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ЦЕ — У НАС!

Цивільний захист (ще донедавна — 
«цивільна оборона») — сфера, яка в 
контексті нових глобальних кліматич-
них загроз та нових викликів перед на-
шою державою надзвичайно актуалізу-
валася. В тім числі, й у галузі енергети-
ки. Ось і у ПАТ «Хмельницькобленерго» 
чітко усвідомлюють: справжніх енерго-
ефективності та енергонезалежності не 
буває без справжньої — дієвої та ефек-
тивної — системи цивільного захисту. 

17-19 жовтня на базі ПАТ «Хмельницьк-
обленерго»  проводилися семінар-нарада 
та показово-практичне заняття з питань 
цивільного захисту з фахівцями палив-
но-енергетичного комплексу України. За-
хід відбувався відповідно до наказу Мініс-
терства енергетики та вугільної промисло-
вості України №777 від 30 листопада 2016 
року «Про затвердження Галузевого плану 
основних заходів цивільного захисту у па-
ливно-енергетичному комплексі». А міс-
цем його проведення ПАТ «Хмельницьк-
обленерго» було обрано зважаючи на 
великий передовий досвід Компанії у цій 
сфері. 

 Під час вступного засідання керівник 
сектору цивільного захисту Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості 
України Юрій Наумчук, заступник голови 
Хмельницької облдержадміністрації Олег 
Гуменний, начальник головного управ-
ління ДСНС у Хмельницькій області Еду-
ард Братко наголосили на особливій зна-
чущості цього заходу в умовах жорстких 
природних, техногенних та інших викли-
ків сьогодення. Прозвучали щирі, про-
никливі слова вдячності на адресу ПАТ 
«Хмельницькобленерго» від військових 
Хмельницької ракетної бригади — за дієву 
фінансову підтримку, яка дозволила цьо-
му формуванню гідно виконувати бойові 
завдання в АТО на сході України. 

У своїх доповідях в.о. генерального 
директора ПАТ «Хмельницькобленер-
го» Олег Козачук і директор Департамен-
ту цивільного захисту, пожежної безпеки 
та екології ПАТ «Хмельницькобленерго» 
Анатолій Манільчук ознайомили учасни-
ків семінару-наради з функціонуванням 
територіальної підсистеми єдиної держав-
ної системи цивільного захисту. Зокрема, 
розповіли про підготовку керівного скла-
ду цивільного захисту Компанії, спеціальні 
об’єктові навчання (тренування) з питань 
цивільного захисту, діяльність антикри-
зових енергетичних штабів оперативного 
реагування. Звернули увагу на спеціально 
облаштовану та укомплектовану мережу 
протирадіаційних укриттів і пристосова-
них захисних споруд Компанії, на сучасну 
систему оповіщення. Йшлося і про суттєве 
зміцнення протипожежного стану об’єктів 

Товариства, роботу добровільних пожеж-
них дружин. 

Причому, зауважили доповідачі, цей на-
прямок діяльності ПАТ «Хмельницькобл-
енерго» поставлено на міцну організацій-
ну, документальну основу — розроблено 
плани цивільного захисту на мирний час 
та особливий період, плани реагування 
органів управління і сил ЦЗ із запобігання 
і ліквідації надзвичайних ситуацій, поса-
дові інструкції щодо дій при виникненні 
надзвичайних ситуацій для Товариства та 
відокремлених підрозділів. Відпрацьовані 
календарні плани дій із ліквідації наслідків 
аварій, катастроф та стихій.

Як резюмував А. Манільчук, «за всіма 
напрямками обласна служба енергети-
ки спроможна та готова до виконання за-
вдань за призначенням у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій різного характеру».

За програмою заходу його учасники — 
фахівці з питань цивільного захисту бага-
тьох енергогенеруючих, енергопостачаль-
них компаній, підприємств нафто-газової 
промисловості України — ознайомилися з 
організацією техногенного та протипожеж-
ного захисту надсучасної підстанції 110/10 
кВ «Прибузька» у Хмельницькому, відвіда-
ли пожежно-технічну виставку ГУ ДСНС у 
Хмельницькій області, а також обласний на-
вчально-методичний центр БЖД та цивіль-
ного захисту, де періодично поглиблює свої 
знання керівний склад Компанії. Їм було 
продемонстровано й захисну споруду Лети-
чівського району електромереж.

Центральним же пунктом програми ста-
ло показове комплексне спеціальне об’єк-
тове навчання з органами управління та 
силами цивільного захисту територіаль-
ної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту на ПС 110/35/10 кВ у 
Кам’янці-Подільському. Під час навчання 
на цьому об’єкті було змодельовано над-
звичайні ситуації природного та техноген-
ного характеру і ретельно відпрацьовано 
взаємодію та практичні кроки з ліквідації їх 
наслідків. 

Загалом, за численними відгуками учас-
ників заходу, семінар-нарада та показо-
во-практичне заняття з питань цивільного 
захисту на базі ПАТ «Хмельницькобленер-
го» пройшли на високому організаційному 
рівні та, беззаперечно, вельми результа-
тивно. Фахівці з питань цивільного захисту 
з різних куточків України обмінялися знан-
нями та навиками, цінним досвідом, насна-
жилися всім передовим, прогресивним, що 
побачили та почули в ПАТ «Хмельницьк-
обленерго». А значить — із примноженим 
завзяттям оберігатимуть вітчизняну енер-
гетику від неприємностей та катаклізмів.

Ростислав БАЛЕМА.
Фото Миколи ПЕРЕП’ЯТЕНКА.

СИСТЕМУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
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ХТО ПЕРШІСТЬ ВЕДЕ, 
ХТО — ПОЗАДУ БРЕДЕ 
Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за 9 місяців 2017 року

Відділ оперативної інформації та звітності
Дирекції комерційної.

БУДНІ ТРУДОВІ

НАШІ НОВИНИ

Назва РЕМ Енергозбутова 
діяльність

Охорона 
праці

Надходження 
коштів від інших 
видів діяльності

Загальний 
рейтинг

ВІНЬКОВЕЦЬКИЙ 16 12 8 15
ГОРОДОЦЬКИЙ 6 15 14 13
ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ 13 1 19 11
ДУНАЄВЕЦЬКИЙ 8 5 6 9
КАМ.-ПОДІЛЬСЬК. МІСЬКИЙ 11 2 14 10
КАМ.-ПОДІЛЬСЬКИЙ 7 5 11 7
НОВОУШИЦЬКИЙ 11 22 22 21
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ 18 4 8 14
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 10 21 17 17
ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ 5 5 10 4
ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ 17 8 3 12
БІЛОГІРСЬКИЙ 13 11 2 5
ВОЛОЧИСЬКИЙ 3 12 6 3
ІЗЯСЛАВСЬКИЙ 21 15 16 20
КРАСИЛІВСЬКИЙ 4 8 17 8
ЛЕТИЧІВСЬКИЙ 2 2 4 1
ПОЛОНСЬКИЙ 19 15 11 19
СЛАВУТСЬКИЙ 15 14 13 16
СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ 22 19 20 22
СТАРОСИНЯВСЬКИЙ 9 19 1 6
ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ 1 18 5 2
ШЕПЕТІВСЬКИЙ 20 8 20 18

Шепетівський міський район електромереж 
ПАТ «Хмельницькобленерго» відзначено почес-
ною грамотою Шепетівської міської ради. Цієї 
відзнаки колектив удостоївся за сумлінну діяль-
ність на благо громади, зокрема, оперативну 
ліквідацію наслідків недавньої стихії на терито-
рії Шепетівщини. 

Почесну грамоту з рук Шепетівського міського 
голови Михайла Полодюка під час урочистостей з 
нагоди Дня міста Шепетівки отримав директор Ше-
петівського РЕМ Олександр Черниш. Він запевнив, 
що очолюваний ним колектив і надалі докладати-
ме всіх зусиль для якісного та надійного постачан-
ня електроенергії шепетівчанам.

Понад 200 подільських енергетиків випробува-
ли себе на спортивну міць та спритність у рамках 
другого етапу ХХIV Спартакіади Хмельницької об-
ласної організації профспілки працівників енер-
гетики та електротехнічної промисловості. Уже 
традиційно змагання відбулися в лікувально-оздо-
ровчому комплексі «Яблуневий сад» у с. Жилинці 
Ярмолинецького району. 

На сучасному стадіоні «Яблуневого саду» виши-
кувалися команди дирекцій, департаменту висо-
ковольтних електромереж, усіх районів електро-
мереж ПАТ «Хмельницькобленерго» та команда 
ПАТ «Укрелектроапарат». Директор технічний ПАТ 
«Хмельницькобленерго» Руслан Слободян, голова 
обласної організації профспілки працівників енер-
гетики та електротехнічної промисловості Людми-
ла Вільчинська та інші посадові особи побажали 
спортсменам яскравих перемог.

На зручному штучному покритті стадіону п’ят-
надцять команд з’ясовували, хто з них найсильні-
ший у міні-футболі. Азарт на полі та на трибунах 
зашкалював. А перемогла у цьому виді спорту ко-
манда Хмельницького міського РЕМ. Друге місце 
— за спортсменами Старокостянтинівського РЕМ, 
третє — у команди ПАТ «Укрелектроапарат».

Цікавими та захопливими були й баталії за бі-
льярдним столом. Тут першість вибороли спортс-
мени ПАТ «Укрелектроапарат», друге місце посіла 
команда Теофіпольсього РЕМ, а третє — Деражнян-
ського РЕМ. 

Стримані, але все-таки емоції вирували й на 
вогневому рубежі змагань. Найкращу підготовку 
зі стрільби продемонстрували спортсмени дирек-
цій ПАТ «Хмельницькобленерго» та Кам’янець-По-
дільського міського РЕМ — разом і опинилися на 
першому місці в турнірній таблиці. Друге місце у 
змаганнях зі стрільби посіли команди Департа-
менту високовольтних електромереж ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» та Чемеровецького РЕМ, а третє 
дружно розділили спортсмени Волочиського та 
Шепетівського районів електромереж. 

