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Сьогодні  ми  переживаємо  вкрай  непрості  часи  в  умовах від-

стоювання суверенітету, територіальної  цілісності  та незалежності 
нашої країни. Ніхто не може  залишатись  осторонь  тих подій, які 
розгорнулися на Сході. Кожен із нас відчуває біль за загиблими у цій 
війні, коли країна втрачає кращих патріотів єдиної вільної Україн-
ської держави. Але ми живемо з великою надією на перемогу, яка 
незабаром прийде.  

Чудове весняне свято 8 Березня, яке  
завжди приносить радість, тепло, пробу-
дження природи, цього року ми святкуємо 
з присмаком смутку на душі і в серці. 

У Компанії в усіх колективах за традиці-
єю відзначається Міжнародний  жіночий  день, або Міжнародний 
День прав жінок і миру. І це символічно, тому що все високе і пре-
красне на землі йде від жінки, вона уособлює народження життя, 
ніжність, любов, благополуччя і відіграє значну роль в суспільстві.   

Започатковане свято 8 Березня як пролетарське феміністське 
свято   Міжнародний день жінок-робітниць. Вперше воно відзна-
чалося у 1909 році у США з ініціативи Соціалістичної партії Америки. 
Виникнення  Міжнародного жіночого дня пов’язують з демонстра-
цією, яку провели 8 березня 1857 року у Нью-Йорку робітниці-тек-
стильниці з вимогами рівної з чоловіками зарплати, поліпшення 
умов праці, 10-годинного робочого дня (“марш порожніх каструль”). 

Минуло більше 50-ти років, і в останню неділю лютого вже 1908 
року тисячі жінок знову вийшли на вулиці Нью-Йорка. Демонстрація 
ця була приурочена до того самого «Жіночого дня» 1857 року. Жінки 
знову стали вимагати виборчого голосу, виступили проти жахливих 
умов праці, і особливо проти праці дітей. Поліція одержала наказ 
розігнати демонстрацію. У хід пішли шланги з брудною крижаною 
водою.  

У наступному 1909 році Жіночий день знов був відмічений мар-
шами і страйками жінок. У 1910 році соціалісти і феміністки провели 
Жіночий День вже по всій країні. Пізніше в цьому ж році делегатки 
поїхали із США до Копенгагена на Другу Міжнародну Конференцію 
жінок-соціалістів, де і зустрілися з Кларою Цеткін.  Надихнена діями 
«американських соціалістичних сестер», Клара Цеткін запропонува-
ла поставити на конференції питання про те, щоб жінки у всьому сві-
ті вибрали певний день, коли вони привертатимуть суспільну увагу 
до своїх вимог. Конференція, в якій взяли участь більше 100 жінок з 
17 країн, гаряче підтримала цю пропозицію поіменним голосуван-
ням.

Вперше Міжнародний Жіночий День був проведений 19 березня 
1911 року в Німеччині, Австрії, Данії і деяких інших європейських 
країнах. Ця дата була вибрана жінками Німеччини, тому що цього 
дня в 1848 році король Пруссії перед загрозою озброєного повстан-
ня дав обіцянку провести реформи, включаючи невиконане введен-
ня виборчого права для жінок. 

В 1912 році цей день жінки відзначили не 19 березня, а 12 травня. 
І лише з 1914 року цей день стали відзначати  8 березня. Через те, 
що в нас  жили тоді, на відміну від всієї Європи, за юліанським ка-
лендарем, то Міжнародний Жіночий День  в  країні  припадав не на 
8 березня, а на 23 лютого.

В СРСР 8 березня довгий час був звичайним робочим днем, але 8 
травня 1965 року, напередодні 20-річчя Перемоги у Великій Вітчиз-
няній війні, Міжнародний жіночий день 8 березня був оголошений 
в СРСР святковим днем.

Міжнародний  жіночий  день  відзначають жінки з усіх континен-
тів, і незважаючи на те, що вони розділені національними кордо-
нами або етнічними, мовними, культурними, економічними та по-
літичними відмінностями,  їх об’єднує принаймні дев’ять десятиліть 
боротьби за рівність, справедливість, мир і розвиток.      

Жінки різного віку, професій, національностей виходили  на Май-
дан, щоб  добитись кращого життя  для себе, дітей та онуків, майбут-
нього України. Багато відважних українських жінок та дівчат воюють 
в зоні АТО  пліч-о-пліч з чоловіками у складі військових формувань. 
У батальйоні “Донбас” створено перший жіночий підрозділ. Мета ді-
вчат, які показали себе вправними солдатами, — захистити Україну 
від терористів. Велика участь  жінок-волонтерів, медичних праців-
ників, психологів, кухарів у допомозі  бійцям, котрі воюють на пере-
довій  та приймають на себе небезпечний удар, щоб зупинити  воро-
гів. Український письменник Павло Загребельний колись сказав, що 
можна перемогти військо, але жінку — ніколи. 

Сучасна жінка має свої характерні риси, більше можливостей для 
самовираження, грає набагато важливішу роль у суспільстві, ніж у 
давнину. Залишаючись  водночас  доброю  і  ласкавою, мужньою  
й  ранимою,  сильною  і тендітною, вона на своїх «слабких» плечах 
несе основний вантаж турбот про домівку, про дітей, сімейний  за-
тишок, а  також  обов’язки  на роботі,  нерідко й громадське на-
вантаження.

Нове століття відкрило можливість тендітним особам достойно 

задіяти себе в будь-яких  сферах  життєдіяльності. Нині не існує, на-
певно, такого поняття, як «заборонено для жінок». Природжена по-
сидючість, кмітливість і завзятість, жіноча мудрість, вміння орієнту-
ватися  в  інформаційному просторі допомагають слабкій половині 
людства досягати хороших результатів. В усі часи  жінки займають 
особливе місце  в суспільстві, вони славляться своєю вродою, при-

вабливістю, чарівністю, ніжністю. 
У місті Хмельницькому, за даними  обстеження, 75%  жінок само-

достатні і спроможні забезпечувати матеріально свої сім’ї. Можли-
во, це пов’язано з тим, що в нас розвинута ринкова інфраструктура, 
а також із тим, що багато жінок виїжджають за кордон  в пошуках 
гідного заробітку. А ось у керівних органах  жінки представлені  не-
великим відсотком. Верховна Рада 8-го скликання має найбільше 
жінок-нардепів за всю історію незалежної України, але це становить 
лише 11,1% від загального складу. До світової практики ще далеко 
— в середньому в парламентах світу 22% жінок, а в Європі цей по-
казник сягає 25%. Згідно з Цілями Тисячоліття ООН Україна має за-
безпечити представництво жінок у законодавчому органі на рівні не 
менше 15% від складу депутатського корпусу.

“Беручи до уваги європейський вибір України, активну громад-
ську позицію в часи найскладніших випробувань, а також непере-
вершений патріотизм та стійкість жінок, є всі підстави для того, щоб 
їх представництво у парламенті було достатнім і впливовим. Важли-
во підтримувати жінок, які беруть участь у виборчому процесі”, —  з 
таким закликом виступили провідні профспілкові організації. 

У компанії «Хмельницькобленерго» збільшується  кількість пра-
цюючих жінок. Якщо у минулому  році  їх було 785, то у 2015-му — 
807 жінок, а це майже  четверта частина загальної кількості пер-
соналу, з них  половина — спеціалісти з повною вищою освітою. Є 
багато надзвичайно талановитих, професійних і, водночас, ніжних, 
добрих жінок, котрі своїм прикладом щодня показують, що можна 
бути успішною, чарівною і мати сильний характер та чуйне серце. 
Вони з успіхом виконують завдання в кожному підрозділі, на важ-
ливих ділянках  енергетики — на таких посадах як електромонтери, 
контролери,  начальники дільниць, економісти, бухгалтери, інжене-
ри, проявляючи неабиякі здібності. 

Щодня нарівні з чоловіками жінки вирішують найскладніші ви-
робничі та соціальні питання. Їхні кипучі енергія, натхнення та опти-
мізм  спрямовані  на ефективний економічний розвиток Товариства. 
Багато жінок достойно представляють Товариство  на  керівних  по-
садах, користуються високим авторитетом у колективі та бездоган-
ною  діловою репутацією, впроваджуючи  новітні  технології, норма-
тиви  якості, процесний менеджмент та інше. Такі жінки як головний 
бухгалтер Товариства, член Дирекції Гаврилюк Алла Миколаївна, 
заступник головного бухгалтера Клібанчук Людмила Григорівна, 
заступник директора лікувально-оздоровчого комплексу санато-
рію-профілакторію “Яблуневий сад” Сьоміна Ірина Миколаївна нео-
дноразово відзначались  нагородами та були занесені на Дошку По-
шани ПАТ «Хмельницькобленерго».   

У Компанії створено  всі умови, щоб кожна жінка  почувала себе 
щасливою,  захищеною, впевненою у своєму майбутньому завдяки 
постійній турботі,  допомозі та підтримці адміністрації на чолі з Ге-

неральним директором Олександром Шпаком  та  профспілкової 
організації, очолюваної головою профкому Валерієм Ковальчуком,  
за що їм велика подяка. І в тому, що  Компанія  має  високий рейтинг, 
втілює міжнародні стандарти, є однією з найкращих енергокомпаній 
в Україні, а її досягнення відомі на міжнародному просторі, неабияка 
заслуга працівниць.      

