звітування стосовно 
письмових та усних звернень, терміни їх роз-
гляду, формування та зберігання справ.

Провідний інженер Кол-центру І. Глабчас-
тий запропонував до уваги слухачів  пре-
зентацію «Особливості роботи Кол-центру». 
Він розповів про призначення, основні за-
вдання, принципи роботи Кол-центру, про 
автоматичне меню обслуговування та єдину 
електронну скриньку цього підрозділу, вка-
зав на основні номери телефонів, за якими 
споживачі можуть звертатися до Кол-центру. 

А інженер інформаційно-консультаційного 
центру Компанії В. Мельник повідав про істо-
рію створення ІКЦ, особливості його роботи, 
взаємодію з Кол-центром та різними підроз-
ділами Товариства. 

Наприкінці навчання його учасникам було 
наголошено на важливості практичного за-
стосування знань, отриманих ними. Слухачі  
ж, у свою чергу, дали високу оцінку мате-
ріалам і виступам доповідачів і висловили 
подяку за надану можливість отримати нові 
знання та обмінятися досвідом з колегами з 
усієї області. 

Валерій ГЕРАСИМЧУК,
керівник відділу управління якістю. 

ХТОСЬ НАПЕВНЕ 
ЗАЦІКАВИВСЯ…

В актовому залі Хмельницького ліцею  
№ 17 відбувся урок профосвіти. 

Старшокласники навчального закладу 
отримали загальне уявлення про електро-
енергетику, музейну справу та медицину. 

В якості лектора на уроці виступив і журна-
ліст прес-служби ПАТ «Хмельницькобленер-
го» Ростислав Балема. Він ознайомив ліце-
їстів з функціями Компанії, з особливостями 
основних енергетичних спеціальностей. А 
проілюстрував цю інформацію відеокадрами 
з програми «Тиждень Енерго».

Вл. інф.

ВІДНОВЛЕННЯ ДОБРИХ ТРАДИЦІЙ: ДЕНЬ МАЙСТРА 
Досвід

Наші новини
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З історії електроенергетики краю

ЕЛЕКТРОГОСПОДАРСТВО 
ПРОСКУРІВСЬКОГО ОКРУГУ 
В ПЕРШІ РОКИ ВЛАДИ РАД
Розвиток комунального господарства міста 

після встановлення радянської влади знахо-
дився у вкрай занедбаному стані. Не кажучи 
вже про якісь статистичні чи аналітичні мате-
ріали. Проскурівський окружний господар-
ський апарат не мав навіть звичайного списку 
комунальних підприємств та їх економічної 
характеристики. Цифри, які будуть наведені 
нижче, є приблизними і, як свідчить один ар-
хівний документ, що торкається цього питан-
ня, ”грубоорієнтіровочними”.

Оскільки одним із факторів і перспектив 

відновлення і розвитку зруйнованого народ-
ного господарства є наявність електростан-
цій, то їх на початку 20-х років по Проскурів-
ському окрузі нараховувалось шість, а з них 
діючих тільки дві — Проскурівська і Меджи-
бізька.

Тогочасне технічне становище електро-
станцій було надто важким. Всі вони потребу-
вали капітального ремонту і переобладнан-
ня. Наприклад, Меджибізький млин, де була 
встановлена водяна турбіна, не задовольняв 
навіть потреб в освітленні, не кажучи  про  ви-
користання  електроенергії  в  кустарно-про-
мисловому секторі.

Працююча на той час Проскурівська елек-
тростанція постійного струму зі встановле-
ними ще в 1911 році трьома локомобільними 
агрегатами заводу ”Вольф” потужністю: один 
— 100 к.с., другий — 85 к.с. і третій — 45 к.с., 
з’єднаними ремінними передачами з дина-
мо-машинами, давно була в аварійному стані, 
через що тиск в котлах — зменшений на тре-
тину.  Всі три агрегати працювали одночасно, 
не забезпечені резервом. 

Крім цієї станції, в місті було ще кілька так 
званих ”підстанцій”. Це локомобілі крупних 
підприємств і водяні турбіни на кількох про-
скурівських млинах, включені в паралельну 
роботу. Та всі вони зовсім не задовольняли 
потреб міста ні в кількісному, ані в якісному 
забезпеченні електроенергією.

Електромережі були у вкрай занедбаному 
стані і вимагали повної реконструкції. Втрати 
в електромережах, за даними електростанції, 
становили до 25 %. Робота ЕС була не рента-
бельною і підтримувалася лише за рахунок 
високого тарифу: вартість одного кіловата 
становила 28,4 коп., тоді як за проектом елек-
троенергія повинна була коштувати 9-14 коп. 
за кіловат при умові використання торфу в 
якості палива. Отже, місто невідкладно по-
требувало нової електростанції.