Чимало спортсменів зібрав і басейн «Яблунево-
го саду». У результаті запеклої боротьби на водних 
доріжках першість вибороли команда Хмельниць-
кого міського РЕМ та Полонського РЕМ. «Срібло» 
розділили між собою команди ПАТ «Укрелектро-
апарат» і дирекцій ПАТ «Хмельницькобленерго», 
а «бронза» — у плавців із ДВЕМ ПАТ «Хмельницьк-
обленерго» та Деражнянського РЕМ.

За підсумками змагань з чотирьох видів спор-
ту за програмою другого етапу ХХIV Спартакіади 
Хмельницької обласної організації профспілки пра-
цівників енергетики та електротехнічної промис-
ловості перші п’ять загальнокомандних місць роз-
поділилися таким чином:

перше місце — Деражнянський РЕМ;
друге місце — ПАТ «Укрелектроапарат»;
третє — дирекції ПАТ «Хмельницькобленерго»;
четверте — Полонський РЕМ;
п’яте — Хмельницький міський РЕМ.
Проте у сумі за результатами двох етапів 

Спартакіади верхівка турнірної таблиці виглядає 
так: 

перше місце — ПАТ «Укрелектроапарат»;
друге місце — дирекції
ПАТ «Хмельницькобленерго»;
третє — Деражнянський РЕМ;
четверте — Хмельницький міський РЕМ;
п’яте — Старокостянтинівський РЕМ.

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».

Уночі з 17 на 18 вересня сильний бу-
ревій, який пронісся більшістю районів 
Хмельниччини, та відповідне спрацювання 
автоматичних систем захисту електроліній 
спричинили знеструмлення близько 250 
населених пунктів Хмельниччини. Станом 
на 8.00 год. було відключено 106 повітря-
них ліній електропередачі 10 кВ, 995 тран-
сформаторних підстанцій. Від несприятли-
вих метеорологічних умов постраждали 
переважно населені пункти Красилівсько-
го, Волочиського, Шепетівського, Горо-
доцького, Чемеровецького районів. 

У ліквідації наслідків негоди брали 
участь 91 аварійно-ремонтна бригада ПАТ 
«Хмельницькобленерго» — загалом 382 
працівники та 129 одиниць техніки. Енер-
гетики доклали максимальних зусиль, аби 
якнайшвидше завершити ліквідацію на-
слідків стихії в усіх потерпілих населених 
пунктах краю.

Р. БАЛЕМА.
Фото автора.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Шепетівський РЕМ — серед найкращих!

Осінні спортивні пристрасті
у «Яблуневому саду»

НАСЛІДКИ БУРЕВІЮ УСУНУЛИ

Для більшого комфорту спожи-
вачів електроенергії при викори-
станні «Особистого кабінету побу-
тового споживача» фахівці Дирек-
ції інформаційних технологій здійс-
нили низку доопрацювань сервісу. 
А саме:

— При реєстрації споживачеві 
більше не потрібно вигадувати ло-
гін, оскільки в якості логіна висту-
пає адреса електронної поштової 
скриньки.

— Вхід в сервіс раніше зареє-
строваних користувачів здійсню-
ється не за звичним логіном, а за адресою елект-
рон ної поштової скиньки, що була використана 
при реєстрації.

— Реалізовано механізм додавання особових 
рахунків в межах одного аккаунту, без потреби 
здійснювати повторну реєстрацію.

— Забезпечено можливість об’єднання декіль-
кох зареєстрованих аккаунтів на одну і ту ж адресу 

електронної поштової скриньки. Якщо споживач 
здійснював подання показів, оплату послуг за де-
кілька об’єктів (квартир, будинків), — тепер це бу-
де значно простіше.

Інформаційна підтримка сервісу здійснюється 
Контакт-центром Товариства за номерами телефо-
нів: 0 800 50 50 62 (багатоканальний безкоштовний) 
та 0 382 75 52 00 (згідно з тарифом міських розмов).

«Особистий кабінет» став ще зручнішим

ОПЕРАТИВНО
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ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД

Впровадження новітніх технологій, заміна 
морально і фізично застарілого обладнан-
ня на сучасні аналоги, інноваційний підхід 
в організації діяльності підприємства — це 
основні чинники, які забезпечують стабільне 
фунціонування та розвиток підпозділів ве-
ликих і малих компаній. Одним із таких про-
гресивних підрозділів нашого Товариства є 
Хмельницький міський РЕМ. Очолювальний 
молодим, але досвідченим, з передовими 
поглядами та креативними підходами в ме-
неджменті, керівником Сергієм Володимиро-
вичем Олійником, колектив задає темп для 
всього ПАТ «Хмельницькобленерго».

В ХМРЕМ взято курс на поступову заміну 
наявного парку масляних вимикачів 10 кВ на 
вакуумні, приймаючи до уваги суттєві пере-
ваги вакуумних вимикачів над масляними, а 
саме:

• відсутність необхідності в заміні і по-
повненні дугогасного середовища, 
масляного господарства;

• висока зносостійкість при комутації 
номінальних струмів і струмів корот-
кого замикання;

• мінімум обслуговування, зниження 
експлуатаційних затрат (майже в два 
рази у порівнянні з існуючими);

• швидке відновлення електричної міц-
ності (10 — 50) 103 В/мкс;

• повна вибухо- і пожежобезпека;
• можливість роботи за широкого діапа-

зону температур навколишнього сере-
довища;

• підвищена стійкість до вібраційних та 
ударних навантажень;

• довільне робоче положення вакуум-
ного дуттєвого пристрою;

• безшумність, чистота, зручність обслу-
говування, що обумовлені малим ви-
діленням енергії в дузі та відсутність 
зовнішніх ефектів при відключенні 
струмів короткого замикання;

• відсутність забруднення довкілля;
• порівняно малі маси та габаритні роз-

міри, невеликі динамічні навантажен-
ня на конструкцію і фундамент;

• висока швидкодія;
• можливість розробки високоавтома-

тизованого виробництва.

Велика економія при експлуатації робить 
вакуумні вимикачі високоефективними, що 
обумовлює їх все більш широке поширення: 
в Японії 50% всіх вимикачів вакуумні (дані 
1985 року). В Хмельницькому міському РЕМ 
кількісне співвідношення приєднань з ва-
куумними і масляними вимикачами станом 
на 1 січня 2017 року — 1: 5,36.

В ХМРЕМ з 2004 року поряд з існуючими 
трансформаторами напруги заводського ви-

робництва впроваджується в експлуатацію 
трансформатор напруги НТМ(і)-10 розробки 
доктора технічних наук Назарова В. В., виготов-
лений ПАТ «Хмельницькобленерго». Трансфор-
матор призначений для утворення інформацій-
них сигналів для електричних вимірювальних 
приладів, схем обліку електроенергії, релей-
ного захисту та автоматики, забезпечує вимі-
рювання трьох лінійних, трьох фазних напруг, а 
також пофазний контроль наявності замикань 
на землю та сигналізацію їх виникнення. 

З 2009 року в ХМРЕМ успішно функціонує 
швидкодіючий захист від дугових коротких 
замикань, що установлений в комірках при-
єднань 10 кВ РП-2. Захист виконаний із за-
стосуванням реєстратора дугових замикань 
«ДУГА – 0». Дуговий реєстратор «ДУГА – 0» за-
безпечує перетворення, передачу, запам’ято-
вування і відображення сигналу від волокон-
но-оптичних датчиків при виникненні дуго-
вого замикання, а також визначення місця 
виникнення дугового замикання. 

У зв’язку з актуальною проблемою усунен-
ня аварійних ситуацій в мережах з ізольова-
ною нейтраллю в ХМРЕМ введено в експлу-
атацію цифрові пристрої релейного захисту 
розробки Інституту мікропроцесорних сис-
тем керування об’єктами електроенергети-
ки та Національного університету «Львівська 
політехніка» (РП-2, РП-5, ТП-7, ТП-48, ТП-102, 
ТП-117, ТП-363). 

Цифровий пристрій захисту «Альтра» ви-
конаний на мікропроцесорній основі, забез-

печує визначення приєднання секції шин на-
пругою 10 кВ, на якому виникло замикання 
на землю. Він виконує такі функції: 

• формує команду на вимкнення (на сиг-
нал) приєднання, на якому виникло за-
микання на землю;

• здійснює запис цифрограм аварійно-
го процесу під час виникнення одно-
фазного замикання на землю. Запи-
сує фазні напруги секції шин ua , ub , uc 
потроєне значення напруги нульової 
послідовності 3u0, потроєне значення 
струмів нульової послідовності всіх 
приєднань секції 3i0i ;

• здійснює вимірювання та вивід на 
рідкокристалічний екран пристрою в 
нормальному режимі діючих значень 
фазних напруг секції шин Ua , Ub , Uc , 
потроєне значення напруги нульової 
послідовності 3U0 , потроєне значення 
струмів нульової послідовності всіх 
приєднань секції 3I0i ; 

• відображає на рідкокристалічному 
екрані інформацію про аварійні події 
(номер приєднання, на якому виникло 
пошкодження, час виникнення пошко-
дження). Ця інформація зберігається в 
енергонезалежній пам’яті.

• здійснює двонаправлений обмін ін-
формацією із комп’ютером (зчитуван-
ня цифрограм та зміну конфігурації 
пристрою) по мережі.

Для обміну інформацією між диспетче-
ром та пристроями «Альтра» організована 
локаль на мережа.