Велика увага в Компанії приділяється  
жінкам-ветеранам,  які  внесли  значний 
вклад  у розвиток енергетики Подільсько-
го  краю  та своїм  відношенням  до  робо-
ти  служать прикладом для молоді. Серед 
ветеранів особливе місце займають  Ганна 

Семенівна Крицька, Надія Порфирівна Коломієць та інші. Ганні Се-
менівні  — Заслуженому  енергетику  СНД,  Почесному  енергети-
ку  України, яка нагороджена  орденом «Знак Пошани» та  багатьма 
грамотами  і  подяками, — нещодавно виповнилося 90 років, з чим 
її сердечно привітали представники Компанії та Генеральний ди-
ректор Олександр Шпак. На  її долю випали жахливі  роки  війни, 
страшні  часи  перебування  у  фашистських   концтаборах,  але  не-
зважаючи  на все це,  вона  залишається  мудрою,  активною, чуйною  
жінкою, охоче приймає гостей, ділиться  своїми спогадами  та  до-
свідом. Надія  Порфирівна   нагороджена  орденом «Знак Пошани» 
за самовіддану, сумлінну, багаторічну працю  на  посаді  слюсаря з 
ремонту  електроприладів. 

За досягнення  в енергетичній галузі та  значний внесок у її  розви-
ток  жінки-ветерани  удостоєні  високих  державних  нагород.

Знаком «Почесний енергетик України» нагороджені:
Шкробот Олена Петрівна — колишній заступник начальника ви-

робничо-технічного відділу Компанії;
Бевз Галина Іванівна — колишній  диспетчер  Полонського РЕМ;
Морозова Марія Василівна — колишній  інженер з організації  

експлуатації та ремонту розподільчих мереж Дунаєвецького РЕМ;
Проценюк Лідія Миколаївна — електромонтер з випробувань та 

вимірювань служби діагностики електротехнічного обладнання Де-
партаменту високовольтних електромереж;         

Знаком “Відмінник енергетики України” нагороджені:
Поліщук  Неоніла Іванівна  — колишній диспетчер Старокостян-

тинівського РЕМ; 
Калинюк Надія Федорівна — колишній  диспетчер Ізяславського 

РЕМ;
Куровська Ганна Андріївна — колишній інженер оперативно- 

диспетчерської  служби Хмельницьких північних  високовольтних  
електромереж;

Ремішевська Надія Степанівна — колишній керівник групи Хмель-
ницького міського енергозбуту;

Сачалко Людмила Матвіївна — колишній  інженер з організації 
експлуатації і ремонту розподільчих мереж Віньковецького РЕМ;

Розумна Валентина Олександрівна — колишній інженер виробни-
чо-технічного відділу;   

Григорєва Людмила Володимирівна — колишній керівник групи 
підрозділу маркетингу та збуту електричної енергії Хмельницького 
району електромереж.

І таких гідних  жінок-ветеранів у Компанії чимало, всі вони — гор-
дість колективу. Це  Власюк  Галина  Петрівна — працювала   дис-
петчером,  начальником  міського  енергозбуту,  Рабійчук  Ганна  По-
лікарпівна та Малахова Клавдія Миколаївна — слюсарі  з  ремонту  
електроприладів, Дитюк Тамара Михайлівна, Ярова Олена Сергіївна 
та Ченаш Галина Войцехівна  —  інженери  енергозбуту,  Сорокіна 
Раїса Петрівна  — економіст, начальник планового відділу Півден-
них електромереж,  Антонюк Олена Броніславівна —  заступник 
головного бухгалтера Компанії,   Браславець Ганна Михайлівна — 
інженер-інспектор відділу управління персоналом,  Мадич Тамара 
Федорівна та Василевська Тетяна Миколаївна —  інженери проек-
тно-конструкторського відділу, Чернюк Оксана Степанівна — інже-
нер відділу інформаційних технологій, Марцонь Ірина Афраїсівна 
— бухгалтер  централізованої бухгалтерії  та багато інших  жінок-ве-
теранів праці.  Честь  їм  і  хвала! 

Ряди Компанії все більше поповнюються  молодими спеціаліста-
ми, серед  яких енергійні  працьовиті  дівчата знаходять своє місце 
роботи,  для  них створено всі умови щодо професійного становлен-
ня та подальшого росту, а також заохочення втілення та реалізації 
нових цікавих ідей. Ветерани передають свій досвід та знання мо-
лоді, зокрема, у навчально-курсовому комбінаті Компанії, де вони 
викладають основні дисципліни та виховують у молодого покоління 
відчуття гордості за звання енергетика.  

Жінки «Хмельницькобленерго» своєю активною життєвою пози-
цією, розумом і працелюбністю заслуговують на глибоку повагу.  

Зі святом Вас, дорогі жінки! Доброго здоров’я, щастя, привітної 
долі, краси і любові, тепла і світла, миру і злагоди у Ваших оселях! 

Лариса ПОЛОНЕВИЧ.   

Дорогі  жінки!
Від колективу  енергопостачальної компанії «Хмель-

ницькобленерго» та від мене особисто прийміть най-
щиріші вітання з Міжнародним  жіночим  днем  8  Бе-
резня — святом  весни, оновлення  і краси! 

Ми безмірно вдячні  Вам за духовну щедрість, добро-
ту  і  ніжність, невтомну турботу і терпіння, розуміння 
та підтримку. Своєю активною життєвою позицією Ви 
сприяєте збереженню миру, злагоди та стабільності у 
суспільстві. 

Від усієї душі бажаємо Вам миру, щастя, здоров’я, 

творчих успіхів, нев’янучої молодості, краси, гармонії, 
впевненості у своїх силах, здійснення найзаповітніших 
мрій, світла, тепла і добробуту у Ваших родинах.

Нехай Вам завжди усміхається доля, кожен день  буде 
сповнений  радістю, любов’ю, оптимізмом та вірою у 
світле майбутнє.

З  найкращими  побажаннями,
Олександр ШПАК,   

генеральний директор 
ПАТ «Хмельницькобленерго»,

депутат обласної ради.

МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ  ДЕНЬ, 2015
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Добре слово

Милі, найкрасивіші та найчарівніші!
Весь чоловічий колектив Новоушицького РЕМ ві-

тає Вас з весняним святом — 8 Березня. Бажаємо 
Вам міцного здоров’я, нев’янучої молодості на ба-
гато весен, кохання і гармонії! Щоб у Ваших ніжних 
душах завжди цвіла весна, а у Ваших родинах були 
лад, тепло і затишок.

Цей день несе у світ ніжність і красу. Адже усе 
найдорожче, що є у нашому житті, — щастя, радість, 
надія, кохання, — пов’язане з жінкою. Без Вас, до-
рогі жінки, не було б стільки світла, любові і тепла. 
Ви наповнюєте будні яскравими фарбами, спонука-
єте до шляхетних вчинків і добрих справ. Нехай Вас 
ніколи не оминає турбота чоловіків, а прекрасні по-
чуття дарують натхнення для нових творчих успіхів 
і життєвих перемог. Залишайтеся завжди такими ж 
неповторними, трепетними та загадковими.

Вам — прекрасним, незрівнянним,
Наче сонечко весняне,
Цей букет вітань,
Що підібраний з любов’ю.
Щастя! Радості! Здоров’я!
Здійснення бажань!
Нехай прекрасні почуття зігрівають Ваші серця і 

дарують окрилення для нових успіхів у сфері енер-
гетики, якій Ви присвятили свої знання і таланти. 
Особливо хочемо підкреслити, що з тією роботою, 

яку виконують у нашій Компанії жін-
ки, далеко не завжди гідно впора-
ються сильні і досвідчені чоловіки. У 
буднях сьогодення ми часто не помі-
чаємо, скільки прекрасних, розумних, 
добросовісних, самовідданих жінок 
працює серед нас.

З найкращими словами вдячності 
за сумлінну працю та професіоналізм 
вітаємо головного бухгалтера Кер-
ничну Ніну Володимирівну, інженера 
з організації та експлуатації р/м Кар-
пенко Ганну Павлівну, керівника гру-
пи з роботи з побутовими споживача-
ми Близнюк Тамару Іллівну, техніка з 
режимів та договорів Коржаньовську 
Валентину Миколаївну, бухгалтера 
підрозділу енергозбуту Кульбідюк 
Оксану Олексіївну, секретаря-ділово-

да Рекрутняк Наталю Олександрівну, контролерів 
столу довідок Козлович Ларису Василівну та Фо-
ренчук Євгену Анатоліївну, техпрацівницю Лисак 
Альону Володимирівну.  

Бажаєм щастя і тепла,
Весни, усмішок, сонця,
Щоб доля світла увійшла
До кожного віконця.

Хай навкруги цвіте бузок
Та небо буде ясним;
І щоб життя було в жінок
Щасливим і прекрасним.

Аби завжди в душі у вас
Горів вогонь кохання;
І хай у цей весняний час
Здійсняться всі бажання.
Тому дозвольте низько вклонитися Вам і ще раз 

побажати, аби всі Ваші мрії здійснилися якомога 
швидше. А також — найвищого Вам Божого благо-
словення, душевного тепла і родинного затишку! 
Ми від усієї душі приєднуємося до всіх побажань і 
поздоровлень, які Ви вже отримали і ще отримаєте.

Чоловічий колектив 
Новоушицького РЕМ.

Любі наші жінки (головний бухгалтер РЕМ 
Краснопортко Марина, бухгалтер Левчук Іри-
на, керівник із роботи з юридичними спожи-
вачами Міщинська Надія, керівник із роботи 
з побутовими абонентами Слободян Леся, 
інженер з організації експлуатації та ремонту 
р/м Карп Майя, юрисконсульт Білоус Вален-
тина, інженер з програмного забезпечення 
Школьняк Альона, інженер із режимів спо-
живання та укладення договорів Гонтарук 
Ірина, економіст Гуменюк Наталія, комірник 
Войт Марія, касир Оскалюк Галина, контр-
олери Слободян Ніна, Чубак Галина, Гуменюк 
Алла, Будніцька Надія, Войталюк Тетяна, Ба-
сюр Валентина, Віжановська Валентина, За-
харчук Інна, Палашевська Ганна, прибираль-

ниці Скрипковська Валентина, Твардовська 
Алла)! 

