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«У рамках спів- 
праці між Фон-
дом державного 
майна України та 
Агенством США 
з міжнародного 
розвитку USAID... 
ПАТ «Хмельниць-
кобленерго» з од-
ноденним діловим 
візитом відвідали 
представники американської компанії Deloitte —  менеджери 
Джозеф Олівер та Джесон Альварадо, а також молодший ме-
неджер ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» (м. Київ) Максим Перець». 

Саме така знаменна для енергетиків ПАТ 
«Хмельницькобленерго» та й жителів міста 
Хмельницького подія відбулася 23 січня 2016 
року. Завершено будівництво та подано на-
пругу на новозбудовану підстанцію 110 кВ 
«Прибузьку» потужністю 2х16 МВА закритого 
типу з елегазовим обладнанням на стороні 
110 кВ, вакуумними вимикачами на стороні 
10 кВ, мікропроцесорними модулями релей-
ного захисту та автоматики.

Підстанція, без перебільшення, є унікаль-
ною за своїми технічними рішеннями та відпо-
відає  рівню  21-го століття. Вона розташована 
в центральній частині міста Хмельницького, 
що дозволяє значно підвищити надійність 
електропостачання споживачів центру міста 
та прилеглих районів, розвантажити підстан-
ції 110 кВ «Центральна», «Дубово», «Заріччя». 
Крім того, це дасть можливість подальшого 
розвитку електромереж 10 кВ  обласного 
центру, що відповідає прийнятій стратегії ПАТ 
«Хмельницькобленерго»:  «Споживач — най-
вища цінність Компанії».

Підстанція обладнана автоматизованою 
системою управління технологічними про-
цесами з виведенням інформації на монітор 
чергового диспетчера оперативно-диспет-
черської служби. Передача даних з нижнього 
рівня до верхнього рівня АСУ ТП здійснюєть-

ся  каналами цифрового зв’язку. Облік спожи-
тої електроенергії заведено в єдину систему 
АСКОЕ.

На підстанції встановлено імпортне об-
ладнання 110 кВ та 10 кВ найкращих світових 
виробників, яке вперше застосовувалось в 
Україні, а силові трансформатори 110/10 кВ 
2х16 МВА — вітчизняного виробництва.  Для 
заживлення підстанції прокладено дві ка-
бельних лінії 110 кВ з ізоляцією із зшитого по-
ліетилену довжиною 2х1260 м. 

Монтаж та пусконалагоджувальні роботи  
КРУЕ-110 кВ, розподільчого пристрою 10 кВ, а 
також систем захисту та АСУ ТП виконано ТОВ 
«Подільський  Енергоконсалтинг».

Для забезпечення якісного обслуговуван-
ня обладнання підстанції спеціалісти служби 
підстанцій та релейного захисту пройшли 
спеціальне навчання  та отримали відповід-
ні сертифікати. У відповідності до графіка 
чергувань до виконання обов’язків присту-
пили четверо чергових підстанції (усі — з 
вищою електротехнічною освітою). Управ-
ління обладнанням підстанцій здійснюється з 
комп’ютера автоматизованого робочого міс-
ця чергового (АРМ ЧЕМ).

Прес-служба 
ПАТ «Хмельницькобленерго».
Фото Андрія СОЛОНИЦЬКОГО.

ЗАВЕРШЕНО!

«В Сервісному 
центрі ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» 
нещодавно відбувся 
семінар «Переваги 
впровадження  між-
народного стандар-
ту ISO 50001:2011 
«Системи енерге-
тичного менедж-
менту» та окремі 
питання підвищення енергоефективності» за участі наукових 
фахівців Інституту з енергозбереження та енергоменедж-
менту НТУУ «Київський політехнічний інститут».

«Ми бережемо 
світлу пам’ять про 
тих, хто загинув за 
нашу незалежність 
на Майдані та на полі 
бою. Ми віримо у 
прекрасне майбутнє 
України та її народу, 
який займає гідне 
місце у сім’ї європей-
ських народів. 

Урочисто відзна-
чаючи Акт Злуки, ми говоримо: «Ubi Concordia, ibi Victoria». 
Де злагода, там і перемога!»
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Мовою цифр

Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за 12 місяців 2015 року

Віктор МАКСИМеЦЬ,
начальник відділу оперативної інформації та звітності.

Це — у нас  

Візити

Назва РЕМ Енергозбутова 
діяльність Охорона праці Загальний рейтинг

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

У рамках співпраці між Фондом державного 
майна України та Агенством США з міжнародного 
розвитку USAID щодо супроводження приватиза-
ційного процесу в енергетичній галузі ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» з одноденним діловим візитом 
відвідали представники американської компанії 
Deloitte —  менеджери Джозеф Олівер та Джесон 
Альварадо, а також молодший менеджер ПрАТ «Де-
лойт енд Туш ЮСК» (м. Київ) Максим Перець. 