З перших днів встановлення радянської 
влади на Поділлі і створення її керівних орга-
нів були зроблені перші кроки з електрифіка-
ції нашого краю. Так, у січні 1921 року вийшла 
постанова Подільського губернського рево-
люційного комітету та губернської ради на-
родного господарства про реєстрацію усього 

промислового устаткування. За цією постано-
вою всі фабрики, заводи, майстерні і окремі 
приватні особи Подільської губернії мусять 
протягом 3-х днів від дня її оголошення наді-
слати до раднаркому відомості про наявність 
в них станків, двигунів, локомобілів, парових 
котлів, нафтогазових і бензинових двигунів, 
електромоторів, динамомашин та водяних 
коліс і турбін. За невиконання цієї постано-
ви все обладнання мало бути реквізоване, а 
власники — притягнуті до відповідальності.

13 травня 1921 року  в  м. Харькові при 
Українській Раді народного господарства 
створюється особлива комісія з електрифіка-
ції України (КЕУ), перед якою були поставлені 
першочергові завдання:

підготовка до VIII Всеросійського електро-
технічного з’їзду з вивченням і оцінкою плану 
ГОЕЛРО (з рос. — государственная електри-
фикация России) в частині, що торкається 
України;

внесення в нього змін та доповнень з точки 
зору інтересів України;

визначення термінів почерговості здій-
снення планів електрифікації.

Комісії надали право входити в безпосе-
редні відносини з усіма вищими керівниками 
органами України і народними комісаріатами.

ПЛАН ГОЕЛРО І ПОДАЛЬША 
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ПОДІЛЛЯ 
1-9 жовтня 1921 року в Москві за ініціати-

вою В. Леніна для розгляду і прийняття пла-
ну ГОЕЛРО та залучення трудящих до участі 
в електрифікації народного господарства 
відбувся VIII електротехнічний з’їзд. В з’їзді 
взяли участь до 900 делегатів від наукових і 
науково-технічних організацій — видатні вче-
ні-енергетики та делегати від окремих про-
мислових підприємств.

А вже з 10 жовтня того ж року у всіх губер-
ніях України (в тім числі й у Подільській) при 
Радах народного господарства створюються 

відділи електрифікації. Невдовзі  у Вінниці 
була скликана міжвідомча нарада за участі 
представників московської комісії з електри-
фікації, електровідділу губернського комун-
госпу і промислового відділу, на якій заслу-
хали доповідь про електрифікацію Поділля і 
шляхи її виконання. Після обговорення і обмі-
ну думками нарада напрацювала план елек-
трифікації Подільської губернії на найближ-
чий час, керуючись такими положеннями:

з огляду на те, що на цей час відсутні ма-
шини, устаткування і матеріали для побудови 
великих районних електростанцій і їх важко 
отримати із центру, а тим більше із-за кор-
дону, і через те, що не проведене детальне 
обстеження Подільської губернії в плані екс-
плуатації річок з ви-
користанням на них 
вже існуючих устано-
вок великих водяних 
млинів, обмежитися 
найближчим часом 
облаштуванням не-
великих електро-
станцій, головним 
чином на існуючих 
водяних млинах з ме-
тою використання на 
них водяних турбін 
більш-менш великих 
потужностей;

закінчити вже 
розпочаті роботи з 
улаштування елек-
тростанцій електро-
відділом губкомун-
госпу і промвідділом  
губспілки, включивши  сюди закінчення робіт, 
розпочатих раніше електростанціями, які 
були законсервовані.

намітити такий план робіт з електрифікації 
Поділля на найближчу перспективу: (нижче 
наводяться дані тільки по волосних центрах, 
що розташовані в межах теперішньої Хмель-
ницької області — Авт.):

По Летичівській волості: будівництво елек-
тростанції в Летичеві для електрифікації Лети-
чівської волості.

По Новоушицькій волості: будівництво 
електростанції для електрифікації м. Нова 
Ушиця.

По Кам’янецькій волості: будівництво двох 
електростанцій в м. Городок для його елек-
трифікації.

одночасно з цим розпочати роботи з обсте-
ження всіх річок Подільської губернії з метою 
електрифікації  і для підготовки плану елек-
трифікації  на 1922 рік.

