
Газета ПАТ “Хмельницькобленерго” • № 6 (203), червень 2014 року

ЯКЩО МИ ЙДЕМО 
У ЄВРОПУ...  

Нотатки з прес-конференції

...А ЗЛІСНИХ НЕПЛАТНИКІІВ
 І «КУЛІБІНИХ» У ЄВРОПІ 

НЕ ЧЕКАЮТЬ
Передусім О. Шпак поінформував журналістів 

про позитивні результати діяльності ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» у нинішньому році: «Компанія з 
честю виконує свою місію — забезпечення безпе-
ребійного надійного енергопостачання — незва-
жаючи на жодні умови». Він зазначив, що обсяги 
передачі електроенергії не зменшуються. Компанія 
повністю розраховується з енергоринком, навіть 
попри те, що далеко не всі споживачі сплачують за 
використану електроенергію вчасно і сповна. 

Взяти б традиційні проблеми з водоканалами: 
за минулий рік вони заборгували енергетикам об-
ласті 12 мільйонів гривень. А приріст сумарного 
боргу споживачів перед Компанією за 5 місяців 
цього року вже перевищує 10 мільйонів гривень. 
На жаль, дехто продовжує ігнорувати прописну іс-
тину: світло в оселях — це заслуга і шахтарів, пра-
цівників електростанцій, магістральних електроме-
реж, тож вчасна сплата за отримане благо є не лише 
обов’язком, але й виявом поваги до всіх енергети-
ків України.   

 Відповідальним моментом, своєрідним тестом 
для ПАТ «Хмельницькобленерго» були недавні пре-
зидентські вибори у нашій країні. Очільник Компа-
нії повідомив журналістам, що  обласні енергетики 
доклали чимало зусиль, аби забезпечити надійне 
енергопостачання на кожній виборчій дільниці.

Детально повідав Олександр Леонідович про 
складові технічної та наукової політики Компанії. 
Вона, як відомо, спрямована на якісне і повне задо-
волення потреб споживачів в електричній енергії, 
зниження технологічних витрат електричної енер-
гії на її передачу, модернізацію електромереж, під-
тримання безпечних і здорових умов праці енерге-
тиків. 

Триває улаштування блискавкозахисту електро-
мереж та технологічного обладнання Компанії. 
Завдяки цій важливій роботі упродовж весни та 
початку літа нинішнього року не зафіксовано жод-
ного випадку їх пошкоджень через грозові явища. 
А ось із деревними насадженнями в охоронних зо-
нах ЛЕП — гірше. Вони нерідко стають причиною 
обривів проводів, а отже — вимушених перерв у 
енергопостачанні. О. Шпак розповів про досвід за-

рубіжних країн, де у питанні «добросусідства» між 
енергетичною інфраструктурою і природою до-
тримуються принципів безпечності та економічної 
доцільності. І висловив сподівання, що в Україні пе-
рехід на європейські стандарти теж має неодмінно 
врахувати цю актуальну, а для енергетиків навіть 
болючу проблематику.

Говорячи про «європейськість», якої прагне 
прогресивна частина нашого суспільства, він не 
оминув увагою такого ганебного явища, як  крадіж-
ки електроенергії. Втручання в облік, несанкціоно-
вані доступи до мереж, що їх застосовують сучасні 
«кулібіни», додають енергетикам клопотів. «Ми ви-
мушені реагувати на це, застосовувати методи про-
тидії, — сказав О. Шпак, — Хоча інколи важко буває 
довести факт крадіжки електроенергії. Але вияв-
ляємо, стягуємо кошти…» Олександр Леонідович 
зауважив на тому, що не обліковане використання 
електроенергії є злочинним і неприпустимим, — 
«якщо ми йдемо до Європи». Адже кошти, украдені 
спритниками, могли б бути вкладені в розвиток ме-
реж, себто — у спільне благо споживачів... 

ПРО НЕТІШИНСЬКИЙ 
«ПАРИЖ» І НЕ ТІЛЬКИ

Взагалі, тема європейського вибору, європей-
ського вектора розвитку червоною ниткою про-
ходила крізь усю прес-конференцію генерального 
директора ПАТ «Хмельницькобленерго». Так, саме 
у цьому контексті він розповів про самонесучий 
ізольований провід — міцний, безпечний, атмос-
феростійкий, — який широко застосовується у 
практиці Компанії. Навів приклад: на вулиці Купріна 
у Хмельницькому, де в чотири ряди стояли опори з 
цілими «букетами» проводів, нині — лише два ряди 
тролейбусних опор. А «букети» замінили чотирьох-
жильний СІП і кабель, що живить зовнішнє освіт-
лення. «Це вже європейський рівень електричних 
мереж», — зазначив Олександр Леонідович. — Або 
погляньте на вулицю Грушевського, де теж замість 
колишнього павутиння з проводів протягнуто кіль-
ка СІПів. Те саме — в Гречанах, на Лезневому та й в 
усіх наших районах електромереж…»

Ще одна європозиція Компанії, на якій акценту-
вав О. Шпак, — її участь в улаштуванні на теренах 
краю зовнішнього освітлення. Завдяки взаємодії 
обласних енергетиків з територіальними громада-
ми вже можна пізньої пори пройтися освітленими 

вулицями в тих населених пунктах, де за часів «вла-
ди рад» про це й не мріяли. Є розуміння і співпраця 
з владою та керівниками територіальних громад у 
Ярмолинецькому, Дунаєвецькому, Красилівському, 
Кам’янець-Подільському, Летичівському, Дераж-
нянському, Волочиському, Новоушицькому райо-
нах — там найбільші обсяги робіт із зовнішнього 
освітлення. Крім того, є передовий досвід допо-
моги в улаштуванні ефективного освітлення тери-
торій підприємств, як-от на Кам’янці-Подільському 
підприємстві «Спецтранс».  

Олександр Леонідович розповів також про мо-
дернізацію розподільчих електромереж у садибній 
частині міста енергетиків Нетішина, яка дозволила 
максимізувати застосування електроенергії в побу-
ті. «Там сьогодні світло — як у Парижі!» — мовив він 
про справді європейський рівень тамтешнього ву-
личного освітлення. І резюмував: «Таким чином ми 
піднімаємо соціальну функцію енергетики».

Чималу частку своєї розповіді про сьогодення 
Компанії генеральний директор присвятив підви-
щенню технічного рівня її ремонтно-виробничих 
баз, зменшенню витрат на ремонт за рахунок «точ-
кового» ремонту в проблемних місцях електроме-
реж, забезпеченості підрозділів технікою та засоба-
ми малої механізації. Стисло пояснив журналістам 
функціонування тепловізорів, приладів для ранньої 
діагностики високовольтної ізоляції, новопридба-
ної установки для регенерації трансформаторного 
масла. 

Повідав він і про власну виробничу діяльність 
Компанії, зокрема про унікальні пересувні пові-
рочні лабораторії,  європейська сертифікація яких 
проводиться наразі, а також про нові мобільні ла-
бораторії для аудиту розподільчих електромереж. 

