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Престиж Компанії

«Тарас Калита переко-
наний, що ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» на те-
ренах України є взірцем 
для  компаній паливно-
енергетичного комплек-
су, має потужний потен-
ціал для подальшого роз-
витку та удосконалення».

ЧИТАЙТЕ
У ЦЬОМУ 
НОМЕРІ:

«Тримати Украї-
ну — таку родинну 
долю поліських вчи-
телів Соколовських 
у визвольних зма-
ганнях нашого наро-
ду дослідив у національному бестселері — рома-
ні «Маруся» Василь Шкляр. Він — голос правди 
української нації, автор найбільш тиражного ху-
дожнього видання новітніх часів України роману 
«Чорний ворон».

СТОР. 2 СТОР. 3 СТОР. 4

«Це вже 
техніка двад-
цять першо-
го століття, 
яка значно 
п і д в и щ и т ь 
н а д і й н і с т ь 
електропос-
тачання цього району», — каже директор Де-
партаменту високовольтних електромереж ПАТ 
«Хмельницькобленерго» Олександр Слободян».

ТРАДИЦІЙНО ДЕМОНСТРУВАЛИ ЗДОБУТКИ У КИЄВІ

СПІЛЬНІ КРОКИ В НАПРЯМКУ НЕДОПУЩЕННЯ ЕНЕРГОКРИЗИ
На часі 

22-24 вересня в столичному Міжнародному виставковому 
центрі відбувався один із найбільших промислових форумів 
України, в рамках якого відкрилися XIII Міжнародна спеціалізована 
виставка «Енергетика в промисловості — 2015» і XIII Міжнародний 
форум «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та 
майбутнє». Близько 250 компаній-учасників з України, Білорусі, Чехії, 
Польщі, Китаю, Німеччини, Франції, Бельгії демонстрували новітні 
технології та інноваційні рішення в галузі електротехніки, систем 
енергозабезпечення та електроживлення, енергозбереження, 
альтернативної енергетики, кабельно-провідникової продукції і т.п. 

Учасником виставки було й ПАТ «Хмельницькобленерго». 
Товариство традиційно представило тут свої наукові та технічні 
розробки, в тім числі — й унікальні лабораторії з енергоаудиту. 
Звісно ж, експозиція хмельницьких енергетиків  викликала 
неабияку зацікавленість у багатьох відвідувачів виставки. Високу 
оцінку їй дав Міністр енергетики та вугільної промисловості 
України Володимир Демчишин (на фото справа).

Крім показу здобутків Товариства, фахівці ПАТ 
«Хмельницькобленерго» уважно ознайомлювалисяя зі здобутками 
інших учасників виставки, аби налагодити перспективні 
партнерські стосунки. 

Прес-служба ПАТ «Хмельницькобленерго».  

У Сервісному центрі ПАТ «Хмельницькобленерго» 
відбулася спільна нарада керівництва ПАТ «Хмель-
ницькобленерго», директорів РЕМ Компанії, Хмель-
ницької спілки промисловців та підприємців (ХСПП) 
за участю голови облдержадміністрації Михайла За-
городного. Учасники зібрання уже вдруге цьогоріч 
(як ми уже повідомляли, перше таке зібрання відбу-
лося в липні на базі Дунаєвецького РЕМ) обговорили 
особливості енергозабезпечення промислових спо-
живачів області в прийдешньому осінньо-зимово-
му періоді, порадилися щодо шляхів недопущення 
кризових ситуацій в об’єднаній енергосистемі Укра-
їни. Із докладною інформацією, з рекомендаціями та 
порадами з цього питання виступили генеральний 
директор ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександр 
Шпак, перший заступник генерального директора 
— директор з маркетингу і енергозбуту Компанії 

Олег Козачук, головний інженер Анатолій Степанюк. 
О. Шпак, зокрема, зазначив, що промисловість на теренах 

краю складає лише 30,5 відсотка у структурі споживання 
електричної енергії, тому навіть повна зупинка (а це, певна 

річ, не можливо) промислових підприємств стабільності на-
шій енергосистемі не додала б. Тому вирішальне значення у 
регулюванні споживання електроенергії має населення, яке 
споживає її в обсязі 41,8 відсотка. Нині від кожного залежить 
здатність об’єднаної енергосистеми покрити те енергона-
вантаження, яке створюють споживачі. Тож Олександр Шпак 
звернувся до споживачів електроенергії області із проханням 
добровільно і самостійно у години найвищих навантажень не 
вмикати енергомісткого обладнання, яке створює додаткове 
навантаження. Тільки спільними зусиллями можна створити 
такі умови споживання електроенергії, при яких не буде по-
треби в аварійних відключеннях, наголосив він.