В ХМРЕМ знаходять своє впровадження 
трансформатори струму 10 кВ типу ТОЛУ-10 
У2.1 класу точності 0,5s (РП-60, РП-61), маг-
нітопроводи вимірювальної обмотки яких 
виготовлені з нанокристалічного сплаву. На-
нокриставлічні сплави мають вищу магнітну 
проникність порівняно з електротехнічною 
сталлю, цим сплавам властиві надзвичайно 
вузька петля гістерезису, суттєво менші втра-
ти на вихрові струми, більший, ніж в електро-
технічній сталі, питомий опір. Нанокристаліч-
ні магнітопрововоди здатні зберігати рівень 
властивостей при визначених стандартами 
температурі і вологості більше як 100 років.

 У трансформаторів струму з магнітопро-
водами із електротехнічної сталі при періо-
дичних перевірках через погіршення ме-
трологічних характеристик в результаті так 
званого метрологічного старіння відбракову-
ється залежно від умов експлуатації від 20% 
до 80% трансформаторів струму. Тому для 
підвищення точності вимірювання електрич-
ної енергії, міняючи індуктивні лічильники на 
електронні, потрібно комплексно вирішува-
ти питання, звертаючи увагу також на тран-
сформатори струму та напруги. 

 За багаторічну практику накопичено зна-
чний досвід використання та обслуговуван-
ня електромеханічних пристроїв РЗА. Вони 
мають меншу вартість в порівнянні з тепе-
рішніми мікропроцесорними, існує досить 
великий об’єм запасних частин для ремонту 
та є можливість проведення ремонту влас-
ними силами персоналу (наявність принци-
пових схем пристрою), існують спеціальні 
інструменти для ремонту та регулювання ха-
рактеристик таких пристроїв, але пристроям 
на традиційній елементній базі притаманні і 
досить суттєві недоліки, які перешкоджають 
або ускладнюють комплексну автоматиза-
цію електричних мереж: великі трудозатрати 
на обслуговування, відсутність ефективного 
захисту від замикань на землю, відсутність 
можливості автоматичної зміни уставок ре-
лейного захисту при зміні режиму живлення 
мережі тощо.

В ХМРЕМ активно впроваджують новітні 
пристрої релейного захисту РЗА на мікро-
процесорній базі серії МРЗС-05 виробничо-
го об’єднання «Київприлад». Використан-
ня сучасних потужних мікропроцесорних 
пристроїв дозволяє підвищити швидкодію і 
закласти в реле функції, що повністю недо-
ступні електромеханічним і частково мікро-

електронним пристроям. Для зміни принци-
пів роботи пристрою є великі можливості в 
програмі реле, в крайньому випадку потріб-
но змінити програму, не міняючи апарат-
ну частину пристрою. Можна виділити такі 
функціональні особливості мікропрцесорних 
пристроїв в порівнянні з пристроями релей-
ного захисту попередніх поколінь, електро-
нними та мікроелектронними:

• багатофункціональність: одне цифро-
ве реле функціонально замінює кілька 
однофункціональних (наприклад, для 
лінії 10 кВ — струмову відсічку, макси-
мально струмовий захист, захист від 
замикань на землю, АПВ та інше); 

• інформативність: завдяки вбудовано-
му дисплею оператор має можливість 
зчитувати і візуально спостерігати зна-
чення уставок, параметрів, що вимірю-
ються (струм, напруга) і що обчислю-
ються (частота), аварійних параметрів 
(пуски, спрацювання захистів). 

• зв’язок з вищим ієрархічним рівнем: 
оператор по локальній мережі має 
можливість з підстанційного комп’юте-
ра або з диспетчерського пункту дис-
танційно зчитувати і змінювати зна-
чення вставок пристрою, виміряні 
параметри нормального і аварійного 
режиму, послідовності спрацювання 
захистів і комплектів автоматики під 
час протікання аварії, а також до і піс-
ля неї та інше.

• самодіагностика: мікропроцесорні при-
строї постійно інформують про свою 
готовність, а визначивши несправність 
— уживають заходів з її усунення про-
грамним або апаратним способом і да-
ють вказівки персоналу для прийняття 
необхідних рішень.

Мікропроцесорні реле дозволяють ви-
конувати програмним шляхом більш точне 
введення і зміну значень вставок захистів і 
автоматики без використання спеціальних 
вимірювальних приладів. Для цифрових ре-
ле характерний широкий вибір діапазону 
вставок, тому не потребують модифікацій з 
різноманітними діапазонами виміру вхідних 
аналогових сигналів. Характеристики спра-
цювання практично не мають розкиду, ко-
ефіцієнт повернення високий, що зменшує 
значення ступіней вставок за струмом, на-
пругою, часом. Мікропроцесорні захисти ма-
ють мале споживання, їх характеристики не 
змінюються в процесі старіння, не вимагають 
періодичної перевірки і не потребують меха-
нічного регулювання.

Таким чином, мікропроцесорні захисти пе-
ревершують електромеханічні і мікроелект-
ронні за точністю, функціональними можли-
востями, мають менші вагу, споживання, 
працезатрати на монтаж, наладку і технічне 
обслуговування.

 Перерахований в статті цілий ряд нових 
впроваджень та технічних розробок, які вже 
працюють в розподільчих мережах Хмель-
ницького міського РЕМ, — це лише початок 
радикальних змін та стартовий майданчик для 
стрибка на кардинально вищий рівень яко-
сті та надійності надання послуг споживачам 
електроенергії ПАТ «Хмельницькобленерго».

Станіслав ВИШПОЛЬСЬКИЙ,
електромонтер релейного захисту 
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МЕНЕДЖМЕНТ

Є три основні управлінські цінності: керованість, інновацій-
ність, клієнтоорієнтованість. Керованість означає узгодже-
ність цілей і дій, також реалізованість рішень. Інноваційність 
є здатністю підприємства породжувати нововведення і здійс-
нювати їх. Клієнтоорієнтованість — це привабливість про-
дукту підприємства для споживачів, відповідність потребам 
споживачів. Всі три управлінські цінності взаємопов’язані, хо-
ча і суперечливі. І вони не рівні. Нині керованість уявляється 
більшості людей важливішою за інші цінності. Клієнтоорієнто-
ваність — на другому місці. Інноваційність теж потрібна, але 
керованість і клієнтоорієнтованість — важливіші. Інновацій-
ність усвідомлюється з коливаннями і підвищеною обачністю.

Так ось, стан підприємства має оцінюватися по кожному із 
зазначених параметрів — для пошуку можливостей розвитку 
і поліпшення, що відповідають отриманим оцінками. До речі, 
ці ціннісні параметри — керованість, інноваційність, клієнто-
орієнтованість — можуть бути покладені в основу визначен-
ня службових функцій і мотивації персоналу. Нагороджувати 
— за ефективність роботи, просувати — за здатності реалізу-
вати управлінські цінності.

У зв’язку з прийняттям нового закону України № 2019-VIII 
«Про ринок електричної енергії України» (від 13 квітня 2017 
року) відносини зі споживачами стають сферою конкуренції. 
Точніше — спосіб побудови таких відносин, їх результатив-
ність: наскільки підприємство здатне враховувати особли-
вості і очікування корпоративних та індивідуальних спожи-
вачів, наскільки воно може зацікавити споживачів в упро-
довж відносин. Якість у цій сфері споживач розрізняє завжди. 
Споживачі здатні вловлювати найтонші нюанси взаємодії з 
постачальниками. Тоді як різницю між рівнями якості в сфе-
рах керованості та інноваційності бачать більшою мірою самі 
фахівці підприємства. Споживач — не фахівець і не вловлює 
багатьох тонкощів поліпшень, що застосовуються у сферах ке-
рованості та інноваційності.

Безумовно, все ціннісні параметри повинні бути збалансо-
вані, але на перше місце доцільно поставити один із них. Якщо 
за найважливішу цінність управління прийняти клієнтоорієн-
тованість, то це буде означати, що всі зусилля керівників і ви-
конавців всіх підрозділів інтегрально результуються на тому 
тонусі, який звернений до споживача. При цьому не треба ро-
бити таких двох помилок:

• спрощення завдання до рівня «як сподобається спожи-
вачеві»,

• невміння реалізувати до кінця розроблені заходи щодо 
клієнтоорієнтованості.

Орієнтація на клієнта означає іміджеві та репутаційні ас-
пекти діяльності підприємства, спрямованість на поліпшення 
відносин зі споживачами. Вона включає функції:

• сервісну (тобто набір послуг, комфорт, доступність, еконо-
мія часу й своєчасність, репутація, надійність, безпека),

• етичну (достовірність інформації, чесність, повага до 
споживача, професійний вигляд співробітників).

На цей момент розроблено та реалізовано методику з оціню-
вання задоволеності споживачів М-15-8.2.1-2017 «Задоволеність 
споживачів якістю послуг» (перша редакція М-15-8.2.1-2010), яка 

мала на меті оцінку стану ПАТ «Хмельницьк обленерго» за пара-
метром клієнтоорієнтованості. У цій методиці сервісна функція 
представлена у вигляді питань щодо характеристик самої послу-
ги і характеристик постачання електроенергії, етична функція 
представлена у вигляді питань, що стосуються персоналу.

Проведений за результатами анкетування аналіз показав, 
що не слід нехтувати етичної функцією. Відомо, що в усьому 
світі у людей розвинене почуття власної гідності. На питан-
ня: «Чи вважаєте ви себе важливою персоною?» в 1949 р. в 
розвинених країнах «так» відповіли 11 %, в 1993 р. — 60 %. 
Що зачіпає це почуття у відвідувачів сервісного центру, сер-
вісних пунктів, взагалі — у споживачів при спілкуванні з пер-
соналом підприємства? Що принижує — черга, недбале став-
лення, завищені ціни? Це потрібно з’ясувати. Причому, треба 
не упустити свою гідність, підкреслюючи гідності споживача. 
Орієнтація на клієнта, так чи інакше, пов’язана з чутливістю 
самого персоналу підприємства до поганої клієнтної орієн-
тації по відношенню до себе. Ось правило: співробітники бу-
дуть ставитися до споживачів так, як ви ставитеся до співро-
бітників.