КОЛИ «СТОВПОФІКАЦІЯ» — 
НЕ САМОЦІЛЬ...

У питаннях вибору пріоритетів О. Шпак міркує 
стратегічно: «Ми не можемо стояти на місці, займа-
тися лише, даруйте, «стовпофікацією»... Ми розви-
ваємо інфраструктуру, створюємо гідні умови для 
споживача. Рівень наших сервісних центрів вже не 
викликає подиву у колег із Європи, — бо це євро-
пейський рівень». 

Дізналися працівники мас-медіа й про розвиток 
оптоволоконної системи зв’язку Компанії, завдяки 
якій і відбувалася ця відеопрес-конференція. «На-

віть зв’язківці дивуються рівню нашого зв’язку, — з 
приємністю зазначив Олександр Леонідович. — Ми 
— єдина з енергопостачальних компаній в Україні, 
яка має відеоконференцзв’язок!» А ще ж вона має 
корпоративний зв’язок, модернову комп’ютерну 
мережу, автоматизовану систему комерційного об-
ліку електроенергії, зрештою, новостворений Кол-
центр... Звідси й ефект: «Порівняно з попередніми 
роками, коли ми цього не мали і були страшенно 
«неповороткі», нині розвиток систем управління 
дає можливість досягати показників, які раніше 
були недоступними».

Отож не дивно, що у ПАТ «Хмельницькобленер-
го», що сповідує відкритість, публічність діяльності, 
склалася тісна співпраця з європейськими ком-
паніями — німецькими, чеськими, польськими, 
словацькими... Щойно намітилася — з греками. І 
це, каже О. Шпак, лише початок: «Країна на порозі 
інвестиційного буму. Але гроші дають тому, хто має 
готові інвестпроекти і бізнес-плани. Є ряд програм 
затверджених галузевими міністерством і Урядом. 
Створені робочі групи, які працюють над підготов-
кою інвестпроектів і бізнес-планів в форматі Світо-
вого банку, — з розрахунку бути в числі перших, 
хто отримає доступ до цих фінансових ресурсів». 

Багатьом журналістам цікаво було дізнатися про 
перспективи приватизації ПАТ «Хмельницькобле-
нерго», вже неодноразово анонсованої на держав-
ному рівні. З цього приводу генеральний директор 
сказав: «Будемо чекати і надіятись, що до нас при-
йде ефективний власник, прийде з пропозиціями 
і новими інвестиціями. Особисто я — прихильник 
того, щоб, оскільки наша країна взяла курс на Євро-
пу, відкрити ринок приватизації для європейських 
інвесторів, європейських компаній... Від цього ви-
грав би в першу чергу споживач».  

Окрім суто виробничих питань, О. Шпак відпо-
вів і на ті, що стосуються  розвитку фізкультури і 
спорту, оздоровлення у Товаристві. Розповів про, 
сказати б, об’єкти гордості обласних енергетиків 
— санаторій-профілакторій ЛОК «Яблуневий сад», 
ДОМ «Джерельце», а також про фізкультурно-спор-
тивних рух у кожному структурному підрозділі, 
щорічну участь працівників Компанії  у галузевих 
спартакіадах. Повідомив про будівництво на тери-
торії ЛОК сучасного стадіону. Теж, до речі, — справ-
ді європейського зразка...

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора. 

Енергетика України — одна зі стратегічних галузей її економіки — постала перед не-
сподіваними викликами і випробуваннями. Фактори, сказати б, зашкальної напруги у 
цій галузі — останні події на сході нашої держави, газовий шантаж із боку північного 
сусіда…

Тож цілком зрозумілим був жвавий інтерес журналістів до недавньої прес-конференції 
на тему «Основні напрямки діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго» в 2014 році», що 
її дав генеральний директор Компанії, депутат обласної ради Олександр Шпак у залі 
відеоконференцзв’язку Хмельницького Сервісного центру. Чим живе нині одна з про-
відних енергопостачальних компаній України і які перспективи перед собою окреслює? 
— про це у режимі  прямого спілкування з О. Шпаком дізнавалися працівники всеукраїн-
ських та обласних мас-медіа, а також журналісти, котрі перебували в аналогічних залах 
Дунаєвецького, Летичівського, Кам’янець-Подільського міського, Шепетівського, Чеме-
ровецького РЕМ. 

До речі, скориставшись нагодою, генеральний директор привітав усіх служителів пера 
і мікрофона з професійним святом — Днем журналіста, побажав їм натхнення і успіхів.

Шановні  подоляни, колеги, ветерани енергетики!
Від імені колективу енергопостачальної компанії 

«Хмельницькобленерго» та від мене особисто прийміть 
найщиріші вітання з Днем Конституції України!

Наша Конституція є гарантом державності, демокра-
тії, незалежності та соборності країни, створення на-
лежних умов  для  самореалізації кожної  людини, за-
хисту  її  прав і свободи,  життя і здоров’я, честі  й гіднос-
ті,  недоторканості та безпеки.

Нехай  свято демократії,  незламна  віра  у  краще  май-
бутнє,  злагода  і  взаєморозуміння сприяють підвищен-

ню добробуту та зростанню нашої незалежної демокра-
тичної держави.       

Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, нових  досяг-
нень та  здобутків, впевненості у своїх силах, миру і зла-
годи, світла  й  тепла, достатку  в  кожній  оселі  та  про-
цвітання  рідної  України!   

З  найкращими побажаннями,
Олександр ШПАК, 

генеральний директор 
ПАТ «Хмельницькобленерго»,    

депутат обласної ради.  
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Мовою цифр

ХТО ВИМПЕЛ НЕСЕ, 
А ХТО — ЗАДНІХ ПАСЕ 

Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за 5 місяців 2014 року

Віктор МАКСИМЕць,
начальник відділу оперативної інформації та звітності.

Новації

Досвід

Назва РЕМ Енергозбутова 
діяльність

Експлуатація 
електромереж

Охорона 
праці

Загальний 
рейтинг

ВІНЬКІВЦІ 10 10 1 8
ГОРОДОК 18 5 13 17
ДЕРАЖНЯ 9 12 1 9
ДУНАЇВЦІ 1 2 1 1
м. КАМ.-ПОДІЛЬСЬКИЙ 22 12 1 21
КАМ.-ПОДІЛЬСЬК. р-н 7 7 13 4
НОВА УШИЦЯ 12 12 1 10
м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 19 12 1 19
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ р-н 3 11 22 22
ЧЕМЕРІВЦІ 13 12 20 12
ЯРМОЛИНЦІ 11 1 1 5
БІЛОГІР’Я 20 7 1 18
ВОЛОЧИСЬК 2 2 1 2
ІЗЯСЛАВ 16 7 1 11
КРАСИЛІВ 13 12 19 15
ЛЕТИЧІВ 5 4 1 3
ПОЛОННЕ 4 12 21 16
СЛАВУТА 17 6 1 14
СТАРОКОСТЯНТИНІВ 6 12 13 7
СТАРА СИНЯВА 8 12 13 6
ТЕОФІПОЛЬ 15 12 13 13
ШЕПЕТІВКА 21 12 13 20

Волочиський район електромереж — один 
із найкрупніших структурних підрозділів ПАТ 
«Хмельницькобленерго» — наразі обслу-
говує близько 23-х тисяч побутових та 850 
юридичних споживачів електричної енергії. 
За рік вони використовують в середньому 70 
мільйонів кВт.год  електроенергії. Про те, аби 
клієнти сповна і вчасно сплачували за отри-
мане благо, у Волочиському РЕМ дбає відділ  
маркетингу та збуту електричної енергії.    