Під час наради директори крупних промислових підпри-
ємств краю дізналися про оптимальні режими споживання 
електроенергії, які сприятливо впливають на функціонування 
енергосистеми, про особливості ймовірного застосування (у 
випадку критичної необхідності) графіків обмеження енер-

госпоживання та погодинних графіків відімкнення 
електроенергії, а також про передовий світовий до-
свід енергоощадливості та культури енергоспожи-
вання. 

Голова ХСПП Іван Дунець, генеральний директор 
ДП «Новатор» Анатолій Вдовиченко, голова прав-
ління ПАТ «Укрелектроапарат» Євгенія Коськовець-
ка, почесний президент ПАТ «Подільський цемент» 
Семен Дарчук заявили про готовність промислов-
ців до плідної співпраці з енергетиками стосовно 
популяризації енергоощадливості, раціонального 
впровадження на виробництві зонного обліку спо-
живаної електроенергії, які є дієвими способами до-
сягнення стабільності енергосистеми, а отже — на-
дійності енергопостачання в державі.

Тож, як резюмував наприкінці спільної наради 
перший заступник голови облдержадміністрації Ва-

силь Процюк, і енергетики, і промисловці, і представники вла-
ди домовилися про конкретні спільні кроки у цьому напрямку.

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора. 
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Віктор МАксиМЕць,
начальник відділу оперативної інформації та звітності.

Це — у нас  

Наші новиниМовою цифр

Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за 9 місяців 2015 року

Назва РЕМ Енергозбутова 
діяльність Охорона праці Загальний рейтинг

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

На підстанції 110/35/10 кВ у Дунаївцях за-
вершився капітальний ремонт закритого роз-
подільчого пристрою 10 кВ. Силами підрядних 
організацій тут здійснено заміну цегляного 
ЗРП, спорудженого ще у 1962 році, на новий 
модульний, встановлено вакуумні вимикачі 10 
кВ з мікропроцесорним релейним захистом. 

«Це вже техніка двадцять першого століт-
тя, яка значно підвищить надійність електро-
постачання цього району», — каже директор 
Департаменту високовольтних електромереж 
ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександр Сло-
бодян.   

Оновлена підстанція стане скла-
довою майбутнього Південного 
району високовольтних електро-
мереж. А згодом такі ж високо-
вольтні РЕМи мають бути створені 
на півночі області, в Шепетівці, та 
в центрі — у Хмельницькому. Звіс-
но ж, усе нове обладнання, що тут 
встановлюється, — це вже зразки 
енергетики майбутнього.

Прес-служба 
ПАТ «Хмельницькобл-

енерго».

ЗРАЗки ЕНЕРГЕТики МАЙБУТНьОГО — 

У СЬОГОДЕННЯ!

Як ми уже повідомляли, цьогорічного 
травня у селі Великі Орлинці Красилівського 
району було встановлено пам’ятник на міс-
ці перепоховання Героя Радянського Союзу 
Андрія Юхимовича Дячука. Так ініціативна 
група повернула рідній землі українського 
воїна, котрий у січні 1945 року помер від ран 
в госпіталі м. Пілішмарот (Угорщина) і був по-
хований на тамтешньому реформаторському 
кладовищі.

Пам’ятник із чорного мармуру нещодавно 
встановлено також на могилі матері Героя — 
Соломії Лукашівни, яка виростила, виховала 
прекрасного сина, випровадила його на війну 
і зустріла… через 73 роки.

«Виготовлення, встановлення і урочис-
те відкриття цих меморіальних знаків нам 
вдалося здійснити завдяки щирій спонсор-
ській підтримці з боку генерального дирек-
тора ПАТ «Хмельницькобленерго», депутата 

Хмельницької обласної ради, нашого земляка 
Олександра Шпака, за що ми йому дуже вдяч-
ні», — каже член ініціативної групи, журналіст 
Галина Косюк.

Р. БАЛЕМА.
Фото Г. кОсЮк.