Сердечно вітаємо Вас із прекрасним святом 
— Міжнародним жіночим днем! Ми вдячні 
Вам за красу і ніжність, доброту і щиру чуй-
ність, які Ви створюєте в колективі нашого 
Ярмолинецького району електричних мереж. 
Ви завжди підтримуєте нас добрим словом, 
надихаючи на подвиги, творчість та працю. 

У ці святкові дні від усієї душі бажаємо 
Вам любові, добра, успіхів. Нехай там, де Ви 
з’являєтеся, завжди розцвітають посмішки і 
чуються компліменти. Будьте любимі і щас-
ливі!

Сильна половина колективу 
Ярмолинецького РЕМ.

Весна вступає в 
свої права, і наші чо-
ловічі серця дедалі 
більше сповнюються 
найпрекрасніших по-
чуттів до чарівної по-
ловини людства. Тим 
паче, що надворі — 8 
Березня, свято жінки і 
весни. 

Нам, чоловікам 
Старосинявського ра-
йону електромереж, 
несказанно пощасти-
ло працювати пліч-о-
пліч з прекрасними 
жінками — професі-
оналами-енергетика-
ми, матерями, донь-
ками і просто справ-
жніми красунями. Це 
і керівники груп: із розрахунків з юридичними 
споживачами Томашик Світлана Григорівна 
та із побутовими споживачами (сервісний 
центр) Дідух Ірина Миколаївна; і контролери 
енергонагляду Ставнича Людмила Дмитрівна 
та Леонтієва Людмила Дмитрівна; і контролер 
енергонагляду столу довідок (сервісний центр) 
Баца Тетяна Гнатівна; і інженер із режимів та до-
говорів Момот Наталія Михайлівна; і головний 

бухгалтер Гедзун Валентина Василівна; і бухгал-
тер Качур Олена Вікторівна; і комірник Нікітюк 
Ганна Кузьмівна; і прибиральниця Зелінська 
Валентина Петрівна. 

Дорогі наші колеги-жінки! Від щирого серця 
вітаючи Вас зі святом, зичимо Вам вічної моло-
дості та краси, благополуччя, добробуту в ро-
динах, миру і добра! 

Чоловіча частина колективу 
Старосинявського РЕМ.

Дорогі колеги — представниці енерге-
тичної галузі нашого району та всієї Ком-
панії!

Від чоловічого колективу Ізяславського 
РЕМ прийміть найщиріші привітання зі  свя-
том весни та любові — 8 Березня.

В цей день  хочеться висловити вдячність 
за відповідальне виконання своїх обов’язків, 

за щирі серця і при-
язні усмішки, за 
надійну підтримку 
чоловічої частини 
колективу. 

Від усього серця 
бажаємо вам щастя 
і здоров’я, творчих 
успіхів, нев’янучої 
молодості, краси, 
здійснення найзапо-
вітніших мрій, миру, 
тепла і добробуту у 
ваших домівках.

Ваші 
колеги-чоловіки.

На фото 
зліва направо):
інженер з КС  Гар-
нюк С.Л., контролер 

енергозбуту Яковишина І.М, бухгалтер Ме-
тельська М.О., контролери енергозбуту Ліщук 
М.М, Яремчук А.С., інженер із договорів та ре-
жимів Островська Ю.М., начальник дільниці 
Мельничук І.В, контролер енергозбуту Марти-
нова К.П., бухгалтер енергозбуту Яковишина 
Г.М., касир Рабощук О.В., діловод Каленюк Г.А..

Ось знову підходить до кінця зима і настає весна. І 
знову ми із задоволенням вітаємо по-справжньому  кра-
сивих, добрих душею, чуйних, надійних жінок, які пра-
цюють з нами пліч-о-пліч. Ми  констатуємо, що без їхніх 
працелюбності, уваги та натхнення практично не вико-
нуються жодні виробничі питання.

У ці святкові весняні дні хочеться ще раз згадати усю 
прекрасну половину колективу Волочиського району 
електричних мереж. У нашому підрозділі жінки працю-
ють на різних посадах і в різних відділах, але єднає їх лю-
бов до своєї праці, безмежна щирість і відповідальність.

Професійно та успішно під керівництвом головного 
бухгалтера Козельської Г.М. виконують свої обов’язки 
бухгалтери Питуча Н.М., Юрчук Н.А., касир Вербицька 
В.П., економіст Андрушко С.А.. Завжди можна покласти-
ся на комірника Шимчишину Р.А., діловода Корчинську 
Л.В., юрисконсульта Легкодух М.М..  Завдяки праці  при-
биральниць Столярик Н.І. та Задворної В.Ц. підтримуєть-
ся чистота та порядок в приміщеннях. 

Найбільше ж пощастило підрозділу маркетингу та 
збуту електроенергії. Адже найбільша частина жіночого 
колективу РЕМ працює саме тут. Саме вони дарують свої 
усмішки не лише колегам, а й усім споживачам та відвід-
увачам. Це керівники груп Красівська Л.О. і  Ярина С.В., 
технік Істратова Л.С, інженер із договорів та режимів 
Жабняк І.С., контролери Горбатюк Л.Б., Деліта Л.А., Сікор-
ська Л.А., Пирогова О.В., Солярчук Н.О., Молокопій В.М., 
Яблонська С.В., Петрук Л.Л., Грех С.В.. 

Добре, що прекрасна пора весна починається зі свя-
та, присвяченого вам — колегам, подругам, дружинам, 
донькам, матерям, бабусям. І у ці святкові дні хочеться 
побажати всім жінкам, які працюють у Товаристві: нехай 
збудуться всі ваші заповітні мрії. Нехай всі негаразди 
обійдуть вас стороною. Нехай ваші душі відігріються те-
плим весняним сонцем і коханням близьких вам людей. 
Нехай вдома вас чекають тільки веселий настрій та по-
смішки рідних. Зі святом вас!

Чоловічий колектив Волочиського РЕМ.

НОВОУШИЦЬКИЙ РЕМ 

СТАРОСИНЯВСЬКИЙ РЕМ 

ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ РЕМ 

ВОЛОЧИСЬКИЙ РЕМ 

ІЗЯСЛАВСЬКИЙ РЕМ 
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Назва РЕМ Енергозбутова 
діяльність

Експлуатація 
електромереж

Охорона 
праці

Загальний 
рейтинг

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

Мовою цифр

ХТО ПЕРШІСТЬ ВЕДЕ, 
ХТО — ПОЗАДУ БРЕДЕ 
Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за січень 2015 року

Віктор МАКСИМЕцЬ,
начальник відділу оперативної інформації та звітності.

ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ «Про заохочення
з нагоди Міжнародного жіночого дня»

З першим подихом весни до нас приходить 
свято — Міжнародний жіночий день, свято на-
ших матерів, дружин, сестер, подруг, бабусь і 
доньок.

Це свято увійшло в наше життя першими 
квітами, щирими посмішками і справжніми чо-
ловічими вчинками, бо жінка — це віра, надія, 
любов, дбайлива берегиня родинного вогни-
ща, вона наполегливо й натхненно працює в 
усіх галузях народного господарства нашої 
держави. Своєю потужною енергією, силою і 
відповідальністю живить наше буття яскрави-
ми барвами.

І саме жіноча, небайдужа й відповідальна 
життєва позиція, як і буденна домашня праця, 
є справжньою запорукою наших звершень, 
миру і стабільності, духовного відродження. 
Ваша соціальна і політична активність, добро-
та, мудрість і любов роблять наше суспільство 
благороднішим, світлішим, людянішим. 

Четверту частину працівників ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» складають жінки, які своєю 
працею та майстерністю вносять вагомий вне-
сок у роботу Товариства, розвиток енергетики 
всієї області, зміцнення економічної стабіль-
ності нашої держави.

Дотримуючись одвічних традицій україн-
ського народу, вклоняючись Вашій праце-
любності та високому професіоналізму, щиро 
вітаю Вас з Міжнародним жіночим днем, зичу 
Вам особисто та Вашим родинам успіхів, нових 
здобутків у праці, жіночого щастя, сімейного 
благополуччя, бажаю здоров’я та добробуту, 
повсякденної уваги та любові, здійснення всіх 
ваших мрій!

За сумлінну працю, особистий внесок у роз-
виток галузі енергетики області та з нагоди від-
значення Міжнародного жіночого дня —

НАКАЗУЮ:
1. Преміювати працівників Товариства, яких 

нагороджено Почесними Грамотами Хмель-
ницької обласної державної адміністрації:

Войцеховську Валентину Йосипівну — ін-
женера Кам’янець-Подільського міського РЕМ.

2. Преміювати працівників Товариства, яких 
нагороджено Грамотами Хмельницької облас-
ної Ради:

Яременко Ольгу Василівну — провідного 
інженера спецчастини ПАТ «Хмельницькобле-
нерго».

3. Преміювати працівників Товариства, яким 
оголошено Подяки Хмельницької обласної 
державної адміністрації:

Гедзун Валентину Василівну — головного 
бухгалтера Старосинявського РЕМ.

4. Преміювати працівників Товариства, яким 
оголошено Подяки Хмельницької обласної 
Ради:

Пелехату Надію Василівну — контролера 
енергонагляду Віньковецького РЕМ.