 Чимало фахівців відділу, які спеціалізують-
ся на роботі з юридичними, побутовими спо-
живачами, бюджетним сектором споживання 
електроенергії, ретельно відстежують кожен 
використаний кіловат, намагаються знайти 
взаєморозуміння з кожним клієнтом. Як ре-
зультат — Волочиський РЕМ посів друге міс-
це у загальному рейтингу підрозділів Товари-
ства за підсумками п’яти місяців нинішнього 
року. Заступник директора РЕМ з маркетингу 
та збуту електроенергії Тарас Грех (на фото)

високу успішність роботи підрозділу пояснює 
його злагодженістю та сумлінним ставленням 
до своїх обов’язків кожного працівника.

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.

У Меджибіжському центрі централі-
зованого ремонту введено в дію уста-
новки вакуумної регенерації та сушки 
трансформаторного масла. З новітніми 
придбаннями хмельницьких енергети-
ків ознайомилися й колеги з інших об-
ленерго.

Придбання хмельницьких енергети-
ків зацікавило й фахівців «Житомиро-
бленерго», «Волиньобленерго», «Рів-
необленерго», Хмельницької атомної 
станції. Тож вони  прибули в Меджибіж-
ський центр централізованого ремонту, 
де саме розпочалася експлуатація уста-
новок, аби побачити їх у дії. Пояснення 
давали як розробники з ТОВ «Завод 
Укрбудмаш», так і господарі — директо-
ра департаменту розподільчих мереж 
Олександр Мухи та начальник Меджи-
біжського ЦЦР Віктор Нечай.

Фахівці доволі прискіпливо розпитува-
ли конструктора заводу Євгена Федорчен-
ка про роботу установок, їх технічні харак-
теристики. Найбільш недовірливі ледь не 

на смак готові були спробувати очищене 
масло. Довелося це продемонструвати 
Олександру Мусі. Повірили… Найбіль-
шу ж зацікавленість проявив начальник 
служби розподільчих мереж ПАТ ЕК «Жи-
томиробленерго» Іван Комар. Взагалі жи-
томирські колеги висловили готовність 

запозичити досвід 
хмельничан.

Гості залишилися 
задоволеними не 
тільки побаченим і 
почутим щодо но-
вих установок, але 
й від ознайомлен-
ня з роботою ЦЦР 
і Меджибіжського 
сервісного пункту. 
Як сказав директор 
з технічних питань 
ПАТ «Волиньобле-
нерго» Володимир 
Перчук, він багато 

чого занотував собі у блокнот і перекона-
ний: такий обмін досвідом необхідно прак-
тикувати частіше.

Павло ХОРОШЕНЮК.
Фото автора.

КОЛЕГИ З ІНШИХ ОБЛЕНЕРГО 
ЗАцІКАВИЛИСЯ…

ЕНЕРГОЗБУТ ЯК ОСНОВА УСПІХУ

Наші новини

У Національній академії Державної при-
кордонної служби України ім. Б. Хмель-
ницького за участі перших осіб області, ке-
рівників  підприємств, установ та органі-
зацій відбулися урочисті заходи з нагоди 
Дня прикордонника та вшанування персо-
налу, який виконував завдання з оборони 
Державного кордону України. 

У вступному слові ректор академії  Валерій 
Райко  щиро подякував усім керівникам, які 
організували допомогу прикордонникам у 
перші ж дні загрози вторгнення агресора на 
територію нашої держави. Серед них і — ге-
неральний директор ПАТ «Хмельницькобле-
нерго» Олександр Шпак. І не випадково. Адже 

одностайне перерахування обласними енер-
гетиками одноденного заробітку на потреби 
української армії дозволило в стислі термі-
ни придбати електрогенератори, необхідне 
речове майно для належного проходження 
служби курсантами третього-четвертого 
курсів академії, відправленими на «гарячий» 
Схід. Крім того, Компанія сприяла власним 
транспортом для доправлення військових до 
місця дислокації. 

Тож генеральний директор ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» Олександр Шпак отримав 
Почесну грамоту Національної академії ДПС 
України ім. Б. Хмельницького за співпрацю та 
надання допомоги.

ВІДЗНАКА ЗА ДОПОМОГУ ЗАХИСНИКАМ 
ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

У Хмельницькому університеті управ-
ління і права відбувся семінар «Доступ то-
варів вітчизняного виробництва до ринку 
ЄС. Технічні вимоги до продукції, яка екс-
портується на ринок ЄС». Організаторами 
заходу стали Міністерство економічного роз-
витку і торгівлі України, Міністерство аграр-
ної політики України, Проект ЄС «Додаткові 
заходи щодо виконання Програми підтримки 
галузевої політики «Сприяння взаємній тор-
гівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у 
торгівлі між Україною та Європейським Сою-
зом» та Хмельницька облдержадміністрація.

Участь у семінарі взяли представники біз-
нес-спільноти Хмельниччини, Хмельницької 
торгово-промислової палати, Хмельницьк-
стандартметрології, підприємств та організа-

цій краю. ПАТ «Хмельницькобленерго» пред-
ставляли заступник генерального директора 
— директор з матеріально-технічного поста-
чання та капітального будівництва Олександр 
Пирожок, заступник директора з науково-
технічної інформації Дирекції з розвитку 
управління та ІТ Аркадій Хоптяр, начальник 
науково-виробничої лабораторії Олександр 
Мержук.

В ході семінару його учасникам було 
роз’яснено умови преференційного режиму 
для України, особливості роботи на принци-
пах вільної торгівлі між Україною та ЄС. Зо-
крема, проінформовано про зміни, які відбу-
дуться, перспективи торгівлі, а також розкри-
то основні положення Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС, напрями їх імплементації.

ЯК ПОТРАПИТИ НА РИНОК ЄС?

У забезпечення виборчого процесу свій 
внесок зробили й обласні енергетики. 
Вони доклали чимало зусиль, аби забезпечи-
ти надійне енергопостачання на кожній ви-
борчій дільниці. У день виборів, у ніч підра-
хунку голосів в усіх районах електромереж, 
у Товаристві загалом чергували оперативні 
бригади, готові за лічені хвилини відновити 
енергопостачання там, де це було б потрібно.