Ще висновок. Періодичні заходи (раз на рік, або навіть на 
квартал) з оцінювання задоволеності споживачів є недостат-
німи в контексті досягнення системності клієнтної орієнтації. 
Необхідний ще постійний моніторинг скарг споживачів. Бо 
відомо, що половина споживачів, які стикаються з проблема-
ми при взаємодії з постачальниками, ніколи нікому не скар-
жаться. А що таке скарга? Це безкоштовна послуга споживача 
постачальнику. Це найцінніша інформація про наші ресурси, 
яку ми чомусь не помічаємо. Якщо споживач зіткнувся з про-
блемами і забрав свої скарги з собою, це означає, що з цим же 
зіткнеться інший і третій. Як отримати від них скарги, в тому 
числі і в першу чергу — усні скарги (бо, як правило, люди не 
хочуть писати — заповнювати будь-які форми, бланки)?

Якщо говорити про усні скарги, то досвід свідчить, що 
близько 45 % тих, хто скаржаться, звертаються з цим до ря-
дових співробітників, які рідко доносять ці скарги до керів-
ників. Звичайно, всі усні скарги навряд чи будуть передавати 
керівникам, але хоча б деякі! Таким чином, доцільно ініціюва-

ти процедуру передачі усних скарг споживачів від виконав-
ців до керівників. В цьому сенсі «Журнал обліку особистого 
прийому громадян» і «Журнал реєстрації звернень заявників, 
які є споживачами електричної енергії або мають намір ними 
стати та звернулись до Інформаційно-консультаційного цен-
тру щодо отримання інформації або роз’яснень», передбаче-
ні методикою М-05-9.1.2-2017 «Порядок організації роботи за 
зверненням громадян», не вирішують проблеми, так як в пер-
шому з них передбачена «дата прийому», а другий призначе-
ний для ІКЦ, тобто, обидва журнали є офіційним шляхом отри-
мання скарг, яким рідко йдуть скаржники.

Недостатньо також моніторити скарги і реагувати на них. 
Шлях до серця споживача — швидкість задоволення скарг, 
або хоча б готовність до цього — готовність споживач теж оці-
нить. Таку готовність треба демонструвати, відповідно проце-
дуру демонстрації готовності з боку персоналу, що взаємодіє 
зі споживачами треба розробити.

Тепер про маркетинг. Чим відрізняється збут від марке-
тингу? Якщо методика М-15-8.2.1-2017 «Задоволеність спо-
живачів якістю послуг» є спробою уявити підприємство очи-
ма споживачів (що вони цінують в нас, що їх не влаштовує), 
то маркетинг призначений для того, щоб подивитися на спо-
живачів очима підприємства (типологія споживачів, критерії 
пріоритетності споживачів, які заходи повинні бути вжиті для 
подальшого підвищення клієнтної  орієнтації підприємства).

Існують різні види маркетингу. Для нас цікавим є виборчий 
маркетинг: диференціація способів роботи з різними катего-
ріями споживачів, в тому числі, з різними категоріями побуто-
вих споживачів. Необхідно вирішити: чи потрібна нам типо-
логія споживачів, яка дає основу для встановлення спільності 
і типізації проблем споживачів. За якими ознаками доцільно 
категоризувати споживачів, як корпоративних, так і побуто-
вих? Чи потрібно визначати пріоритетних споживачів — саме 
це поняття і що з нього випливає? За якими ознаками можна 
виділити пріоритетних споживачів? Як підвищити привабли-
вість підприємства для різних категорій споживачів? Для від-
повідей на ці питання доцільно створювати тимчасові робочі 
групи з впровадження необхідних змін у взаємодії з різними 
категоріями споживачів.

І останнє. Якщо підприємство і прийме за основу клієнтоо-
рієнтовану цінність, то сказаного вище недостатньо. Необхід-
ний практикум, який полягає у вирішенні проблем на шляху 
до клієнтної орієнтації — силами, в першу чергу, консультан-
тів, а потім самих співробітників підприємства. Практикум є 
варіантом «навчання в дії». Зрозуміло, працівники підпри-
ємства і самі аналізують проблеми та шукають їх вирішення. 
Практикум здійснює те ж, але з цільовим підбором учасників 
і відповідним методичним забезпеченням. Консультанти в 
змозі організувати персональний склад учасників, який за-
звичай на підприємстві одночасно і повністю не збирається, в 
тому числі — перших осіб, працівників фінансових служб, ви-
робничників і т.д. Це дає можливість виходити на такі рішен-
ня, які не виявляються звичним шляхом.

Олексій КОВАЛЬОВ,
відділ управління проектами.  

КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЬДЕЩО
ПРО

В Україні вживання грибів є традицій-
ним. Під час грибного сезону більше по-
ловини населення систематично спожи-
вають дикорослі гриби. Однак, їх збиран-
ня і споживання пов’язане з ризиком для 
здоров’я і життя людини. З настанням літа 
і аж до зими медики щодня б’ють на спо-
лох — починається грибний сезон. І дуже 
часто збирання грибів обертається отру-
єнням для сотень людей, серед яких бага-
то дітей. Для деяких грибників та членів їх 
родин захоплення грибами закінчується 
фатально. 

В останні роки в Україні почастішали отруєн-
ня їстівними грибами, які були зібрані поблизу 
шосейних доріг, металургійних підприємств. 
Адже гриби мають здатність нагромаджувати у 
собі отруйні речовини з повітря і ґрунту та за-
знавати біохімічних змін.

Виявлено також, що навіть у деяких видах 
їстівних грибів, що належать до найбільш цін-
них(білих, лисичках, опеньках), містяться отруй-
ні нетермостійкі речовини, які при варінні руй-
нуються.

Гриби бувають:
• умовно їстівні: ці гриби перед вживан-

ням необхідно відварити або добре ви-
мочити. До них належать валуй, вовнянка 
(вимагають попереднього вимочування 
та багаторазового промивання), рядівка 
фіолетова, зморшок їстівний, дубовик-си-
няк (необхідно проварити, відвар відлити, 
після чого гриби промити);

• безумовно їстівні: ці гриби можна вжи-

вати в їжу після звичайної кулінарної об-
робки. Це — більшість трубчастих (білі, 
підосичники, підберезники) та деякі плас-
тинчасті (опеньки, лисички, печериці) 
гриби;

• неїстівні гриби: непридатні для вживан-
ня. Це жовтий гриб, сироїжка блювотна 
(червоноголовець), маслюк перцевий;

• отруйні гриби: зморшки звичайні, мухо-
мори і найотрутніший із них — бліда по-
ганка (біла, зелена, жовта). Отруєння блі-
дою поганкою у 50-90% випадків викли-
кає смерть. Бліда поганка — найотруйні-
ший гриб з усіх, які зустрічаються на тери-
торії України. Отрута блідої поганки стійка 
до нагрівання, не переходить у відвар, не 
руйнується при сушінні і під дією фермен-
тів шлунково-кишкового тракту. Навіть 
невелика частина гриба може викликати 
отруєння. Підступність поганки ще в то-
му, що вона містить токсини уповільненої 
дії. Симптоми отруєння з’являються че-
рез 6-48 годин, тому медична допомога 
часто стає запізнілою та неефективною. 
Бліда поганка ззовні може бути прийнята 
за печерицю (шампіньйон) або за сироїж-
ку. Щоб не помилитися, треба пам’ятати 
характерні розпізнавальні ознаки блідої 
поганки: в нижній частині тонкої цилін-
дричної ніжки є бульбовидне стовщення 
(булава) і комірець, а посередині ніжки — 
кільце з плівки.

Впливає на якість грибів і нова екологічна 
ситуація, що склалася в Україні після 1986 ро-
ку (після аварії на Чорнобильській АЕС). Дослі-

дження з накопичення радіонуклідів свідчать, 
що плодові тіла грибів активно накопичують 
цезій 137. Перше місце тут займає маслюк зви-
чайний, білий гриб — на третьому місці, рижик 
делікатесний — на шостому.

Від грибної «епідемії» рятівної вакцини не-
має ніде в світі. Тому єдиний вихід — не ризику-
вати, інакше похід до лісу може стати прогулян-
кою грибним «мінним полем». Необхідно пам’я-
тати, що іноді навіть їстівні гриби можуть стати 
причиною отруєння. Це буває у тих випадках, 
коли збирають старі гриби, вживають гриби, які 
довго зберігалися після збирання, або збирають 
їх біля залізничних доріг чи автодоріг, промис-
лових підприємств, звалищ відходів, лісопарко-
вих зонах, на місці розташування колишніх чи 
діючих військових баз.

Щоб уникнути отруєння грибами, потріб-
но засвоїти такі правила:

• при збиранні грибів беріть тільки добре 
відомі;

• не беріть грибів, в яких у нижній частині 
є бульбовидне потовщення, оточене обо-
лонкою;

• не збирайте грибів переспілих, ослизлих, 
прив’ялих, червивих, зіпсованих;

• не їжте грибів в сирому вигляді;
• варіть гриби як мінімум у трьох водах;
• зібрані гриби готуйте в цей же день;
• купуйте гриби лише в межах ринку і тіль-

ки сортові гриби;
• не рекомендується маринувати і солити 

гриби в оцинкованому посуді;
• не давайте грибних страв дітям до 10 ро-

ків.