Спільний молебень за всіх, хто віддав 
життя за волю України, за мир в державі, за 
місто Хмельницький та всіх його мешканців 
об’єднав представників усіх релігійних кон-

фесій, які у День Хмельницького прийшли до 
пам’ятника «Янгол Скорботи». Вони, разом із 
керівниками міста та області, громадськістю, 
прочитали молитви, аби в Україні знову за-

панував мир, перестала проли-
ватися кров кращих синів та щоб 
усі, хто поклав життя у боротьбі за 
волю, мали вічний спокій. 

Усі присутні, в тім числі й пред-
ставники ПАТ «Хмельницькобле-
нерго», схилили голови у хвилині 
мовчання перед світлою пам’яттю 
героїв Небесної сотні, загиблих 
військовослужбовців і мирних 
жителів. Також хмельничани та 
гості міста поклали квіти до під-
ніжжя «Янгола Скорботи».

Р. БАЛЕМА.
Фото М. ШАФІНськОГО.

Директор Шепетівського РЕМ Олександр 
Черниш та головний інженер Хмельницького 
міського РЕМ Сергій Везденецький на запро-
шення польської компанії «Apator» побували 
у кількаденному відрядженні до республіки 
Польща. 

Організатори поїздки мали на меті озна-
йомити українських гостей із високоякісною 
апаратурою, яка виробляється на підприєм-
ствах «Apator», «ZWAE», «BOPLAST» та проде-
монструвати їм експонати найбільшої в Євро-
пі спеціалізованої виставки «Energetab-2015» 
в місті Бельско-Бяла.

Делегати від ПАТ «Хмельницькобленерго» 
кажуть, що поїздка до Польщі була цікавою та 
корисною, адже все побачене й почуте ними 
відповідає стратегії Компанії: розвиток в га-
лузі інформаційно-комунікаційних систем і 
пов’язаних з ними пристроїв, що дозволяють 
здійснювати віддалений моніторинг, індика-
цію і контроль.

Прес-служба 
ПАТ «Хмельницькобленерго».

У Хмельницькій обласній універсальній на-
уковій бібліотеці ім. М. Островського відбула-
ся презентація альбома-каталога робіт одно-
го з небагатьох в Україні та єдиного на Поділлі 
художника-емальєра Івана Юркова. Інформа-

ція про понад 80 картин 
в емалі І. Юркова тепер 
доступна широкому 
колу читачів і поцінову-
вачів мистецтва, чимало 
з яких, власне, й завітали 
на цей захід.

Видання, підготовле-
не до прийдешнього 
70-річчя самобутнього 
художника, побачило 
світ завдяки меценат-
ській підтримці з боку 
генерального директора 
ПАТ «Хмельницькобле-
нерго» Олександра Шпа-
ка. Тож на презентації 
митець мовив щирі сло-

ва вдячності за це.
Прес-служба 

ПАТ «Хмельницькобленерго».
Фото М. ШАФІНськОГО.

ПАМ’ЯТНИК МАТЕРІ

МОЛИТВА ЗА МИР

КОРИСНА ПОЇЗДКА ДО ПОЛЬЩІ 

ПОБАЧИВ СВІТ АЛЬБОМ-КАТАЛОГ ТВОРЧОСТІ І. ЮРКОВА

ХТО ПЕРШІсТь ВЕДЕ, 
ХТО — ПОЗАДУ БРЕДЕ 
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Якість

ДІЛОВУ ДОСКОНАЛІСТЬ ВІДТОЧУВАЛИ НА СЕМІНАРІ
З метою результативнішої підготовки до 

прийдешнього Міжнародного турніру якості 
країн Центральної та Східної Європи в кон-
ференц-залі Сервісного Центру ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» відбувся семінар-навчання. 
Його проводив директор Компанії професіо-
налів якості «СИСТЕМИ» Тарас Калита.

Упродовж семінару, в якому взяли участь 

представники з якості струк-
турних підрозділів, директо-
ри районів електромереж ПАТ 
«Хмельницькобленерго», було 
розглянуто загальні підходи до 
перегляду стандарту ISO 9001, 
проаналізовано розділи стандар-
ту ISO 9001:2015 з урахуванням 

специфіки діяльності 
е н е р г о п о с т а ч а л ь -
ної компанії. Слухачі 
отримали корисні 
рекомендації щодо 
приведення системи 
управління якістю у 
відповідність до ви-
мог цього стандарту. 