9 лютого 1922 року виходить постанова 
першого Подільського губернського з’їзду за-
відуючих повітовими відділами комунгоспів 
про відбудову електростанцій. З’їзд постано-
вив: 

1. Всі електростанції, як і підприємства гро-
мадського використання, мають знаходитись 
у виключному підпорядкуванні комунгоспів. 
Електростанції, що є приватними, або ті, що 
є кооперативною власністю, мають бути під 
експлуатаційним контролером комунгоспів і 
працювати за єдиним затвердженим тарифом 

оплати за використану електроенергію.
2. Принципово недопустима здача енерго-

підприємств в оренду, кому б то не було.
3. Знайти кошти для відновлення електро-

станцій і довести їх потужність до воєнного 
рівня.

4. Справі електрифікації надається широка 
ініціатива і самодіяльність, як місцевим орга-
ном, так і населенню.

На початку 1922 року в адміністративно-
му центрі Подільської губернії  — Вінниці — 
створюється організація “Віненерго” “з метою 
якнайширшого розповсюдження ідей елек-
трифікації і будівництва електрооб’єктів по  
Подільській губернії”.

Основними  завданнями роботи товариства 
”Віненерго” стали, в першу чергу, будівництво 
малих ГЕС на ріці Буг та інших річках для елек-
трифікації сільського господарства, сприяння 
утворенню електрокооперативів по всій  гу-
бернії, надання їм кадрової та організаційно-
фінансової допомоги для розширення їх ді-
яльності. А губернська планова комісія отри-
мує вказівку про встановлення контролю над 
тарифом оплати за спожиту електроенергію 
сільським населенням: 30 коп. за лампу в 16 
свіч і 45 коп. за лампу в 25 свіч. 

Микола ШАФІНСЬКИЙ,
завідувач музею електроенергетики 

ПАТ «Хмельницькобленерго».

На фото з музейного архіву: млин у Купи-
ні Городоцького району, який свого часу ви-
користовувався і як джерело електроенергії; 
спорудження щоглової трансформаторної 
підстанції в Кам’янці-Подільському; такі дизе-
лі застосовувалися на тодішніх електростан-
ціях губернії.

           Електростанції

Потужність
Проскурів Деражня Меджибіж Красилів Летичів Ярмолинці

Силова установка(к.с.)
245 40 16 24 – –

Потужність (кВт)
180 20,5 10 10 10 20

ВІД РЕДАКЦІЇ
Два роки тому наша область відзначила ювілейну дату — 100-річчя електроенерге-

тики краю. Як свідчать документальні джерела, її історія розпочалася із будівництва 
перших міських електростанцій у тодішньому Проскурові та Кам’янці-Подільському. 
А що ж було далі? Як розвивалася галузь на зорі нової — радянської — держави? Про 
це, шановні читачі «Енергії», ви дізнаєтеся у серії публікацій завідувача музею електро-
енергетики ПАТ «Хмельницькобленерго» Миколи ШАФІНСЬКОГО.      

ЩЕ ЯК МЛИНИ 
З ТУРБІНАМИ БУЛИ…
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28 квітня — Всесвітній день охорони праці   Актуально

Одним із пріоритетних напрямків діяль-
ності ПАТ «Хмельницькобленерго» є охорона 
праці. Акцент, зокрема, робиться на профі-
лактиці виробничого травматизму працівни-
ків, а саме — на належній підготовці, навчанні 
та підвищенні кваліфікації працівників.

З цією метою в Товаристві успішно функ-
ціонує навчально-курсовий комбінат. У його 
розпорядженні — кабінети з охорони праці 
та матеріалознавства, з електротехніки та 
спецтехнології, а також кабінет практичного 
навчання з підстанційного обладнання і ре-
лейного захисту. 

В кожному із кабінетів є необхідні наочні 
посібники, макети, тренажери, а також екран-
ні засоби проведення навчання. В кабінеті 
практичних занять змонтовані діючі трена-
жери (приводи і вимикачі) для напрацюван-
ня навичок усунення простих дефектів при 
обслуговуванні підстанційного обладнання, 
а також для опанування методів безпечного 
виконання робіт.

Електромонтери з експлуатації розподіль-
чих мереж, електромонтери оперативно-ви-
їзних бригад проходять практичне навчання 
на тренажерах навчально-тренувального по-
лігону, напрацьовуючи навички з технології 
безпечного виконання робіт при обслугову-
ванні повітряних ліній електропередавання 
10 кВ, 0,4 кВ, а також з обслуговування спо-
живчих трансформаторних підстанцій 10/0,4 
кВ.

Викладачі з числа керівників та фахівців 
Товариства і майстри виробничого навчання 
розкривають для слухачів навчально-курсо-
вого комбінату основні вимоги законодав-
ства України про охорону праці, роль трудо-
вого колективу в забезпеченні безпеки праці, 
взаємозв’язок вимог правил та інструкцій з 
інтересами виробництва та особистими ін-
тересами працівника. 