Ознаки отруєння за-
звичай проявляються 
через 1-3 години піс-
ля вживання грибів 
(при отруєнні блі-
дою поганкою — 
через 6-48 годин.) 
З’являється гострий 
біль в животі, частий 
пронос, блювання, на-
ростаюча загальна слаб-
кість, пізніше можуть виникнути судоми. 

Невідкладна допомога:
• потерпілого слід негайно доставити в лі-

кувальний заклад, або викликати швидку 
допомогу.

• до прибуття лікаря хворого необхідно по-
класти у ліжко, дати випити мінімум 3-4 
склянки перевареної підсоленої води і 
механічним подразненням кореня язика 
викликати блювоту. При потребі повтори-
ти кілька разів до чистих промивних вод.

• прийняти таблетки активованого вугілля 
(1 таблетка на 10 кг маси тіла).

• випити маленькими ковтками холодний чай 
або молоко, а живіт і ноги зігріти грілками.

• годувати постраждалого до прибуття лі-
каря не потрібно.

• абсолютно протипоказані спиртні напої 
(вони прискорюють всмоктування отрути)!

БУДЬТЕ ВКРАЙ ОБЕРЕЖНИМИ ПІД ЧАС 
ЗБИРАННЯ І ВЖИВАННЯ ГРИБІВ!

Світлана САБУНЯК,
головний лікар СП «Яблуневий сад». 

ЩОБ ЗАХОПЛЕННЯ ГРИБАМИ НЕ ЗАКІНЧИЛОСЯ ФАТАЛЬНО
ПОРАДИ ЛІКАРЯ
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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

«Пізнай свій край… себе, свій рід, свій нарід,
   свою землю –
і ти побачиш свій шлях у життя.
Якщо ти — українець, то будь ним!»

Григорій Сковорода

24 серпня 1991 р. позачергова сесія Верховної 
Ради України історичним документом виняткового 
значення для долі українського народу — «Актом 
проголошення незалежності України» «…урочисто 
проголошує незалежність України та створення са-
мостійної української держави — України».

Так, продовжуючи тисячолітню традицію держа-
вотворення, Україна відновила свою державність та 
утвердилася на політичній карті світу як суверенна 
незалежна демократична держава.

Для нейтралізації політичних спекуляцій ворогів 
української незалежності, особливо у східних і пів-
денних областях України, які заявляли, що народ ні-
би не підтримує Акт про незалежність, Верховна Ра-
да вирішила провести 1 грудня 1991 р. республікан-
ський референдум. На запитання «Чи підтверджу-
єте Ви Акт проголошення незалежності України?» 
— кожен громадянин держави мав чітко відповісти 
«Так, підтверджую».

Із 37.88 млн громадян України, котрі були внесені 
до списків для таємного голосування, взяли участь у 
голосуванні 31.89 млн (84.18%). Із них позитивно від-
повіли 28.8 млн виборців (90.32%). Зокрема, у Криму 
відповіли на запитання «Так, підтверджую» 54.19% 
громадян, у Севастополі — 57.07%. У Донецькій, 
Луганській, Одеській і Харківській областях стверд-
но відповіли понад 80% виборців. У Хмельницькій, 
Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Во-
линській, Рівненській, Вінницькій, Житомирській, 
Черкаській та Київській областях за незалежність 
проголосувало понад 95% виборців, у решті облас-
тей — понад 90% виборців.

4 вересня 1991 р. над куполом будинку Верхов-
ної Ради замайорів національний синьо-жовтий 
український прапор, а 28 січня 1992 р. він отримав 
статус державного. 15 січня 1992 р. державним Гім-
ном України стала музика композитора Михайла 
Вербицького (1815-1870) на слова Павла Чубинського 
(1839-1884) «Ще не вмерла Україна». 19 лютого 1992 
р. Верховна Рада затвердила Тризуб як малий Герб 
України. Так національна символіка перетворилася 
на державну.

Посеред Європи горда та незалежна Україна.
На превеликий жаль, зараз вона знову відстоює 

свою територіальну цілісність і державний сувере-
нітет у боротьбі з московськими окупаційними вій-
ськами, які прагнуть знищити нашу незалежність та 
свободу (Росія у 2014 р. анексувала територію Авто-
номної Республіки Крим і зайняла частину терито-
рій Донецької та Луганської областей).

Проте кремлівські «стратеги» прорахувалися 
щодо відповіді України, Вашингтона, а також Євро-
пейського Союзу. Міжнародне співтовариство засу-
дило анексію Криму, не визнало Крим територією 
РФ, а «референдум» легітимним. Анексія Криму є 
суттєвим порушенням Гельсінського міжнародно-
го Договору про мир і безпеку у Європі. Цей факт 
підтвердили всі держави світу. Тому ЄС та США за-
провадили санкції проти РФ за загарбання території 
України та військову агресію на сході України.

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ І МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Українці по крові — Кобзарева родина з солов’ї-
ною мовою, з рідними піснями від батька та мами. 
Українці по крові — це гени доброти, це серця, спов-
нені любові. Українці по крові — це нація, дуже бага-
та талантами. В єдності сила нашого народу. Україна 
творить свою історія і сьогодні. 

Дослідження історії української державності з 
наукового погляду складні і багатогранні. Їх необ-
хідно розглядати у теоретико-методологічному та 
методичному аспектах. Професор Львівського на-
ціонального університету ім. І. Франка Олег Івано-
вич Шаблій у своїх наукових працях пише, що такі 
дослідження необхідно починати з інвентаризації 
первинних матеріалів, а також пошуків підходів до 
об’єктивного висвітлення процесу формування іс-
торичної науки з українським обличчям, виявлен-
ням шляхів її зародження, становлення і розвитку.

Вчений вважає, що досліджувати історію україн-
ської державності необхідно з врахуванням специ-
фіки історії України, а саме:

1) довготривалих періодів існування українства 
як бездержавного народу (це призвело до перери-
вів у розвитку української історії);

2) частого розподілу України між різними держа-
вами (головно Польщею і Росією), що спричинило:

• вивчення різних частин України переважно 
імперськими ученими. З огляду на це вини-
кає проблема: чи відносити ці дослідження 
до історіографії України;

• поділ України на східну (підросійську) і захід-
ну (переважно польську), що великою мірою 
дезорієнтувало самих українських учених 
і сприяло дослідженню скоріше регіональ-
них, аніж загальноукраїнських проблем;

3) входження України у різні епохи у різні гео-
культурні «круги». Зокрема, в елліністичну і римську 
епохи (V ст. до Хр. — ІV ст. по Хр.) Україна, за незнач-
ними винятками, входила до грецько-римського 
(середземноморського геокультурного круга), пізні-
ше — аж до кінця ХVІІІ — початку ХІХ ст. — вона зна-

ходиться у сфері західного круга. Після поділів Речі 
Посполитої (кінець ХVІІІ ст.) вона поступово входить 
у російсько-азійський геокультурний круг (окрім Га-
личини, Закарпаття і Буковини). Зрозуміло, що куль-
турні цінності і менталітет панівних в Україні націй 
не могли не відображатися на науці;

4) колоніальне становище України протягом ба-
гатьох століть призводили у розвитку її науки до ча-
сового запізнення.

Для історії України як науки особливе значення 
має дослідження джерел історичної інформації і 
персоналій. Можна виділити декілька груп:

1) описи подорожей мандрівників (учених, куп-
ців, дипломатів, релігійних діячів). Література у цій 
групі дуже багата.

2) українські літописи — історико-літературні 
твори у Русі, пізніше в Україні, в яких оповідь велась 
за роками (наприклад, Київський, Галицько-Волин-
ський та ін.). Літописи — є цінними джерелами для 
дослідження слов’янської історії про походження 
слов’ян, зародження у них державної влади, про по-
літичні, економічні та культурні взаємини між собою 
та з іншими народами;

3) монографії написані не істориками, але на 
належному фаховому рівні (наприклад, книга Геро-
дота «Скіфія» — більше відома в Україні як «Історія 
України написана у V ст. до нашої ери Геродотом» чи 
Ґ.Л. Боплана «Опис України»);

4) карти й атласи стосовно України або інших 
країн чи світу.

ДОРОГА — ГОСТИНЕЦЬ
…У моєму дитинстві дорогу в Курівцях (село біля 

Тернополя. — Я.П.) називали гостинцем. Так говори-
ла моя бабця, так говорила моя мама, так в 70-ті ро-
ки двадцятого століття говорив і я.

Наприкінці 80-их років минулого століття я ку-
пив книжку Степана Пушика «Галицька брама» 
(Ужгород, «Карпати», 1989) і там знайшов для себе 
цікаве пояснення терміну «гостинець». Письменник 
пише, що коли українська родина чекала на гостей 
далеких і близьких, то вона виходила зустрічати їх 
на дорогу — тобто виглядала дорогих гостей. З ча-
сом це трансформувалося так: «Виходити на гости-
нець, щоб зустрічати дорогих гостей».

 «Родина — Гості — Гостинець». …Тепер у селі 
дорогу гостинцем чомусь не називають… Правда, 
до сих пір слово «гасцінец» у значенні широка доро-
га є у білоруській мові. А традицію зустрічати гостей 
ще на Русі започаткував київський князь Володимир 
Мономах (1053-1125). У своїй дидактичній праці «По-
вчання» (дидактика (давньогрецькою — didaktikus) 
— навчаю), що вміщена у Лаврентіївському літописі, 
він заповів своїм синам, що «Гостя треба добре при-
ймати, бо гість по світу славу розносить».

У моїй бібліотеці на одній із титульних сторінок 
атласу 1. «Атлас історії української державності. Укра-
їнські землі від найдавніших часів до сьогодення» (м. 
Львів, НВФ «Карти і Атласи», 2013) є авторський під-
пис професора Львівського національного універси-
тету Олега Івановича Шаблія «Вивчайте свою історію, 
особливо своєї державності! Вона повчальна».