Цілий блок питань, розглянутих 
на семінарі, стосувався подальшо-
го впровадження у діяльність ПАТ 
«Хмельницькобленерго» фунда-
ментальних принципів Європей-
ської Моделі ділової досконалості 
EFQM, використання логіки RADAR 

як ефективної організаційної практики за Мо-
деллю досконалості EFQM.

Тарас Калита переконаний, що ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» на теренах України є взі-
рцем для  компаній паливно-енергетичного 
комплексу, має потужний потенціал для  по-
дальшого розвитку та удосконалення.

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.

Запобігти, врятувати, допомогти

Кожного року з настанням осінньо-зимо-
вого періоду стан протипожежного захисту 
в державі значно ускладнюється. В цей пері-
од виникає більше половини всіх пожеж від 
загальної річної кількості, а загибель людей 
становить понад 70 % від їх загального чис-
ла. Основними причинами виникнення     по-
жеж    у цей пожежонебезпечний період  є: 
необережне   поводження   з   вогнем,    недо-
тримання   правил облаштування   та експлу-
атації побутових електронагрівальних     при-
ладів    та обладнання, несправності печей та 
порушення правил їх експлуатації.

З метою запобігання пожежам на об’єктах 
ПАТ «Хмельницькобленерго» в осінньо-
зимовий період розпорядженням по 
Товариству № 272 від 17.09.2015 року 
зобов’язано керівників відокремлених 
підрозділів, начальників служб, відділів 
та цехів Товариства провести наступну 
роботу:

— силами пожежно-технічних комісій 
та інженерно-технічних працівників ор-
ганізувати перевірки відповідності ви-
могам нормативних актів протипожеж-
ного стану територій, виробничих, службових 
та складських приміщень;

— провести засідання пожежно-технічної 
комісії підрозділу, на якому розглянути питан-
ня підготовки до роботи у осінньо-зимовий 
період 2015/2016 років;

— перевірити готовність пожежних дружин  
із закріпленням за ними територій виробни-
чих дільниць для нагляду за дотриманням 
протипожежного режиму;

— організувати і провести позапланові 
цехові й станційні спільні тренування персо-
налу й підрозділів пожежних загонів з відпра-
цюванням тактичних прийомів, практичних 
навичок локалізації й гасіння пожеж в умовах 
низьких температур із застосуванням пер-
винних засобів пожежогасіння і засобів інди-
відуального захисту персоналу;

— провести позапланові інструктажі з пра-
цівниками, що задіяні на роботах з підвище-
ною пожежною небезпекою;

— звернути увагу на наявність та справ-
ність в підрозділі систем виявлення та гасіння 
пожеж, резервних джерел електроживлення, 
вентиляції та кондиціювання повітря, тепло-
вих мереж;

— провести технічне обслуговування та ре-
монт систем автоматичного пожежогасіння, 
пожежної сигналізації, оповіщення про поже-
жу та управління евакуацією людей;

— перевірити справність трубопроводів і 
наявність теплової ізоляції мереж протипо-
жежного водопостачання; провести випробу-

вання пожежних гідрантів та кранів на тиск та 
витрату води, з залученням спеціалізованих 
підрозділів; результати перевірки і випробу-
вання оформити відповідними документами;

— у разі необхідності відремонтувати 
під’їзди до джерел водопостачання та поно-
вити схеми території з вказанням на ній роз-
міщення будівель, водойм, гідрантів, пірсів та 
під’їздів пожежних автомобілів до них;

— усунути порушення, відображені в жур-
налах дефектів електроустановок, які можуть 
призвести до пожежі чи загорання;

— привести у відповідність до вимог норм 
та правил пожежної безпеки шляхи евакуа-

ції, силові 
та освіт-
л ю в а л ь н і 
електроме-
режі;

— де 
в і д с у т н і й , 

розробити наказ «Про 
призначення відпові-
дальних осіб за техніч-
ний стан опалюваль-
них пристроїв»;

— очистити вироб-
ничі, складські та гос-
подарські території, 
горища та підвали від 
спалимих матеріалів;

— поновити наочну протипожежну агіта-
цію та провести відповідну роз’яснювальну 
роботу, у тому числі через засоби масової ін-
формації.