На заняттях відпрацьовуються методи на-
дання першої допомоги потерпілим в разі 
нещасного випадку та правила поведінки у 
разі виникнення аварії, аналізуються обста-
вини та причини нещасних випадків, що мали 
місце в підрозділах Товариства. Слухачі озна-

й о м л ю ю т ь с я 
також із поряд-
ком викорис-
тання, збері-
гання та обліку 
колективних та 
індивідуальних 
засобів захисту 
в електроуста-
новках, вивча-
ють  плакати та 
знаки безпеки. 
Акцентується 
увага на без-
печних мето-
дах виконання 
в е р х о л а з н и х 

робіт та робіт на висоті, застосування драбин, 
монтерських кігтів, лазів, поясів, а також ви-
конання робіт із застосуванням вантажопідій-
мальних машин та кранів.

В ході такого навчання формуються висо-
кий професіоналізм, майстерність та розу-
міння того, що безпечна робота є позитивним 
фактором її продуктивності та економічного 
зростання Товариства. 

З огляду на інтенсивність професійної ді-
яльності, високу «ціну» помилкових дій, 
швидкий темп роботи, дефіцит часу, наяв-
ність високого рівня нервово-емоційного на-
пруження постає питання і про поси-
лення вимог до психофізіологічного 
стану працівників, які виконують ро-
боти підвищеної небезпеки. А стан 
психіки людини тісно пов’язаний з 
її фізичним самопочуттям. Не дарма 
єдність тіла і психічного стану відо-
бражена у відомому вислові: «У здо-
ровому тілі — здоровий дух». Отже, 
хороший фізичний стан працівників 
позитивно впливає на нормальний 
перебіг психічних процесів.

І справді чудово, що після лек-
ційних занять протягом восьмиго-
динного робочого часу працівники 

Товариства мають можливість змінити об-
становку, розслабитись, відпочити, серйоз-
но зайнятись собою, своїм здоров’ям у са-
наторії-профілакторії «Яблуневий сад» ПАТ 
«Хмельницькобленерго», що розташований 
за 25 км від Хмельницького — у Жилинцях 
Ярмолинецького району. Тут на працівників 
чекають комфортні номери, різноманітне та 
збалансоване харчування, басейн, більярд, 
тренажерна зала, кімната відпочинку. Обізна-
ний, досвідчений та турботливий медичний 
персонал санаторію-профілакторію приділяє 
максимальну увагу кожному відпочиваючому, 
а також індиві-
дуально підби-
рає комплекс 
профілак тич-
но-лікувальних 
процедур на 
основі санітар-
но-курортних 
карток.

Однією з пе-
реваг санато-
рію-профілак-
торію «Яблуне-
вий сад» є його 
багатопрофіль-
ність — тут 
здійснює тьс я 
профілактика та лікування захворювань опо-
рно-рухового апарату, органів дихання та 
травлення, захворювань нервової та серце-
во-судинної систем, ЛОР-органів.

В комплекс лікування входить:
— апаратна фізіотерапія — гальваніза-

ція, флюктуоризація, дарсонвалізація, УВЧ-
терапія, магнітотерапія, ультразвукова тера-
пія, світлолікування, аерозольтерапія, апарат 
для стимуляції зору;

— водолікування — лікувальні душі (душ 
Шарко, циркулярний душ, висхідний душ), 
ванни (контрастні, мінеральні, перлинні, 
трав’яні, гірчичні, хвойні);

— масаж — ручний та апаратний (Серагем, 
Релакс);

— лікувальна фізкультура;
— ультразвукове обстеження органів че-

ревної порожнини;
— консультація ЛОР-лікаря;
— грязеві аплікації.
Такий комплексний підхід та щоденна кро-

пітка систематична робота, в якій активну 
участь бере як роботодавець, так і найманий 
працівник, сприяють  на суттєвому знижен-
ню рівня виробничого травматизму серед 
працівників ПАТ «Хмельницькобленерго», а 
також зменшенню на 20 % протягом останніх 
трьох років показника тимчасової непрацез-
датності внаслідок загальних захворювань.

Ольга ШАФІНСЬКА,
провідний інженер служби охорони праці.

Фото Ростислава БАЛЕМИ 
і Андрія СОЛОНИЦЬКОГО.

Для забезпечення управління цивільним захис-
том при загрозі або виникненні надзвичайних ситу-
ацій створюється загальнодержавна, територіальні 
і об’єктові системи зв’язку і оповіщення.