За настановою професора Олега Шаблія, за мате-
ріалами атласу — цього своєрідного науково-попу-
лярного екскурсу в історію української державності, 
а також за матеріалами книжок 2. Сергія Наливайка 
«Етнічна історія Давньої України» (Київ, «Євшан-зіл-
ля», 2007) та 3. Сергія Піддубного «Код України-Русі» 
(Тернопіль, «Мандрівець», 2013) і буде ця стаття про 
гостинець моєї України з давніх віків і до сьогодення.

ПЕРШІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ 
ТЕПЕРІШНЬОЇ УКРАЇНИ

ЗАСЕЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ЛЮДИ-
НОЮ: ЛЮДИНА-ПОПЕРЕДНИК. Європу першими 
почали заселяти гомініди (людина прямоходяча — 
Homo erectus), які прийшли з Африки через Близь-
кий Схід та Ґібралтарську протоку. Відомі два євро-
пейські підвиди цих гомінідів: людина грузинська 
(Homo georgicus), що жила на Кавказі близько 1,8-
1,7 млн років тому, та людина-попередник (Homo 
antecessor), знахідки якої у Південній Європі датова-
ні 1,2-0,8 млн. років тому.

Вірогідно, сліди представників останнього підви-
ду виявлені біля селища Королеве (р-н Виноградів-
ський, обл. Закарпатська). Це найстаріша стоянка на 
території не тільки України, але й всієї Центральної 
та Східної Європи. Також вона є єдиною, де існують 
культурні нашарування віком понад один млн років! 
Часові рамки знахідок було вирахувано з викорис-
танням найновіших методів. А речі з останнього, 

найпізнішого прошарку, мали вік у 27 тис. років. Ця 
пам’ятка занесена до числа найбільш важливих сві-
тових археологічних об’єктів.

Коли у 1974 р. Закарпатська палеолітична експе-
диція Інституту археології АН УССР під керівництвом 
молодого київського ученого Владислава Микола-
йовича Гладиліна (1935-2015) виявила Королевську 
стоянку первісної людини, ніхто й не здогадувався, 
який резонанс серед ученого світу ця подія матиме. 
А у 1990 р. у смт Королевому відбувся міжнародний 
науковий семінар щодо революційного археологіч-
ного відкриття.

…Сьогодні ця всесвітньозначима археологічна 
пам’ятка злочинно знищена власником (власника-
ми) місцевого щебеневого заводу!!! 

ГЕЙДЕЛЬБЕРЗЬКА ЛЮДИНА. Близько 800 тис. 
років тому людина-попередник еволюціонувала 
в гейдельберзьку людину (Homo heidelbergensis), 
представники якої були більш чисельними та за-
селяли більші простори Європи. Ці давні гомініди 
вміли виготовляти одяг із хутра тварин. Навчилися 
вони цьому нехитрому ремеслу з настанням холо-
дів під час другого льодовикового періоду, а відсут-
ність слідів вогнищ на відкритих давніх стоянках го-
ворить про те, що ці первісні мешканці України ще 
не використовували вогонь, а їли сире м’ясо тварин.

Сліди гейдельберзької лю-
дини зникли після початку тре-
тього льодовикового періоду. 
Частина з них вимерла з на-
станням холодів. Інші у пошуках 
порятунку відійшли на південь 
і покинули територію праУкраї-
ни. Ті ж, які залишились і зуміли 
вижити, пізніше були знищені 
неандертальцями, котрі після третього льодовико-
вого періоду стали панівними гомінідами в Європі.

На теперішній час в Україні існує лише одна 
пам’ятка гейдельберзької доби — це стоянка, відкри-
та у 1946 р. археологом, доктором історичних наук 
Павлом Йосиповичем  Борисковським (1911-1991) біля 
села Лука Врублевецька, що за 20 км від Кам’янця-По-
дільського. Там Павло Борисковський виявив кілька 
десятків кам’яних виробів і скелет. Вік стоянки було 
визнечено у 300 тис. років. Вона є другою за давністю 
після пам’ятки, відкритої біля смт. Королеве.

НЕАНДЕРТАЛЬЦІ. Близько 230 тис. років тому на 
території України з’явилися неандертальці (Homo ne-
anderthalensis). На наших землях розпочинається но-
ва епоха. Неандертальці, на відміну від гейдельберзь-
кої людини, вміли споруджувати примітивні житла.

На території України найвідомішими стоянками 
цих гомінідів є Молодове (р-н Сокирнянський, обл. 
Чернівецька), Пронятин (віддалений житловий мі-

крорайон Тернополя), Великий Глибочок (село між 
Тернополем і моїми Курівцями), Прийма (р-н Мико-
лаївський, обл. Львівська), а найбільше їх у Криму 
(Киїк-Коба, Заскельна (Аккая), Старосілля та ін.)

КРОМАНЬЙОНЦІ, ЛЮДИНА РОЗУМНА. Близь-
ко 40-35 тис. років тому Європу почали заселяти 
кроманьйонці — безпосередні предки сучасної 
людини розумної (Homo sapiens). Прибульці мали 
міцну імунну систему, 
яка не боялася холодів та 
хвороб. А з’явилися вони 
близько 200-100 тис. ро-
ків тому також у Східній 
Африці. Близько 60 тис. 
років тому кроманьйонці 
заселили Близький Схід, 
де сформувались євро-
пеоїдна та монголоїдна 
раси. Звідти вони розсе-
лились по всій Євразії. У 
Європу вони прийшли 
двома шляхами — через 
Кавказ і Україну та через 

Малу Азію і Балкани. Та частина кроманьйонців, яка 
залишилась в Африці, сформувала негроїдну расу.

На території України найдавніші знахідки кро-
маньйонців знаходяться на стоянці Молодове (40-
20 тис. років тому). Там знайдені фрагменти побудо-
ваних ними власноруч жител. Обігрівали вони жит-
ло за допомогою вогнища. Під кінець своєї епохи 
кроманьйонці зуміли приручити диких тварин. Від-
повідно у раціоні з’явилися нові продукти — моло-
ко, сир. Більше стали вони споживати м’яса, менше 
залежати від полювання.

На території сучасної України епоха кромань-
йонців тривала близько 30 тис. років. Ці люди ма-
ли чудову фізичну кондицію, міцну імунну систему, 
об’єм мозку був більшим, ніж у сучасної людини. 

Проте вони залишилися на рівні споживаючого 
господарства, паразитуючи на тілі природи і заби-
раючи у неї все, що їм було потрібно для життя.

ТРИПІЛЬСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ. У 1899 р. на архео-
логічному з’їзді у Києві український археолог Вікен-
тій В’ячеславович Хвойка (1850-1914) виголосив до-
повідь про щойно відкриту ним давню культуру. За 
назвою селища Трипілля (р-н Обухівський, обл. Ки-
ївська), де вперше було знайдено скупчення давніх 
пам’яток, нововідкрита археологічна культура отри-
мала назву Трипільської цивілізації. Вона  була од-
ним із найбільш ранніх центрів розвитку людства на 
планеті Земля. Тобто, першою технологічно розви-
нутою спільнотою на землях сучасної України, Мол-
дови й частини Румунії з 5500 до 2750 років до Хр.

Трипільці вирощували десять видів злаків: чоти-
ри сорти пшениці, жито, просо, ячмінь, горох, соче-
вицю, віку (хліборобство вважається розвиненим, 
якщо вирощують три види злаків). Знайдений архе-
ологами серп з оленячого рогу віком у шість тисячо-
літь вражає досконалістю і зручністю у роботі.

На особливу увагу заслуговує мальована кера-
міка — глиняні горщики, миски,  посуд, випалені 
в спеціальних печах, а тоді розмальовані чорною, 
білою і темночервоною фарбою. У 1966 р. поблизу 
с. Жванець на Дністрі (р-н Кам’янець-Подільський, 
обл. Хмельницька) дослідники знайшли відразу сім 
трипільських глинобитних гончарних двоярусних 
печей. Виготовлена вручну, без гончарного кола, 
трипільська кераміка вражає витонченістю і майс-
терністю виконання. До теперішнього часу західні 
вчені вважають, що трипільська культура мальова-
ної кераміки не мала собі рівних у світі.

Трипільці опанували виготовлення тканого одя-
гу, вишуканих і красиво оформлених зброї та інстру-
ментів, видобуток солі із ропи, удосконалили мето-
ди будівництва житла та обробітку землі, вірогідно 
винайшли колесо та першими почали зводити міста 
(раніше за Месопотамську та Давньоєгипетську циві-
лізації). Своєрідною трипільською писемністю є зна-
кова символіка. Різні поєднання ромбів, кіл, трикут-
ників, спіралей, зигзагоподібних і паралельних ліній, 
рослинні і тваринні орнаменти, на думку частини до-
слідників, є наближенням до справжньої писемності.

Існування розвинених релігійних і міфологічних 
уявлень, символіка кольорів і ліній, розмаїтість по-
селень (в т.ч. міських), настінний живопис і скуль-
птури засвідчують багатий духовний світ трипільців, 
який передався і теперішнім українцям.

«Відкриття Трипільської цивілізації відчутно 
змінило наші уявлення про найдавніший період сві-
тової історії, увівши Північне Причорномор’я до пе-
реліку провідних областей стародавнього світу»      
* 2.С.Наливайко, ст. 103.

Наприкінці періоду існування Трипільської циві-
лізації (бл. 3200-2750 рр. до Хр.) трипільці зіткнулися 
з натиском ранніх аріїв, що були більш мобільними 
завдяки використанню коней. Через це їхня еконо-
міка занепала, протоміста зникли. Однак трипільці 
передали наступним культурам на українських зем-
лях багато різних технології.

ІНДОАРІЙСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ. Згідно з палео-
лінґвістичними дослідженнями ранні арії мешкали в 
помірно-континентальному кліматі з холодною зи-
мою і теплим літом. Ландшафт території був різним 
— як рівнинним, так і гірським. Основним заняттям 
давніх аріїв було напівкочове скотарство та в мен-
шій мірі землеробство. Напівкочові скотарі (4.5-4 
тис. рр. до Хр.) проживали у степах півдня України, 
де вони приручили коня (найдавніші артефакти 
одомашнення коня знайдені на поселенні Деріївка 
(с.Деріївка, р-н Онуфріївський, обл. Кіровоградська, 
правий берег Дніпра)). Це надало їм вирішальну пе-
ревагу мобільності під час доісторичних воєн. На 

Закінчення на стор. 6

Ярослав ПЕТРУСИК

Живи і слався,
рідна Україно!

(український погляд інженера на історію української державності,
частина перша, від давніх віків до 375 р. по Хр.)
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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

поселенні Деріївка також відкрито залишки кількох 
заглиблених у землю жител, зібрано понад 10 тис. 
знахідок — кременеві ножі, скребачки, вістря стріл 
і списів, кістяні мотики, бойові молоти, рибальські 
гачки, глиняні гостродонні горщики, оздоблені гре-
бінці, глиняна статуетка людини, фігурки тварин, 
прикраси з міді тощо.

«Давні арії поклонялися зброї (культ війни був 
дуже важливим), коню, бойовій колісниці, вогню, 
сонцю, символом останнього була сварга (свас-
тика). Головний культовий центр аріїв (комплекс 
храмів сонця), вірогідно, був поблизу с.Степанівка 
Перевальського р-ну Луганщини, де нещодавно від-
найшли так звані «Луганські піраміди», старші від 
єгипетських на 300 років». * 1. Атлас, ст.26.

 «Існує багато гіпотез щодо локалізації пра-
батьківщини індоєвропейців (аріїв) — від версії із 
недостатньою доказовою базою (наприклад, на 
Балканах, Малій чи Середній Азії) до явно спекуля-
тивних (у Північній Німеччині). Однак найбільш 
поширеною та вірогідною є «курганна гіпотеза» 
(вперше обґрунтована американською вченою ли-
товського походження Марією Ґімбутас у 1956 р. 
на основі раніших поглядів дослідників, зокрема ні-
мецьких Віктора Гена і Отто Шрадера кін. ХІХ ст. 
та ін.) що передбачає прабатьківщиною індоєвро-
пейців територію Північного Причорномор’я в ме-
жиріччі Дніпра та Волги». * 1. Атлас, ст.26.

Північнопричорноморська гіпотеза доводить, 
що індоєвропейська спільнота зародилася на сте-
повому кордоні Європи та Азії в X-VІІ тис. до Хр. і 
пізніше поширилася на Європу та Кавказ, поділив-
шись на три групи. Одна з них, що залишила сліди 
у вигляді дніпро-донецької та азово-дніпровської 
археологічних культур неоліту, формувала етніч-
ність населення України.

Індоєвропейці — це одна з найчисельніших 
та найбільших сімей споріднених мов (цивіліза-
ція аріїв повністю географічно поміщається у ній). 
Загальна кількість носіїв індоєвропейських мов 
становить понад 2,5 млрд. осіб і охоплює майже 
всю Європу, Передню Азію та Північну Індію, а та-
кож пізніше заселені індоєвропейцями Північну та 
Південну Америки й Австралію. «Понад 400 сучас-
них та багато вимерлих мов походять від єдиної 
праіндоєвропейської мови, що існувала бл. 5-6 тис. 
рр. тому. Вони утворилися внаслідок міґрацій та 
розпаду єдиної прамови на групи діалектів та мов, 
яких на сьогодні виділяють 14». * 1. Атлас, ст.26.

Таким чином до 400 р. до Хр. арії розселилися 
на великій території південного заходу Євразії від 
берегів Атлантики до Індійського океану.

КІММЕРІЙЦІ. Першим народом на території 
України, назву якого зберегла для нас історія, бу-
ли кіммерійці. «Нам достеменно невідомо, відколи 
кіммерійці перебували на цих землях, проте вже 
найраніші давньогрецькі автори засвідчують їх 
тут. Ще Гомер у своїй «Одіссеї», коли описує мандри 
Одіссея, царя Ітаки, до Північного Причорномор’я, 
згадує цей народ: «Там кіммерійці живуть…»» * 2. С. 
Наливайко, ст. 149.

Завдячуючи давньогрецьким, а також ассирій-
ським та іншим писемним джерелам ми тепер го-
воримо вже не про невідомі народи-племена архе-
ологічних культур, а про кіммерійців, скіфів, сарма-
тів і давньогрецькі колонії на півдні України.

Етнічність кіммерійців остаточно не з’ясова-
на. Проте є певні підстави стверджувати, що вони 
належали до однієї з груп іраномовних племен, і 
займали велику територію між Дунаєм і Волгою, а 
також Кримський і Таманський півострови. Кімме-
рійці були першим народом, який повністю при-
стосувався до природних умов східноєвропей-
ських степів. У тому регіоні вони створили першу 
кочову культуру, де основою їхнього господарства 
було кочове скотарство, провідна роль у якому на-
лежала конярству, що забезпечувало «засобами 
пересування» кіммерійських 
воїнів і пастухів.

Панівне становище се-
ред кіммерійців посідали 
кінні воїни. У суспіль-
ному розвитку вони 
переживали процес 
виділення військової 
знаті — вождів, яких 
Геродот називав царя-
ми. Вожді часто скли-
кали зібрання воїнів, 
ради старійшин, союз-
ні племінні ради.

Кіммерійці перши-
ми на території сучас-
ної України освоїли 
технологію залізного 
виробництва із болот-

них руд, а також металообробку, яка допомогла 
кардинально поліпшити озброєння кінних дру-
жин. Кінні воїни були озброєні луком, кинджалом, 
мечем, кам’яним або бронзовим молотком. Ковалі 
добре володіли основними прийомами своєї про-
фесії.

Велику роль у житті кіммерійців відігравали 
війни. Вони воювали з Урарту й Ассирією. Походи 
в далекі країни Передньої та Малої Азії відкрива-
ли кочовикам можливості для здобуття продуктів 
землеробства і ремесла. Окремі речі передньо-
азійського виробництва того часу знайдено і в 
Україні.

Північними сусідами кіммерійців були пра-
слов’янські племена Чорноліської культури, на 
землі яких вони часто здійснювали напади. У 660-х 
рр. до Хр. кіммерійці почали здійснювати походи 
вздовж прибалканського узбережжя Чорного мо-
ря на державу Лідію, що знаходилась у західній ча-
стині Малої Азії.

У могилі кіммерійського вождя зі складним 
дерев’яним склепінням, відкритій археологами у 
Широкому кургані біля с.Мала Лепетиха (р-н Ве-
ликолепетихський, обл.Херсонська), знайдено два 
чудові кинджали (один з них виготовлений повні-
стю з бронзи, а другий — з бронзової рукоятки і 
залізного клинка). У кургані біля хутора Лук’янівка, 
що поблизу Каховки (обл.Херсонська), виявлено 
поховання жінки, що лежала в скорченому  поло-
женні на боці. Там знайдені бурштинові і скляні бу-
си, бронзова фібула і глиняний лощений кубок.

Через економічні здобутки у кіммерійських 
народах-племенах відбувалися важливі суспіль-
но-політичні процеси. Спостерігався перехід від 
військової демократії до станово-класового су-
спільства на базі рабовласницького способу ви-
робництва. Однак утворити повноцінну державу 
їм так і не вдалося. У другій половині VII ст. до Хр. 
могутня хвиля численних скіфських племен витис-
нула кіммерійців із Причорномор’я.

Доісторичний період на території сучасної 
України тривав від часу заселення українських зе-
мель первісними людьми по появи перших дер-
жав, відомих за писемними джерелами.

ПЕРШІ ДЕРЖАВИ НА УКРАЇНСЬКІЙ 
ТЕРИТОРІЇ

Античний період характеризується появою пер-
ших держав на території України. В цей час у степах 
Північного Причорномор’я існували, почергово змі-
нюючи одна одну, держави напівкочових скотар-
ських народів — Велика Скіфія (Скитія), Сарматія та 
Ґотська держава.

СКІФІЯ. Скіфи були групою іраномовних пле-
мен-кочівників, батьківщиною яких, ймовірно, були 
євразійські степи. Безцінним джерелом для відтво-

рення етнічної карти України за часів існування скі-
фів є дев’ятитомна «Історія» давньогрецького істо-
рика Геродота (пр. 484 — пр. 426 до Хр., нар. в Іонії — 
нинішня Туреччина). «Свої «Історії» Геродот починає 
з Північного Причорномор’я, і тут одразу постає 
запитання: чи міг би якийсь історик починати най-

головнішу працю свого життя із чужої для нього 
землі? Сумнівно.». * 3.С. Піддубний, ст. 162. За його 
«Історією» Велика Скіфія простягалася від Дунаю 
до Дону та на таку ж відстань від узбережжя Чор-

ного моря на північ. Це є перший історичний 
твір стародавнього світу, що дійшов до нас, і 
одночасно перша в історії античної літератури 
пам’ятка художньої прози.

У VI ст. до Хр. до Скіфії входило три царства, 
кожне з яких мало свого царя. Проте одне 
царство зі своїм царем було головним над усі-

ма трьома. Цар мав необмежену владу. Життя 
скіфського суспільства ґрунтувалось на військо-

вих законах, бо головним джерелом збагачення 
були військові походи.

Військо очолював цар. Найважливіші справи 
обговорювалися на народних зборах усіх вої-
нів. Це був найвищий демократичний орган, на 

засіданнях якого могла вирішуватися навіть доля 
царів.