Компанія Deloitte входить до  «великої четвір-
ки»  аудиторських  компаній світу та надає повний 
спектр послуг по всій території України у чотирьох 
сферах: аудит, оподаткування, управлінський кон-

салтинг та корпоративні фінанси. Перед представ-
никами компанії покладено завдання щодо аналі-
зу діяльності «Хмельницькобленерго», розробки 
стратегії приватизації, проведення фінансової та 
господарської експертизи, визначення орієнтовної 
ціни. 

Генеральний дирек-
тор Компанії Олександр 
Шпак, перший заступ-
ник генерального ди-
ректора Олег Козачук, 
заступник генераль-
ного директора — ди-
ректор з РУ та ІТ Руслан 
Слободян та фахівці 
Товариства  детально 
ознайомили поважну 
делегацію з  історією 
та сьогоденням ПАТ 
«Хмельницькобленер-
го», звернувши особли-
ву увагу на систему ме-
неджменту, взаємодію 
з НКРЕКП, компанією 
«Енергоринок» та інши-
ми учасниками енерге-
тичного сектору, відно-

сини з інвесторами та акціонерами, на  результати 
фінансово-господарської  діяльності Компанії.

Гості також з цікавістю оглянули новоспорудже-
ну підстанцію 110/10 кВ «Прибузьку» у м. Хмель-
ницькому, Сервісний центр та Контакт-центр ПАТ 
«Хмельницькобленерго». 

Обов’язковий щорічний 
аудит на відповідність усім за-
явленим сертифікатам — необ-
хідна і достатня умова підтвер-
дження високого рівня підпри-
ємства. Аудитори, які цьогоріч 
завітали у ПАТ «Хмельницько-
бленерго», перевіряли, чи до-
тримується Компанія задекла-
рованого курсу. А саме — чи 
змінюється її менеджмент згід-
но з новими вимогами; чи усу-
нені невідповідності, виявлені 
попередньою аудиторською 
перевіркою; чи відповідає ді-
яльність Компанії всім сертифі-
каційним вимогам. 

Аудитори працювали трьо-
ма групами, перевіряючи од-
ночасно в кількох Дирекціях 
та відокремлених підрозділах 
Компанії. І вже у перший день 
наглядового аудиту для них стало очевидним: Ком-
панія прямує вивіреним курсом і не здає завойова-
них позицій. Як зауважив головний аудитор ОССМ 
«ПРИРОСТ» Віктор Волосковець, «часи зараз скрут-
ні,  але, попри це, задачі перед собою ви ставите 
амбітні і практично всі виконуєте». 

Відрадно, зауважують аудитори, що досвідчені 
керівники Компанії не бояться призначати на від-
повідальні посади молодих спеціалістів, які своєю 
кипучою енергією здатні гори зрушити. Справи-
ли враження на перевіряльників і найсучасніші 
технології, які тут широко впроваджуються. А ще 
«Хмельницькобленерго» як було, так і залишається 

соціально орієнтованим Товариством. Окрім ви-
робничих показників, тут не забувають про якість 
праці, збереження довкілля, комфортні умови ро-
боти персоналу і, звісно ж, про головного інвестора 
Компанії та її найвищу цінність — споживача.

Наостанок відбулася підсумкова нарада за учас-
тю всіх аудиторів та представників «Хмельницько-
бленерго». Цьогорічний аудиторський іспит, як і 
попередні, Компанія склала успішно. Принаймні, 
всі учасники перевірки — одностайно такої думки.

Матеріали підготовлено
прес-службою

 ПАТ «Хмельницькобленерго».

ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» ВІДВІДАЛИ 
ПРЕДСТАВНИКИ  КОМПАНІЇ  DELOITTE

НАГЛЯДОВИЙ ІСПИТ СКЛАДЕНО УСПІШНО!

Відповідно до стратегії свого розвитку 
ПАТ «Хмельницькобленерго» продовжує 
інтенсивну технічну модернізацію елек-
тромереж краю. Так, нещодавно було вве-
дено в експлуатацію першу чергу рекон-

струйованої ПС-35/10 кВ «Лісові Гринівці», 
що у Хмельницькому районі. Силами під-
рядних організацій на цьому об’єкті вста-
новлено: другий силовий трансформатор 
Т-2 (ТМ-6300/35); блок вакуумного вимика-

ча 35 кВ приєднання Т-2; блок секційного 
вимикача 35 кВ; блок трансформаторів 
напруги 35 кВ. Також змонтовано сучасну 
модульну будівлю з вхідним вимикачем 10 
кВ, п’ятьма відхідними вимикачами 10 кВ, 
трансформаторами напруги 10 кВ та сило-
вим трансформатором власних потреб 10 
кВ; будівлю з релейним захистом.

Ця докорінна модернізація підстанції 
покликана підвищити надійність енер-
гопостачання північної частини міста 
Хмельницького та таких приміських сіл 
Хмельницького району: Лісові Гринівці, 
Климашівка, Скаржинці, Стуфчинці, Паш-
ківці, Тиранівка, Олешин, Іванківці. Нині на 
ПС-35/10 кВ «Лісові Гринівці» вже триває 

друга черга модернізації та встановлення 
обладнання. 

Р. БАЛеМА.

Фото автора.

ВВеДеНО В еКСПЛУАТАЦІЮ ПеРШУ ЧеРГУ 
РЕКОНСТРУЙОВАНОЇ ПС-35/10 КВ «ЛІСОВІ ГРИНІВЦІ»

ХТО ПеРШІСТЬ ВеДе, 
ХТО — ПОЗАДУ БРеДе 

https://uk.wikipedia.org/wiki/������_�������_������������_�������
https://uk.wikipedia.org/wiki/������_�������_������������_�������
https://uk.wikipedia.org/wiki/�����


НА ШЛЯХУ ДО СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

3№ 1 (224)
січень 2016 року

Інновації

В Сервісному центрі ПАТ «Хмельницькобле-
нерго» нещодавно відбувся семінар «Переваги 
впровадження  міжнародного стандарту ISO 
50001:2011 «Системи енергетичного менедж-
менту» та окремі питання підвищення енергое-
фективності» за участі наукових фахівців Інсти-
туту з енергозбереження та енергоменеджмен-
ту НТУУ «Київський політехнічний інститут» (IEE 
НТУУ «КПІ»).

Перший заступник генерального директора 
— директор з маркетингу та енергозбуту Ко-
зачук О.І. презентував результат п’ятимісячної 
роботи, яка являє собою проведені дослідження 
— енергетичні обстеження ПАТ «Хмельницько-
бленерго» з окремими розрахунками режимів 
роботи електричних мереж та аудит діючої сис-
теми енергоменеджменту на відповідність ви-
могам міжнародного стандарту ISO 50001:2011 
«Системи енергетичного менеджменту».

Це дослідження підготовлено у співпраці із 
такими відомими науковими фахівцями КПІ як, 
Денисюк С.П., докт.техн.наук, професор, дирек-
тор IEE НТУУ «КПІ», Коцар О.В.,  канд.техн.наук, 
директор Центру підготовки енергоменеджерів 
та  Притискач І.В., канд.техн.наук.

Козачук О.І. відмітив те, що Товариство по-
ступово та впевнено рухається до мети — впро-

вадження міжнародного стандарту енергоме-
неджменту ISO 50001:2011. Таким чином, воно 
має всі шанси бути першою серед енергопоста-
чальних компаній в Україні, де буде впровадже-
но та сертифікувано власні системи енергомене-
джементу на відповідність ISO 50001:2011. 

Стандарт установлює вимоги щодо розро-
блення, впровадження, підтримання в робочо-
му стані та поліпшення системи енергетичного 
менеджменту, що покликана надати організації 
можливість реалізувати системний підхід щодо 
досягнення постійного підвищення рівня енер-
гетичної ефективності, охоплюючи використан-
ня та споживання енергії (енергетичних ресур-
сів).

Товариством успішно реалізовано масштаб-
ний проект будівництва підстанції 110/10кВ 
«Прибузька», що дасть можливість суттєво під-
вищити надійність електропостачання для цен-
тральної частини м. Хмельницького та вирівню-
вати навантаження в мережі. 

Окремо Козачук О.І. відзначив якість роз-
рахунку технологічних витрат електроенергії 
(ТВЕ) на ділянці електричної мережі в межах 
Кам’янець-Подільського міського РЕМ, пред-
ставленій фідерами Ф-2, Ф-42, Ф-43, Ф-48 та Ф-88, 
які живляться від шин підстанції 110/10 кВ «Пів-

денна». Цей аналіз 
дав змогу виявити 
обсяг нетехнічної 
складової ТВЕ,  мож-
ливості щодо зни-
ження ТВЕ загалом 
та конкретизувати 
доцільні заходи. 

Сумарне очіку-
ване зменшення 
технологічних ви-
трат електроенергії 
за розрахунковий 
період (1 місяць) 
після впроваджен-
ня запропонованих 
заходів складати-
ме 19,313 МВт•год. 
Така робота щодо 
аналізу та форму-
вання комплексу заходів зі зниження ТВЕ (з по-
дальшою їх реалізацією) є взірцевою та повинна 
проводитись кожним РЕМ без виключення та 
відповідними структурними підрозділами Това-
риства.

Денисюк С.П. представив Дорожню карту 
створення комплексної системи управління 

енергоефективністю, наголосивши, що вкладен-
ня 1 грн. в енергоефективність компенсує до 5 
грн. вкладень в ПЕК.

Микола БРАСЛАВеЦЬ,
начальник сектору з енергоефективності 

та відновлюваних джерел енергії 
відділу маркетингу.

…ВІДМОРОЖЕННЯ
Відмороження — це ушкодження, викликане місцевим переохо-

лодженням тканин організму. Розвитку відмороження сприяють во-
логе повітря та вітер. Небезпека одержати відмороження залежить 
від шкідливого впливу низьких температур, порушення нормального 
кровообігу (тісне взуття, нерухомість) та інших причин. Небезпечний 
мороз для ослаблених, утомлених, голодних, хворих людей. Легко 
піддаються впливу холоду особи в стані алкогольного сп’яніння. Най-
частіше потерпають від холоду периферичні частини тіла: пальці ніг і 
рук, а також ніс, вуха, щоки.

Як  можна уникнути відмороження: 
— Загартовуйте поступово організм і привчайте його до холоду: 

ранкова фізична зарядка, повітряні ванни, заняття спортом. У профі-
лактиці відморожень це має велике значення.

— Утримуйте взуття завжди у справному стані та сухим. Взуття не 
повинне здавлювати ногу.

— Будьте уважні до одягу. Одяг повинен бути щільним, легким, не 
утруднювати  рух.

— Змажте лице і руки несолоним салом, риб’ячим жиром або жир-
ним кремом у морозну, а особливо у вітряну погоду.

— Рухайтеся. Рухи на холоді посилюють кровообіг і сприяють зігрі-
ванню тіла.

— Не торкайтеся оголеною шкірою до металевих предметів у мо-
розну погоду: може викликати швидке відмороження.

Перша  медична  допомога  при  відмороженнях:
— Помістіть постраждалого в тепле приміщення.
— Дайте постраждалому гарячий чай, каву або вино.
— Розітріть щоки, ніс, вуха, якщо вони побіліли, чистою рукою до 

почервоніння і появи поколювання.
— Розітріть відморожену частину тіла спиртом, горілкою або оде-

колоном. Якщо їх немає, розтирайте м’якою рукавичкою, хутряним 
коміром або сухою фланеллю. Не можна розтирати снігом, тому що 
сніг не зігріває, а прохолоджує відморожені ділянки та ушкоджує 
шкіру.

— Порадьте постраждалому під час розтирання намагатися ру-
хати ушкодженою кінцівкою.

— Розтирання заборонене, якщо з’явилися припухання відморо-
женого місця або пухирі. Покладіть на відморожене місце пов’язку 
з товстим прошарком вати, укладіть кінцівку вище і доставте по-
страждалого до лікаря. 

…ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ 
ОРГАНІЗМУ

Основні причини переохолодження організму — тривале пере-
бування у воді або навіть короткочасне перебування в крижаній 
воді.

Ознаки переохолодження: озноб, тремтіння, синюшність шкіри, 
губів, зниження температури тіла, біль у пальцях рук і ніг, поява “гу-
сячої шкіри”, позіхання, гикавка, затемнення свідомості. У постраж-
далого настають апатія, сонливість, загальна слабість, поверхневе 
дихання. Ступінь і швидкість переохолодження залежать від темпе-
ратури води та адаптації організму до холоду. 

 Попередження  переохолодження  організму:
— Обмежуйте час перебування у воді при купанні і регулюйте 

перерви між заходами у воду.  Здоровим дітям дошкільного віку 
можна купатися у водоймах при температурі води +23-24оС 1-3 хви-
лини і не більше 2-3 разів на день; дітям шкільного віку — при тем-
пературі води +20-21оС перебування у воді збільшувати поступово 
— від 3-5 до 10-15 хвилин. До появи ознобу не повинні купатися 
люди будь-якого віку.

— Пам’ятайте, що допустимий час перебування людини у воді:
5-8 хвилин при температурі води нижче 20С;
10-15 хвилин при температурі води +2-30С;
21-27 хвилин при температурі води +10-150С;
вилин при температурі води +240С.
— Одягайтеся відповідно до сезону.
Перша  медична  допомога  при переохолоджен-

ні:
Легка ступінь переохолодження  (озноб, м’язове тремтіння, за-

гальна слабкість, трудність пересування, блідість шкіри):

— Одягніть тепло постраждалого, напоїть гарячим чаєм або кавою.
— Попросіть його  виконувати інтенсивні фізичні вправи. Подаль-

ше купання в цей день припиняється.
Середній ступінь  переохолодження  (синюшність губів і шкіри, 

ослабленням дихання, пульс стає рідшим, з’являється сонливість, 
втрачається спроможність до самостійного пересування):

— розітріть постраждалого вовняною тканиною, зігрійте під те-
плим душем (якщо його поміщаєте у ванну, то температуру води під-
вищуйте поступово від 30-35оС до 40-42°С);

— зробіть масаж усього тіла;
— тепло одягніть постраждалого та укладіть в ліжко, зігрійте гріл-

ками (зігрівання повинно бути поступовим, щоб не було різкого пере-
паду температур);

— викличте лікаря.
Важкий ступінь переохолодження (втрачається свідомість, життєві 

функції поступово вгасають):
— негайно викличте лікаря;
— виконайте всі заходи першої допомоги, як і при середньому сту-

пені переохолодження.

…ЗАМЕРЗАННЯ
Загальне системне ураження організму холодом найчастіше роз-

вивається у людей виснажених, а також при алкогольному сп’янінні.
Симптоми замерзання: виникають сонливість, млявість, порушення 

координації рухів, пригнічується стан, температура тіла знижується до 
23-25оС. Запам’ятайте: серце зупиняється при температурі тіла 260С.

Перша  медична  допомога  при  замерзанні:
— Швидко відновлюйте нормальну температуру тіла.
— Помістіть постраждалого у ванну, вода в якій повинна бути 25-

30оС, а через 20-30 хвилин воду доводять до 35оС (але не вище).
— Якщо ванни немає, обкладіть тіло грілками, пляшками з теплою 

водою тієї ж самої температури.

— Робіть штучне дихання і закритий масаж серця — при порушенні 
дихання і серцевої діяльності.

— Після відновлення нормальної температури і свідомості, дайте 
постраждалому гарячий чай або каву, укрийте теплою ковдрою і до-
ставте у лікувальний  заклад.

…СНІГОВИХ ЗАМЕТІВ
У зв’язку з випаданням великої кількості снігу пересування по до-

рогах стає небезпечним. Найпідступнішим явищем в цей час є снігові 
замети.

Особливу небезпеку вони становлять для людей у дорозі, далеко 
від людського житла. Заметені снігом дороги, втрата видимості викли-
кають повну дезорієнтацію на місцевості.

Взимку при погіршені погодних умов необхідно обмежити пересу-
вання, особливо на власному транспорті. Під час руху на автомобілі не 
варто намагатися подолати снігові замети, необхідно зупинитися, по-
вністю закрити жалюзі машини, укрити двигун зі сторони радіатора. 
Якщо є можливість, автомобіль потрібно встановити двигуном у наві-
тряний бік. Необхідно періодично виходити із автомобіля, розгрібати 
сніг, щоб не опинитися похованим під заметом. Крім того, автомобіль 
не занесений снігом, — хороший орієнтир для пошукової групи. При 
прогріванні автомобіля важливо не допускати проникнення в кабіну 
(кузов, салон) вихлопних газів. З цією метою важливо слідкувати, щоб 
вихлопна труба не закупорювалася снігом.

Під час сильного снігопаду виходьте з будівель лише у виняткових 
випадках. Не можна виходити поодинці. Повідомте членів сім’ї або су-
сідів куди ви йдете і коли повернетеся. Якщо ви, пересуваючись піш-
ки поза населеним пунктом, втратили орієнтацію, зайдіть в перший 
будинок, що трапився на шляху, з’ясуйте місце вашого знаходження і 
дочекайтеся закінчення завірюхи. Якщо вас покидають сили, шукайте 
укриття і залишайтеся у ньому.

...НЕПРИЄМНОСТЕЙ
 НА ЛЬОДУ

Для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних 
з поведінкою на льоду, необхідно дотримуватися правил безпеки. 
Пам’ятайте, що лід може бути неміцним біля стоку води, поблизу 
кущів, очерету, під снігом. Особливо обережно спускайтеся з бере-
га: лід може нещільно з’єднуватися з сушею, можливі тріщини, під 
ним може бути повітря. Часто міцність льоду перевіряють палицею: 
якщо після удару на ньому з’являється вода, негайно повертайтеся 
назад. Причому, перші кроки потрібно робити не відриваючи під-
ошви.

Кататися на ковзанах можна лише в перевірених місцях. Ніколи 
не катайтеся поодинці, тільки разом, щоб у разі виникнення непе-
редбаченої ситуації було кому надати допомогу. Любителі зимо-
вого рибного лову повинні знати, що дуже небезпечно пробивати 
поряд багато лунок, збиратися великими групами в одному місці, 
ловити рибу далеко від берега. Для можливості надання допомоги, 
в першу чергу собі, рибалки повинні мати під рукою міцну мотузку 
завдовжки 12-15 метрів з петлею на одному кінці і вантажем вагою 
400-500 грамів — на іншому, а також дошку або велику гілку.

Якщо ж все-таки лід під вами проламався, розставте руки в сторо-
ни по краю льоду, щоб утриматися на поверхні, кличте на допомогу. 
Прагніть зберігати спокій, не борсайтеся у воді, не обломлюйте лід. 
Вибиратися на його поверхню потрібно без різких рухів, наповза-
ючи грудьми і по черзі витягаючи ноги. Головне — пристосувати 
своє тіло для того, щоб воно займало найбільшу площу опори. Ви-
бравшись з льодового полону, у жодному випадку не вставайте в 
повен зріст і не біжіть — просуватися до берега потрібно поволі, 
бажано повзучи.

Будьте обережні! Піклуйтеся про своє здоров’я і життя! Проте, у 
випадку, якщо ви потрапили в льодову пастку, — не панікуйте, те-
пер ви знаєте, як потрібно діяти. Адже попереджений — означає 
озброєний.

Сподіваємось, що наші рекомендації ніколи вам не знадо-
бляться, але у разі  необхідності — використовуйте їх.

Валерій МеЛЬНИК, 
заступник начальника служби з питань 

цивільного захисту.

Запобігти, врятувати, допомогти

ЗАПАМ’ЯТАЙТе Це, ЩОБ Не ПОТеРПАТИ ВІД…
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СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СЕРТИФІКОВАНІ
ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

Події, дати, постатіДо 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». 

Фундаментальним результатом наці-
онально-визвольного руху українців з 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. став День Злуки 
УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року. Цей день 
увійшов до української історії як велике 
державне свято – День Соборності Укра-
їни.

Перша світова війна визначила кінець 
світового порядку, що склався до поч. 
ХХ  ст.. Зазнали поразки Німеччина та її 
союзники, не витримали військової ката-
строфи й розпалися Австро-Угорська мо-
нархія та Російська імперія. На політичній 
карті Європи з’явилися нові держави.

На політичному горизонті постали кон-
тури самостійної України.

Український народ, століттями розі-
рваний ненажерливими імперіями з 
півночі та заходу, визволився з неволі. 
Наддніпрянщина вийшла з Російської імперії, 
а Західна Україна (без Волині) – з Австро-Угор-
ської та возз’єдналися на своїй землі в єдиній 
Українській державі.

22 січня 1919 року на Софіївському майдані 
в Києві було зачитано Універсал про Злуку, в 
якому зазначалося: «Віднині воєдино злива-
ються століттями відірвані одна від одної 
частини єдиної України, Західноукраїнська 
Народна Республіка (Галичина, Буковина й 
Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Украї-
на. Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за 
які вмирали кращі сини України. Віднині є єди-
на незалежна Українська Народна Республі-
ка…». Майданом прокотилося гучне «Слава». 
Тут відбувся урочистий молебень. Наступ-
ного дня Трудовий Конгрес України (вищий 
тимчасовий законодавчий орган Української 
Народної Республіки) ухвалив Універсал про 
Злуку.

«Соборний» означає об’єднаний. Собор-
ність українських земель має глибоке істо-
ричне коріння. Ідея соборності бере свій по-
чаток від об’єднання давньоруських земель 
навколо князівського престолу в Києві. Про-
тягом віків її практичним втіленням займали-
ся українські гетьмани Богдан Хмельницький, 
Іван Мазепа, Петро Дорошенко, Пилип Орлик. 
Адже для боротьби за національні інтереси 
Україні вкрай важливою була і є її територі-
альна єдність.

Для України як держави важливе значен-
ня має географічний простір, в якому від-
бувається політичне, соціальне, економічне 
та духовне життя її населення. Географічний 
простір – це територія активної життєдіяль-
ності людей, нації. Політичним ядром України 
завжди було Подніпров’я.

Багато вчених вважають, що першою прау-
країнською державою була Антська держава 
(IV–VI ст.). Територіально вона простягалася 
від Пруту на заході до верхнього Дону на схо-
ді, від південного Полісся до Чорного моря. 
Загальні її контури (східно-західна протяж-
ність) нагадують сучасну державну територію 
України.

У часи розвитку Русі (за князів Володимира 
Великого і Ярослава Мудрого (Х–ХІ  ст.) дер-
жавна територія простягалась у південно-пів-
нічному напрямі від Чорного до Балтійського 
моря. Після монголо-татарської навали (ХІІІ 
ст.) Київська Держава, по суті, розпалася. Її 
державно-політичне ядро перемістилося на 
захід у Галицько-Волинське князівство (коро-
лівство), яке простяглось від Берестейщини 
до Чорного моря. Тоді західний кордон дер-
жави найбільше збігався з західною межею 
українських етнічних земель цієї могутньої 
держави.

Після анексії Галичини Польщею (1387 р.) і 
входження східноукраїнських земель та Во-
лині до Великого Князівства Литовського (XV 
ст.) про державну територію України говори-
ти не доводиться аж до 50-их років XVII ст., 
коли розпочалась національно-визвольна ві-
йна українського народу проти королівської 
Польщі, яка у XVI ст. (Люблінська унія, 1569 

р.) захопила усю тодішню етнічну українську 
землю аж до Дінця та Дону на сході.

Ядром організації другої української дер-
жави тоді стало Запоріжжя – козацька респу-
бліка (Козацька Держава). Основна територія 
розташовувалася на Правобережжі Дніпра. 
Вона простягалася вздовж Десни аж до Брян-
ська (район Стародубщини) на півночі, до Пу-
тивля, Лебедина і Харкова та річки Донець на 
сході, вниз уздовж Дніпра до Чорного моря 
на півдні. Богдан Хмельницький мав намір 
об’єднати у цій державі усі західні українські 
землі (аж до Вісли, як він висловлювався).

У результаті Андрусівського перемир’я (30 
січня 1667 р.) і «Вічного миру» (6 травня 1686 
р.) Україна була поділена між Річчю Посполи-
тою і Московським царством головно по лінії 
Дніпра. Київ з околицями відійшов до Мос-
ковської держави. Контроль над Запоріжжям 
(від Південного Бугу до Дінця і до нижнього 
Дніпра) здійснювався обома державами.

Деякі автономні державні права мала Геть-
манщина – українська земля, що була під-
владна Московській державі (без Слобідської 
України). В часи її найбільшого розквіту (1687 
– 1709 р.р.) за гетьмана Івана Мазепи столи-
цею держави був Батурин. Гетьманщина при-
пинила своє існування у 1764 р. і остаточно 
була ліквідована на початку 80-х років XVIII 
ст., коли зруйнували Запорізьку Січ (1775 р.), 
яка утворювала своєрідну альтернативну до 
Гетьманщини українську державу.

Кінець XVIII ст. був часом триразового по-
ділу Речі Посполитої (1772, 1793, 1795 р.р.). В 
результаті цього всю Правобережну Україну і 
Західну Волинь окупувала Російська імперія, 
а Галичину і Буковину – Австрія.

Сучасна державна територія України оста-
точно сформувалася у першій половині 50-х 
років ХХ століття. Можна виділити кілька ета-
пів цього процесу.

Перший етап – 1917-1922 р.р. Це період 
утворення національної держави Української 
Народної Республіки зі столицею у Києві (від 
Лютневої революції в Росії до 22 січня 1918 
р., коли був проголошений IV Універсал Цен-
тральної Ради – найвищого органу влади 
УНР); утворення залежної від большевицько-
го Петрограда Української Совєтської Соціа-
лістичної Республіки 25 грудня 1917 р. з цен-
тром у Харкові; утворення 1 листопада 1918 
р. Західно-Української Народної Республіки зі 
столицею у Львові.

22 січня 1919 р., у день першої річниці про-
голошення УНР, було здійснено Акт величез-
ної історичної ваги – Злуку УНР і ЗУНР. Таким 
чином, вперше в історії майже на усьому 
етнічному просторі України була утворена 
Українська Соборна Держава зі столицею у 
Києві. Вона зразу опинилася в кільці ворогів: 
большевицької агресії з північного сходу, бі-
лоросійсько-денікінської – з південного схо-
ду, Антанти – з півдня, румунів – з південного 
заходу та поляків – з заходу.

Другий етап – після падіння УНР (1922–1939 
р.р.) територія України була поділена між чо-
тирма державами. Формально з 25 грудня 
1917 р. існувала Українська Совєтська Соціа-
лістична Республіка зі столицею у Харкові (до 

1934 р.). Галичину, Лемківщину, Надсян-
ня, Холмщину, Підляшшя, Західну Волинь 
окупувала Польща, Північну Буковину і 
українську Бессарабію – Румунія, а Закар-
паття було приєднано до Чехо-Словач-
чини. В усіх цих землях державними ор-
ганами здійснювався відкритий етноцид 
українського народу.

Третій етап – воєнний і післявоєнний 
(1939–1954 р.р.). У результаті Другої сві-
тової війни остаточно сформувалася 
сучасна державна територія України. В 
1939 р. в результаті таємної змови Мо-
лотова–Ріббентропа до складу УCСР уві-
йшла Західна Україна, а остаточне роз-
межування між СССР і Польщею було 
здійснене за договором, підписаним у 
серпні 1945 року.

В 1940 р. большевики окупували Пів-
нічну Буковину та українську Бессарабію, а у 
1945 р. – Закарпаття. Тоді ж ці землі були офі-
ційно приєднані до УССР.

Після 1954 р., коли до складу України по-
вернувся Крим, державна територія УССР не 
змінювалася.

Період між початком двадцятих і початком 
дев’яностих років ХХ століття був найтрагічні-
шим в історії українського народу і його землі.

Незмінною державна територія залиша-
лась і після проголошення самостійності 
України 24 серпня 1991 р.. Сьогодні державна 
територія України становить 603.7 тис.кв.км., 
тоді як етнічна – 1 056 тис.кв.км.

В українській науці кінця ХІХ – початку ХХ 
століття українські етнічні землі   ототожнюва-
лися з українською національною територією, 
і всі вони, на думку національної еліти, мали 
стати територією майбутньої української 
держави. Зокрема, Степан Рудницький ото-
тожнював територіальний зміст назви «Укра-
їна» і терміну «простір України» зі значенням 
термінів «українська національна територія», 
«суцільна територія українського народу».

В часи національно-визвольної боротьби 
ми не надавали належної ваги етнографічним 
межам нашої суцільної території, не борони-
ли кожну частину нашої національної терито-
рії. Справді-бо історія вчить, що вона нічому 
нас не вчить…

В часи Совєтського Союзу нам свідомо на-
магалися стерти межу між «етнічним» і «наці-
ональним».

У незалежній Україні у наукових статтях де-
далі частіше українська національна терито-
рія ототожнюється з українською державною 
територією.

21 січня 1990 р. патріотичні сили України 
організували «живий ланцюг» між Києвом, 
Львовом та Івано-Франківськом як символ 
духовної єдності людей східних і західних зе-
мель України. За різними оцінками, участь в 
акції взяли до трьох мільйонів українців.

Виявом історичної справедливості став 
Указ Президента про відзначення в Україні 22 
січня Дня Соборності.

Тепер щорічно «живі ланцюги» утворюють 
на мосту Патона, символічно об’єднуючи пра-
вий та лівий береги Дніпра. Такі заходи що-
річно проводяться в багатьох містах та селах 
України.

Сьогодні наша держава переживає  важкі 
часи. Анексія Криму Росією, війна на Донбасі, 
спад економіки, корупція. Нас хочуть розділи-
ти, але ми – українці – сильна нація, і Україна 
– єдина соборна держава. Нас єднає любов до 
свого народу, його культури, мови і традицій. 
Ми бережемо світлу пам’ять про тих, хто за-
гинув за нашу незалежність на Майдані та на 
полі бою. Ми віримо у прекрасне майбутнє 
України та її народу, який займає гідне місце у 
сім’ї європейських народів. 

Урочисто відзначаючи Акт Злуки, ми гово-
римо: «Ubi Concordia, ibi Victoria». Де злагода, 
там і перемога!

Слава Україні! Європейській країні.

Ярослав ПеТРУСИК.

 Де ЗЛАГОДА, ТАМ І ПеРеМОГА!
22 січня – День Соборності України
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У ході перевірки лічильників електроенер-
гії з’ясувалося, що деякі громадяни не тільки 
зовсім не споживають електроенергію, а на-
віть виробляють її і абсолютно безкоштовно 
«заливають» в міську електромережу.

*    *    *
Розмовляють двоє сусідів: 
— Я знаю, що вночі електрика коштує де-

шевше. Тому я завжди намагаюся запрогра-
мувати прання на 3:00 ночі. 

 — А я й не знав цього... Тепер я завжди буду 
вмикати свою дриль тільки вночі!

*    *    *
На іспиті з електротехніки професор нама-

гається завалити студентку, але вона відпові-
дає на абсолютно всі питання. Професор бере 
заліковку, ставить «відмінно» і запитує:

 — Ну хоч щось ви не розумієте з мого пред-
мету?

 Студентка трохи подумавши:
 — Так, професоре, я не розумію: як по пря-

мих дротах йде синусоїдальний (хвилястий!) 
струм?!

*    *    *
Екскурсія на атомній електростанції. За 

склом двоє чоловіків, упаковані в спеціальні 
протирадіаційні костюми, дуже акуратно не-
суть маленький тюбик.

 Хтось запитує в екскурсовода:
  — Вибачте, а що буде, якщо вони впустять 

цей тюбик?
  — У принципі нічого не буде... В радіусі 115 

км...

(З радянської минувшини:)
Син-школяр: 
— Мамо, що таке трансформатор? 
— Ну, як тобі пояснити? Це нібито як наш 

тато: 380 отримує, 220 додому приносить. А 
на різницю гуде!

*    *    *
«Вчора в колгоспі ім. Червоного Прапо-

ра електромонтер Вася з похмілля сплутав 
«плюс» із «мінусом», в результаті чого запом-
пував у бідолашних корів все вчорашнє мо-
локо!»

*    *    *
«На чемпіонаті світу з плавання електрик 

Іванов замкнув трійку лідерів!»

З вами сміявся Р. ЗАРІЧАНСЬКИЙ.