5. Нагородити Почесними Грамотами Това-
риства та преміювати:

Баран Надію Антонівну — прибиральницю 
виробничих приміщень адміністративно-гос-
подарського відділу Дирекції з матеріально-
технічного постачання та капітального будів-
ництва ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Бардик Надію Григорівну — чергову по 
гуртожитку ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Віхтюк Валентину Георгіївну — інженера 
із договорів та режимів Деражнянського РЕМ;

Карпенко Ганну Павлівну — інженера з 
організації експлуатації та ремонту 2 категорії 
Новоушицького РЕМ;

Кліменко Тетяну Анатоліївну — начальни-
ка сектору відділу розподілу балансів та роботи 
з ринком електроенергії Дирекції з маркетингу 
та енергозбуту  ПАТ  «Хмельницькобленерго»;

Разумну Оксану Анатоліївну — начальни-
ка сектору відділу організації збуту Дирекції з 
маркетингу та енергозбуту ПАТ «Хмельницько-
бленерго».

6. Нагородити працівників Грамотами Това-
риства та преміювати:

Бікуляк Ірину Володимирівну — інженера 
з охорони праці 2 категорії служби охорони 
праці ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Гашпер Любов Василівну — штукатура Ста-
росинявського ЦЦР  ПАТ  «Хмельницькобле-
нерго»;

Гомілко Олену Василівну — економіста 
Кам’янець-Подільського РЕМ;

Везденецьку Аллу Анатоліївну — бухгал-
тера централізованої бухгалтерії ПАТ «Хмель-
ницькобленерго»;

Заставну Марію Іллівну — телефоніста до-
відкової служби міської телефонної мережі 1 
класу відділу інформаційно-комунікаційних 
систем Дирекції з розвитку управління та ін-

формаційних технологій ПАТ «Хмельницько-
бленерго»;

Карп Майю Євгенівну — в.о. інженера з ор-
ганізації експлуатації та ремонту розподільчих 
мереж Ярмолинецького РЕМ;

Кобилянську Інну Антонівну — головного 
бухгалтера Дунаєвецького РЕМ;

Кожушко Надію Андріївну — керівника 
групи Чемеровецького РЕМ;

Костушевич Олену Олексіївну — економіс-
та Ізяславського РЕМ;

Луцькову Світлану Борисівну — інженера-
інспектора (кадри) Хмельницького міського 
РЕМ;

Норчук Оксану Іванівну — бухгалтера ПМіЗ 
Хмельницького РЕМ;

Перловську Катерину Феофаніївну — 
контролера енергонагляду Славутського РЕМ;

Прищепко Катерину Володимирівну — ін-
женера ПМіЗ 1 категорії Хмельницького місь-
кого РЕМ;

Радчук Лесю Олександрівну — головного 
бухгалтера Старокостянтинівського РЕМ;

Семенюк Ларису Василівну — маляра діль-
ниці господарського обслуговування Департа-
менту ВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Серветник Олену Михайлівну — діловода 
Красилівського РЕМ;

Снятинську Наталію Миколаївну — конт- 
ролера енергонагляду Городоцького РЕМ;

Степанову Тетяну Миколаївну — інжене-
ра 2 категорії відділу матеріально-технічного 
постачання Дирекції з матеріально-технічного 
постачання та капітального будівництва  ПАТ  
«Хмельницькобленерго»;

Ярощук Валентину Василівну — інженера 
3 категорії служби технічного забезпечення 
енергозбуту Дирекції з маркетингу та енергоз-
буту ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Ящук Валентину Василівну — бухгалтера 
централізованої бухгалтерії ПАТ «Хмельниць-
кобленерго».

7. Оголосити Подяку Товариства з премію-
ванням:

Бардецькій Людмилі Миколаївні — юрис-
консульту юридично-договіроного відділу ПАТ 
«Хмельницькобленерго»;

Войновій Тетяні Йосипівні — інженеру 
проектно-кошторисного відділу Департаменту 
РМ ПАТ  «Хмельницькобленерго»;

Войтюк Ірині Олександрівні — оператору 
КРМ канцелярії ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Гостєвій Ганні Олегівні — друкарці 1 кате-
горії групи діловодства Департаменту ВЕМ ПАТ  
«Хмельницькобленерго»;

Дембіцькій Тамарі Сергіївні — інженеру-
інспектору відділу управління персоналом 
Дирекції з управління персоналом і соціальних 
питань ПАТ  «Хмельницькобленерго»;

Зюбр Галині Сергіївні — електромонтеру з 
експлуатації електролічильників Нетішинської 
комплексної дільниці Славутського РЕМ;

Ковальчук Ользі Володимрівні — юрис-
консульту Теофіпольського РЕМ;

Кисіль Тетяні Миколаївні — менеджеру 
Меджибізького сервісного пункту Летичівсько-
го РЕМ;

Коломієць Ганні Василівні — прибираль-
ниці виробничих приміщень Меджибізького 
ЦЦР Департаменту РМ ПАТ «Хмельницькобле-
нерго»;

Корніцькій Людмилі Михайлівні — інже-
неру служби перспективного розвитку та вида-
чі технічних умов ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Нікончук Ірині Святославівні — контроле-
ру енергонагляду Полонського РЕМ;

Фурманчук Ірині Володимирівні — конт- 
ролеру енергонагляду Білогірського РЕМ;

Ходоровській Марині Юріївні — електро-
ментеру з випробувань та вимірювань Шепе-
тівського РЕМ;

Юрчук Наталії Антонівні — бухгалтеру 
ПМіЗ Волочиського РЕМ.

Шановні працівниці та пенсіонерки ПАТ 
«Хмельницькобленерго», низький уклін Вам та 
щира вдячність за працю, за жіночу мудрість та 
материнську любов, за самовідданість і розу-
міння, за Вашу ніжність та чуйність.

Нехай Ваш дім повниться любов’ю і радістю. 
Хай у Вас завжди весніє на душі!

Генеральний директор О.Л. ШПАК.

Окрім того, ряд жінок, котрі працюють 
у Товаристві, відповідно до цього наказу, 
премійовано. Не оминуло керівництво  
Компанії увагою й непрацюючих жінок-
пенсіонерів, які вийшли на пенсію з її під-
розділів: їм виплачено суттєву одноразо-
ву матеріальну допомогу.      

Будні трудові 

Скориставшись теплими, 
погожими днями, енергетики 
краю заповзялися розчищати 
траси повітряних ліній елек-
тропередачі від потенційно 
небезпечного гілля дерев та 
кущів. Серед найактивніших 
— і працівники дільниці № 3 
Городоцького РЕМ під орудою 
молодого майстра Олега На-
городного (на фото — зліва). 
Вони щодня проходять із авто-
вежею та бензопилами сотні 
метрів ПЛ 0,4 кВ у селах району.

Ця, на перший погляд, не 
суто енергетична операція недарма є для відокремлених підрозділів ПАТ «Хмельницько-
бленерго» однією з обов’язкових: звільняючи лінії передач із гілкового «полону», енерге-
тики запобігають їх пошкодженням, а отже — перебоям із енергопостачанням. 

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.

ЗВІЛЬНЯЮТЬ ТРАСИ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ
ІЗ ГІЛКОВОГО «ПОЛОНУ»…
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Наші новини

Побудова моделей бізнес-процесів у нашій Компанії визначається умо-
вами та обставинами, що складаються відповідно до стратегічних напрям-
ків розвитку, визначених її топ-менеджментом. Необхідність створення 
конкурентоздатного підприємства, усвідомлення керівництвом неефек-
тивності принципів функціонального менеджменту стали поштовхом до 
впровадження процесного підходу в управлінні Компанією.

В «Хмельницькобленерго» це питання виникло при побудові та впрова-
дженні системи управління якістю ще у 2002 році. З того часу змінювалися 
підходи до моделювання бізнес-процесів, до виділення процесів та нотації 
моделювання, але пріоритет відносно побудови бізнес-моделі діяльності 
ПАТ «Хмельницькобленерго» залишався незмінним.

Що ж таке процесний підхід до управління? Який ефект Компанія отри-
мує від його впровадження?

Нагадаємо, що основні засади процесного підходу до управління — це 
чітке визначення відповідальності, повноважень, ресурсів, інформаційних 
і управлінських зв’язків. Перевагою процесного підходу до управління є 
забезпечуваний неперервний контроль над зв’язками окремих процесів у 
межах системи процесів, а також над їхніми сполученнями та взаємодією.

Моделювання бізнес-процесів, їх оптимізація безпосередньо мають 
вплив на операційну та стратегічну діяльність Компанії та впливають як 
на фінансові показники, так і на рівень задоволеності споживачів та інших 
зацікавлених сторін. Важливо усвідомити те, що моделювання бізнес-про-
цесів не є разовим проектом. Змінюються вимоги зацікавлених сторін, 
змінюється спектр послуг та продукції Компанії, відбуваються зміни в зако-
нодавстві, а все це впливає на моделі бізнес-процесів. Отже, моделювання 
носить ітеративний характер. Ефективність бізнес-процесів визначається 
швидкістю і точністю реакції Компанії на внутрішні та зовнішні чинники.

В цілому впровадження процесного менеджменту можна розглядати як 
проект, оскільки для ефективного впровадження необхідно чітко визна-
чити цілі впровадження, часовий проміжок, ресурси, у тім числі персонал. 

Які ж цілі «Хмельницькобленерго» переслідує впроваджуючи проект сто-
совно процесного менеджменту?

Звичайно, моделювання заради «моделей» є недопустимим. Основні 
практичні задачі проекту:

— Постійне удосконалення системи управління Компанії.
— Управління бізнес-процесами, їх оптимізація.
— Навчання персоналу: розуміння персоналом свого внутрішнього та 

зовнішнього споживача, місця та ролі процесу в системі процесів, орієнта-
ція персоналу на кінцевий результат.