Політичному згуртуванню скіфів у єдину держа-
ву сприяла їх переможна війна з найвизначнішим 
правителем в історії Давнього Сходу перським ца-
рем Дарієм І Великим (550 до Хр. — 486 до Хр.) у 514-
513 рр. до Хр. Основним джерелом про цей похід є 
четверта книга праці Геродота, де він пише, що «…
скіфи не зважилися вступити у вирішальну битву з 
величезним військом супротивника і удалися до сво-
єї улюбленої тактики випаленої землі. …Вони поча-
ли відступати, уганяючи за собою худобу, знищуючи 
траву і засипаючи джерела. …При цьому скіфська 
кіннота постійно нападала на окремі загони пер-
ської піхоти і знищувала їх. …Не маючи достатніх 
запасів продовольства або можливості вступити у 
відкритий бій з скіфами, Дарій вирішив відступити. 
Кинувши хворих воїнів і частину обозу і залишивши 
свій стан із засвіченими вогнями, щоб приховати від 
скіфів раптовий відступ, перси вночі, приховано ру-
шили в зворотний шлях». 

 Скіфське суспільство поділялося на три касти 
— воїнів, жерців, рядових общинників (землеробів і 
пастухів). Серед них існувало помітне соціально-еко-
номічне розшарування, про що свідчать поховання.

Скіфи-кочівники вели кочовий спосіб життя ви-
пасаючи худобу, тому житлом їм служили вози з ша-
трами. Скіфи-хлібороби, що жили північніше, вели 
осілий спосіб життя, займалися традиційною хлі-
боробською культурою. Найбільше сіяли пшеницю, 
просо, ячмінь, коноплю, висаджували цибулю, час-
ник. Свої продукти продавали грецьким колоніям. 
Виготовляли металеву зброю на зразок грецької. У 
скіфів було розвинуте гончарство.

Знали скіфи і ювелірну справу. Унікальні ювелір-
ні вироби із золота і срібла знайдені в розкопаних 
археологами могилах. Завдяки реалістичним зобра-
женням на ювелірних речах ми знаємо про життя і 
зовнішній вигляд скіфів. У них чітко простежуються 
європеоїдні риси обличчя.

Скіфи мали свою релігію, в якій поєдналися старі 
вірування з впливом грецької міфології.

Вершини могутності Скіфська держава досяг-
ла за царя Атея (дата нар. невідома — 339 до Хр.). 
Давньогрецький географ та історик Страбон (64 до 
Хр. — 24) у своїй сімнадцятитомній «Географії» опо-
відає про нього як про сильного та діяльного само-
державця, влада якого поширилася над більшістю 
народів Північного Причорномор’я. Також відомі 
нам і скіфські монети з зображенням Атея. Дослід-
ники вважають, що столицею Скіфської держави 
було поселення на місці сучасного Кам’янського 
городища на Запоріжчині, оточене земляним ва-
лом і ровом.

…Але війна з Македонією у 339 р. до Хр. закінчи-
лася поразкою і назавжди позбавила скіфів статусу 
непереможних. Колишній союзник, батько Олексан-
дра Великого (356 — 323 до Хр.) македонський цар 
Філіп ІІ (пр.382 — 336 до Хр.) хитрістю переміг військо 
Атея. У цій битві загинув і Атей.

Дослідниками історії висловлене припущення, 
що відомий курган Чортомлик є похованням царя 
Атея. Велика скіфська могила розташована за 22 км 
на північний захід від Нікополя (обл. Дніпропетров-
ська). Об’єм насипу кургану близько 82 тис. м куб. 
Найціннішою знахідкою — є срібна ваза-амфора, на 
фризі якої зображено скіфів, що приборкують диких 
коней. Ваза та інші вироби ювелірного мистецтва скі-
фів зберігаються в Ермітажі (РФ, Санкт-Петербург)?!

 «Очевидно, скіфів як єдиного народу не існувало, 
а були численні племена т.зв. скіфського кола на ве-
личезних просторах Євразії — новітні археологічні 
дослідження виявляють скіфські старожитності на 
території від Середньої Європи на заході до Алтаю 
і Туви на сході. Саме тому археологічно й історично 
«скіфську проблему» слід розглядати на широкому 
тлі матеріалів Євразії — від Забайкалля до Дунаю і 
від Прикам’я до Передньої Азії та Балкан». * 2. С. На-
ливайко, ст. 185.

Починаючи з ІІІ ст. до Хр. у свідченнях давніх ав-
торів-істориків про землі північніше Чорного моря 
поряд із назвою Скіфія постає і назва Сарматія, що 
згодом поширюється і на саму Скіфію, і на території 
на схід від неї.

САРМАТІЯ. Сармати (первісна назва «саврома-
ти» від давньоіранського saoromant — той, хто но-
сить меч) були групою іраномовних кочових пле-
мен, мова яких була досить близькою до скіфської. 
Їхньою батьківщиною була центральна частина єв-
разійських степів. До ІІІ ст. до Хр. сармати прожи-
вали на схід від Дону над Нижньою Волгою та Се-
реднім Уралом.

На рубежі ІІІ-ІІ ст. до Хр. західна частина сармат-
ських племен (роксоляни, язиги й аорси) почали за-
селяти колишні землі скіфів на лівобережжі Дніпра. 
Давні автори-історики розрізняють дві Сарматії — 

одну в Європі від Вісли до Дону, іншу в Азії від Дону 
до Волги. Їх розділяв Танаїс-Дон.

У І ст. до Хр. сармати вдираються у межі Римської 
імперії. Грецькі міста-колонії Північного Причорно-
мор’я вимушені були платити їм велику данину.

Основним заняттям сарматських племен було 
скотарство, полювання, рибальство. Вони розво-
дили стада великої рогатої худоби, отари овець, 
табуни коней, полювали на степових звірів і птахів, 
ловили рибу. У сарматів були розвинуті ремесла: ко-
вальська справа, прядіння і ткацтво, обробка шкіри 
і пошиття з неї одягу та взуття, виготовлення кера-
міки, зброї, прикрас, бронзоливарна справа. Також 
сармати займалися і торгівлею. Вони мали тісні еко-
номічні й культурні зв’язки з античними містами Пів-
нічного Причорномор’я. З найдальших країв приво-
зили китайський шовк, кавказький кришталь, напів-
коштовне каміння з Ірану та Індії. Усе це збагачувало 
племінну знать у сарматському суспільстві.

У суспільному житті сарматів найперше привер-
тає увагу видатна роль жінки, яка була і жрицею, і ва-
тажком, і воїном. Гіппократ (пр. 460 — 370 до Хр.), су-
часник Геродота, оповідав, що сарматки вдягають-
ся як чоловіки, їздять верхи на полювання та війну, 
але тільки до одруження. В заміжжі вони припиня-
ють їздити верхом, окрім випадків, коли весь народ 
має стати на війну.

«Сармати залишили по собі сучасні назви вели-
ких українських річок — Дніпро, Дністер, Дін, Донець 
(з давньоіранської dãnu — вода), Прут, Самара, Слі-
порід. Зі скіфської та сарматської мов походять та-
кі запозичені слова української мови, як Бог, рай, цар, 
хата, козак, збіжжя, дбати, тривати, шупити, жва-
вий, потвора, темрява, кат, заради та інші, а та-
кож перехід звука [ґ] [г].

Вважається, що войовничі скіфи та сармати 
найбільше вплинули на формування українського ко-
зацтва». * 1.  Атлас, ст. 35.

Сармати змогли створити свою державу — Сар-
матію, яка виявилася нетривким об’єднанням. Істо-
рики вважають, що за своїм характером вона була 
рабовласницькою і найбільшого розвитку досягла 
в І ст.

ҐОТСЬКА ДЕРЖАВА. За часів епохи Великого 
переселення народів на територію України у ІІІ ст. 
прийшли східногерманські племена ґотів. Їхньою 
батьківщиною вважають південь Скандинавського 
півострова та острів Ґотланд у Балтійському морі. 
Внаслідок вторгнення ґотів племінні союзи сарматів 
розпалися й вони були асимільовані східними гер-
манцями. Ґотський історик Йордан (дата нар. неві-
дома — після 551) використовує назви ґоти і скіфи як 
синоніми і називає ґотів скіфським народом.

Ґоти з’явилися на Волині та Подніпров’ї близько 
200-250 рр. Близько 270 р. вони створили на терито-
рії сучасної України власну державу — Ґотське коро-
лівство, яка за формою правління була ранньофео-
дальною монархією. На чолі держави стояв король, 
який в управлінні спирався на військо.

Ґоти були войовничими. Часто вони ходили гра-
бувати римські землі й грецькі міста у Криму. Так, 
відтіснивши сарматів за Дон, вони зруйнували міста 
Ольвію і Тір, підкорили собі населення Криму. Ґоти 
мали флот, кораблі для якого завойовували під час 
походів.

Ґотська держава досягла найбільшої могутності 
за правління остґотського короля Ерманаріха (бл. 
265 — 375) у другій половині IV ст. (350 — 375 рр.). Іс-
торик Йордан, прославляючи успіхи Ерманаріха, пи-
сав про підкорення ним майже всіх племен Східної 
Європи, у т.ч. й слов’ян-венедів. Столицею ґотської 
держави стало місто Данпарстад («Дніпровське го-
родище», у нинішній Запорізькій обл., IV ст.). Правда, 
вчені-історики висувають і іншу версію місцезнахо-
дження столиці.

Після руйнівної навали гунів близько 375 р. анти-
чна епоха на півдні України завершилась.

Закінчення. Початок на стор. 5

Живи і слався, рідна Україно!
(український погляд інженера на історію української державності, частина перша, від давніх віків до 375 р. по Хр.)

(Далі буде)
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