Оповіщення про загрозу або виникнення над-
звичайних ситуацій полягає у своєчасному дове-
денні такої інформації до органів управління ци-
вільного захисту, сил цивільного захисту, суб’єктів 
господарювання та населення.

Головний спосіб оповіщення населення про дії 
при виникненні надзвичайних ситуацій — це пере-
дача повідомлення по мережі провідного мовлен-
ня (через квартирні і зовнішні гучномовці), а також 
через місцеві радіомовні станції і телебачення. Для 
привернення уваги населення в екстремальних ви-
падках перед передачею інформації включаються 
сирени, а також інші сигнальні засоби.

Запам’ятайте! Сирени і переривисті гудки ін-
ших сигнальних засобів означають сигнал ци-
вільного захисту «УВАГА ВСІМ!».

Почувши такий сигнал, негайно увімкніть гучно-
мовець, радіоприймач або телевізор і слухайте по-
відомлення управління (відділу) з питань цивільно-
го захисту населення області (міста або сільського 
району).

На кожний випадок надзвичайних ситуацій 
управлінням (відділом) з питань цивільного захис-
ту населення області (міста або сільського району) 
готуються приблизні варіанти повідомлень, які по-
тім, з урахуванням конкретних подій, корегуються.

Інформація передається протягом п’яти хвилин 
після подачі звукових сигналів (сирени, гудки і т.д.).

Повідомлення управління (відділу) з питань ци-
вільного захисту населення включає: місце і час 
виникнення надзвичайної ситуації; розміри та 
масштаби надзвичайної ситуації; час початку та 
тривалість дії факторів ураження; територія (райо-
ни, масиви, вулиці, будинки і т.д.), яка потрапляє в 
осередки (зони) ураження; порядок дій при над-
звичайних ситуаціях; інша інформація.

Варіанти повідомлень управління (відділу) з 
питань цивільного захисту населення:

У разі повітряної тривоги:
“УВАГА! Говорить управління (відділ) з питань 

цивільного захисту населення ... області (міста, ра-
йону)!

Громадяни! Повітряна тривога!
Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Ві-

зьміть засоби індивідуального захисту, документи, 
запас харчів та води. Попередьте сусідів і допомо-
жіть хворим та людям похилого віку вийти на ву-
лицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди 
(підвального приміщення) або заховайтеся на міс-
цевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Уважно 
слухайте повідомлення  управління (відділу) з пи-
тань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення ... області (міста, району)

Після повітряної тривоги:
«Увага! Говорить управління (відділ) з питань 

цивільного захисту населення ... області (міста, ра-
йону)!

Відбій повітряної тривоги! Усім повернутися до 
місць роботи або проживання. Допоможіть у цьо-
му хворим та людям похилого віку. Будьте готові 
до можливого повторного нападу противника. 
Завжди майте з собою засоби індивідуального за-
хисту.

Уважно слухайте повідомлення управління (від-
ділу) з питань цивільного захисту населення ... об-
ласті (міста, району).

Повідомлення будуть залежати від екстремаль-
них умов, розмірів, тривалості та масштабів можли-
вих наслідків надзвичайних ситуацій, ступеню не-
безпеки факторів ураження для населення області 

(міста, району) та стану рятувальних і невідкладних 
аварійних відновлювальних робіт.

Кожний громадянин повинен знати телефони 
органу управління з питань цивільного захисту на-
селення і аварійно-рятувальних сил району (міста 
обласного значення).

Громадянин, який знаходиться на роботі, пови-
нен виконувати всі розпорядження начальника 
цивільного захисту і штабу цивільного захисту  
суб’єкта господарської діяльності, а при знахо-
дженні вдома:

— тримати вдома постійно включеними радіо-
приймачі, телевізори для того, щоб слухати роз-
порядження і вказівки органів виконавчої влади, 
управлінь (відділів) з питань цивільного захисту 
населення;

— привести в готовність індивідуальні засоби 
захисту органів дихання і шкіри, при їх відсутнос-
ті приготувати найпростіші засоби (повсякденний 
одяг, взуття, ватно-марлеві пов’язки, плівку тощо);

— постійно тримати при собі засоби індивіду-
ального захисту;

— підготувати аптечку АІ-2 або її аналоги, при 
їх відсутності автомобільну або домашню аптечку, 
перев’язувальний бинт, вату, марлю, протихімічний 
пакет, антибіотики, засоби профілактики проти ін-
фекції;

— провести у квартирі (домі) протипожежні про-
філактичні заходи, підвищити захисні властивості 
квартири (дому) від радіоактивних речовин (про-
вести додаткову герметизацію);

— захистити продукти харчування і воду від ра-
діоактивного та хімічного зараження (покласти їх 
в холодильник, завернути в пергамент, плівку, це-
лофан та пакети), використати герметичний посуд 
(термоси, банки, бідони, каністри тощо);

— знати (уточнити) місце найближчого сховища 
або укриття, де можна укритися. При їх відсутності 
приступити до пристосування під укриття підвалу 
(погребу) і до будівництва укриття найпростішого 
типу;

— при оголошенні відселення (евакуації) швид-
ко підготуватися до неї (уточнити при необхідності 
місце збірного евакуаційного пункту).