Як поінформував заступник генерального 
директора — головний інженер ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» Анатолій Степанюк, у ці дні 
жодного зриву в енергозабезпеченні вибор-
чих дільниць не було. На його переконання, 
далася взнаки велика підготовча робота.

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».

ЕНЕРГЕТИКИ НЕ ПІДВЕЛИ

Відбулася ХХІ спартакіада обласної ор-
ганізації профспілки працівників енерге-
тики та електротехнічної промисловості. 

За традицією відкриття спартакіади про-
йшло на стадіоні «Поділля». Спортсменів при-
вітали профспілкові діячі Олег Сковородніков 
та Людмила Вільчинська, заступник генераль-
ного директора — директор з управління 
персоналом і соціальних питань ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» Сергій Гречко. Голова об-
ласної організації фізкультурно-спортивного 
товариства «Україна» Ігор Яворський, депутат 
Хмельницької міської ради Богдан Михняк.

Загалом у спартакіаді взяло участь по-
над 300 спортсменів, які представляли різні 
структурні підрозділи ПАТ «Хмельницько-
бленерго» та ПАТ «Укрелектроапарат». Вони 
демонстрували свою вправність у семи видах 

спорту — перетягування канату, армреслінгу, 
волейболу, міні-футболу, шахах, більярді. 

Найшвидкоплинніше і найбільш емоційно 
пройшло змагання з перетягування канату. 
Тут змагалися 12 команд. І уже не перший рік 
ніхто не може здолати силачів з Летичівсько-
го РЕМ. Вони і зайняли перше місце. На друго-
му — команда Хмельницького міського РЕМ, 
на третьому — славутчани.

Бурхливі пристрасті вирували і на футболь-
ному, волейбольному майданчиках. Та й на 
баскетбольному, де суперничали сильні мужі 
в армреслінгу.

А підсумок виявився таким: у загальноко-
мандному заліку перше місце посіли спортс-
мени ПАТ «Укрелектроапарат», друге — Лети-
чівського району електромереж і третє — ди-
рекцій ПАТ «Хмельницькобленерго».

ДЕМОНСТРУВАЛИ СПОРТИВНУ ВПРАВНІСТЬ
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З початку 20-х років адміністративний центр 
Подільської губернії остаточно переміщується 
з Кам’янця-Подільського до Вінниці. Поступово 
в архіви Вінниці почали надходити на постійне 
зберігання документи і матеріали установ, ор-
ганізацій і підприємств, що існували на терито-
рії Поділля і теперішньої Хмельницької області. 
Після адміністративно-територіальної рефор-
ми в 1937 році утворено Кам’янець-Подільську 
область, тому дореформений період історії на-
шої області і, зокрема, таких окружних центрів 
як Кам’янець-Подільський, Проскурівський і 
Шепетівський, в питанні розбудови і розвитку 
енергетики вивчений тільки на основі тих мате-
ріалів (а їх небагато), що знаходяться в Держав-
ному архіві Хмельницької області.

ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ 
ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 
В 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
В 20-ті роки ХХ століття Лівобережна Україна з її 

могутніми сировинними ресурсами частково була 
включена до плану електрифікації, розробленого 
в перші роки становлення радянської влади (План 
ГОЕЛРО). Сюди відноситься Донбасько-Придні-
провський регіон. Правобережна Україна індустрі-
ально була слабо розвинута, а особливо її західна 
частина.

Тут, по суті, почала проводитися самостійна 
електрифікація. Міста, промислові підприємства та 
інші організації на місцях розпочали будівництво 
електростанцій кожне для своїх потреб, виходячи 
зі своїх фінансових можливостей, без належного 
технічного і економічного обґрунтування і про-
ектної документації. А це значно шкодило плано-
вому підходу до економічного розвитку регіонів. 
Щоб запобігти цьому, Рада Народних Комісарів 
(Раднарком) СРСР приймає постанову (30.VI.1925 
року) про порядок проектування електростанцій з 
обов’язковим плануванням електрифікації терито-
рій і промислових об’єктів.

В свою чергу 25.ХII.1925 року виходить постано-
ва Економічної Ради України, в якій наголошується, 
що за невиконання постанови РНК СРСР головні ке-
рівники державних установ та підприємств будуть 
покарані згідно зі статтями карного кодексу СРСР. 
Ця постанова була направлена до всіх окружних 
виконкомів та планових комісій. Пізніше в цей до-
кумент вноситься  доповнення про відмову від 
будівництва  локомобільних  електростанцій і від 
повсюдного використання в якості палива торфу та 
деревини.

В 1924 році постановою Української Економічної 
Ради засновується АТ «Електрика», що має своїм за-
вданням надавати всебічну допомогу місцевим ор-
ганам в справі проведення електрифікації регіонів. 
АТ «Електрика» бере на себе будівництво електро-
станцій цілком і кредитує ці проекти до 75 % їх за-
гальної вартості на термін від 1-го до 5-ти років в за-
лежності від характеру робіт за передоплати 25 %.

За два роки роботи (з жовтня 1924 року) це акці-

онерне товариство побудувало 10 електростанцій і 
розпочало будівництво ще 12-ти. Крім цього, «Елек-
трика» інтенсивно проводила обстеження сіль-
ських місцевостей України, які вже були електри-
фіковані як в дореволюційний період, так і пізніше, 
задля відновлення роботи непрацюючих електро-
станцій і подальшого нарощування їх потужності 
шляхом реконструкції. 
Саме цією організацією 
була виготовлена про-
ектно-кошторисна до-
кументація і здійснене 
кредитування  будів-
ницта Проскурівської, 
Кам’янець-Подільської, 
Старосинявської, Де-
ражнянської, Дунає-
вецької та інших ди-
зельних електростан-
цій Хмельниччини.

Отже, за короткий 
період АТ «Електрика» досягло певних результатів 
як у будівництві електростанцій, так і в роботі з об-
стеження, проектування та підготовки регіонів під 
електрифікацію. Замість хаотичних, недоцільних, 
збудованих наспіх електростанцій почалася пла-
нова електрифікація в економічно міцних районах.

СТАНОВЛЕННЯ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 

В ПРОСКУРІВСЬКОМУ ОКРУЗІ
Розвиток інфраструктури міста Проскурова бере 

свій початок з середини 20-х років, охоплюючи 
десятиліття 30-х. В ці роки місто вже було одним 
із крупних окружних центрів західного кордону 
України. Воно розташоване в центрі інтенсивного 
землеробства і зосереджує в собі доволі крупну 
промисловість із переробки сільськогосподарської 
продукції. Тут на місцевих річках збудовано багато 
великих млинів. Великий пивоварний, цукровий та 
чавунно-ливарний заводи, а також велика кількість 
підприємств кустарного типу як у місті, так і в при-
леглих до міста великих селах. Багато з них зацікав-
лені в отримані електроенергії.

У ці роки збільшується і кількість працівників. 
Проводиться реконструкція цехів чавунно-ливар-
ного заводу і його електростанції, внаслідок чого 

кількість працівників заводу з 1929 до 1932 року 
зросла з 145 до 400 чоловік.