— провести технічне обслуговування на-
явних первинних засобів пожежогасіння, 
встановити на видимих місцях покажчики їх 
місцезнаходження;

— вжити заходів з перегляду та розробки 
оперативних планів та карток пожежогасіння;

— перевірити відповідність умов збері-
гання вибухонебезпечних речовин,  та мате-
ріалів, балонів з газами та інших матеріалів, 
речовин та рідин, що мають підвищену по-
жежну небезпеку, вимогам правил пожежної 
безпеки.

На виконання  вимог листа  Міненергову-
гілля України від 14.09.2015 року №2/21-2835 
«Про посилення заходів пожежної безпеки у 
осінньо-зимовий період 2015/2016», рішення 
комісії з питань ТЕБ та НС Хмельницької  ОДА  
«Щодо підготовки об’єктів житлово-комуналь-
ного господарства та інфраструктури області 

до осінньо-зимового періоду 2015/20162015 
року» керівництвом ПАТ «Хмельницькобле-
нерго» на чолі з генеральним директором 
Шпаком О.Л. з метою істотного скорочення 
загальної кількості пожеж в області сплано-
ваний комплекс заходів протипожежного за-
хисту: 

Затверджено та запроваджено по усіх відо-
кремлених підрозділах «План організаційних 
та практичних заходів, спрямованих на зміц-
нення протипожежного стану об’єктів Това-
риства у осінньо-зимовий період 2015/2016 
років».

Проведені засідання пожежно-технічних 
комісій та комісій з питань техногенно-еколо-
гічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Складений та доведений до керівників всіх 
відокремлених підрозділів протокол засідан-
ня пожежно-технічної комісії «Про підсумки 
роботи Товариства з питань пожежної безпе-
ки за 9 місяців та завдання з виконання плану 

основних заходів по-
жежної безпеки до кін-
ця 2015 року». 

З метою підготовки 
об’єктів Товариства 
до експлуатації у осін-
ньо-зимовий період 
2015/2016 років про-

ведено на-
ступні захо-
ди:

працівни-
ками служ-
би з питань 
цивільного 
захисту спільно з членами пожежно-техніч-
них комісій відокремлених підрозділів Това-
риства здійснені обстеження протипожежно-
го стану будинків та споруд;

на об’єктах обладнано куточки пожежної 
безпеки з наочною агітацією та інформацією 
про випадки пожеж та загибелі людей на них;

наказами керівників призначені відпові-
дальні особи за дотримання протипожежного 
режиму, справності електромережі та елек-
трообладнання, технологічного обладнання, 
забезпечення приміщень первинними засо-
бами пожежогасіння;

забезпечено перевірки систем зовнішньо-
го та внутрішнього водопостачання, авто-
матичних пожежних та охоронно-пожежних 
установок виявлення та гасіння пожеж;

в навчально-методичному центрі цивільно-
го захисту та безпеки життєдіяльності області 
та навчально-курсовому комбінаті Товари-
ства забезпечено навчання працівників пра-
вилам пожежної безпеки та проведено поза-
планові інструктажі працівникам підрозділів, 
задіяних на роботах з підвищеною пожежною 
небезпекою;

керівниками підрозділів Товариства прове-
дені практичні відпрацювання оперативних 
планів пожежогасіння підрозділів та планів 
евакуації людей з приміщень та будівель на 
випадок пожежі;

приведені заміри опору ізоляції силових 
та освітлювальних мереж будівель та споруд, 
приведені у справний стан електромережі та 
електрообладнання;

доукомплектовані необхідною кількістю 
первинних засобів пожежогасіння приміщен-
ня та приведенні в робочий стан вогнегасни-
ки, пожежні щити укомплектовані необхідним 
пожежним інвентарем та інструментом.

Щоб зберегти своє життя та життя близьких 
вам людей,

ПАМ’ЯТАЙТЕ:
— не допускайте використання для обігрі-

ву приміщень не сертифікованих і самороб-
них нагрівальних приладів та газових кухон-
них плит;

— в разі використання серійних нагрі-
вальних пристроїв прослідкуйте за тим, 
щоб вони були встановлені таким чином, 
аби уникнути перекидання, обмежте до-
ступ до них дітей;

— відстань від приладів електроопа-
лення до горючих матеріалів і конструк-
цій має становити не менше 0,25 м;

— дотримуєтесь правил пожежної 
безпеки при використанні індивідуаль-
них систем опалення та систем пічного 
опалення в будинках;

— не залишайте без нагляду у разі виходу 
з приміщень увімкненні в електромережу на-
грівальні прилади, телевізори, праски тощо;

— намагайтеся уникати перевантаження 
електричних мереж, не вмикайте одночасно 
побутові  електроспоживачі значної потуж-
ності;

— не допускайте застосування саморобних 
некаліброваних плавких вставок в запобіж-
никах електричного струму;

— тримайте запальнички та сірники поза 
полем зору дітей та у недосяжних для них міс-
цях.