Якщо сигнал застав вас в транспорті, громад-
ському місці (магазині, театрі, на ринку тощо), 
необхідно уважно і спокійно вислухати вказівки ад-
міністрації про те, де поблизу знаходиться  схови-
ще (укриття) і як найшвидше добратися і укритися в 
них, якщо є час, то якнайшвидше добратися додому 
і діяти у відповідності з отриманими вказівками.

Якщо сигнал застав ваших дітей у школі, ди-
тячому саду тощо, необхідно негайно забрати їх 
додому і діяти у відповідності до отриманих роз-
поряджень органів управління у сфері цивільного 
захисту.

СИГНАЛИ ОПОВІЩЕННЯ
Оповіщення на воєнний час про загрозу застосу-

вання противником зброї масового ураження або 
виникнення надзвичайної ситуації здійснюється за 
сигналами:

Ракетна і авіаційна небезпека — 
ПОВІТРЯНА ТРИВОГА;
Радіаційне зараження — 
РАДІАЦІЙНЕ ЗАРАЖЕННЯ;
Хімічне зараження — 
ХІМІЧНЕ ЗАРАЖЕННЯ;
Біологічне зараження — 
БІОЛОГІЧНЕ ЗАРАЖЕННЯ.

Штаб ЦО 
ПАТ «Хмельницькобленерго». 

З настанням теплої погоди 
люди частіше почали відвід-
увати власні дачні масиви, 
почастішали походи до лісу, 
щоб відпочити від напружених 
буднів. Але через нехтування 
правилами пожежної безпеки, 
через необережність людей 
нерідко виникають пожежі 
саме на відкритих територіях 
власних домоволодінь, у лісо-
вих масивах та степових зонах.

Нерідко такі пожежі призво-
дять до пожеж розташованих 
поруч будівель, відключень ліній електропередачі 
надвисокої напруги, а також пожеж лісових наса-
джень та торфовищ, у зв’язку з чим держава зазнає 
значних матеріальних та екологічних збитків.

У зв’язку з цим ПАТ «Хмельницькобленерго» 
звертається до всіх працівників та своїх споживачів 
із суворим застереженням:

Шановні громадяни! Будьте дуже обережними 
з вогнем у межах будь-якої природної території. 
Щоб ваша необережність не стала причиною лі-
сової пожежі, ніколи не підпалюйте суху траву на 
галявинах у лісі. Якщо ви побачите, що це роблять 
інші, — зупиніть їх і поясніть, чим небезпечне спа-
лювання трави.

За необхідності розведення багаття на природі 
місце під нього в радіусі одного метра очистіть від 

сухої трави та листя та обля-
муйте очищеним  шаром грун-
ту навколо. Перед тим як піти, 
залийте багаття водою. Після 
цього розгребіть золу і переко-
найтеся, що під нею не збере-
глося тліючих вуглин. Не йдіть 
від залитого багаття, поки від 
нього йде дим або пара. Про 
те, чим заливати багаття, по-
дбайте заздалегідь. Ніколи не 
кидайте непогашені сірники 
або цигарки. Пояснюйте дру-
зям і знайомим, що їхня необе-

режність може стати причиною пожежі.
Якщо ж ви помітили пожежу, що починається 

(наприклад, невелике загоряння трави або тліючу 
лісову підстилку від покинутого кимось багаття), 
намагайтеся загасити його самі. Іноді досить про-
сто затоптати полум’я. Щоправда, треба почекати 
і переконатися, що трава або підстилка справді не 
жевріють, інакше вогонь може з’явитися знову.

Якщо пожежа досить сильна і ви не можете за-
гасити її самотужки, — якнайшвидше сповістіть 
тих, хто повинен цим займатися. Зателефонуйте до 
служби порятунку за телефоном «101», повідомте 
про загоряння і його координати. 

Спільними зусиллями збережімо природу!
Служба охорони навколишнього 
середовища і пожежної безпеки.