Стрімкими темпами розвивалися підприємства 
легкої, харчової та переробної промисловості. На 
базі невеликої цукерні в 1929 році розбудовуєть-
ся кондитерська фабрика. Почала випускати свою 
продукцію макаронна фабрика, а деревообробна 
освоїла випуск меблів.

Проте  в цілому стан міського господарства зали-
шався незадовільним. Із 260 світлових точок діяли 
не більше 50-60. На околицях міста і вулицях, при-
леглих до центру, не було жодного ліхтаря. Лише 
один із тридцяти кілометрів тротуарної зони був 
заасфальтований. Решта, в тому числі по централь-
ній вулиці 25-го Жовтня, були настільки зруйновані, 
що становили суцільну перешкоду для пішоходів 
та вуличного руху. У вкрай занедбаному стані були 
міський водогін і каналізаційна система. Нечистоти 
мешканці міста виливали просто на вулиці.

Проскурівська приватна електростанція Торго-
вого Дому «Електра» інженера Є.Н. Рабіновича, що 
була націоналізована з приходом до влади більшо-
виків, не могла (через зношеність основних агрега-
тів і електромереж) забезпечити електроенергією 
зростаючі потреби державних і громадських уста-
нов, комунальних підприємств, житлового секто-
ра і вуличного освітлення. Населення змушене у 
вечірний час додатково користуватися гасовими 
лампами.

Проскурівський округ також перебував не в кра-
щому стані щодо електрифікації районних центрів 
і сіл. У перші роки радянської влади були рекон-
струйовані і відремонтовані п’ять електроджерел 
(електростанціями їх не назвеш) в таких районних 
центрах, як Деражня — двигун системи «Економ» 
40 к.с., Летичів — локомобіль лісопильного заводу 
24 к.с., Меджибіж — нафтовий двигун 55 к.с., Люд-
виполь — водяна турбіна 10 к.с., Городок — водяна 
турбіна 23 к.с.. Їх загальна потужність виросла до 
200 кВт..

Частково роботи з електрифікації сільської міс-
цевості гальмувалися через об’єктивні причини: 
неcтача фінансового забезпечення, електроустат-
кування, паливно-мастильних матеріалів і запасних 
частин, спеціалістів-електриків; недостатня вивче-
ність місцевих енергоресурсів; відсутність промис-
лових об’єктів і т.п. Та не меншу роль тут відігравало 
те, що Вінниця як адміністративний центр Поділь-
ської губернії кошти і устаткування в першу чергу 
направляла на будівництво енергооб’єктів «своїм» 
окружним центрам. Тільки тоді,  коли надійшла 
спеціальна постанова з Москви про першочергову 
електрифікацію прикордонних населених пунктів,  
почалося прискорене, але дещо стихійне будівни-
цтво малопотужних електростанцій з обов’язковим 
вуличним освітленням, щоб «зазбручанські буржуї» 
бачили щасливе життя в країні Рад.

Перший варіант 5-річного плану електрифікації 
округу, розроблений Проскурівським Окружним  
виконкомом  в 1926 році, передбачав будівництво 
крупних “районних” паротурбінних електростан-
цій, які мали забезпечуватись місцевим паливом-
торфом і охоплювати енергопокриттям весь округ. 

В цей план було включено і будівництво Проскурів-
ської міської комунальної електростанції.

В свою чергу Київське Бюро електроплану на 
прохання Проскурівського ОВК розробило свій ва-
ріант, більш аргументований не тільки в технічному 
і фінансовому плані конкретного округу, але й ви-
ходячи із економічної ситуації в країні і керуючись 
Постановою РНК СРСР  про порядок проектуван-
ня електростанцій, з обов’язковим плануванням 
електрифікації  територій і промислових об’єктів, а 
також з урахуванням доповнення Української Еко-
номічної Ради про відмову від будівництва малих 
локомобільних електростанцій з використанням як 
палива торфу та деревини.

Врахувавши всі аргументи Київського Бюро 
електроплану, Президія Проскурівського Окрплану 
дійшла висновку, що необхідно:

визнати, що, виходячи з фінансових можливос-

тей, провести електрифікацію округу протягом 
п’яти років — нереально;

визначити конкретні території і населені пункти, 
виходячи із техніко-економічних потреб і перспек-
тив розвитку промислового виробництва;

для економії фінансів і здешевлення тарифів на 
електроенергію максимально використовувати во-
дяні млини на річках округу;

електробудівництво в першу чергу направити на 
збільшення потужностей існуючих електростанцій 
(інформація про ці ЕС наведена  вище);

в другу чергу розпочати будівництво нових 
електростанцій в таких населених пунктах, як Воло-
чиськ — 65 кВт, Сатанів — 60 кВт, Маначин — 18 кВт, 
Стара Синява — 32 кВт.      

Таким чином за 1927-1931 роки п’ятирічки на-
мічено задіяти 9 електростанцій із загальною по-
тужністю 375 кВт, які охопили б енергопокриттям 7 
райцентрів і 26 сіл із загальною кількістю населен-
ня 56 500 душ.

Микола ШАФІНСьКИЙ,
завідувач музею електроенергетики

ПАТ «Хмельницькобленерго».
На фото з музейного архіву: 

логотип АТ «Електрика» (1924 р.); водяний 
млин на греблі річки Буг у Проскурові; паровий 

млин купця С. Маренца у Проскурові.

14 червня в дитячому оздоровчому містечку 
«Джерельце» ПАТ «Хмельницькобленерго», що 
в селі Жилинці Ярмолинецького району, уро-
чисто відкрито літній оздоровчий сезон та пер-
шу таборову зміну. Попереду — ще дві зміни. 
Сьогоднішня наша розповідь про святкову та 
буденну днини вихованців «Джерельця».

180 дітей трепетно чекали цього дня. Разом із ви-
хователями, вожатими вивчали гімн «Джерельця», 
загонові девізи, готували концертні номери. І ось 
він настав. Урочистою ходою під козацький марш 
на плац виходять загони, шикуються. Державний 
гімн України грає духовий оркестр, співають кож-
ні хлопчик і дівчинка, поклавши руку на серце. На 
флагштоках майорять прапори — державний, об-
ленерго і «Джерельця».

На свято завітали почесні гості — голова облас-
ної ради  Іван Гончар, голова Ярмолинецької район-
ної ради Михайло Шклярук, голова федерації проф-
спілок області Геннадій Харківський, Жилинецький 
сільський голова Ніна Юркова, генеральний ди-
ректор ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександр 
Шпак, його заступник Сергій Гречко. Вони щиро 
привітали дітей з відкриттям таборової зміни, по-
бажали гарного відпочинку, набратися сил, знайти 

вірних друзів. Розчулений побаченим, Іван Гончар 
висловив упевненість, що ця ця підростаюча юнь є 
гордістю і справжніми патріотами України.

