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Голова Держенергоефективності Сергій 
Савчук та видатний український вчений, 
Президент НАН України, академік Борис 
Патон підписали Меморандум про спів
працю НАН України та Держенергоефек
тивності у сфері енергоефективності та від
новлюваної енергетики.

НАН України (http://www.nas.gov.ua) — 
найбільший центр наукових досліджень 
України із 100річною історією. У складі 
академії 163 наукові установи та 46 органі
зацій дослідновиробничої бази.

У партнерстві з науковцями та експер
тами НАН України напрацьовано чималу 
кількість законодавчих змін, завдяки яким 
створено сприятливі умови для роботи ін
весторів та бізнесу у «чистій» енергетиці. 
Свідченням ефективності законодавчих 
ініціатив є позитивна динаміка встанов
лення нових потужностей, що генерують 
електроенергію та тепло з відновлюваних 

джерел енергії. Крім цього, існує значний 
потенціал розвитку сфери виробництва 
біо газу та енергії зі сміття.

«Переконаний, що зміцнення партнер
ства із НАН України сприятиме сталому 
розвитку енергетики країни, підвищенню 
її технічного рівня відповідно до світових 
стандартів, виконанню міжнародних зо
бов’язань України з підвищення енерго
ефективності та широкого впровадження 
технологій з використанням відновлю
ваних джерел енергії», — сказав голова 
Держ енергоефективності С. Савчук.

У рамках підписаного Меморандуму 
передбачається проведення досліджень у 
сфері енергоефективності та «чистій» енер
гетиці, спільна розробка фінансових моде
лей встановлення потужностей з виробни
цтва біогазу, рідких біопалив, енергії із сміт
тя, а також створення механізмів стимулю
вання вирощування енергетичних рослин.

Держенергоефективності
та НАН України закріпили партнерство

у сфері енергоефективності
та відновлюваної енергетики

Президентські і парламентські вибори 
вже дефакто стартували, і це не йде на 
користь тим реформам, які були розпоча
ті. Але це не означає, що Верховна Рада 
повинна зупинити проведення реформ, 
особливо в енергетичній галузі. Таку дум
ку висловив в.о. голови парламентського 
комітету з ПЕК Олександр Домбровський в 
Брюсселі, відкриваючи Ukranian Energy Day.

«Ми повинні ці сто метрів, необхідних 
для імплементації реформи, дуже швидко 
пробігти. Мені б дуже хотілося, щоб восе
ни Верховна Рада була максимально скон
центрованою і виконала свою історичну 

місію — провела енергетичну реформу», 
— сказав О. Домбровський.

Парламентарій повідомив, що наразі 
Україна вже ухвалила 90% законодавчих 
актів, необхідних для виконання вимог 
Третього енергетичного пакета ЄС.

«Сьогодні ми маємо нового незалеж
ного регулятора. Ми пройшли повну євро
пейську процедуру відповідно до чинного 
нового українського закону. Ми вважаємо, 
що це дуже серйозний результат, тому що 
песимізму і критики на адресу Президента, 
уряду і українського парламенту було дуже 
багато», — зазначив О. Домбровський.

Верховна Рада повинна завершити 
реформу енергетики цієї осені

НОВИНИ
ЕНЕРГЕТИКИ

УКРАЇНИ

Шановний читачу!
Отже, Ви тримаєте в руках оновлену 

«ЕНЕРГІЮ» (№ 255) — результат роботи 
оновленої редколегії та всього творчого 
колективу нашого корпоративного часо
пису.  

Ми кардинально модернізували дизайн, 
розробили новий тематичний макет, 
спробували вдихнути у видання нове життя 
— життя повноцінного корпоративного 
ЖУРНАЛУ. І надалі робитимемо все для 
того, аби наша «ЕНЕРГІЯ» була справді 
цікавою, пізнавальною та корисною.

Розраховуємо й на Вас, шановний 
читачу! «ЕНЕРГІЯ» відкрита для новацій 
та ідей, для відвертого, раціонального та 
художнього слова, для вільного польоту 
творчої думки. Тому редакція охоче 
прийме і розгляне Ваші дописи.

А мені як редактору залишається 
мовити: «У добру путь!»