служба охорони 
навколишнього середовища 

та пожежної безпеки 
ПАТ «Хмельницькобленерго».

ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИЙ ПЕРІОД.
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«Ідеалом українців є вільна Україна
в її етнографічних межах».

Степан Рудницький
«Будемо тримати Україну» — так говорив і 

виборював в боях незалежність української 
держави Олекса, потім Дмитро, а потім і Ва-
силь. І ось, коли не стало останнього із братів, 
«Будемо тримати Україну» — сказала Саша… 
Сашуня… отаманша Маруся. Тримати Україну 
— таку родинну долю поліських вчителів Со-
коловських у визвольних змаганнях нашого 
народу дослідив у національному бестселері 
— романі «Маруся» Василь Шкляр. Він — го-
лос правди української нації, автор найбільш 
тиражного художнього видання новітніх часів 
України роману «Чорний ворон». 

Період другої половини 1914 р. — 1920 р. — 
це період світової трагедії, розпаду великих 
Російської, Австро-Угорської та Османської 
імперій, на руїнах яких виникли національні 
держави, в т.ч. дві українські — Українська На-
родна Республіка і Західно-Українська Народ-
на Республіка, які 22 січня 1919 р. об’єдналися 
в одну державу.

На початку Першої світової війни вже було 
зрозуміло: світ зміниться. На політичному го-
ризонті вимальовувалися контури самостій-
ної України.

Віра у справедливість і благородність мети, 
яку ставила перед собою уярмлена україн-
ська нація, переконання в неминучості успіху 
в її досягненні були актуальними тоді і, як ні-
коли, актуальні тепер.

Брати Соколовські загинули один за одним. 
І все не в бою, а все через зраду…

Читаючи книги історичного романіста 
Шкляра, знаючи про серйозне архівне доку-
ментальне підґрунтя у зображенні тих подій, 
ловиш себе на думці, що історія наша не лише 
повторюється, вона в цих повтореннях вічна.

Минув рік, коли у вересні 2014 року на 
Міжнародному «Форумі видавців у Львові» 
я купив книгу Василя Шкляра «Маруся». Ми-
нув рік, і в цій статті я хочу зосередитися не 
тільки на реалістичному романі «Маруся», а 
також провести багатовікову паралель в істо-
рії України до теперішнього часу.

Ми — українці. Ми — горда і гідна нація, яка 
має свою державу, мову і одну із найбагатших 
культур у світі. Тому ми маємо бути сильними. 
Справжня мета влади — донести до суспіль-
ства ту історичну правду, яка довгий час була 
від нього прихована.

Костянтин Василь Острозький. Княжіння 
Острозького позначилося неабияким підне-
сенням української культури та освіченості. 
У його володіннях культура на кілька десяти-
літь випередила політику. В Острозі була зі-
брана велика бібліотека, яка включала в себе 
грецьку та західноєвропейську богословську 
літературу, передруки античних творів, слов-
ники, космографії, тодішньої географії, гра-
матики та інше. Завдяки острозькій друкарні 
світ побачило понад 20 видань, в т.ч. перший 
повний текст Біблії українською мовою в 1580 
р. («Острозька Біблія»).

В 1576 р. почав діяти навчальний заклад 
«Остозька академія». Виникла іконописна 
традиція. Декілька острозьких ікон, намальо-

ваних у той час, вважаються шедеврами пра-
вославного іконопису.

Переможна битва під Оршею (берег Дні-
пра, територія сучасної Білорусі), коли у 1514 
р. об’єднані війська під командуванням во-
линського князя Костянтина Острозького 
розгромили 80-тисячну московську армію і 
на кілька десятиліть зупинили експансію Мос-
ковської держави на захід.

Перемога під Оршею зробила Костянтина 
Острозького відомим європейським політи-
ком і полководцем. Про неї розповідається у 
багатьох книгах, виданих латиною та німець-
кою мовою. Князя Острозького як переможця 
вітали у Варшаві та Вільні. На честь його пе-
ремоги у Вільні збудовані Свято-Троїцька та 
Свято-Миколаївська церкви. 