ПІСЛЯ ЛЕКЦІЙ — У… БАСЕЙН

ЩОБ ВІДПОЧИНОК НА ПРИРОДІ БУВ ПОЖЕЖОБЕЗПЕЧНИМ… 

УВАГА! ЦЕ ПОВИННІ ЗНАТИ ВСІ
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В експозиційній частині Сервісного центру ПАТ «Хмельницько-
бленерго» триває виставка плакатних полотен хмельничанина 
Володимира Карвасарного — відомого художника-графіка, жи-
вописця і дизайнера. 

Відкриття виставки викликало жвавий інтерес у місцевих журналіс-
тів, творчих побратимів художника, а також у керівництва та працівни-
ків головного сервісного закладу Компанії. Тепло привітав Володими-

ра Івановича з цією подією та ще й 
із його недавнім 65-річним ювілеєм 
генеральний директор ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» Олександр Леоні-
дович Шпак, котрий віддавна цінує 
творчість цього самобутнього мит-
ця.

Володимир Карвасарний — член 
Національної спілки художників 
України з 1985 року, лауреат міської 
премій ім. Б. Хмельницького (1998) 
та ім. В. Розвадовського (2004 р.), ба-
гаторазовий лауреат і переможець 
престижних художніх конкурсів 
міжнародного рівня.  Його роботи 
прикрашають музеї багатьох країн 
Європи.

Представлені ж на виставці пла-
кати — доробок художника за три-
валий період часу, що дає глядачеві 

можливість скласти уявлення про творчий стиль В. Карвасарного. У 
своєму плакатному мистецтві він торкається важливих соціальних 
проблем, закликає людей замислитися і зробити висновки. Для реа-
лізації своїх ідей митець застосовує лаконічний мінімум технік та зо-
бражувальних елементів — переважно гуаш та олівець, червоний, 
чорний та білий кольори.

Ростислав БАЛЕМА.
Фото  автора.

У переддень Великодніх свят Хмельницький обласний худож-
ній музей за сприяння Подільського товариства ім. Г. Сковороди 
репрезентував твори релігійного мистецтва з колекції хмельни-
чанина Олександра Чернова.

Більшість із представлених в експозиції ікон побутувала на території 
Поділля у ХIX — на початку XX століття. Їх авторами були або сільські 
іконописці — «богомази», або майстри-цеховики, кустарі і ремісники, 
які працювали в іконописних майстернях губернських чи повітових 

міст. Вони малювали 
переважно не для цер-
ков, а на замовлення 
й на продаж, їх покуп-
цями були селяни та 
мешканці провінцій-
них містечок.

На відкритті вистав-
ки побувало чимало 
знаних на Поділлі ху-
дожників, представ-
ників громадськості. 
Особливий інтерес до 
народних ікон виявили й представники ПАТ «Хмельницькобленер-
го». Генеральний директор Товариства Олександр Шпак, привітавши 
Олександра Чернова з відкриттям виставки та висловивши йому щиру 
подяку за самовіддану подвижницьку роботу зі збереження націо-
нального культурного надбання, запропонував виставити народні іко-
ни і в Сервісному центрі Компанії. Адже там щодня буває кілька тисяч 
відвідувачів, які також зможуть ознайомитися з цими прекрасними 
зразками народного іконопису. Олександр Чернов із задоволенням 
прийняв пропозицію.

Павло ХОРОШЕНЮК.

Фото автора
і Миколи ШАФІНСЬКОГО.

Участь узяли 5 команд. 
Вони представляли ВІП-
регіон, другий і третій регіо-
ни. З невідомих причину зма-
ганні не взяла участь сильна 
команда третього регіону. Її 
відомі гравці Толян Синиця 
та Васько Товстопузенко, які 
реально могли претендувати 
на перемогу, чи то проігно-
рували чемпіонат, чи вияви-
лися напередодні не в кра-
щій спортивній формі.

Втім, це не применшило 
значимість спортивного свя-
та. Господарі, а це четвертий 
регіон, який виставив аж три 
команди, створили всі умови, 
аби учасники могли проде-
монструвати свою майстер-
ність. Навіть традиційний 
стіл замінили на новий білий. 
Однак доміношники виявили 
завидну консервативність і 
вирішили грати за старим по-
тертим столом.

ВІП-регіон представляли 

Ладзьо Щербет та Русік Ста-
сюня, другий регіон Саньо 
Чорноус і Саньо Варта, ко-
трий виступав, як мовиться, 
за наших і ваших — за дру-
гий і четвертий регіони. Ну і 
господарі з четвертого регі-
ону — Ладьзо Нишка і Валик 
Степко, Шеф Павучок, Гарик 
Щука, той же Саньо Варта і 
Світулик. 