— Регламентація діяльності.
— Автоматизація бізнес-процесів.
— Управління ризиками.
— Впровадження системи збалансованих показників, удосконалення 

системи мотивації персоналу.
— Підготовка Компанії до лібералізації ринку електроенергії в Україні. 
При моделюванні бізнес-процесів у «Хмельницькобленерго» використо-

вувалися різні нотації моделювання, різні підходи до моделювання. Як при-
клад: нотація IDEFО, алгоритмічна мова моделювання — були побудовані 
моделі процесів підрозділів за напрямком маркетингу та управління фінан-
сами. Також проведено оцінку часових проміжків виконання процесів та 
інше.

Із вдосконаленням системи управління Компанії відбувається розви-
ток невід’ємних складових аспектів функціонування системи, в тому числі 
і процесного підходу до управління. Важливим етапом при впровадженні 
процесного підходу до управління є виділення бізнес-процесів Компанії 
верхнього рівня, розробка збалансованої системи показників «Хмельниць-
кобленерго» (Положення про галузь діяльності 08-04-ПГД-06-2013 «Оціню-
вання діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго»), впровадження системи 
бізнес-моделювання «Business Studio».

Процеси Компанії виділені у відповідності до аспектів діяльності, а саме: 
аспекту «Операційної діяльності», «Ресурсного аспекту», «Аспекту спожи-
вачів та інших зацікавлених сторін», аспекту «Фінансових результатів», ас-
пекту «Оновлення та вдосконалення». Система процесів «Хмельницькобле-
нерго» налічує 20 бізнес-процесів.

Отже, до «Ресурсного аспекту» діяльності віднесено такі бізнес-проце-
си, як «Управління персоналом», «Забезпечення ресурсами основного та 
допоміжного виробництв», «Інформаційно-технічне обслуговування», «За-
безпечення автотранспортом та механізмами», «Забезпечення економічної 
безпеки», «Забезпечення здорових та безпечних умов праці».

«Операційна діяльність», тобто основна діяльність, налічує такі біз-

нес-процеси: «Експлуатація та модернізація електричних мереж»; «Опера-
тивно-диспетчерське управління режимами роботи мережі»; «Закупівля 
електроенергії»; «Постачання електроенергії»; «Аналіз споживання елек-
троенергії»; «Технологічне приєднання»; «Моніторинг і оптимізація техно-
логічних та комерційних витрат електроенергії». 

«Аспект споживачів та інших зацікавлених сторін» налічує бізнес-
процеси, які орієнтовані на стейкхолдерів, а саме: «Організація та вдоско-
налення системи управління Товариства»; «Контроль та аналіз діяльності 
«Хмельницькобленерго».

«Фінансовий аспект» діяльності характеризується бізнес-процесами 
«Управління фінансами»; «Фінансово-економічне планування»; «Тарифоут-
ворення».

Остання група, тобто аспект «Оновлення та вдосконалення», містить 
процеси, спрямовані на постійний розвиток та оновлення, а саме: «Скла-
дання та моніторинг виконання річної інвестиційної програми»; «Форму-
вання та моніторинг виконання плану перспективного розвитку». 

Принциповим питанням є виділення власників бізнес-процесів, оскільки 
до них висуваються особливі критерії, а саме:

— Компетентність;
— Знання потреб споживача, включаючи внутрішнього споживача, вмо-

тивованість на результат;
— Наявність повноважень, достатніх для керування процесом;
— Лідерство;
— Володіння ресурсами бізнес-процесу.
У кожного бізнес-процесу може бути тільки один власник, в той час як 

один власник може керувати більше ніж одним процесом.
При декомпозиції бізнес-процесу (розділення цілого на частини) можли-

ве виділення власників підпроцесів, тобто процесів нижчого рівня. 
З ціллю побудови ефективних моделей бізнес-процесів було запрова-

джено такий підхід до моделювання як моделюючі сесії.
  
Схематичне відображення принципу проведення моделюючої сесії

Мета проведення моделюючої сесії — це побудова моделі бізнес-про-
цесу (1-2 рівень), тобто визначення власника, загального потоку вхідних/
вихідних об’єктів, що задіяні в процесі, критеріїв та цілей процесу. Основні 
переваги моделюючої сесії в порівнянні з інтерв’ю — активне залучення 
виконавців процесу до моделювання БП, можливість обговорення і зі-
ставлення думок та бачень процесу фахівцями різного рівня, спрощення 
процесу погодження моделей, регламентів БП, достовірність побудованих 
моделей.

Отже, ефективність впровадження процесного менеджменту залежить 
від багатьох складових: зацікавленості керівництва, визначення цілей 
впровадження, впровадження ефективної технології моделювання, вибір 
програмного забезпечення для моделювання, навчання персоналу та ін.

В наступній статті ми розглянемо програмне забезпечення, яке є над-
звичайно важливим для створення єдиного репозиторію бізнес-процесів, 
питання щодо побудови матриць відповідальності, регламентації бізнес-
процесів, створення системи управління бізнес-процесами.  

Олена ГРИНЕВИЧ,
провідний інженер

відділу управління якістю.  

ПРАВИЛЬНО ВИЗНАЧЕНІ ПРІОРИТЕТИ
Якість

Нещодавно на виконання п. 4 «Плану осно-
вних організаційно-технічних заходів з питань 
пожежної безпеки по ПАТ «Хмельницькобле-
нерго», затвердженого наказом по Товариству 
від 12.01.2015 року №5 з метою відпрацювання 
практичних навиків гасіння пожеж та ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій персоналом То-
вариства, відпрацювання порядку вза-
ємодії з ГУ ДСНС у Хмельницькій області 
при гасінні пожеж електроустановок, на 
базі Кам’янець-Подільського РЕМ було 
проведено спеціальне, спільне з Дер-
жавною пожежно-рятувальною служ-
бою, навчання на тему «Дії керівного 
складу і працівників робітничих профе-
сій Товариства при ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації, пов’язаної з ви-
никненням пожежі». 

В ході проведення першого етапу на-
вчання відбулося тренування з ліквідації 
умовної пожежі на КТП та прилеглій до 
неї території внаслідок витоку масла із 
трансформатора. Перший етап мав на 
меті відпрацювання злагоджених дій 
керівництва, оперативно-диспетчер-
ського та оперативно-виробничого пер-
соналу РЕМ із силами чергового караулу 
ДПРЧ: від повідомлення про пожежу, ви-
конання необхідних оперативних пере-

микань, прибуття та розгортан-
ня пожежної команди, виконан-
ня усіх організаційно-технічних 
заходів — до повної ліквідації 
пожежі. 

Другий етап навчання мав на 
меті відпрацювання практич-

них навичок гасіння пожежі мо-
дельного вогнища на відкритій 
місцевості електромонтером 
бригади. Легенда другого етапу 
полягала у виявленні майстром 
аварійно-відновлювальної бри-
гади загоряння посівів внаслі-
док обриву фазного проводу і 
короткого замикання на землю. 
Результат другого етапу на-
вчання показав злагоджені дії 
бригади при виконанні органі-
заційних заходів, добру індиві-

дуальну підготовку електромонтера при 
користуванні ЗІЗ для гасіння пожежі та 
вогнегасником. Два етапи були оцінені 
добре. Норматив за часом виконаний.

В ході проведення навчання були за-
лучені спеціальна автомобільна техніка 
та первинні засоби пожежогасіння: авто-
мобіль ОВБ РЕМ, спеціальний аварійно-
рятувальний автомобіль АППД-2, вогне-
гасники ВП-5.

Сергій ТАРНАВСЬКИЙ,
інженер з ОП 

Кам’янець-Подільського РЕМ.
Фото Сергія КУЗЕМИ,

головного інженера 
Кам’янець-Подільського РЕМ.

ЕНЕРГЕТИКИ-КАМ’ЯНЧАНИ ВДОСКОНАЛИЛИ НАВИКИ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ
Досвід

У КОМПАНІЇ ГОСТЮВАЛИ 
ЧЕРКАСЬКІ КОЛЕГИ

Нещодавно ПАТ «Хмельницькобленерго» 
відвідала делегація енергетиків Черкащини. 

Заступник голови правління з кадрових і соціаль-
них питань Надія Братаніч, заступник технічного 
директора з перспективного розвитку Володимир 
Заврін, начальники кількох служб та відділів ПАТ 
«Черкасиобленерго» упродовж двох днів вивчали 
багатий досвід хмельницьких колег. 

Черкаські енергетики з цікавістю ознайомилися 
з системою менеджменту ПАТ «Хмельницькобле-
нерго», новаторськими напрямками діяльності і 
науковими розробками Компанії. Окрім апарату 
управління та основних об’єктів Компанії в облас-
ному центрі, вони завітали до Ярмолинецького, 
Дунаєвецького, Кам’янець-Подільського міського 
районів електромереж. 

Р. БАЛЕМА.
Фото автора.

МАЙСТРИ НАВЧАЛИСЯ 
У РЯТУВАЛЬНИКІВ  

Майстри бригад районів електромереж, котрі 
проходили підвищення кваліфікації у навчально-
курсовому комбінаті ПАТ «Хмельницькобленерго», 
прослухали пізнавальну, корисну лекцію з цивіль-
ного захисту та пожежної безпеки. Відбулася вона 

для представників різних підприємств та організа-
цій краю в навчально-методичному центрі цивіль-
ного захисту та безпеки життєдіяльності в Хмель-
ницькій області.  

Упродовж заняття викладач центру, капітан 
служби цивільного захисту Наталія Смалюк деталь-
но розповіла про правила безпечного користуван-
ня електроенергією та вогнем, про надзвичайні 
ситуації природного і техногенного походження, 
надала чіткі методичні поради з убезпечення жит-
тя у воєнний час. Для кращого сприйняття матеріа-
лу лекція супроводжувалася слайдами та відеоро-
ликами.

Б. РОСТЕНКО.
Фото А. СОЛОНИцЬКОГО.