Петро Конашевич Сагайдачний. Україн-
ський історик Михайло Грушевський підкрес-
лював, що завдяки результативній політиці 
Сагайдачного відбувалось активне форму-
вання національної української спільноти з її 
чітко вираженими географічними кордонами. 
Сагайдачний перетворив Київ на політичний 
осередок України та залучив його в орбіту 
майбутньої нової Української козацької дер-
жави. 

Перемога у Хотинській війні — не єдиний 
успіх гетьмана Сагайдачного. Скоро випо-
вниться 400 років його переможного похо-
ду на Москву. У 1618 р. Сагайдачний на чолі 
двадцятитисячної армії увійшов на територію 
Московського царства з метою примусити 
московського царя відмовитися від практики 
заохочування Туреччини до нападів на східні 
й південні українські землі. 

Вже у першому бою московські війська були 
розбиті. Після цього фактично без суттєвих 
перешкод Петро Сагайдачний підійшов аж 
до Арбатських воріт й почав облогу Москви. 
Вирішальний штурм було призначено на по-
чаток жовтня. Однак згодом гетьман Сагай-
дачний відмовився від свого наміру, оскільки 
вважав, що його перемогою у своїх інтересах 
скористається Польща. Та не зважаючи на це, 
похід Сагайдачного на Москву увійшов в істо-
рію як блискуча перемога української зброї.

Іван Виговський. Справжнім тріумфом 
української зброї стала перемога гетьмана 
Івана Виговського під Конотопом у 1659 році. 
Спочатку п’ять тисяч козаків Ніжинського 
та Чернігівського полків під командуванням 
полковника Гуляницького зупинили під Коно-
топом стотисячну московську армію. 

Упродовж 70 днів українці відбивали 
запеклi штурми та безперервні обстріли 
ворога. На підмогу землякам прибуло шіст-
надцять тисяч козаків під безпосереднім ке-

рівництвом гетьмана Виговського. 27 червня 
відбувся фінальний бій, у результаті якого пе-
реважна більшість московських військ була 
розгромлена, а решта врятувалися втечею.

Більшість українських й російських істо-
риків єдині у тому, що битва під Конотопом 
— одна з найбільш відчутних і ганебних по-
разок царських військ другої половини ХVII 
сторіччя. Зокрема, російський історик Солов-
йов у зв’язку з цим писав: «…царська Москва 
затремтіла за власну безпеку; з наказу царя 
люди всіх станів поспішали на земляні робо-
ти для укріплення Москви. 

Сам цар з боярами раз-у-раз приходив ди-
витися на ці роботи. Мешканці околиць зі 
своїми родинами й майном наповнили Москву, 
пішла чутка, що цар виїздить за Волгу, у Ярос-
лавль...»

Сьогодні можна лише собі уявити, які гео-
політичні зміни були б у Східній Европі, якби 
гетьман Виговський таки рушив на безборон-
ну Москву…

Наведеними фрагментами не вичерпується 
перелік історичних перемог українського на-
роду. 

Гідне пошанування минулого — це не лише 
ознака високої політичної культури народу, 
а передусім засіб його національного само-
ствердження.

І те, що сьогодні відбувається на сході Укра-
їни, і ці односторонні припинення вогню — 
все це вже було. І Українська Галицька Армія 
після успішного взяття Києва у кінці серпні 
1919 р., маючи всі засоби і підстави для по-
дальшого звільнення України, отримує абсо-
лютно безглузду поразку через наказ «Обса-
дити, але не стріляти».

Зараз на сході України ми теж «обсадили і 
не стріляємо». Василь Шкляр, роман якого 
був зданий у видавництво до Міжнародного 
«Форуму видавців у Львові -2014», звичай-
но, не знав і не міг знати про події літа 2014 
р. та подій 2015 р. (зараз осінь 2015 р.)… Але 
Шкляр розповів історію. А ми нині творимо іс-
торію наступання на ті самі граблі.

Справді-бо історія вчить, що вона нічому 
нас не вчить.

Василеві Шкляру в романі «Маруся» вдало-
ся у високохудожній формі зобразити і наші 
трагічні події, і наш незламний український 
характер, і наше болюче вміння відроджува-
тися з попелу.

Переконаний, що роман Шкляра — явище 
не лише в літературному, а й у громадсько-по-
літичному житті України.