Генеральний директор Товариства Олександр 
Шпак зазначив, що «Хмельницькобленерго» ро-
бить усе, аби діти в таборі мали комфортні побутові 
умови, поживне харчування, щоб різноманітними 
були культурно-просвітницька, спортивна про-
грами. Новий сучасний стадіон, цікаві екскурсійні 
поїздки, комп’ютерний зал і багато-багато іншого 
корисного, цікавого — все для відпочиваючих.

Очільник обласних енергетиків переконаний, що 
в дітей після першої зміни виникне бажання ще не 
раз приїхати в «Джерельце».

Нинішнього літа табір приймає на відпочинок і 
оздоровлення й дітей із тривожного сходу. Деся-
теро хлопчиків і дівчаток, батьки яких працюють у 
«Харківобленерго», приїхали на Поділля в першу 
зміну. Кажуть, спочатку було лячно відриватися 
далеко від дому, але вже за день-два знайшли при-
вітних і щирих друзів, відчули  теплоту персоналу 
табору і з задоволенням занурилися в щоденну 
круговерть життя «Джерельця». Олександр Шпак 
зустрівся з дітьми із Харкова, по-батьківськи по-
спілкувався з ними, дізнався про їх враження, ви-

слухав побажання. Головне — юні харків’яни не 
розчаровані відпочинком у «Джерельці». 

А свято тривало. Звучало багато пісень, діти де-
монстрували свою вправність у танцях, спортивних 
єдиноборствах. Коли ж вечірні сутінки впали на 
землю, увись злетіли іскри таборового вогнища. 
Довкола співала і танцювала юнь, веселилася.

Свято закінчилося, настали будні. Хоч і важко на-
зивати цим буденним словом, адже щодня для дітей 
багато нових подій, цікавих занять у гуртках. А не-
вже олімпійський день — не справжнє спортивне 
свято?

В один із днів проходили малі олімпійські ігри, які 
проходили в «Джерельці». Тут було все, як на справ-
жніх олімпійських іграх: жриці в білих туніках, олім-
пійський вогонь, клятва і, звісно ж, саме відкриття. 
А відтак гостре спортивне суперництво між коман-
дами шести загонів. Сьомою виступала команда 
вихователів та вожатих. Змагалися юні в бігу, міні-
гольфі, дартсі, армрестлінгу, бадмінтоні, футболі, 
волейболі, тенісі, плаванні… Спортсмени прагнули 
показати найвищі результати, перемогти. Адже, 
крім гарячої підтримки уболівальників, їх чекали 
медалі, цінні призи, зокрема від обласного пред-
ставництва Національного олімпійського комітету.

Найгарячіше було на майданчику, де проходила 
командна естафета. Тут треба проявити не тільки 
швидкість, але й вправність, спритність. Азарт аж 
зашкалював. Не менш азартно проходило змагання 
юних силачів з армрестлінгу, легкоатлетів на біго-
вих доріжках. І, як розповів інструктор зі спортив-
ного виховання Віталій Шкарпета, крім суто спор-
тивних навиків, членам команд треба було про-
явити й свою ерудицію, продемонструвати знання 
історії олімпійських ігор.

Ну а перемогли найсильніші. Їх багато, усіх не 
перелічити в цьому репортажі. Вони й отримали 
нагороди.

Такими були ці кілька днів життя вихованців 
«Джерельця» у першій зміні. А вже на часі й друга 
зміна. І знову у вись злетить знамено табору й зву-
чатиме гімн «Джерельця» уже у виконанні інших 
хлопчиків і дівчаток.

Гарного вам відпочинку, юні друзі!

Павло ХОРОШЕНЮК. 
Фото автора, Миколи ШАФІНСьКОГО 

та керівника прес-центру 
ДОМ «Джерельце»
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СТЕРЕЖІТЬСЯ 
«ЧЕРВОНОГО ПІВНЯ»!
Близько трьох ти-

сяч наших співвітчиз-
ників щороку гинуть 
у побуті від нещасних 
випадків, викликаних 
вогнем та полум’ям. 

Упродовж 2013 
року щодня в країні в 
середньому виникали 
127 пожеж, внаслідок 
яких гинули 10 осіб  й  
отримували травми 15 осіб. Загалом причиною 
пожеж, від яких найчастіше гинуть люди, є нео-
бережне поводження з вогнем — 75,5 % загаль-
ної кількості загиблих.

Під час пожежі виникають її небезпечні чинни-
ки — прояви, які призводять чи можуть призвести 
до опіків, отруєння легкими продуктами згорання, 
травмування чи гибелі людей, заподіяння матері-
альних, соціальних та екологічних збитків. До них 
належить: підвищена температура, задимлення, по-
гіршення складу газового середовища та ін.. 

1. Отруєння продуктами згорання різних ре-
човин і матеріалів. Переважна більшість пожеж 
відбувається всередині приміщення (замкнені про-
стори), де поруч із традиційними матеріалами (де-
ревина, поролон тощо), продуктами горіння яких є 
оксид вуглецю (вуглекислий і чадний гази), широко 
використовуються полімерні матеріали, які при го-
рінні виділяють високотоксичні речовини (синиль-
на кислота, сполуки хлору тощо). 

2. Задимлення (погіршення складу газового 
середовища). По-перше, викликає інтенсивне роз-
дратування слизових оболонок органів дихання 
і зору і, по-друге, через оптичну чутливість диму 
уже за кілька хвилин після початку пожежі у лю-
дей, які знаходяться у задимленому приміщенні, 
втрачається візуальний контакт із навколишнім 
середовищем, що значно ускладнює процес еваку-
ації. Крім того, в результаті задимлення у довкіллі 
спостерігається зниження концентрації кисню, що 
призводить до кисневого голодування, порушення 
координації рухів.

3. Термічне ураження (опіки). Внаслідок впли-
ву підвищеної температури потерпілі можуть одер-
жати опіки шкіри та інших тканин, розташованих 
глибше (підшкірна жирова клітковина, м’язи), ди-
хальних шляхів внаслідок дії високої температури 
(розжарене повітря, різні предмети, рідини тощо) і 
зору.

4. Механічні травми — виникають внаслідок 
падіння людей або обвалення конструкцій і різних 
предметів у приміщеннях, що горять. Найважчими 
є черепно-мозкові травми, ушкодження, отримані 
внаслідок стиснення порожнин (грудної, черевної), 
переломи хребта, а також травми, що ускладнилися 
кровотечею.

5. Психічні ураження (шок) — психози, особли-
во за неможливості швидкої евакуацїї на об’єктах з 
масовим перебуванням людей. Цей вид ураження 
призводить ускладнює проведення заходів щодо 
порятунку та евакуації, призводить до механічних 
травм (викидання з  вікон тощо).

У більшості випадків під час пожежі різні чинники 
ураження діють одночасно, результатом чого є ком-
бінована травма, при якій спостерігається не про-
сто поєднання, а й взаємне підсилення вражаючої 
дії. Найпоширенішим видом комбінованої травми є 
отруєння у поєднанні з опіками. При цьому навіть 
незначні за площею і глибиною опіки можуть спри-
чиняти смерть потерпілого, оскільки токсичний 
вплив продуктів горіння значно підсилює тяжкість 
термічного ураження.  