ДАНИНА ШАНИ 
ВОЇНАМ ЛОКАЛЬНИХ ВІЙН
Минуло 26 років від закінчення війни в Афганіс-

тані, але пам’ять про події тієї війни живе і житиме 
вічно. У День вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав у Хмельницькому відбули-
ся меморіальні заходи. 

За багаторічною традицією біля пам’ятного зна-
ка подолянам, загиблим в Афганістані та інших ло-
кальних війнах, керівництво міста й області, пред-
ставники підприємств, організацій, колишні вої-
ни-інтернаціоналісти вшанували пам’ять загиблих 
хвилиною мовчання, поклали букети та вінки з 
живих квітів. 

Серед свідомих, патріотичних хмельничан, котрі 
взяли участь у мітингу-реквіємі, була і чимала де-
легація працівників ПАТ «Хмельницькобленерго».

Р. ЗАРІЧАНСЬКИЙ.
Фото М. ШАФІНСЬКОГО.
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З історії електроенергетики краю
Продовжуючи розповідь про будівництво в 

1928-1932 роках першої Проскурівської загаль-
номіської комунальної дизельної електростан-
ції, автор наголошував на тому, що підготовка до 
будівництва і його реалізація, судячи із докумен-
тів, була проведена скрупульозно і якісно, що 
давало надію на її безперебійну експлуатацію 
впродовж мінімум десяти років. Та вже сам по-
чаток будівництва викликав чимало запитань і 
проблем.

Навесні 1928 року, виконуючи рішення окруж-
ної партійної конференції, розпочалось будівни-
цтво першої черги електростанції проектною 
потужністю 530 кВт. Закладанню першого каме-
ня у фундамент електростанції був присвячений 
урочистий мітинг, де зібрались представники 
трудових колективів міста. А вже 19 червня 1928 
року Проскурівський окружний відділ Держав-
ного Політичного Управління під грифом ‘’Ціл-
ком таємно’’ звертає увагу керівництва округу 
на те, що підряд на будівництво Проскурівської 
електростанції АТ ‘’Електрика’’ був переданий 
поза конкурсом, і це не дало можливості вибра-
ти проект більш дешевий і економічний. 

Дійсно, згідно з договором проект мав бути 
представлений ‘’Електрикою’’ в кінці 1927 року, 
але фактично був представлений перед почат-
ком будівельного сезону, в березні 1928 року. І 
не випадково: це практика багатьох  будівель-
них організацій з метою недопущення поглибле-
ної критики проекту. В цих термінах довелось 
наспіх створювати комісії різних напрямків ді-
яльності для термінового розгляду проекту. Бе-
ручи до уваги, що проект складається із склад-
них обчислень, розрахунків і цін, зрозуміло, що 
одними доповідями і виступами проектувальни-
ків не могло бути проаналізовано те, що стано-
вить технічну і економічну цінність проекту, тим 
більше, якщо проект представляти на ходу без 
попередніх технічних аналізів. Навіть коли були 
зроблені деякі зауваження щодо необхідності 
передбачити протигазовий захист електростан-
ції і погодити проект з військовим відомством з 
огляду на те, що Проскурів є прикордонним міс-
том, а також прозвучала вимога, щоб на початку 
будівництва в машинному залі був встановлений 
кран-балка, — все це… пройшло мимо вух про-
ектувальників.

Окружний відділ Держполітуправління, прові-
вши аналіз роботи АТ ‘’Електрика’’ в інших містах 
України, звертає увагу керівництва округу на те, 
що ‘’Електрика’’ в більшості випадків не виконує 
договорів. Будівництво ведеться технічно не-
якісно та із значним перевищенням асигнувань. 
А також на те, що будівництво Проскурівської 
електростанції розгортається дуже повільно. 
Частково це пояснюється тим, що ‘’Електрика’’ 
одночасно веде будівництво в багатьох місцях 
України, і її апарат не в змозі охопити всю робо-
ту. Виходячи з цього, політуправління загострює 
увагу Окрплану на підсиленні технічного нагля-
ду за будівництвом, призначивши на цю посаду 
компетентного інженера, додатково провівши 
ретельний аналіз технічної частини проекту  і 
його вартості.

Одночасно з будівництвом електростанції 
розпочалися прокладання 16-кілометрової ме-
режі водогону, буріння свердловин, будівництво 
насосної станції. Введення в експлуатацію цього 
об’єкта повністю залежало від своєчасної здачі 
першої черги електростанції.

Немає сумніву, що зауваження, висловлені 
окружним відділом Держполітуправління, були 
взяті до виконання. Будівництво електростанції 
пішло за визначеним графіком, і вже 1 травня 
1930 року дизель-генератор №1 видав перші кі-
ловати електроенергії. Перша черга будівництва 
була закінчена в 1931 році пуском другого ди-
зель-генератора. У зв’язку з річницею створен-
ня Червоної армії електростанції присвоюється 
звання ‘’ДЕС ім. 13-річчя РСЧА’’. І хоч заводська 
(марочна) потужність цих агрегатів складала 
330х0,8х2=530 кВт, насправді максимально, що 
могли вони видати, — це 480-500 кВт. При тому 
вказане навантаження можливо допустити лише 
на короткий час — до 2-х годин роботи, через 
загрозу виникнення аварійного стану дизелів.

 Проведений в 1932 році економічний аналіз 
свідчить, що цієї електроенергії місту не виста-
чить через інтенсивне будівництво промпідпри-
ємств, військових об’єктів і житла. Цифри аналізу 
показують, що :

— на внутрішнє освітлення міста буде потріб-
но 700 кВт;

— на вуличне освітлення — 60 кВт;
— на освітлення (зовнішнє і внутрішнє) вій-

ськового гарнізону — 210 кВт.
Всього, тільки для освітлення, — 970 кВт.
Ці показники свідчать, що електростанція вже 

працювала тільки на освітлення і лише в денний 
час на промисловість. Дефіцит потужності елек-

тростанції значно гальмував розвиток міста. На 
промислових і комунальних підприємствах, що 
були збудовані в 30-х роках минулого століття, 
встановлювалися локальні електроустановки 
потужністю від 20 до 100 кВт. Навіть механза-
вод ім. Куйбишева, на території якого збудована 
міська електростанція, мав свою електроуста-
новку.

На 1 січня 1934 року потреба міста в забез-
печені електроенергією ще більше зросла і ста-
новила 1300 кВт, а з урахуванням технологічних 
втрат і власних потреб — не менше 1800 кВт. 

Планом розбудови енергогосподарства, за-
твердженим Урядом України, було передбачене 
розширення електростанції з встановленням 
дизеля на 400-600 к.с.. Вирішення цього питан-
ня затягувалось у зв’язку з відсутністю нового 
агрегату. Нарешті Постановою Раднаркому від 9 
жовтня 1934 року був виділений агрегат на 400 
к.с. 250 кВт, демонтований із Славянської ДЕС, 
тобто не новий. У 1935 році він був встановле-
ний. Та цих 230-250  кВт зовсім не пом’якшили 
ситуації, бо якщо взяти тільки основних промис-
лових споживачів, від яких залежить життя міста 
і утримання гарнізону, то потреба їх в енергоза-
безпеченні така : 

— військове містечко — 250 кВт;
— залізнична станція — 50 кВт;
— водогін - 100 кВт;
— хлібозаводи — 150 кВт;
— гарнізонна пральна і лазня — 50 кВт  
Всього: 600 кВт.                                            
Крім цього, електростанції потрібний хоч би 

мінімальний резерв в 250-400 кВт.
Для виходу із цієї скрутної ситуації партійно-

господарські та радянські органи Проскурова 
почали порушувати питання побудови в місті чи 
на околиці нової, паротурбінної електростанції, 
яка працювала б на місцевому паливі — торфі, 
якого було вдосталь в радіусі 20-30 км від Про-
скурова.

В другій половині 30-х років стрімко зростає 
населення Проскурова і сягає 35 тисяч чоловік. 
В 1935 році утворюється Проскурівський при-
кордонний округ з центром у Проскурові. Закін-
чується будівництво військового містечка (нині 
Академія прикордонних військ), куди в 1936 
році прибуває окрема танкова бригада. Вліт-
ку 1938 року в місті розташовується штаб 5-ої 
армійської кавалерійської групи. Утворюється  
Кам’янець-Подільська область, і Проскурів стає 
містом обласного підпорядкування. 

Ситуація з постачанням електроенергії погір-
шується з кожним роком. Нарешті в 1938 році 
трест ‘’Укркомуненергобуд’’ розпочинає прибу-
дову машзалу до головного корпусу електро-
станції для установки дизель-генератора №4 
потужністю 600 к.с.. Всі роботи були завершені 
упродовж року. Установлена потужність всієї 
електростанції на момент здачі  в роботу агре-
гата №4 по дизелях сягнула 1800 к.с., але вже го-
стро постало питання про виведення в капіталь-
ний ремонт першого і другого агрегатів.

Що ж собою являли в ті роки розподільчі ме-
режі? Загальна кількість трансформаторів Про-
скурівської ДЕС досягла 52 шт.. Протяжність 
електромереж : 

— повітряна лінія високої напруги (в т. ч. 
кабельна) 42,7 км, побудована в 1930 році на 
дерев’яних опорах, перебуває в аварійному 
стані;

— лінія низької напруги протяжністю 82 км, 
побудована в 1929 році, в основному не придат-
на до експлуатації.

Не в кращому стані були і всі  три дизель-гене-
ратори після 8 років жорсткої експлуатації. Тому 
в червні 1938 року Президія міської ради звер-
тається в Раднарком УРСР з проханням про ви-
ділення коштів на почерговий ремонт всіх трьох 
агрегатів і електромереж в сумі  205 720 крб..