Сергій ПЕТРЕНКО,
директор

з інформаційних технологій,
редактор вісника «ЕНЕРГІЯ»
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«Україна вже ухвалила 
90% законодавчих 
актів, необхідних 

для виконання 
вимог Третього 
енергетичного

пакета ЄС»



Дорогою назад, у приміщення, помі
чаємо лаконічну табличкунагадування на 
дверях: «Відключи, Впевнись, Перевір, За
земли», якій уже — роки й десятиліття. І 
вкотре розуміємо: обережності й відпо
відальності Володимиру Васильовичу, як, 
власне, і його напарникам, — не позичати. 

...Ось вона, кімната чергового елек
тромонтера. Скромно умебльована, з її 
обов’язковими журналами обліку, з нехи
трим, але надійним телефоном і строгим 

технічним видом за 
вікном. Три десяти
ліття промайнули тут 
для нього, наче одна 
мить... 

А починав свій 
трудовий шлях Во
лодимир Васильович 
Гринчук електро
монтером підстанції 

35/10 кВ. Після строкової служби у 
танкових військах на Забайкаллі до 
1974 року попрацював монтером 
Деражнянського РЕМ. 

— Тут був навчальний комбінат, 
яким керував Дмитро Магула, — 
два класи і полігон, — пригадує. — 
Я не раз проходив на ньому курси, 
навіть отримував відзнаки...

Потім було навчання на відділі 
електрифікації сільського господар
ства Кам’янецьПодільського рад
госпутехнікуму. Після його закін
чення молодий енергетик іде на роботу до 
ПМК3 від тресту Спецсільгоспмонтаж. Там 
упродовж п’ятнадцяти років трудився інже
нером з охорони праці:

 — Тоді якраз був період інтенсивної 
електрифікації сільського господарства. 
Ми займалися монтажем аграрних комп
лексів у Старій Синяві, Летичеві, Віньків
цях, Деражні... Багато почерпнув для себе 
з електромонтажу, бо довелося власноруч 
виконувати чимало робіт на об’єктах.

У 1988 році В.В. Гринчук перевівся із 
ПМК3 сюди, на підстанцію 110/35/10 кВ 
«Деражня», — через сімейні обставини і 
«за згодою сторін» (ПМК неохоче «відпу
стила» досвідченого спеціаліста)...

...Гортаючи старий фотоальбом, Воло
димир Васильович розповідає про свою 

сім’ю. Разом із дружиною Емілією випле
каливиховали сина Олександра та донь
ку Наталію, тішаться онуками Михайликом 
і Максимком. Син у них — військовий, нині 
вже полковник Генштабу ЗСУ, донька пра
цює у Деражнянському райсуді головним 
спеціалістом інформаційних технологій. 

— А як щодо дозвілля, Володимире Ва
сильовичу? — цікавимося. — Що робите, 
коли немає роботи? Може, риболовля?..

— У юності рибалив... Мали з батьком 
навіть човна на сільському ставку. Зараз 
нема де та й, правду кажучи, немає коли. 
Справ завжди вистачає, — посміхається, 
зауважуючи, що й дозвілля його — це пра
ця. На городі, в саду біля отчої хати у рідно
му Шелеховому. — Сад уже немолодий, то
му потроху підсаджую дерева нових сортів. 
Є кілька сортів винограду. Маю тракторець 
Т16, вдосконалив його, зробив знаряддя 
для оранки, сівби, збирання врожаю. Так і 
«крутимося»... Аякже: поки працюю — то 
живу, а поки живу — то працюю!

Ростислав БАЛЕМА
Фото Миколи ПЕРЕП’ЯТЕНКА

та з родинного архіву
Володимира ГРИНЧУКА
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Володимир Васильович Гринчук, 
черговий електромонтер з обслуго-
вування підстанції 110/35/10 кВ «Де-
ражня», цьогоріч святкує своєрідний 
ювілей — 30 років на посаді. Уявіть 
собі, шановний читачу: 30 років по-
спіль він верховодить у цьому висо-
ковольтному «царстві», від якого за-
лежить електропостачання чималої 
частини краю! Кожен прилад, кож-
ну найменшу деталь на території під-
станції він знає, сказати б, у лице і за 
потреби напевне знайде будь-яку з 
них навіть із зав’язаними очима. 

Ми йдемо з Володимиром Васильови
чем гулким, наче гігантський вулик, примі
щенням розподільчої установки.

— Дві лінії сто десять кіловольт підхо
дять сюди, — розповідає черговий елек
тромонтер. — Одна з Хмельницького, дру
га — з Вінниці. Ось тут у нас тридцятьп’ят
ки: Меджибіж, Деражня1, Деражня2. А 
це — сонячна електростанція, що в Де
ражні, приєднана. При доброму сонці й 
до восьми мегават виробляє, а в звичайні 
дні — десь три...