ДІЇ ПРИ ПОЖЕЖІ 
В ПРИМІЩЕННІ:
Входячи в будь-яке приміщення, спробуйте 

запам’ятати свій шлях, звертаючи увагу на розташу-
вання знаків пожежної безпеки, особливо тих, що 
позначають шляхи евакуації.

При виникненні пожежі:
—  зорієнтуйтеся щодо наявної небезпеки й звід-

ки вона надходить;
— повідомте в Державну службу з надзвичайних 

ситуацій за номером 101;
— за наявності та можливості скористайтеся 

планом евакуації на випадок пожежі, у якому вка-
зано правила поведінки людей, а також порядок і 
послідовність дій обслуговуючого персоналу на 
об’єкті;

— у початковій стадії розвитку пожежі можна 
спробувати загасити її, використовуючи всі наявні 
засоби пожежегасіння (вогнегасники, внутрішні по-
жежні крани, покривала, пісок, воду тощо).

Необхідно пам’ятати, що електроприлади не 
можна гасити водою!

Попередньо потрібно відключити напругу або 
перерубати проводи сокирою із сухою дерев’яною 
ручкою. Якщо всі старання виявилися даремними і 
вогонь продовжує поширюватися, потрібно термі-
ново залишити приміщення (евакуюватися).

Йти потрібно у бік, протилежний пожежі, по не 
задимленій сходовій клітці до виходу. При задимле-
ності сходових кліток варто щільно закрити двері, 
що виходять на них, а при утворенні небезпечної 
концентрації диму й підвищенні температури в 
приміщенні (кімнаті), переміститися на балкон, 
захопивши із собою вологу ковдру (килим, іншу 
щільну тканину), щоб укритися від вогню у випад-
ку його проникнення через дверний і віконний 
отвори; двері за собою щільно закрити. Евакуацію 
необхідно продовжувати по пожежних сходах або 
через іншу квартиру, якщо там немає вогню (за-
димлення, загрози вибуху тощо), використовуючи 
міцно зв’язані простирадла, штори, мотузки або по-
жежний рукав.

Спускатися потрібно по одному, підстраховуючи 
один одного. Подібний самопорятунок пов’язаний 
з ризиком для життя й припустимий лише тоді, коли 
немає іншого виходу. Не можна стрибати з вікон 
(балконів) верхніх поверхів будинку, бо, як свідчить 
статистика, це закінчується смертю або серйозни-
ми каліцтвами.

При насуванні на Вас вогняного валу не гаючись 
лягайте на підлогу. Закрийте голову мокрою ткани-
ною, одягом, затримайте дихання.

Якщо Вас відрізало вогнем, димом і високою тем-
пературою від основних шляхів евакуації, переду-
сім потрібно перешкодити доступові диму та про-
дуктів згоряння у Ваше приміщення, для чого слід 
затулити ганчірками, рушниками або шторами всі 
шпарини по периметру дверей та під ними.

ДІЇ В ОСЕРЕДКУ ПОЖЕЖІ 
НА ВІДКРИТІЙ МІСцЕВОСТІ:
Якщо Ви опинилися в осередку пожежі на відкри-

тій місцевості:
— не панікуйте та не тікайте від полум’я, що 

швидко наближається, у протилежний від вогню 
бік, а долайте крайку вогню проти вітру, закриваю-
чи голову і обличчя одягом;

— з небезпечної зони, до якої наближається 
полум’я, виходьте швидко, перпендикулярно на-
пряму розповсюдження вогню;

— якщо втекти від вогню неможливо, то вийдіть 
на відкриту місцевість, шукайте водойму та увійдіть 
туди, або накрийтесь мокрим одягом і дихайте по-
вітрям, що знаходиться низько над поверхнею зем-
лі: повітря тут менш задимлене. Рот і ніс при цьому 
прикривайте одягом чи шматком будь-якої ткани-
ни;

— гасити полум’я невеликих низових пожеж 
можна збиваючи його гілками листяних порід де-
рев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрун-
том та затоптуючи ногами. Будьте обережні в місцях 
горіння високих дерев, вони можуть завалитися та 
травмувати Вас;

— під час гасіння пожежі не відходьте далеко від 
доріг та просік, не випускайте з уваги інших учас-
ників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв’язок за 
допомогою голосу;

— особливо будьте обережні у місцях торф’яних 
пожеж, враховуйте, що там можуть утворюватися 
глибокі вирви, тому пересувайтеся, за можливості 
перевіряючи палицею глибину шару, що вигорів;

— після виходу з осередку пожежі повідомте 
місцеву владу та Державну службу з надзвичайних 
ситуацій за телефоном 101 про місце, розміри та 
характер пожежі.

СОНС і ПБ Товариства.

ЦЕЙ ПІДСТУПНИЙ 
МЕРКУРІЙ…

 Ртуть — метал срі-
блясто-білого кольо-
ру, в звичайних умо-
вах легкорухливий, 
при ударі поділяється 
на дрібні частки, в 
13,5 разів важчий за 
воду. Температура 
плавлення + 38,9 градусів за цельсієм. Із під-
вищенням температури випаровування ртуті 
збільшується. 

Пари ртуті та її сполуки  дуже отруйні. Потра-
пивши до організму людини через органи дихан-
ня, ртуть акумулюється та залишається там на все 
життя.

Симптоми гострого отруєння виявляються че-
рез 8-24 години: загальна слабкість, головний біль 
та підвищення температури і згодом біль у животі, 
розлад шлунка, захворювання ясен.

Хронічне отруєння є наслідком вдихання малих 
концентрацій парів ртуті протягом тривалого часу. 
Ознаками такого отруєння є: зниження працездат-
ності, швидка втомлюваність, послаблення пам’яті, 
головний біль, в окремих випадках можливі ката-
ральні прояви у верхніх дихальних шляхах, крово-
течі ясен, легке тремтіння рук та розлад шлунка. 
Тривалий час ніяких ознак може й не бути, але потім 
поступово підвищуються стомлюваність, слабкість, 
сонливість, з’являються головний біль, апатія й 
емоційна нестійкість, починає порушуватися мова, 
тремтять руки, повіки, а у важких випадках ноги і 
все тіло. Ртуть уражує нервову систему, а тривалий 
її вплив викликає навіть божевілля.

ЯКЩО У ПРИМІЩЕННІ 
РОЗБИТО РТУТНИЙ 
ТЕРМОМЕТР:
—  виведіть із приміщення всіх людей;
— відчиніть навстіж всі вікна у приміщенні;
— захистіть органи дихання хоча б вологою мар-

левою пов’язкою;
— негайно починайте збирати ртуть: збирайте 

спринцівкою великі кульки і відразу скидайте їх у 
скляну банку з розчином (2 г перманганату калію 
(марганцівки) на 1літр води), дрібні кульки збирай-
те на папір і теж скидайте в банку. Банку щільно за-
крийте кришкою. Використання пилососа для зби-
рання ртуті — забороняється! 