Що ж являла собою комунальна ДЕС міста? 
Познайомимося з керівництвом електростан-
ції. На жаль, в жодному  архівному документі не 

вдалося віднайти імена та по батькові — лише 
прізвища. Отже: директор електростанції Бухш-
таб, інженер Глейзер, механік Янчук, заступник 
директора Беренштейн, головний бухгалтер Іс-
аак Ашкіназі, помічник головного бухгалтера 

Вольфман, плановик Бреслер і техкерівник (тех-
норук) Школяр Давид Абрамович. До 1937 року  
колектив  електростанції налічував 35 чоловік, а 
в 1938 році, після встановлення четвертого ди-
зель-агрегата, колектив чомусь зріс до 79 чоло-
вік. 

Контора електростанції розміщувалася в бу-
дівлі Проскурівського міськвиконкому, що зна-
ходився по вул. Жовтневій, 54. Контора — це 
дві кімнати невеликих розмірів. В одній із них  
розмістились директор, секретар, головний 
бухгалтер, плановик і весь апарат бухгалтерії. В 
іншій кімнаті — касир і рахівник.  Приміщення 
абсолютно не задовольняло вимог виробництва 
— в ньому було тісно і гамірно, директор і решта  
керівників  не  мали  можливості приймати  від-
відувачів.

Цікавий документ залишила нам історія. Якби 
не комісія, що перевіряла роботу електростанції 
в січні 1940 року, то чи мали б ми такий деталь-
ний опис стану електростанції після 10 років не-
щадної експлуатації?.. Акт — це 15 листків заува-
жень. Автор коротко «пройдеться» по них, трохи 
згладжуючи гострі кути висловлювань.

Машинний зал — приміщення ЕС здане в екс-
плуатацію в 1930 році. До нього в 1938 році була 
зроблена добудова для встановлення дизеля 
600 к.с. На стику покрівель цих споруд утворив-
ся великий проріз, через який в машзал ллє дощ 
і сиплеться сніг. Тому в приміщенні дуже брудно: 
стіни, стеля, підлога і вікна вкриті брудом і кіп-
тявою. Кіптява покрила товстим шаром розпо-
дільчі пристрої, прилади і агрегати. Вона набива-
ється в обмотки генераторів, осідає на високо-
вольтні ізолятори, що не раз викликало короткі 
замикання в обмотках статора, а це загрожує 
виведенню із ладу  всього устаткування елек-

тростанції. Над камерою розподільчих пристро-
їв розміщені розхідні нафтові баки. Через часті 
переливи нафти і протікання баків нафта просо-
чилася крізь підлогу і стелю в приміщення роз-
подільчих пристроїв. Генератор № 1 напругою 
3300 В через коротке  замикання і пошкодження 
обмоток статора експлуатується під напругою  
2600-2700 В. Генератор № 2 через помилку пер-
соналу, в результаті  якої також пробита одна із 
обмоток статора, взагалі не працює. Не працює і 
його дизель через виплавлені підшипники вала, 
які нічим замінити.

План 1939 року колектив електростанції вико-
нав на 53,2 %. Невиконання плану пояснюється 
затяжним ремонтом дизелів №№ 1 і 2, частими 
зупинками двигунів на непланові ремонти, а ще 
неякісними капітальними ремонтами, високою 
аварійністю та низькою якістю дизпалива.  

Аварійність на електростанції  висока, однак  
точного обліку її не ведеться, тому недовідпуск 
електроенергії через аварії складає 115 400 
кВт.год і вважається мінімальним. Питання-
ми техніки безпеки ніхто на ЕС не займається. 
Санітарний стан жахливий. Душова кімната не 
працює, бо відсутнє опалення, мило працівни-
кам не видається. Пожежні щити не укомплето-
вані, штат пожежно-охоронної команди непо-
вний.

Штати на ЕС “роздуті”.  Є цілий перелік про-
фесій, які не потрібні. А тим часом спеціалістів 
з експлуатації не вистачає. Права і обов’язки 
працівників не визначені, ніхто їх не знає і не ба-
жає нести жодної відповідальності за доручену 
роботу.

Організація  виробництва на електростанції 
побудована так, що вона не стимулює підви-
щення продуктивності праці. На ЕС введена 
почасова оплата праці і практикується велика 
кількість позаурочних робіт. Тільки за 1939 рік 
було відпрацьовано 35 тис. позаурочних годин, 
за які виплачено 51 644 крб. Для порівняння: за 
цю суму грошей і кількість годин можна було б  
утримувати  штат в 17 робітників. За допущення 
аварій і браків ніяких стягнень на робітників не 
накладається, тому вони не зацікавлені в своє-
часному і якісному виконанні робіт.

Неякісне  виконання  тягне  за  собою  аварію, 
за  ліквідацію якої  знову будуть на-
раховуватись позаурочні. За капіталь-
ний ремонт в позаурочні години гро-
ші отримують всі — від директора до 
прибиральниці, тому всі зацікавлені  в 
тому, щоб капремонт тягнувся довше і 
був частіше…

Чому електростанція опинилася в 
такому занедбаному стані — важко 
сказати. Тим більше, що в 1936 році на  
ній  побував кореспондент окружної  
газети і відмітив в своїй статті те, що 
в редакцію надходить багато скарг 
на нестабільну роботу електростан-
ції. Але при тому описав внутрішній 
стан машзалу, зазначивши зразкову 
чистоту електрообладнання, підлоги, 

вікон із вазонами, чітку роботу агрегатів і висо-
кий рівень знань експлуатаційного персоналу.   
Крім цього, 1-2 лютого 1937 року, виступаючи 
на галузевій нараді керівників електростанцій 
основних міст Вінницької області , директор 
Проскурівської  електростанції Бухштаб допові-
дав: “Состояние дизельного хозяйства получило 
следующую оценку со стороны специалистов 
Наркомхоза: по агрегатам № 1 — отлично, № 2- 
хорошо, № 3 — вполне хорошо”.

Що в ці роки сталось з колективом електро-
станції? Чи не позначилися на його роботі  ре-
пресії 1937-1938 років? Таких документів не 
знайдено. Але відомо, що у вересні — грудні 
1937 року в Кам’янець-Подільській області за 
сфабрикованими НКВС справами заарештовано 
як “ворогів народу” тисячі подолян. Показовою 
стала “чистка” колективу механзаводу ім. Куйби-
шева (тепер “Пригма-Прес”), на території якого 
працювала Проскурівська електростанція: в 
1937-1938 роках було репресовано близько 120 
робітників та інженерно-технічного персоналу 
разом з директором заводу. Хіба могла оминути 
ця доля колектив електростанції? 

Не могла, судячи з того, що за якийсь рік-
півтора електростанція була доведена “до руч-
ки” некваліфікованим персоналом. В 1939 році 
директором заводу став Плинський Іван Станіс-
лавович.

Микола ШАФІНСЬКИЙ,
завідувач музею електроенергетики 

ПАТ «Хмельницькобленерго».    

На фото з музейного архіву: Проскурів-
ська ДЕС ім. 13-річчя РСЧА; машинний зал то-
дішньої дизельної електростанції.

ПЕРША ПРОСКУРІВСЬКА ДЕС
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Війна і ми 

Напередодні міжнародного жіночого 
свята Сервісний центр ПАТ «Хмельницько-
бленерго» зробив чудовий подарунок всім 
відвідувачам закладу, репрезентувавши 
виставку живопису талановитої молодої ху-
дожниці Анни Трачук.

Народилася Анна 1991 року в Хмельницько-
му у мистецькій родині. Ще з дитинства спробу-
вала себе у різних видах творчості: навчалась 

у школі мистецтв на вокальному від-
діленні, займалася бісероплетінням. 
За роботи в цій техніці у 2005 році 
стала лауреатом обласної премії «По-
дільська палітра» імені Людмили Ма-
зур. Так, наслідуючи сімейну тради-
цію, дівчина й вирішила присвятити 
своє життя мистецтву. Анна закінчила 
Хмельницький національний універ-
ситет, де тепер працює викладачем 
рисунку та живопису на кафедрі ди-
зайну.

Акварельні пейзажі, представлені 
нині в експозиційній частині Сервіс-
ного центру, художниця виконувала 
з натури під час пленерів у Карпатах, 

Криму і різних куточках Поділля. Вельми реа-
лістичні, творчо самобутні роботи Анни Трачук 
наче пронизують глядача душевним теплом та 
щирістю. І це зримо відчули вже перші відвід-
увачі її виставки, яка, до речі, триватиме упро-
довж місяця.

Б. РОСТЕНКО.
Фото М. ШАФІНСЬКОГО. 

АКВАРЕЛЬНІ

Запобігти, врятувати, допомогти

Вернісаж 
ВСІ ЗУСИЛЛЯ — 
ДЛЯ ПЕРЕМОГИ!

Хмельницькі енер-
гетики вже традиційно 
надають посильну до-
помогу учасникам АТО 
на сході України. До 
прикладу, у Староси-
нявському (на фото) та 
Меджибізькому цехах 

централізованого ремонту та в інших підрозділах 
Компанії налагоджено виготовлення компактних 
печей-«буржуйок» для українських військових. 

А в Дунаєвецькому РЕМ, який також виготовляє 
«буржуйки»,  персонал кожну вільну від посадових 
обов’язків хвилину присвячує ще одній патріотич-
ній справі — плетенню маскувальних сіток. Як мо-
виться, все для перемоги!

ПОЖЕРТВУВАЛИ КРОВ
Десятеро працівни-

ків служб підстанцій та 
високовольтних ліній 
Департаменту високо-
вольтних електроме-
реж ПАТ «Хмельницько-
бленерго» нещодавно 
завітали до обласної станції переливання крові — 
добровільно здати кров для госпіталізованих укра-
їнських військових, котрі повернулися з зони АТО. 