Підстанція має акумуляторний 
відсік. Тож в екстрених випадках 
може деякий час функціонувати від 
акумуляторів. Проходячи біля при
строїв релейного захисту, помічаємо 
розкладені всюди сучасні «інтелекту
альні» вогнегасники ШАР. 

— А чи траплялися тут за ці три де

сятиріччя надзвичайні ситуації (об’єкт же 
непростий)? 

— Було одного разу — спалахнув ввід 
35 кВ Т2. Я розібрав оперативну схему, по
біг, взяв два вогнегасники... Вистачило од
ного. Полум’я на маслі загасив, вимикача 
вдалося зберегти. Правда, обшивку та де
які деталі замінили... Ну, туди ближче я вас 
не поведу, — уже надворі каже Володимир 
Васильович, вказуючи на величезні тран
сформатори 16 кВА і 10 кВА. 

І тут удруге ловимо себе на думці: з до
триманням правил безпеки у цього черго
вого все гаразд. (Неспроста ж і за воро

та підстанції впустив нас лише 
після того, як ми отримали на те 
дозвіл у керівництва ДВЕМ АТ 
«Хмельницькобленерго»!). 

— То — вимикачі по сто де
сять кіловольт, оті великі, — по
казує рукою наш гід. — Цей 
крайній — на Бар, на Вінни
цю. Середній — то секційний. 
Той скраю — на Летичів. На 
Хмельницький — отой збоку. 
А це сторона тридцять п’ять кі
ловольт: два входи, вихідні лінії 
— Меджибіж і Деражня1, Де
ражня2. Техніка стара, але на
дійна...

Втамовуючи нашу цікавість, 
бувалий у бувальцях електро
монтер пригадує, як колись ле

лекижабоїди сідали на траверси опор по
вітряних ЛЕП неподалік і по десять разів 
щоночі... провокували спрацювання авто
матики підстанції:

— Ну й набігався тоді!.. Потім постави
ли такі спеціальні «їжаки» з дротукатанки, 
щоб вони не сідали на ізолятори. То вже 
такі відключення тільки дватри рази за лі
то ставалися...

ТРИ ДЕСЯТИЛІТТЯ
НА ПІДСТАНЦІЇ 

«Енергія», №7 (255)

У звичній обстановці,
серед приладів РУ

Заслужені відзнаки 
досвідченого енергетика

Володимир Гринчук —
у роки армійської служби

Із родиною з нагоди 
народження онука Максимка

З мамою (світлої пам’яті)
біля рідної хати

ЗНАЙОМСТВО
ЗБЛИЗЬКА

Володимир
 ГРИНЧУК:

«Поки працюю —
то живу,

а поки живу —
то працюю!»

«Ось вона, 
кімната чергового 
електромонтера. 
Скромно умебльована, 
з її обов’язковими 
журналами обліку, 
з нехитрим, але 
надійним телефоном 
і строгим технічним 
видом за вікном. 
Три десятиліття 
промайнули тут
для нього,
наче одна мить...»
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Важливою віхою в історії АТ «Хмель
ницькобленерго» стала недавня установ
ча конференція Товариства, на якій було 
прийнято рішення про створення облас
ної профспілкової організації Незалежної 
профспілки енергетиків України. На ній 
одностайно схвалено новий Колективний 
договір — документ, який регулює соціаль
ноекономічні, виробничі і трудові відно
сини між працівниками та Адміністрацією 
Товариства.

Колективний договір — це основний ін
струмент захисту та забезпечення прав та 
інтересів працівників. Укладається на осно
ві чинного законодавства, прийнятих сто
ронами зобов’язань з метою регулювання 
виробничих, трудових і соціальноеконо
мічних відносин і узгодження інтересів пра
цівників та роботодавців. Колективний до
говір об’єднує в собі риси договору і нор
мативноправового акту. Це найважливі
ший локальний нормативноправовий акт, 
що визначає умови праці, умови оплати 
праці, соціальні гарантії для працівників на 
підприємстві, в установі, організації. Разом 
із тим, це не лише правовий акт, але й акт 
соціального партнерства на рівні підпри
ємства між працівниками і власником або 
уповноваженим ним органом, результат уз
годження їхніх інтересів.