— вимийте забруднені місця мильно-содовим 
розчином (400 г мила та 500 г кальцинованої соди 
на 10 літрів води) або розчином перманганату ка-
лію (20 г на 10 літрів води);

— утримуйте в приміщенні за можливості темпе-
ратуру не нижче 18-20 градусів за Цельсієм протя-
гом проведення всіх робіт;

— вичистіть та промийте міцним, майже чор-
ним розчином перманганату калію підошви взуття, 
якщо ви наступали на ртуть.

ЯКЩО РТУТІ РОЗЛИТО 
БІЛьШЕ, НІЖ У ГРАДУСНИКУ:
— виконайте всі застереження щодо безпеки, на-

ведені вище;
— максимально ізолюйте забруднене приміщен-

ня, щільно зачиніть усі двері;
— швидко зберіть документи, цінності, ліки, про-

дукти та інші необхідні речі;
— вимкніть електрику та газ, загасіть вогонь у 

грубах перед виходом із будинку;
— негайно викличте працівників ДСНС регіону 

(за телефоном 101). У крайньому випадку зателефо-
нуйте в міліцію. Боротьба з великою кількістю ртуті 
та її парів дуже складна. Хіміки називають її демер-
куризацією.    

«Не узнавши броду — не лізь у воду!» — застері-
гає стародавнє прислів’я. Найбільш критичний від-
починок влітку — це відпочинок на воді. Відпочи-
ваючи на воді, завжди треба пам’ятати про безпеку. 

Першою умовою безпечного відпочинку на воді 
є вміння плавати. Навчатись плавати  потрібно кож-
ному. Людина, яка добре плаває, почуває себе на 
воді спокійно, упевнено, за необхідності може на-
дати допомогу товаришу, який потрапив у біду. На-
віть той, хто добре плаває, повинен постійно бути 
обережним, дисциплінованим і чітко дотримувати-
ся правил поведінки на воді. Знання та виконання 
правил поведінки на воді є запорукою безпеки 
вашого життя та життя ваших дітей, а також задо-
волення від відпочинку. Необхідно звернути увагу 
на роз’яснювальну роботу з дітьми у школі, вдома, 
у дитячих оздоровчих установах, а також у засобах 
масової  інформації.

Варто пам’ятати, що основними умовами безпе-
ки є:

— правильний вибір та обладнання місць для 
купання;

— навчання дорослих і дітей плаванню;
— суворе дотримання правил поведінки під час 

купання і катання на плавзасобах;
— постійний контроль за дітьми у воді з боку до-

рослих.
Правилами поведінки на воді забороняється:
1. Купатися в місцях, які не визначені місцевими 

органами виконавчої влади та не обладнані для ку-
пання людей.

2. Залазити на попереджувальні знаки, буї, баке-
ни.

3. Стрибати у воду з човнів, катерів, конструкцій, 
не призначених для цього.

4. Пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, висо-
ких берегів.

5. Використовувати для плавання  такі небез-
печні засоби, як дошки, колоди, камери від автомо-
більних шин, надувні матраци та інше знаряддя, не 
передбачене для плавання.

6. Плавати на плавзасобах на пляжах та інших 
місцях, які відведені для купання.

7. Вживати спиртні напої під час купання.
8. Забруднювати воду і берег (кидати пляшки, 

банки, побутове сміття і т.д.), прати білизну і одяг у 
місцях, відведених для купання.

9. Підпливати до плавзасобів, які йдуть неподалік 
від місць купання.

10. Допускати у воді грубі ігри, які пов’язані з об-
меженням руху рук і ніг.

11. Подавати помилкові сигнали небезпеки.
12. Заходити глибше, ніж по пояс, дітям, які не 

вміють плавати.
13. Купання дітей без супроводу дорослих.
14. Самостійно, без нагляду з берега, освоювати 

техніку підводних занурень, використовуючи мас-
ку, трубку та ласти; займатися підводним полюван-
ням, фотографуванням тощо.

Перша допомога при утоплені:
— швидко витягніть потерпілого з води;
— спробуйте через перехожих викликати «швид-

ку допомогу», а самі, до прибуття лікарів, надайте 
першу допомогу;

— очистіть порожнину рота і глотку утопленого 
від слизу, мулу, піску;

— переверніть потерпілого на живіт, перегніть 
через своє коліно, щоб голова звисла вниз, і декіль-
ка разів натисніть на спину. Дитину можна підняти 
за ноги;

— проведіть штучне дихання до прибуття ліка-
рів;

— після появи у потерпілого самостійного ди-
хання дайте йому тепле питво і доправте у лікарню;

— під час надання допомоги травмованому (го-
лова, шия, спина, кінцівки) забезпечте йому повний 
спокій і викличте швидку допомогу.

Штаб цивільної оборони
ПАТ «Хмельницькобленерго».

Перша у Хмельницькому персональна виставка молодого ху-
дожника-живописця Івана Кириленка (на фото) триває в експо-
зиційній частині Сервісного центру ПАТ «Хмельницькобленер-
го». А першими її відвідувачами стали працівники енергопоста-
чальної компанії, журналісти, друзі, колеги художника.  

Іван Кириленко — уродженець Хотина, що на Буковині, випускник 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
за спеціальністю «Образотворче та декоративно-прикладне мисте-
цтво». У 2013 році він успішно поповнив Хмельницьку обласну ор-
ганізацію Національної спілки художників України. Роботи художни-
ка експонувалися в Києві, Чернівцях, Одесі, Вінниці, Луцьку, Дубаях 
(Об’єднані Арабські Емірати). Є вони й у державних та приватних 
колекціях семи країн світу.

«Він і Вона», «Ранкові звуки», «Яблуко спокуси», «Таємний дар»… 

— назви робіт Івана Кириленка лаконічні, і водночас, глибокі. Його 
пензлю притаманні імпресіоністична ефектність, емоційність і мак-
симальна щирість. Помітно, що митець намагається зберегти на по-
лотнах і донести до людей свої внутрішні естетичні ідеали, прагне 
не просто створювати красивий живопис, але й торкатися у ньому 
вельми серйозної тематики. 

Хмельницькі енергетики із задоволенням і щирою цікавістю при-
йняли у стінах Сервісного центру яскравий творчий доробок буко-
винця. І він відповів їм взаємністю. А після перших відвідувачів ви-
ставки були і соті, будуть і тисячні… Адже це модернове приміщення 
щодня відвідує чимало людей, — щоб не лише сплатити за спожиту 
електроенергію, але й принагідно прилучитися до прекрасного. 

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.

ЖИВОПИСНА ФІЛОСОФІЯ ІВАНА КИРИЛЕНКА

Запобігти, врятувати, допомогти

ЩОБ ВІДПОЧИНОК 
НА ВОДІ 

ПРИНОСИВ РАДІСТЬ…