«По телебаченню було оголошено про таку акцію 
підтримки наших воїнів, то ми з колегами одразу й 
вирішили: підемо здавати кров! — каже майстер 
служби підстанцій ДВЕМ Олександр Данилишин. — 
Керівництво щиро підтримало цю нашу ініціативу».

Хмельницьким енергетикам, на їх приємний по-
див, довелося разом з представниками інших під-
приємств та організацій міста вистояти у чималій 
черзі, перш ніж вони потрапили на донорський 
стіл. І тим більшою була радість від усвідомлення: 
до майбутньої спільної перемоги влилася і їхня 
кров.

ПІСЛЯ ГОСПІТАЛЮ В СТРІЙ…
Механік-водій вій-

ськової машини МТЛБ, 
старший солдат Сергій 
Бобильов (цивільна 
посада — контролер 
енергонагляду Воло-
чиського РЕМ) після по-
ранень, отриманих під 
час ротації, лікувався 
у Хмельницькому вій-
ськовому госпіталі. 

Рішенням генераль-
ного директора ПАТ 
«Хмельницькобленер-
го» О. Шпака воїну нада-
ли необхідну матеріаль-

ну допомогу. Та й колеги з району електромереж 
не стоять осторонь — підтримують С. Бобильова 
чим можуть ще з березня минулого року, коли його 
було призвано до лав Збройних сил України.

Пройшовши успішний курс медреабілітації,  
старший солдат Сергій Бобильов  повернуся до 
своїх бойових побратимів.

Прес-служба 
ПАТ «Хмельницькобленерго».  

До уваги читачів 
ШАНОВНІ ЧИТАЧІ 
ГАЗЕТИ «ЕНЕРГІЯ»!

Люб’язно нагадуємо Вам, що 
чимало пізнавальної та корисної 
інформації про сьогодення і пер-
спективи ПАТ «Хмельницькобле-
нерго» Ви можете отримувати 
й на офіційному сайті Компанії 
www.hoe.com.ua та на її порталі 
www.oblenergo.km.ua, а також 
переглядаючи щотижневу пере-
дачу «Тиждень Енерго» на теле-
каналі «Поділля-центр». До речі, 
електронні версії нових та архів-
них номерів газети «Енергія» і 
передачі «Тиждень Енерго» є до-
ступними для Вас на інтернет-ре-
сурсах Компанії.

Редакція газети «Енергія». 

НЕСПОКІЙНІ ЧАСИ: 
НАЙПЕРШІ ПОРАДИ

Схід України та й вся країна пережива-
ють нелегкі часи. Як пережити неспокійні 
часи, щоб вийти з них живими і неушко-
дженими?

Пропонуємо найперші — найпростіші 
поради:

Порада 1. Виходячи з дому, завжди беріть 
із собою хоча б один із документів — паспорт, 
посвідчення водія, студентський квиток, пен-
сійне посвідчення.

Порада 2. Ваші найближчі повинні знати, 
як діяти за непередбачуваних обставинах, 
куди йти і де вам всім зустрітися. Діти пови-
нні знати не тільки номери телефонів батьків, 
але і завчити номери телефонів когось із зна-
йомих чи інших родичів.

Порада 3. Візьміть за правило тримати 
мобільний телефон, так би мовити, на тілі (в 
чохлі на поясі, на декоративній стрічці на шиї 
або хоча б у кишені) і привчайте до цього сво-
їх дітей.

Порада 4. Придбайте для всієї родини іден-
тифікаційний брас-
лет і носіть його на 
руці. На браслеті вка-
зується група крові, 
контактний телефон, 
а неповнолітнім до-
датково — ім’я, пріз-
вище та домашня 
адреса.

Порада 5. Вдома 
зберіть найнеобхідніші речі. Спакуйте все зі-
бране в одну сумку, яку тримайте поблизу 
виходу з помешкання. Гроші та найцінніші до-
кументи зберігайте разом в потаємному, але 
доступному місці.

Порада 6. Створіть мінімальний запас про-
дуктів харчування та питної води. Не закла-
дайте до запасу продукти, які швидко псують-
ся.

Порада 7. Приготуйте резервний запас лі-
ків.

Порада 8. Якщо ви маєте власне авто, на-
магайтеся тримати паливний бак максималь-
но заповненим.

Порада 9. Регулярніше переглядайте і слу-
хайте випуски новин, особливо місцевого ра-
діо та телебачення.

Порада 10. Приберіть з балконів та інших 
місць вашого помешкання легкозаймисті ма-
теріали.

Порада 11. Намагайтеся обходити місця 
масового скупчення людей, де проходять мі-
тинги та інші акції, не беріть в такі місця дітей.

Порада 12. Не ігноруйте наказ про екстре-
ну евакуацію. Покидаючи помешкання, пере-
крийте газ і воду, вимкніть електроенергію, 
зачиніть вікна і кватирки, виведіть із собою 
рідних, заберіть підготовлені речі, медика-
менти, гроші, цінності та документи. Надійно 

замкніть двері. Постарайтеся повідомити про 
небезпеку сусідів та знайомих.

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ 
ДО НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ
У сім’ї треба розробити план дій на випадок 

виникнення надзвичайних ситуацій чи обста-
вин. В усіх членів сім’ї повинні бути номери 
телефонів, адреси електронної пошти один 
одного для термінового зв’язку. Подбайте про 
наявність коштів на телефонах. Ці ж номери 
та адреси повинні бути у вчителів школи чи 
дитячого садочка, де навчаються ваші діти, на 
роботі, у ваших родичів і близьких, знайомих. 

Необхідно домовитися про те, кому дзвони-
ти в екстреній ситуації. Краще за все вибрати 
родича, який живе на іншому кінці міста, тому 
що при теракті або при НС в мікрорайоні час-
то переривається зв’язок, внаслідок чого до-
дзвонитися один до одного неможливо. 

Родичу, який живе в іншій частині міста 
(села), у разі лиха треба повідомити, де ви 
знаходитесь, в якому ви стані, чи все з вами 
гаразд. Він передасть цю інформацію членам 
вашої родини. 

Обов’язково призначте місце зустрічі, де 
ви зможете зустрітися з членами вашої ро-
дини в екстреній ситуації. У разі евакуації 
обов’язково візьміть із собою ваш набір пред-
метів першої необхідності та документи. 

НАБІР ДЛЯ ВИЖИВАННЯ
У кожній сім’ї необхідно мати готовий і 

упакований набір предметів першої необхід-
ності. Він може суттєво допомогти в разі екс-
треної евакуації або забезпечити виживання 
сім’ї, якщо лихо застало її у будинку. 

Для пакування речей скористайтеся водо-
непроникними сумками чи рюкзаками, що 
застібаються на «блискавки». Комплект пови-
нен бути максимально компактним, щоб його 
легко можна було захопити із собою. 

Орієнтовний перелік речей, які можуть 
забезпечити виживання щонайменше 
протягом 72 годин: 

• Протигази з додатковими фільтрами, дитя-
чі протигази, киснева маска, респіратори. 

• Аптечка: анальгін, ацетилсаліцилова кис-
лота, гіпотермічний (охолоджуючий) пакет, 

сульфацил натрію, пакет кровоспинний, бинт 
стерильний, бинт нестерильний, лейкоплас-
тир бактерицидний, серветки кровоспинні, 
розчин брильянтового зеленого, бинт елас-
тичний трубчастий, вата, нітрогліцерин, при-
стрій для проведення штучного дихання, 
аміаку розчин, вугілля активоване, корвалол, 
ножиці. 
• Суха їжа (галети, печиво), енергетичні ба-

тончики, горіхи, мультивітаміни… 
• Казанок 
• Запас води 
• Предмети гігієни 
• Запальнички та герметично запаковані 

сірники, свічки, сухий спирт 
• Два ліхтарі з додатковими батарейками 
• Міцна довга мотузка 
• Ніж 
• Комплект столового приладдя 
• Радіоприймач 
• Дощовики, одяг, шкарпетки, капелюхи, 

сонцезахисні окуляри, рукавички, водоне-
проникне взуття 
• Голки, нитки

ДІЇ У РАЗІ 
АВАРІЇ НА АЕС

У перші години після аварії на АЕС для за-
хисту щитовидної залози застосовується пре-
парат з вмістом йоду, а саме йодид калію (для 
дорослих та дітей, старших 2 років – 0,125 г; 
дітям від 3 місяців до 2 років – 0,0625г).

 Отримавши повідомлення про загрозу ра-
діаційного зараження, необхідно одягнути 
засоби індивідуального захисту. Якщо в домі 
протигаза чи респіратора немає, можна ви-
користовувати протипилову маску, зволоже-
ну ватно-марлеву пов’язку чи хустинку, дітей 
вкрити ковдрою або іншою щільною ткани-
ною.

ДІЇ У РАЗІ ХІМІЧНОГО 
ЗАРАЖЕННЯ

Отримавши повідомлення про загрозу хі-
мічного зараження, необхідно одягнути за-
соби індивідуального захисту або гумовий 
одяг (плащ, рукавиці, чоботи), лице зав’язати 
хусткою або шарфом і відправитись у захисну 
споруду. Займати захисну споруду необхідно 
організовано, швидко, без паніки.

При неможливості зайняти захисну спору-
ду необхідно залишатися вдома (у квартирі), 
як можна швидше провести роботи з герме-
тизації житлового приміщення.

Ми не хочемо залякати вас цими пора-
дами, наша мета є іншою. Завжди треба 
бути готовими усвідомлено зарадити собі 
і своїм найближчим. Хай світить вам сонце 
у мирному небі і береже вас Бог.

Служба з питань 
цивільного захисту Компанії.

СЕНСАЦІЇ АННИ ТРАЧУК
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