Гра була безкомпромісною. 
Гучно реагували на кожен 
вдалий і, чого гріха таїти, не-
вдалий хід Ладзьо Щербет і 
Саньо Варта. Незворушними, 
принаймні зовні, залишалися 
Ладзьо Нишка, Русік Стасюня. 
Але гра є гра: хтось перема-
гає, хтось програє.

Все-таки відчувалася ве-
лика зіграність команди ВІП-
регіону. Тут давалися взнаки 
і маленькі хитрощі — десь 
моргнути, кивнути, носом 
шмигнути. А це все натяк на 
той чи інший камінь, хід. І як 

результат — виграш за ви-
грашем. Гідний опір їм чинив 
Саньо Варта то в парі зі Світи-
ком, то з Чорноусом.

Але верх брав досвід у по-
єднанні з молодістю. Шеф Па-
вучок і Гарик Щука упевнено 
долали спротив решти. У під-
сумку вони й вийшли в пере-
можці. Втім, ніхто не вважав 
себе переможеним, — бо обі-
дній час пройшов непомітно 
і всі від гри отримали велике 
задоволення. 

Я. ПІХОРЧИК, 
спортивний оглядач.

Скриньки, 
полички, торшери, 
вази, фоторамки… 

І не перелічити 
дивовижних 

витворів 
Володимира 

КОСТЮКА
(на фото). 

Не можливо не 
подивуватися цьо-
му витонченому фа-
нерному мереживу, 
дбайливо «сплете-
ному» звичайним 
лобзиком зі звичай-
ної фанери.

В. Костюк — пенсі-
онер Летичівського РЕМ. З 1972 року чотирнадцять літ працював старшим інспектором ОДГ, 
потім дванадцять — майстром лінійної бригади РЕМ з експлуатації та капремонту розподіль-
чих мереж. 

Нині ж він із гордістю і вдячністю долі згадує свій трудовий шлях. І, як бачимо, не сидить без 
діла. До речі, крім вирізання лобзиком, тішить рідних та близьких ще й власними віршованими 
рядками.

Б. РОСТЕНКО.

ЦИВІЛІЗОВАНА УТИЛІЗАЦІЯ
ПАТ «Хмельницькобленерго» у 2014 році 

підтримує екологічний проект «Збір бата-
рейок» та проводить серед працівників 
Товариства і споживачів електроенергії 
акцію зі збору відпрацьованих  батарейок.

Шкоду батарейок для навколишнього се-
редовища не можна недооцінювати. Вони 
містять важкі метали (цинк, марганець, нікель 
та ін. ), які навіть в незначній кількості здатні 
завдати шкоди довкіллю. Так, потрапивши 
в землю, лише одна пальчикова батарейка 
здатна забруднити 400 л води і 20 кв. м  грунту. 

Тож у рамках екологічної ініціативи «Збір 
батарейок» у відокремлених структурних під-
розділах Компанії по всій області встановлені 
спеціальні пластикові контейнери для збору 
батарейок. Цим ми вкотре підтверджуємо, 
що захист навколишнього середовища і збе-
реження планети для майбутніх поколінь — 
важлива складова корпоративної політики 
ПАТ «Хмельницькобленерго». 

Людмила ПРОКОПЧУК,
інженер служби охорони 

навколишнього середовища 
і пожежної безпеки.

ЕНЕРГЕТИКИ НАВОДЯТЬ 
ЧИСТОТУ І ЛАД

Весна традиційно спонукає хмельниць-
ких енергетиків до приємних клопотів. 

У ці теплі дні в усіх структурних підрозділах 
ПАТ «Хмельницькобленерго» відбувається 
активне прибирання територій. 

Ось і працівники відділів та служб апара-
ту управління Товариства, як кажуть, навели 
блиск і на власному подвір’ї, і на прилеглих 
вуличках: видалили суху рослинність, замели, 
а потім дружно зібрали і вивезли все сміття. 
Тепер і працюватиметься приємніше!..

Р. БАЛЕМА
Фото автора.

Вернісажі

ВИСТАВКА ГОСТРОСОЦІАЛЬНОГО ПЛАКАТА У СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРІ 

НАРОДНОЇ ІКОНИ СВІТ ПРЕКРАСНИЙ

ФАНЕРНЕ МЕРЕЖИВО 
ВОЛОДИМИРА КОСТЮКА

ЗМАГАЛИСЯ ДОМІНОШНИКИ…
Творчість Спорт

1 квітня відбувся відкритий чемпіонат з доміно Північного регіону