Це приклад того, коли українська нація 
об’єднується, бореться і перемагає. День Не-
залежності України має бути Днем відновлен-
ня Незалежності України. Адже саме Русь за-
клала традиції незалежної державності на те-
риторії України. Це свято для всіх поколінь, а 
молодь повинна зростати з розумінням того, 
що вона є частиною нації переможців. 

Герої не вмирають. Будемо тримати Україну!
Ярослав ПЕРУсик, 

заступник головного інженера 
з нової техніки 

ПАТ «Хмельницькобленерго».

БУДЕМО ТРиМАТи УкРАЇНУ!

Шановний Олександре Леонідо-
вичу та всі небайдужі працівники 
ПАТ «Хмельницькобленерго»!

Звертаються до вас Галина Шевчук 
— працівниця дитячого садка, та Ра-
їса Гуменюк — працівниця дільниці 
господарського обслуговування 
ДВЕМ, котрі у жовтні минулого року 
постраждали від наїзду автотран-
спорту на пішохідному переході по 
вулиці Маршала Красовського. 

Прийміть від нас найщиріші слова 
подяки та низький уклін за допомо-
гу в лікуванні, яку ви нам надали. За-
вдяки вашій чуйності ми не втрачає-
мо надії на повне одужання. 

Дякуємо Богу та вам, добрі люди, 
що в наш бурхливий час існують на 
світі такі людські якості, як доброта 
та безкорисливість.

Миру, добра, злагоди і здоров’я 
вам і вашим сім’ям ! 

Галина ШЕВЧУк, 
Раїса ГУМЕНЮк.

Лист у номер 

ПОРТРЕТи, ЩО ЗАЗиРАЮТь
У ДУШУ…

В експозиційній частині Сервісного центру 
ПАТ «Хмельницькобленерго» діє виставка ро-
біт художника-портретиста Сергія Гульшані.

С. Гульшані (автентичне ім’я — Хусейн Джа-
фарі) — уродженець Ірану, свого часу навчав-
ся в Тегеранському університеті мистецтв. На 
початку 60-х років минулого століття за велін-
ням долі він опиняється у Хмельницькому, де 
стає художником-оформлювачем обласного 
художнього фонду. 

Нині твори художника зберігаються у ба-
гатьох музеях України, у вітчизняних та за-
рубіжних приватних колекціях. Експозиція 
в Сервісному центрі представляє роботи С. 
Гульшані різних років. Частина з них — пор-
трети знайомих, друзів, колег. Оригінальною 
є манера зображення художником таємни-
чого, сумовитого образу Жінки. Портретист 
не сліпо копіює натуру, а засобами живопису 
глибоко розкриває її сутність. 

Колеги по мистецькому цеху, друзі, пер-
сонал та відвідувачі Сервісного центру радо 
привітали С. Гульшані з відкриттям виставки 
його творів. А художник, у свою чергу, подя-
кував керівництву ПАТ «Хмельницькобленер-
го» за надану йому можливість ще більше на-
близити свою творчість до людей.

Р. БАЛЕМА.
Фото автора.  

Працівники апарату управління ПАТ «Хмельницькобленерго» здій-
снили екскурсійну поїздку історичними місцями Львівщини та Закар-
паття, приурочену до Дня Незалежності України. 

«Ми побували в місті Жовква, яке за кількістю архітектурних 
пам’яток займає друге місце у Львівській області після Львова, — роз-
повів керівник екскурсійної групи Ярослав Петрусик. — На Вічевій 
площі побачили Жовківський замок, який зберігся до наших днів. 
Побували у костелі Святого Лаврентія, відвідали греко-котолицький 
храм Різдва Христового… Величні замки Закарпаття знають усі таєм-
ниці історії нашої держави, пам’ятають війни і сміливість захисників, 
зберігають біль втрат і радість народження нових поколінь українців. 
Такими є Ужгородський та Мукачівський замки».

Наснажені яскравими враженнями від поїздки, мандрівники щиро 
вдячні за цей чудовий подарунок генеральному директору ПАТ 
«Хмельницькобленерго» Олександру Шпаку, а також об’єднаній орга-
нізації профспілок Компанії.

Прес-служба ПАТ «Хмельницькобленерго».

КОРОЛІВСЬКА ЖОВКВА ТА ЛЕГЕНДАРНІ ЗАМКИ ЗАКАРПАТТЯ
Подорожі

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA

