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Зворушливі урочистості відбулися у ПАТ 
«Хмельницькобленерго» з нагоди 71-річчя 
перемоги над нацизмом у Другій світовій ві-
йні. На початку зібрання начальник служби 
охорони, полковник запасу Збройних Сил 
 України Михайло Дембіцький у своїй допо-
віді наголосив на історичному значенні пе-
ремоги над німецьким нацизмом, на героїз-
мі народу. А заступник директора Дирекції 
з маркетингу та енергозбуту Борис Кравець 
промовив слова вдячності тим, хто під час тієї 
війни не шкодував свого життя заради май-
бутніх поколінь, і тим, хто нині боронить не-
залежність України. 

Дали слово й заступникові голови Хмель-
ницької обласної ради ветеранів Миколі Сто-
ляру, і голові обласної організації профспілки 

працівників енергетики та електротехнічної 
промисловості Людмилі Вільчинській, котрі 
завітали на це урочисте дійство. Вони високо 
оцінили постійну турботу керівництва Ком-
панії про ветеранів. 

Під оплески аудиторії Б. Кравець від іме-
ні керівництва ПАТ «Хмельницькобленерго» 
вручив квіти, подарунки і матеріальну допо-
могу присутньому в залі ветеранові — Гри-
горію Омеляновичу Ковалю, колишньому 
працівникові Департаменту ВЕМ. Та запев-
нив, що інших учасників бойових дій — пен-
сіонерів Компанії, котрі не змогли прибути 
на урочини, буде так само вшановано у їхніх 
домівках.

Відомі українські пісні про війну та любимі 
народні твори у виконанні хору «Енергетик», 
солістів цього колективу додавали зібранню 
теплоти і зворушливості. 

А 9 травня, у День Перемоги, делегація від 
ПАТ «Хмельницькобленерго» взяла участь у 
покладанні квітів до меморіальних плит на 
міському Військовому кладовищі. Разом із 
ветеранами, представниками влади, духо-
венства, підприємств та організацій міста 
хмельницькі енергетики хвилиною мовчан-
ня виявили свою шану всім, хто поліг за наше 
сьогодення. 

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.

Все далі відходить в історію німецько-радянська війна.  Але 
не підвладна часові пам’ять про людей, події, факти, з яких 
складалася її хронологія — від грандіозних битв, що втілю-
вали стратегічні задуми полководців, до героїчного пориву, з 
яким піднімався з окопів рядовий солдат.

Сьогодні, як і завжди, Ви з нами, дорогі й шановні трудівники 
війни — живі, полеглі у боях і ті, хто пішов від нас уже в повоєн-
ний час. Наш народ не забуде тих, хто поліг під час оборони та 
визволення його землі. Ми не робимо між ними різниці на тій 
основі, синами яких народів вони були. Усі вони були захисни-
ками Батьківщини. І такими залишаться для нас, для прийдеш-
ніх поколінь. Вічна і світла їм пам’ять та доземний уклін!

Сьогодні знову звучить над землею слово, в якому сфоку-
сувалися найбільші надії і сподівання наших людей, яке 71 рік 
тому громом пронеслося над переможеним рейхстагом. Це 
слово — Перемога. Як і тоді, в незабутньому травні 1945-го, 
у ньому з року в рік зливаються воєдино і радість звільнен-
ня від смертельної небезпеки, і гіркота та скорбота від непо-
правних втрат, і непереборна надія на краще.

Учасникам війни — нашим батькам і матерям — нинішнє 
молоде покоління зобов’язане своїм життям, майбутнім на-
ших дітей і онуків. Ветерани війни — гордість нашого народу, 
найславетніша частина нашого суспільства — вписали багато 
яскравих бойових та трудових сторінок в історію країни і в ро-
ки воєнних лихоліть, і в непростий мирний час. Ветерани ві-
йни зробили вагомий особистий внесок 
у відбудову галузі енергетики області в 
повоєнні роки, в становлення та розви-
ток нашої Компанії.

Зі святом Вас, дорогі ветерани! В цей 
урочистий день зичу міцного здоров’я, 
довгих літ життя, добра і достатку, миру і 
злагоди Вам і Вашим родинам! Нехай на-
ша турбота і повага зігрівають Ваші душі 
і серця. 

З нагоди Дня пам’яті та примирення 
і Дня Перемоги у німецько-радянській 
війні, враховуючи важливість збере-

ження пам’яті про захисників Вітчизни, вшановуючи подвиг 
ветеранів бойових дій та з метою посилення соціального за-
хисту  учасників бойових дій у німецько-радянській війні, які 
вийшли на пенсію з відокремлених підрозділів Товариства, 
реалізації заходів комплексної соціальної політики в енерге-
тичній галузі Хмельницької області, —

ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ «Про відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги»

НАКАЗУЮ:

Оголосити Подяки і надати матеріальну допомогу учасникам бойових дій ні-
мецько-радянської війни — пенсіонерам Товариства: 

ГАРієвськоМу Миколі Іссидоровичу (Апарат управління);
КрИцьКІй Ганні Семенівні (Департамент ВЕМ);
ковАЛю Григорію Омеляновичу (Департамент ВЕМ);
ЛоХвіцькоМу Генріху Івановичу (Віньковецький РЕМ);
ПАНАсЮКУ Олександру Івановичу (Славутський РЕМ).

в.о. генерального директора о.і. КоЗАчУК.

Не забуваємо, шаНуємо!
Урочистості

Від імені колективу компанії «Хмельницьк обл-
енерго» та від себе особисто сердечно вітаю Вас 
з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення 
і  71-ої річниці   Перемоги над нацизмом у Другій 
світовій   війні, символу героїчного минулого, 
величі духу, мужності і самопожертви  народу.            

Ми у вічному боргу перед учасниками війни, 
яким ми віддаємо належну шану та схиляємося у 
доземному поклоні перед героїзмом і подвигом 
воїнів, які боролися за свободу проти нацизму. 
Невмируща слава героям, які здобули перемогу 
ціною свого життя, світла  їм  пам’ять!

Нехай зігрівають Ваші оселі та серця   світло й 
тепло, добрі  відносини, достаток та благополуччя,  
щастя і  радість  у  житті!

Бажаю Вам, дорогі ветерани та співвітчизники, 
міцного здоров’я, оптимізму, бадьорості духу, 
актив ного довголіття, миру та злагоди на нашій 
землі, процвітання української держави!           

З найкращими побажаннями,
олег КоЗАчУК,

в.о. генерального директора
ПАТ «Хмельницькобленерго».

ДоРоГі  вЕТЕРАни ТА учАсники  ДРуГої свіТової  війни!
Шановні  подоляни!
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Нещодавно у Києві під керівництвом Мі-
ністерства екології та природних ресурсів 
України та видавництва «Престиж Медіа 
Інфо» відбулася церемонія нагородження 
найкращих компаній України у сфері еко-
логії, довкілля та природокористування. 
ПАТ «Хмельницькобленерго» в рамках за-
гальноукраїнського проекту «Екологія, до-
вкілля та природокористування в Україні» 
визнано Лідером природоохоронної ді-

яльності за підсумками роботи у 2015 році. 
Взяли участь у церемонії та прийняли від-
повідну почесну відзнаку начальник служ-
би з питань цивільного захисту, пожежної 
безпеки та екології Віктор Паламарчук та 
заступник начальника служби Валерій 
Мельник. 

Також Компанія отримала примірник 
престижного тематичного видання «Еко-
логія, довкілля та природокористування в 
Україні», в якому окрема сторінка присвя-
чена здобуткам ПАТ «Хмельницькобленер-
го» у цій сфері. Серед них — реалізовані у 
минулому році прогресивні екопроекти: 

— технологія біологічної та мікробіоло-
гічної трансформації небезпечних нафто-
продуктів у екологічно безпечні органо-мі-
неральні речовини;

— монтаж біоплато-водоохоронної спо-
руди для очищення зворотних вод;

— програма «Чисте повітря», метою якої 
є мінімізація забруднення атмосфери від-
працьованими газами двигунів авто. 

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».

ністрації Василь Процюк та 
Хмельницький міський го-
лова Олександр Симчишин. 
У своїх вступних промовах 
представники влади наго-
лосили на важливості кон-
структивної бесіди навколо 
актуальних, наболілих пи-
тань діяльності промисло-
вих підприємств.

Найближчих перспектив 
реформування та розвитку 
енергетичного ринку Укра-
їни, зокрема, деяких нових 
законодавчих актів, які нині регулюють енер-
гетичний сектор економіки держави, тор-
кнувся у своєму виступі в.о. генерального ди-
ректора ПАТ «Хмельницькобленерго» Олег 
Козачук. Для більшої ілюстративності він ско-
ристався засобами слайд-презентації.   

Відповідно до порядку денного, голова 
ХСПП Іван Дунець виступив з інформацією 

«Модернізація економіки — основа 
розвитку держави». Учасники засідан-
ня розглянули також питання щодо 
стану охорони праці та промислової 
безпеки на підприємствах, зміни у за-
конодавстві про працю і зайнятість 
населення та у податковому законо-
давстві України. З кожного питання у-
часники зібрання прийняли відповідні 
рекомендації.

А на завершення гостинні господарі захо-
ду — хмельницькі енергетики — влаштува-
ли поважним гостям пізнавальну екскурсію 
об’єктом справді європейського рівня — не-
щодавно відкритою підстанцією 110 кВ «При-
бузька».

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.

назва РЕМ Енергозбутова
діяльність охорона праці Загальний рейтинг

ВІНЬКІВЦІ 9 1 8

ГОРОДОК 14 19 17

ДЕРАЖНЯ 15 1 11

ДУНАЇВЦІ 17 1 14

м. КАМ.-ПОДІЛЬСЬКИЙ 20 14 20
КАМ.-ПОДІЛЬСЬК. р-н 12 14 13

НОВА УШИЦЯ 16 9 14

м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 11 1 9

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ р-н 6 9 6

ЧЕМЕРІВЦІ 4 12 4

ЯРМОЛИНЦІ 1 1 1
БІЛОГІР’Я 21 1 21
ВОЛОЧИСЬК 13 19 16

ІЗЯСЛАВ 8 14 10

КРАСИЛІВ 18 9 18

ЛЕТИЧІВ 5 18 7

ПОЛОННЕ 2 14 2
СЛАВУТА 7 1 5

СТАРОКОСТЯНТИНІВ 22 1 22
СТАРА СИНЯВА 3 19 3
ТЕОФІПОЛЬ 9 22 11

ШЕПЕТІВКА 19 12 19

Мовою цифр

ХТо ПЕРШісТь вЕДЕ, 
ХТо — ПоЗАДУ БРЕДЕ 
Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за чотири місяці 2016 року

віктор МАксиМЕць,
начальник відділу оперативної інформації та звітності.

Знай наших!

Престижна нагорода —
ЗА ЕКОЛОГІЧНУ КУЛЬТУРУ 

Про реформування
енергоринку і не тільки…

У Сервісному центрі ПАТ 
«Хмельницьк обленерго» 
відбулося спільне розши-
рене засідання Хмельниць-
кої спілки промисловців 
та підприємців (ХСПП) і 
Об’єднання організацій ро-
ботодавців Хмельницької 
області (ООРХО). Крім чле-
нів правління, керівників 
підприємств і організацій, 
на нього завітали голова 
Хмельницької обласної ра-
ди Михайло Загородний, 
перший заступник голови 
обласної державної адмі-

Актуально

Візити

У рамках співпраці між Фондом державного 
майна України та Агенством США з міжнародно-
го розвитку USAID щодо супроводження при-
ватизаційного процесу в енергетичній галузі 
ПАТ «Хмельницькобленерго» вкотре з діловим 
візитом відвідали представники американської 
компанії Deloitte. 

В.о. генерального директора ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» Олег Козачук, заступник ге-
нерального директора — фінансовий директор 
Вадим Данилків детально обговорили з поваж-

ними гостями результати фінансово-господар-
ської діяльності Компанії та стратегію прийдеш-
ньої її приватизації.

Нагадаємо, що компанія Deloitte входить до 
«великої четвірки» аудиторських компаній світу 
та надає повний спектр послуг на всій території 
України у чотирьох сферах: аудит, оподаткуван-
ня, управлінський консалтинг та корпоративні 
фінанси.

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».

На шляху до приватизації…
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Виставки

У столичному виставковому 
центрі «КиївЕкспоПлаза» проходив 
найбільший галузевий форум Укра-
їни, що об’єднав три міжнародних 
виставки компанії «Євроіндекс»: 
«ElcomUkraine — енергетика, елек-
тротехніка, енергоефективність», 
співорганізатором якої виступи-
ла виставкова компанія Fairtrade 
GmbH & Co. KG (Німеччина), «ЕІА: 
електроніка і промислова автома-
тизація» та «ТехноПривід 2016», а 
також спеціальну виставкову експо-
зицію «GREENEXPO/Альтернативна 
електро енергетика».

Визначною подією став 20-річ-
ний ювілей головної електротех-
нічної виставки України — «Elco-
mUkraine». Протягом уже двадцяти 
літ виставка гостинно збирає весь 
ринок, наочно відображає стан йо-
го розвитку, допомагає у вирішен-
ні нагальних галузевих проблем та 

бізнес-завдань учасників та відвід-
увачів. Нині саме за «ElcomUkraine» 
електротехнічні та електроенер-
гетичні компанії України звіряють 
ринкові позиції, інноваційність тех-
нологій та обладнання, рівень кор-
поративної культури.

У цьогорічних експозиціях досяг-
нення демонстрували вітчизняні ви-
робники, дистриб’ютори, закордон-
ні представництва — 224 учасники 
з України, Австрії, Азербайджану, 

Білорусі, Великої Британії, Німеччи-
ни, Польщі, Росії, Туреччини, Чехії — 
загалом майже 600 брендів. Серед 
них такі відомі імена, як ETI Ukraine, 
Siemens Ukraine, Phoenics Contact, 
WAGO, Weidmuller Ukraine «Гамма 
Україна», «Аско-УкрЕм», «Електро-
будова Україна», «Інкомтех-Проект», 
«КВК-Електро», «СВ-Альтера», «Теко-
Інтерфейс», «СЕА-Електронікс» та ін. 

Традиційним учасником ви-
ставки було й ПАТ «Хмельницьк-

обленерго». Цього разу Компанія 
— єдиною з усіх обленерго Укра-
їни! — представляла свої наукові 
та технічні розробки. На широкий 
загал виставили унікальні пере-
сувну повірочну лабораторію та 
лабораторію з енергоаудиту розпо-
дільчих мереж. Звісно ж, експозиція 
Хмельницької енергопостачальної 
компанії викликала неабияку заці-
кавленість у багатьох відвідувачів 
виставки. 

Крім демонстрування власних 
здобутків, хмельницькі енергетики 
уважно ознайомлювалися зі стен-
дами інших учасників виставки. 
Як зазначив очільник ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» Олег Козачук, є 
перспектива налагодження нових 
взаємовигідних партнерських сто-
сунків. 

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.

зНову демоНстрували
досягНеННя у столиці

Благоустрій

Навели «блиск» у своїй оселі

Щороку, в третю суботу квітня, в Україні свят-
кують День довкілля. Багато заходів в рамках 
цього дня проводяться на міському, обласному 
та державному рівнях. Це і озеленення терито-
рій, і прибирання алей, і проведення різнома-
нітних конкурсів на екологічну тематику, і ор-
ганізація конференцій, лекцій на тему охорони 
природи.

З 1998 року, згідно з Указом Президента 
 України, в нашій державі щорічно відзначають 
цей день — як підтримку громадських організа-
цій, що займаються охороною навколишнього 
середовища і ядерної безпеки України.

На виконання ст. 10, 20 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів», Указу Прези-
дента України від 06.08.98 № 855/98 «Про День 
довкілля», листа Міненерговугілля України «Про 
організацію робіт з підготовки об’єктів ПЕК до 
весняно-літнього періоду 2016 року», з метою 
підготовки об’єктів Товариства до весняно-літ-
нього періоду 2016 року та забезпечення на-
лежного санітарного порядку на територіях То-
вариства після зимового періоду, наказом №160 
від 23.02.2016 року в ПАТ «Хмельницькобл-
енерго» було запроваджено двомісячник благо-
устрою — з 25 березня по 23 травня 2016 року.

По Товариству на цей період наказом були 
затверджені «Заходи щодо проведення робіт 
із благоустрою та Дня довкілля», проведені за-
ходи (у тому числі 16 квітня «День Довкілля»), 
спрямовані на поліпшення стану навколиш-
нього середовища, очищення територій та їх 
озеленення, поширення екологічних знань 
працівників.

Практична природоохоронна робота (на фото 
Р. Балеми) здійснювалась в таких напрямках:

— ліквідація накопиченого за зиму проти-
ожеледного матеріалу та сміття на територіях, 
прилеглих вулицях, дорогах, тротуарах;

— приведення до належного санітарного 
стану прибудинкових територій, майданчиків, 
газонів, квітників;

— проведення робіт із ремонту доріг, виса-
дження зелених насаджень (дерев, чагарників, 
кущів, троянд) тощо. Розчищення територій 
вздовж ПЛ та ПС.

Громадський обов’язок кожного з нас — 
пам’ятати і всіляко сприяти оздоровленню при-
роди, що нас оточує.

служба з питань цивільного захисту, 
пожежної безпеки

та екології Товариства.
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Наші новини Профспілки

дПд відточували свою
майстерНість

Керівництво ПАТ «Хмельницькобленерго» при-
діляє велику увагу реалізації державної політики у 
сфері пожежної безпеки, запобігання виникненню 
пожеж. Тому перед працівниками Компанії у поже-
жонебезпечний весняно-літній період стоїть відпо-
відальне завдання — не лише забезпечити стабільне 
та якісне енергопостачання, але й унеможливити ви-
никнення руйнівного вогню на енергетичних об’єктах 
Товариства.

Як повідомляє служба з питань цивільного захис-
ту, пожежної безпеки та екології ПАТ «Хмельницько-
бленерго», наказом по Товариству № 209 від 12 берез-
ня 2015 року розроблено заходи щодо підготовки йо-
го об’єктів до роботи у весняно-літній період. Одним 
із таких заходів є проведення перевірки боєздатності 
добровільних пожежних дружин (ДПД) до виконання 
визначених табелем обов’язків із практичним відпра-
цюванням дій щодо безпечної та швидкої евакуації 
людей та гасіння умовної пожежі.

Тож нещодавно на базі навчально-курсового ком-
бінату ПАТ «Хмельницькобленерго» відбувся семінар 
для керівників усіх 36-ти добровільних пожежних 
дружин, які функціонують у Компанії. Поглибленням 
теоретичних знань енергетиків із пожежної безпеки 
та відточуванням їхніх практичних навиків у цій сфе-
рі займався досвідчений викладач професійно-тех-
нічного навчального закладу ПП «Безпека-комплекс» 
Олександр Дужицький.

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».

аКтивНа ПідтримКа дитячого 
творчого турНіру

У ПАТ «Хмельницькобленерго» 
відбулася чергова профспілкова 
конференція. Голови профкомів та 
керівники структурних і відокрем-
лених підрозділів Компанії прибули 
на неї, щоб заслухати і обговорити 
звіт керівництва Компанії про вико-
нання чинного колективного дого-
вору та прийняти новий — на 2016-
2018 роки. 

Звітуючи про виконане, очіль-
ник ПАТ «Хмельницькобленерго» 
Олег Козачук зауважив: Компанія 
стовідсотково реалізувала всі пунк-
ти колективного договору. Персо-
нал вчасно отримував премії, лі-
карняні оплачувалися; працівники 
відпочивали і оздоровлювалися за 
пільговими путівками, а їхні діти за 
20-тивідсоткову вартість путівки 
мали змогу провести зміну в ДОМ «Джерель-
це». Не забувало підприємство і про своїх 
пенсіонерів, які також регулярно отримували 
грошову допомогу. Крім того, в Компанії ви-
рувало спортивне та культурне життя. 

Всі ці соціальні преференції для своїх пра-
цівників ПАТ «Хмельницькобленерго» збере-
гло і в новому колдоговорі. Є в ньому і прин-
ципові новації, зокрема — в частині розпо-
ділу матеріального заохочення за успішну 
роботу. Як зазначив О. Козачук, суттєво збіль-

шено преміальний фонд — з 25% 
до 35%. І відтепер розмір премії 
залежатиме в першу чергу від до-
тримання виробничих норм і по-
казників. Причому, різниця в пре-
міюванні буде не символічною, а 
дуже відчутною.

Виступаючи перед колега-
ми, голова об’єднаної організа-
ції профспілок ПАТ «Хмельницьк-
обленерго» Олександр Макаров 
наголосив на тому, що фактично 
новий договір розширює спектр 
соціальних гарантій для персона-
лу підприємства, тож «наше Това-
риство на сьогодні залишається 
справжнім острівком стабільності 
для наших працівників». Високу 
оцінку спільній роботі адміністра-
ції та профактиву Компанії над 

проектом нового колдоговору дала голова 
обласної організації профспілки працівників 
енергетики та електротехнічної промисло-
вості Людмила Вільчинська.

Звіт керівництва Компанії щодо виконан-
ня колективного договору та проект нового 
договору на 2016-2018 роки з усіма поправ-
ками і доповненнями було одностайно схва-
лено учасниками конференції.

Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора. 

Нещодавно на базі навчально-культурно-
го центру «Побужжя» Федерації профспілок 
Хмельницької області відбувся дводенний 
семінар голів первинних профспілкових ор-
ганізацій ПАТ «Хмельницькобленерго». Пе-
ред профспілковими лідерами виступили з 
пізнавальними лекціями начальник відділу 
експертизи та аналізу якості медичних послуг 
виконавчої дирекції обласного відділення 
ФСС з ТВП Анатолій Крамар, доцент кафедри 
української мови та літератури Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії Валентина 
Філінюк, завідувач юридичної служби та пра-
вової освіти НКЦ «Побужжя» Андрій Яковлєв.

На численні актуальні питання щодо у-
тримання профспілкових організацій, оздо-
ровлення працівників ПАТ «Хмельницькобл-

енерго» та їхніх дітей, прийдешнього 
прийняття у Компанії нового колек-
тивного договору відповів голова 
об’єднаної організації профспілки 
ПАТ «Хмельницькобленерго» Олек-
сандр Макаров. 

Програма дводенного семінару 
передбачала не лише отримання 
максимуму теоретичних знань, а ще 
й на наочне ознайомлення із робо-
тою Старокостянтинівського РЕМ — 
одного з передових у Компанії. До 
культурної частини програми ввійшли від-
відини історичних пам’яток у Самчиках та 
Старокостянтинові. 

Як зазначила голова обласної організації 
профспілки працівників енергетики та елек-

тротехнічної промисловості Людмила Віль-
чинська, такі семінари є вельми корисними. 
Адже вони — своєрідна квінтесенція знань 
і навичок, які так необхідні місцевим проф-
спілковим ватажкам. 

Майже 270 подільських енергетиків прибули в лікувально-оздоровчий 
комплекс «Яблуневий сад» у с. Жилинці Ярмолинецького району — на перший 
етап ХХІІІ Спартакіади Хмельницької обласної організації профспілки праців-
ників енергетики та електротехнічної промисловості. Вперше на нещодавно 
спорудженому сучасному стадіоні «Яблуневого саду» вишикувалися команди 
дирекцій, департаменту високовольтних мереж, 18-ти районів електромереж 
ПАТ «Хмельницькобленерго» та команда ПАТ «Укрелектроапарат». Переможці 
і призери минулорічної спартакіади підняли Державний прапор України. За-
ступник директора з маркетингу та енергозбуту Олег Іванюк, голова обласної 
організації профспілки працівників енергетики та електротехнічної промис-
ловості Людмила Вільчинська та інші посадові особи побажали спортсменам 
гідних виступів та високих результатів.

А далі — були змагання. Сімнадцять команд за-
взято з’ясовували, хто найсильніший у перетягу-
ванні канату. Азарт, як мовиться, зашкалював. Сво-
їм командам допомагали «стиснутими кулаками» 
та гучними закликами як дорослі, так і малі уболі-
вальники. Перемогла у цьому виді спорту сильна 
та злагоджена команда Хмельницького міського 
РЕМ. Друге місце — за спортсменами Кам’янець-
Подільського РЕМ, третє — Деражнянського РЕМ.

Чимало богатирів, котрі бралися за канат, зго-
дом продемонстрували свою дужість у армрест-
лінгу та піднятті гирі. Першість з армрестлінгу 
вибороли спортсмени ПАТ «Укрелектроапарат», 
друге місце посіла команда дирекцій ПАТ «Хмель-

ницькобленерго», а третє — Хмель-
ницького МРЕМ. У гирьовому спорті 
найсильнішими виявилися силачі з 
Летичівського РЕМ, лише на кілька 
очок поступилися їм шепетівські РЕ-
Мівці, третє місце — за Старокостян-
тинівським РЕМ. 

Вирували емоції й на волейболь-
ному майданчику. Найкращу підго-
товку з цього видовищного виду про-
демонстрували спортсмени Дераж-
нянського РЕМ — і опинилися на першому місці в турнірній таблиці. Друге і 
третє місця посіли команда дирекцій ПАТ «Хмельницькобленерго» та команда 
Полонського РЕМ відповідно. 

Чимало учасників зібрав настільний теніс. Справді високу майстерність у 
володінні ракеткою продемонстрували хмельницькі високовольтники — ко-
манда ДВЕМ упевнено посіла перше місце. На другому — тенісисти Старокос-
тянтинівського РЕМ, на третьому — Полонського РЕМ.

А з найбільш інтелектуального виду спорту — шахів — три перших місця 
посіли відповідно: дирекції ПАТ «Хмельницькобленерго», Городоцький РЕМ і 

ПАТ «Укрелектроапарат». 
За підсумками змагань з семи видів спорту за 

програмою першого етапу ХХІІІ Спартакіади Хмель-
ницької обласної організації профспілки працівни-
ків енергетики та електротехнічної промисловості 
перші п’ять загальнокомандних місць розподілили-
ся таким чином:
перше місце — дирекції ПАТ «Хмельницьк-
обленерго»; 
друге місце — ПАТ «Укрелектроапарат»;
третє — Старокостянтинівський РЕМ;
четверте — Хмельницький МРЕМ
п’яте — Летичівський РЕМ.

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».

ПроеКт «збір батарейоК» триває
На Хмельниччині триває акція «Збережи довкіл-

ля», метою якої є безкоштовний збір від населення 
(фізичних осіб) відпрацьованих батарейок, форму-
вання у населення високого рівня екологічної свідо-
мості та культури, розвиток естетичних здібностей, 
поширення екологічних знань. Активно до долучи-
лися до неї усі райони та міста обласного значен-
ня. В рамках акції в області постійно проводиться 
інформаційно-роз’яснювальна робота серед жителів 
населених пунктів щодо ідеї збереження екологічно 
чистого середовища.

Оскільки захист навколишнього середовища 
— важливий аспект політики ПАТ «Хмельницькобл-
енерго», то не випадково вкотре до акції «Збережи 
довкілля» приєдналось і Товариство, у якому наказом 
в.о. генерального директора Козачука О.І. за №256 від 
1.04.2016 продовжено дію екологічного проекту «Збір 
батарейок», покликаного сприяти формуванню відпо-
відального ставлення працівників Товариства, спожи-
вачів та відвідувачів до навколишнього середовища.

В сервісних центрах і пунктах відокремлених під-
розділів та апарату управління Товариства встановле-
ні спеціальні контейнери для збору батарейок. Весь 
зібраний матеріал підлягає утилізації. Так, упродовж 
2014-2015 років загалом по ПАТ «Хмельницькобл-
енерго» було зібрано 119 кг відпрацьованих батаре-
йок та передано для подальшої утилізації спеціалізо-
ваній організації, відповідно до укладеної угоди. 

Шкідливий вплив батарейок на навколишнє се-
редовище не можна недооцінювати, адже вони міс-
тять важкі метали (цинк, марганець, нікель та ін.), які 
навіть в незначній кількості є токсичними і небезпеч-
ними для довкілля. Так, потрапивши в ґрунт, лише 
одна батарейка здатна забруднити 400 л води і 20 м2 
ґрунту. Шкідливий вплив від двох викинутих батаре-
йок прирівнюється до двох ванн, восьми відер і півто-
ра чайника отруєної води.

ПАТ «Хмельницькобленерго» висловлює вдяч-
ність працівникам Товариства, а також споживачам та 
відвідувачам, які долучились до акції «Збережи дов-
кілля» і є не байдужими до збереження екологічно 
чистого середовища області.

служба з питань цивільного захисту, 
пожежної безпеки та екології Товариства.

Соціальні гарантії для персоналу Компанії

ПАТ «Хмельницькобленерго» долучилося до від-
значення дітей-переможців першого етапу Всеукра-
їнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці 
очима дітей», організованого управлінням Держпраці 
у Хмельницькій області. Заступник генерального ди-
ректора з цивільного захисту і пожежної безпеки ПАТ 
«Хмельницькобленерго» Анатолій Манільчук і началь-
ник служби з питань цивільного захисту, пожежної без-
пеки та екології Віктор Паламарчук вручили перемож-
цям у трьох вікових групах — віком від 6 до 10 років, 
від 11 до 14 років та від 15 до 18 років — фірмові по-
дарункові пакунки та Пасхальні подарункові набори.

Як зазначив начальник Управління Держпраці 
 Олексій Глушаков, впродовж конкурсу дитячої твор-
чості в управління Держпраці у Хмельницькій надій-
шло понад вісімсот дитячих малюнків. І це відрадно, 
адже «культуру безпеки праці майбутнього працівни-
ка потрібно виховувати змалку». О. Глушаков високо 
оцінив внесок ПАТ «Хмельницькобленерго» у про-
паганду безпеки праці та енергокультури на теренах 
області, а також дієву підтримку цього дитячого твор-
чого турніру. 

РоЗШиРЕно!
РоЗШиРЕно!
РоЗШиРЕно!

нАвчАЛисЯ ПРоФсПіЛкові ВАТАЖКИ…

Долали власні 
спортивні

вершини…

Соціальна сфера
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Запобігти, врятувати, допомогти

У ПАТ «Хмельницькобленерго» проведено 
спеціальне об’єктове тренування з цивільно-
го захисту на тему «Дії керівного складу, сил 
цивільного захисту, добровільної пожежної 
дружини Департаменту високовольтних елек-
тромереж при ліквідації наслідків надзвичай-
ної ситуації техногенного характеру (пожежа 
виробничої будівлі РПБ-5 та силової підстанції 
Центральна). Порядок проведення оповіщен-
ня та евакуації персоналу у разі виникнення 
пожежі». У ньому взяли участь штаб з ліквіда-
ції надзвичайних ситуацій ДВЕМ, члени добро-
вільної пожежної дружини, особовий склад 
невоєнізованого формування цивільного за-
хисту ДВЕМ (аварійна бригада СП), працівни-
ки служб Департаменту, а також підрозділи 
ЗДПО-1 ГУ ДСНС м. Хмельницький.

За легендою, внаслідок короткого за-
мкнення електропроводки сталася пожежа 
на другому поверсі будівлі РПБ-5. Також ста-
лося пошкодження трансформатора Т1 ПС 
«Центральна», що призвело до витоку мас-
тила з горінням та вибухом. До місць пожежі 
прибула добровільна пожежна дружина і не-
гайно приступила до гасіння пожежі табель-
ними засобами. Та через швидке поширення 
пожежі наявні сили й засоби виявилися недо-
статніми. До прибуття підрозділів ДСНС на-
чальники служб, розміщених у РПБ-5, органі-
зували евакуацію персоналу та матеріальних 
цінностей. Було надано першу медичну до-
помогу постраждалим та проведено інші не-
відкладні роботи. Підтримувався постійний 
зв’язок зі керівництвом ПАТ «Хмельницьк-

обленерго», штабом із ліквідації НС, комісією 
ТЕБ та НС Компанії.

За оцінкою начальника управління з пи-
тань надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення і охорони праці Хмель-
ницького міськвиконкому Дмитра Білоуса, 
спеціальне об’єктове тренування з цивіль-
ного захисту у Департаменті високовольтних 
електромереж ПАТ «Хмельницькобленерго» 
пройшло на високому організаційному рівні і 
показало готовність відповідальних служб та 
всіх працівників Департаменту до надзвичай-
них ситуацій та злагодженість дій у разі лікві-
дації їх наслідків. 

Ростислав БАЛЕМА. 
Фото автора.

Щоб відпочинок
на воді

був безпечним…
«Не узнавши броду — не лізь у воду!» — ра-

дить стародавнє прислів’я. Найбільш критичний 
відпочинок влітку — це відпочинок на воді. Від-
почиваючи на воді, завжди треба пам’ятати про 
безпеку. Першою умовою безпечного відпочин-
ку на воді є вміння плавати. Навчатись плавати 
потрібно кожному працівнику. Людина, яка до-
бре плаває, почуває себе на воді спокійно, упев-
нено, у випадку необхідності може надати допо-
могу товаришу, який потрапив у біду. 

Але навіть той, хто добре плаває, повинен 
постійно бути обережним, дисциплінованим 
і суворо дотримуватись правил поведінки на 
воді. Знання та виконання правил поведінки 
на воді є запорукою безпеки вашого життя та 
життя ваших дітей, а також отримання задо-
волення від відпочинку. Необхідно звернути 
увагу на роз’яснювальну роботу з дітьми у 
школі, вдома, у дитячих оздоровчих устано-
вах, а також у засобах масової інформації.

варто пам’ятати, що основними умова-
ми безпеки є:

•	 правильний вибір та обладнання місць 
для купання;

•	 навчання дорослих і дітей плаванню;
•	 суворе дотримання правил поведінки 

під час купання і катання на плавзасобах;
•	 постійний контроль за дітьми у воді з 

боку дорослих.
Правилами поведінки на воді заборо-

няється:
1. Купатися в місцях, не визначених місце-

вими органами виконавчої влади та не об-
ладнані для купання людей.

2. Залазити на попереджувальні знаки, буї, 
бакени.

3. Стрибати у воду з човнів, катерів, спору-
джень, не призначених для цього.

4. Пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, 
високих берегів.

5. Використовувати для плавання такі не-
безпечні засоби, як дошки, колоди, камери від 
автомобільних шин, надувні матраци та інше 
знаряддя, не передбачене для плавання.

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

7. Вживати спиртні напої під час купання.
8. Забруднювати воду і берег (кидати пляш-

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

9. Підпливати до плавзасобів, які йдуть не-
подалік від місць купання.

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

11. Подавати помилкові сигнали небезпеки.
12. Заходити глибше, ніж до пояса, дітям, 

які не вміють плавати.
13. Купатися дітям без супроводу дорослих.
14. Самостійно, без нагляду з берега, осво-

ювати техніку підводних занурень викорис-
товуючи маску, трубку та ласти; займатися 
підводним полюванням, фотографуванням 
тощо.

Перша допомога при утоплені:
•	 швидко витягніть потерпілого з води;
•	 спробуйте через перехожих викликати 

«швидку допомогу», а самі, до прибуття 
лікарів, надайте першу допомогу;

•	 очистіть порожнину рота і глотку уто-
пленого від слизу, мулу, піску;

•	 переверніть потерпілого на живіт, пе-
регніть через своє коліно, щоб голова 
звисла вниз, і декілька разів натисніть 
на спину. Дитину можна підняти за ноги;

•	 проведіть штучне дихання до прибуття 
лікарів;

•	 після появи у потерпілого самостійно-
го дихання дайте йому тепле пиття і до-
правте у лікарню;

•	 під час надання допомоги травмованому 
(голова, шия, спина, кінцівки) забезпечте 
йому повний спокій і викличте швидку 
допомогу.

Не допустити
пожеж в екосистемах

України
Зважаючи на підвищення температурних 

показників, а також на те, що люди прибира-
ють свої присадибні ділянки, спалюють за-
лишки сухої рослинності, збільшилася кіль-
кість пожеж на відкритій території. Так, лише 
впродовж квітня в Україні виникло 185 по-
жеж в природних екосистемах на загальній 
площі 218 га. Про це повідомив заступник 
директора Департаменту реагування на над-
звичайні ситуації ДСНС України Петро Коро-
тинський.

Загалом з початку року в країні зареєстро-
вано вже понад 2700 пожеж на площі майже 
3 тисячі гектарів. Найбільше пожеж зафіксо-
вано у Київській, Івано-Франківській, Дніпро-
петровській областях. Крім того, внаслідок 
горіння сухої трави у Львівської, Херсонської, 
Хмельницької областях знищено сім приват-
них господарських споруд, а на території Во-
линської області три дачних будинки, повідо-
мив Петро Коротинський.

Причинами загорань сухостою, лісових на-
саджень є, в першу чергу, людський фактор: 
випалювання сухої рослинності, недотриман-
ня населенням заходів пожежної безпеки в 
лісових масивах, порушення правил пожеж-
ної безпеки під час проведення лісогосподар-
ських робіт.

На виконання наказу ДСНС України № 168 
від 07.04.2016 року «Про організацію заходів з 
протидії пожежам у природних екосистемах у 

2016 році» по Товариству розроблений комп-
лекс заходів з протидії пожежам у лісових ма-
сивах, лісопаркових зонах, на торфовищах, 
сільгоспугіддях та інших земельних ділянках.

Спільно з ДСНС уточнені плани реагування 
на пожежі в природних екосистемах та поря-
док взаємодії зі службами цивільного захис-
ту на випадок спільних дій у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежа-
ми у лісових масивах та сільгоспугіддях.

У квітні 2016 року на базі ДП «Славутське лі-
сове господарство» м. Славута проведена роз-
ширена нарада з питань запобігання виник-
ненню пожеж в екосистемах протягом 2016 
року та практичне тренування (навчання) ор-
ганів управління і служб цивільного захисту з 
питань організації управління та дій сил у разі 
виникнення пожеж у природних екосистемах 
із залученням АРБ Славутського РЕМ.

По Товариству проведено ряд заходів з 
протидії пожежам у лісових масивах та сіль-
госпугіддях, а саме: здійснено оборювання 
земельних ділянок підстанцій, які приляга-
ють до лісових масивів, загальною площею 
близько 1165 м2; розчищено та прибрано 
просік, по яких проходять лінії електропере-
дачі, у відповідності до Правил пожежної без-
пеки в лісах України, майже 156 км тощо.

Шановні працівники Товариства та спо-
живачі електричної енергії! Дотримуйтесь 
правил пожежної безпеки під час прибиран-
ня присадибних ділянок та перебування на 
відпочинку у лісових масивах, лісопаркових 
зонах, сільгоспугіддях. Якщо ви помітили за-
горання, негайно телефонуйте за номером 
«101». Пам’ятайте, що лише дотримання еле-
ментарних правил пожежної безпеки дозво-
лить уникнути трагічних наслідків. 

служба з питань
цивільного захисту,

пожежної безпеки
та екології Товариства.

ХМЕЛЬНИЦЬКІ ВИСОКОВОЛЬТНИКИ
ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ГОТОВІ! 

Цивільний захист
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Справжні дива 
комп’ютерної графіки 

В експозиційній частині Сервіс-
ного центру ПАТ «Хмельницькобл-
енерго» — нова мистецька ви-
ставка. Цього разу свої роботи тут 
демонструє знаний хмельницький 
художник Сергій Кравець. 

С. Кравець — уродженець Він-
ниччини, випускник Ярославського 
(РФ) художнього училища (1970) — 
до переїзду в Хмельницький трива-
лий час працював у Воркуті (РФ). У 
1988-1991 роках творив на Хмель-
ницькому художньо-виробничому 
комбінаті. Член Національної спіл-
ки художників України,  учасник 
всеукраїнських та обласних мис-
тецьких виставок. 

Маючи чималий досвід у класич-
ному живописі (композиції, пейзажі, 
натюрморти у реалістичному стилі з 
елементами авангарду), С. Кравець 
через серйозну недугу змушений 
був вдатися до нових способів са-
мовираження — і зумів знайти себе 
в мистецтві комп’ютерної графіки. 

Як розповів на відкритті виставки 
у Сервісному центрі сам художник, 
упродовж останніх десяти років він 
розробив та вдосконалював свою , 
абсолютно неповторну техніку 
комп’ютерного живопису. 

Примітно, що жодна з робіт, 
представлених на розсуд глядачів, 
не має назви. У такий спосіб худож-
ник дарував усім, хто споглядатиме 
його витвори, можливість думати, 
фантазувати, приміряти на себе… І 
першими, хто переконався у неви-
черпності людського таланту, стали 
працівники та відвідувачі установи, 
друзі та колеги С. Кравця.

Оригінальна виставка «кварти-
руватиме» в Сервісному центрі ПАТ 
«Хмельницькобленерго» упродовж 
місяця. 

Р. БАЛЕМА.
Фото М. ШАФінськоГо.

Дякуємо
за сприяння!

Щиро дякуємо в.о. генераль-
ного директора ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» О.І. Козачуку 
та голові об’єднаної організа-
ції профспілок Компанії О.О. 
Макарову за надання автобуса 
«Мерседес Спринтер» для ор-
ганізації туристичної поїздки на 
«Термальні води» в с. Велятино 
Хустського району Закарпат-
ської області. 

Наш колектив завжди від-
чуває підтримку керівництва 
ПАТ «Хмельницькобленерго» 
та об’єднаного профкому, і ми 
твердо переконані, що ця під-
тримка буде постійною. В свою 
чергу, працівники Полонського 
РЕМ докладуть максимум зу-
силь для сумлінного виконання 
доведених планів і завдань з на-
дійного постачання електрич-
ної енергії споживачам міста та 
району. 

колектив
Полонського РЕМ.

«Немає нічого прихованого, 
щоб не було розкритим,
і не має нічого таємного, щоб 
не стало явним»
Новий Заповіт, Євангеліє від 
Луки, 8:17

ісТоРичнА ПАМ’ЯТь
Історична пам’ять є здатністю люд-

ської свідомості відтворювати минуле. 
Саме сфокусована свідомість про правди-
вість інформації минулого має дуже важ-
ливе значення, особливо у тісному зв’язку 
із сучасним і майбутнім. Історична пам’ять 
є важливим чинником формування націо-
нальної самосвідомості.

Науково доведено, що є тісний 
взаємозв’язок між історичною пам’яттю 
та національною ідентичністю. Тому ще в 
далекому 1722 році хан-цар Пьотр І Кри-
вавий наказав вивезти з України до Мо-
скви і Петербургу всі архіви, книгарні, ста-
родавні історичні джерела й документи. 
Доля цих архівів невідома і до сьогодні. 
Ще тоді москвини ставили перед собою 
завдання знищити історичну пам’ять на-
роду України-Руси, стерти національну і-
дентичність. Тобто знищити все те, що від-
різняє українців від москвинів: українську 
культуру, українські національні традиції 
та звичаї, українську мову.

За наказом Єкатєріни ІІ, заїжджий уче-
ний з Німеччини Герард Фрідріх Міллер з 
1773 року до 1784 року об’їхав усі міста та 
монастирі, вишукуючи та звозячи до Мо-
скви та Санкт-Петербургу стародавні архі-
ви, руські літописи, архіви Золотої Орди. 
Доля і цих архівів невідома. В грудні 1783 
р. Єкатєріна ІІ видала Указ, відповідно до 
якого створили «Комісію для складення за-
писок про стародавню історію, переважно 
Росії» під керівництвом графа Шувалова.

В книжці «Заповіт Петра І» Микола Воро-
тиленко пише: «4 грудня 1783 року можемо 
вважати днем початку фальсифікації ре-
альної історії Московії, створення міфів про 
Московію та початком знищення історії 
України. Цей день є одним із найбільш тра-
гічних в історії нашої цивілізації. В цей день 
історична наука на євразійському просторі 
пішла напрямком її фальсифікації офіційни-
ми московськими істориками» (стр.65, ФОП 
«Стебеляк», Україна-Канада, 2015).

Ті, хто залишали наш народ без коріння, 
добре знали, що робили: викрадаючи, вилу-
чаючи, вивозячи і знищуючи писемні згад-
ки з книгозбірень та монастирів України. А 
замість писемних документів нашої історії 
нам створювали міфи.

Проте, відомо, що «…Та, навіть всі мос-
ковські державно-національні клейноди 
– крадені. У державному гімні (Боже, царя 
храні) слова англійського славня в перекла-
ді В. Жуковського, а музика — старовинна 
європейська «О, Санктисімо» композито-
ра В. Гена, що її московський композитор 
А. Льовов пристосував до московського 
перекладу. Державний герб — двоголовий 
орел Московщина вкрала у Візантії. Барви 
національного прапору вкрала у Голландії. 
Назву своєї імперії (навіть і народу) вкрала 
в України. Назву своєї столиці (Москва) — у 
фінів. Навіть свою мову склала з позичок 
у: фінів, татар, українців, німців, францу-
зів» (Павло Штепа, «Московство. Його по-
ходження, зміст, форми й історична тя-
глість», Автентичне видання, вид.ФОП 
«Стебеляк», Київ, 2015, стр.55). Їхній цар 
Алєксандр І говорив: «Хто не бреше і не 
краде — той не москвин».

Національна свідомість починається з 
рідної мови. Саме в ній закодовано істо-
ричну пам’ять минулих поколінь.

Тому державна політика у сфері від-
новлення і збереження історичної пам’яті 
українського народу є важливою скла-
довою розвитку української мови, зміц-
нення національної свідомості, творення 
української політичної нації, утвердження 
незалежної Української держави. Колек-
тивна пам’ять українців потребує вивіль-
нення від величезного масиву імперсько-
совєтських стереотипів у сприйнятті істо-
ричного минулого, які стримують процес 
національного самоусвідомлення грома-
дян України.

Реалізацію державної політики від-
новлення і збереження історичної пам’яті 
покладено на Український інститут на-

ціональної пам’яті (директор інститу-
ту доктор історичних наук Володимир 
В’ятрович). Його головні завдання — це 
організація всебічного вивчення історії 
українського державотворення та дослі-
дження історичної спадщини; увічнення 
пам’яті учасників українських визвольних 
рухів, жертв Голодомору та політичних 
репресій; подолання історичних міфів.

Державна політика історичної пам’яті 
повинна бути у зміцненні національної 
ідентичності.

Автор цієї статті народився та навчав-
ся на теренах Тернопільської та Львівської 
областей. Шкільні та студентські роки ав-
тора пройшли під «акомпонементи» мос-
ковської пропагандистської брехні про 
«братні народи» та жертовність «старшого 
брата» по відношенню до інших народів.

Проте автор вже з десятирічного ві-
ку чув від батьків, родини та односельців 
правдиві розповіді про «счастлівую со-
вєтскую жізнь» та про важку долю хлібо-
робських родин і розумів їх зміст. Вчителі 
у школі лояльно ставилися до таких роз-
мов. Та й окремі викладачі в університеті, 
читаючи лекції з філософії, економічних 
та історичних дисциплін, ненав’язливо 
доводили інформацію про реалії суспіль-
но-економічної формації та про «роль ру-
ководящєй партії». А коли треба було ви-
йти на першотравневу демонстрацію або 
взяти участь в іншому заході, то всі розу-
міли, що так треба, і знали, що завжди так 
не буде.

Літом 1983 року, будучи в лавах студент-
ського будівельного загону, на далекій си-
бірській землі (північна частина Сургутсько-
го р-ну, Тюменської обл., Ханти-Мансійсько-
го національного округу), ми по словах, по 
стрічках збирали докупи Гімн Українських 
Січових Стрільців «Ой у лузі червона кали-
на» та співали його після важкого трудового 
дня. Тоді ми зібрали півтора-два куплети і не 
знали, що це Гімн, а вважали, що це україн-
ська народна пісня.

І таких чи подібних випадків у житті 
кожної людини багато. І закономірно тут 
постає питання: «Чи потрібно відтворюва-
ти минуле?»

І правильною є відповідь: «Так, потріб-
но. В ім’я наступних поколінь».

нЕвіДоМА ДРуГА свіТовА.
МіФи і ФАкТи
Наше минуле, на превеликий жаль, а 

може, на щастя, нас не відпускає.
Нас довго навчали, що ніякої війни в 

Україні не було, а відбувалося все це в Со-
вєтському Союзі. Навіть самої України та 
українців у ті часи, у відриві від Совєтсько-
го Союзу, не було. Що Україна є вигадкою 
«панів з галичанських закутків, що вона 
— проект Австрійського генштабу». Що 
є «совєтський народ» — нова історична, 
соціальна та інтернаціональна спільність 
людей, а мова міжнаціонального спілку-
вання «совєтського народу» є російська.

Тому досліджувати та писати про Дру-

гу світову війну з українського погляду бу-
ло неприпустимим. Великий український 
режисер Олександр Довженко спробував 
зробити це в сценарії «Україна в огні» й 
от римав вердикт «націоналіста» і до самої 
смерті не зміг його позбутися.

Проте ми знаємо, що саме Україна 
прийняла на себе перші в СССР удари на-
цистської Німеччини. Саме на її терито-
рії відбувалися найзапекліші та найбільші 
битви. Вона палала у вогнищах Другої сві-
тової війни, на її долю випали нелюдські 
страждання.

З відновленням у 1991 році незалежної 
Української держави та відкриттям архівів 
(«архівна революція») дослідники історії 
отримали доступ до засекречених доку-
ментів про ОУН і УПА, СМЕРШ і НКВД, «по-
двиги» совєтского керівництва та військову 
звитягу українського народу. Багато до-
слідників згадували пізніше, що відкриття 
таємних документів шокуюче подіяло на 
їхню свідомість. Реальність виявилася дуже 
відмінною від тих міфів, що були створені 
совєтською владою. Також їх шокувало, що 
значна частина українського суспільства не 
була лояльною до сталінської влади.

За роки незалежності написано багато 
книжок, статей, досліджень на історичні 
теми не тільки істориками, а й інженера-
ми, будівельниками, військовими: Віктор 
Суворов (військовий, книжка «Лєдокол» 
побачила світ у 1985 р., українською мо-
вою книжка «Криголам» вийшла у лютому 
2016 р., перекладачі брати Капранови); 
подолянин (м. Дунаївці) Володимир Бе-
лінський (будівельник, «Країна Моксель, 
або Московія», «Україна-Русь», «Москва 
ординська»); Микола Воротиленко (ін-
женер, «Заповіт Петра І»). Своїми твора-
ми вони розворушили старе московське 
протухле «історичне болото». З ними про-
московські історики не можуть вести пе-
реконливий діалог, а тим більше ігнорува-
ти та заперечувати викладені факти.

Українці в совєтський період та пері-
од більше двадцяти років незалежності 
України користувалися офіційною совєт-
ською моделлю історії «Великої Вітчиз-
няної війни». Ця версія війни вважалася 
єдиною і правильною. Інші версії — воро-
жими і неправильними.

В теперішній Европі всі країни, які без-
посередньо брали участь у Другій світо-
вій війні, створили свої власні національні 
версії історії цієї війни. Навіть нейтральна 
Швейцарія має свою власну патріотичну 
модель пам’яті Другої світової.

В грудні 2010 р. у Москві відбулося за-
сідання спільної українсько-російської 
комісії істориків, де історики України та 
Росії прийшли до висновку і заявили, що 
написання спільного підручника з історії 
для двох країн є нереальним через різне 
бачення цієї історії академічною наукою 
двох країн. Проте у вересні 2012 р. укра-
їнофоб екс-міністр освіти і науки України 
Дмітрій Табачнік заявив, що Україна і Ро-
сія завершили підготовку спільного посіб-
ника з історії для вчителів. Новий підруч-

ник називається «Росія і Україна на пере-
хрестях історії». 

Сьогодні розрив з імперським мину-
лим для України та українців є вкрай важ-
ливим. Україна його зробила дуже пізно. 
Після Революції Гідності. Але головне, що 
зробила.

Україну та українців розділяє не істо-
рія, а міфи довкола неї.

Українці Карпатської України, ще до 
початку Другої світової війни, воювали 
за власну свободу з Угорщиною (14-18 
березня 1939 р.), яку підтримувала гітле-
рівська Німеччина. З 1 вересня 1939 року 
українці у складі армії Польської держави 
почали воювати з нацистською Німеччи-
ною. Уже 1 вересня 1939 року німецька 
авіація бомбила Львів. Також українці 
брали участь у совєтсько-фінській війні 
1939-1940 років у лавах Красної армії. 
В совєтській пропаганді це називалося 
«оборонною війною СССР проти агре-
сії буржуазної Фінляндії». Були українські 
підрозділи, які воювали на боці Фінляндії. 
Одним із найвідоміших командирів укра-
їнських добровольців був холодноярі-
вець і письменник Юрій Горліс-Горський. 
У 2015 р. читачеві запропоновано його 
книжку «Холодний Яр» (автентичне ви-
дання 1934 р. — перша частина, 1937 р. 
— друга частина).

Українськими героями Другої світової 
є насамперед ті, хто боровся за Україну 
(в УПА чи в Красной армії) — тобто ті, хто 
воював за свій будинок, за свою землю, за 
Українську державність, а не за перемогу 
«каммунізма» в усьому світі. Тривала Дру-
га світова в Україні до 1956 року.

Книжковий клуб «Клуб сімейного до-
звілля» (м. Харків) за загальною редакці-
єю Українського інституту національної 
пам’яті на початку 2016 року видав книж-
ку «Війна і міф. Невідома Друга світова». 
В ній Володимир В’ятрович пише: «Міфи 
про війну колишню стали зброєю у війні 
теперішній. Тому їх розвінчання важливе, 
щоб зрозуміти, як було насправді, побачи-
ти справжнє обличчя однієї з найбільших 
трагедій у нашій історії».

Книжка містить п’ятдесят статей 
п’ятнадцяти авторів, п’ятдесят сюжетів пе-
ріоду Другої світової війни і ґрунтується на 
довготривалих дослідженнях та опрацьо-
ваних розсекречених документах. Резуль-
тати досліджень свідчать, що ці сюжети — 
міф. «Розміновано» тільки п’ятдесят міфів 
про Другу світову війну, що «засіли» у пост-
совєтській колективній пам’яті та були по-
будовані на фальсифікаціях, маніпуляціях 
або замовчуванні фактів. Дізнайтесь про 
них і ВИ. Прочитайте цю книжку.

Друга світова війна і «Велика Вітчиз-
няна війна» — є поняттями не тотожними 
ані за хронологією, ані за географічним 
простором. У совєтській традиції відзна-
чається святкування 9 травня Дня Пере-
моги, в європейській — 8 травня вша-
нування пам’яті жертв війни. Сьогодні в 
нас уже багато чого змінилося. Україна 
розпочала нову традицію відзначення 8 
та 9 травня в європейському дусі пам’яті 
та примирення під гаслом «1939-1945. 
Пам’ятаємо. Перемагаємо». Український 
інститут національної пам’яті зазначає, 
що новий зміст відзначення Дня пам’яті 
та примирення і Дня Перемоги включає в 
себе: переосмислення подій Другої світо-
вої війни; рівне вшанування пам’яті кож-
ного, хто боровся з нацизмом; перене-
сення акценту з історії військових дій на 
історії конкретних людей, а відтак відмову 
від святкування на користь вшанування.

Набуває популярності символ черво-
них маків — як символ трагедії та безне-
винно пролитої крові. Це міжнародний 
символ пам’яті жертв усіх військових 
та цивільних збройних конфліктів, алю-
зія кривавого сліду від кулі, що передає 
страждання та смерть. Червоний мак, як 
символ вшанування пам’яті, ввійшов у 
традицію з вірша канадського військо-
вого лікаря Джона Маккрея «В полях 
фламандських» (1915 р.). Символ маку 
присутній і в українському фольклорі. За 
легендою, маки зацвітають там, де проли-
лася козацька кров.

Правда восторжествує.
Слава Україні!

Ярослав ПЕТРусик.

Невідоме минуле:
ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР

(український погляд інженера на минуле)

Лист у номер
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