Отже, Колдоговір АТ «Хмельницьк обл
енерго» укладений відповідно до положень 
Кодексу законів про працю України, Закону 
України «Про колективні договори та уго
ди», Закону України «Про професійні спіл
ки, їх права та гарантії діяльності», оновле
ної Галузевої угоди в електроенергетиці та 
інших законодавчих актів.

Насамперед зазначу, що нинішній Ко
лективний договір викладений чіткіше, в 
більш зрозумілій та доступній формі, він 
більш динамічний та прозорий, ніж його 
попередні версії. Разом із тим, в ньому 
збережені всі соціальні стандарти та права 
працівників.

Звичайно, найбільш очікуваним момен
том стало те, що з 1 липня 2018 року поса
дові оклади в Товаристві збільшено на 10%. 
Також у новому Колдоговорі відображено 
здійснене адміністрацією спільно з проф
комом впорядкування посад та рівнів заро
бітної плати, зокрема — підвищення «ви
лок» (мінімум і максимум) посадових окла
дів у розрахункових коефіцієнтах. Введено 
поняття альтернативної грейдової системи 
оплати праці, описано можливості та ме
ханізм її застосування до деяких категорій 
працівників.

У Колективному договорі структуро
вано доплати та надбавки, максимально 
детально та зрозуміло описано процеду
ри їх встановлення. Наразі вже відсутні ду
блювання, наявність перехресних доплат, 
виключено можливість маніпулювання 
до платами. Всі вони — чіткі, зрозумілі, од
накові для всіх та ще й зведені в один до
даток до Колдоговору. Зважаючи на чітку 
процедуру встановлення, доплата чи над
бавка стає реальною та вагомою складо
вою мотивації, саме для звичайного пра
цівника, що на неї заслуговує.

Зауважу: пенсіонери справді позбулися 
доплат. Це рішення «не популярне», але 
свідоме. Адже першочергово маємо моти
вувати існуючий персонал компанії та за

безпечувати йому гідну оплату праці. Саме 
забезпечення гідної оплати праці персона
лу є нашим пріоритетним завданням.

Прогресивних змін зазнало й премію
вання. Наразі, це дієва та зрозуміла система, 
головна мета якої максимально змотивувати 
та націлити персонал на виконання постав
лених завдань, досягнення встановлених 
планових показників. Так, із розподіле
них раніше по всьому Колдоговору премій 
сформовано один додаток під №4 «Перелік 
премій і винагород, які можуть встановлю
ватися працівникам», що детально описує 
процедуру та типи преміювання. Зазначу, 
що квартальну премію КРІ з липня ниніш
нього року відмінено. Одночасно з тим, 
збільшено премію у розрізі місяця до 25%. 
Отже, персонал нічого не втрачає, а сама 
система преміювання значно спрощується. 

Стосовно річної премії, так званої «три
надцятої заробітної плати», то коефіцієнт 
трудового внеску працівників приведено до 
більш справедливих критеріїв. Хоча з’яви
лися і деякі обмеження. Так, якщо праців
ник перебував на «лікарняному» більше чо
тирьох разів на рік, або у відпустці за влас
ний рахунок більше п’ятнадцяти днів, — 
річної премії (тринадцятої зарплатні) йому 
нараховано не буде.

Окрім того, відбулось збільшення сум 
премій працівникам, що відзначені нагоро
дами. І це є досить позитивним аспектом, 
оскільки забезпечує адекватний баланс між 
матеріальною та моральною мотивацією.

Конкретизовано поняття «Роз’їзний ха
рактер робіт» та максимально чітко визна
чено критерії використання цієї надбавки. 

Що ж до критеріїв преміювання за спри
яння погашенню заборгованості, викриття 
безоблікового споживання електроенер
гії, прихованої потужності та перевищення 
граничних величин споживання, то вони 
фактично залишилися без змін.

Додаток №18 «Положення про присво
єння класів кваліфікації водіям» вперше 
розтлумачує критерії класності водіїв. Воді
ям Товариства забезпечено реальний шанс 
підвищувати рівень кваліфікації, а відповідно 
— отримувати надбавки. «За замовчуван
ням» всі новоприйняті водії матимуть клас 3.

На вимогу Галузевої угоди до нашого Ко
лективного договору додано й новий дода
ток №19 «Перелік посад (робіт), на яких пра
цівники не мають права (можливості) відлу
чатися з робочого місця та використовувати 
час обідньої перерви на свій розсуд». 

Окрім того, для забезпечення контро
лю за виконанням Колективного договору 
АТ «Хмельницькобленерго», врегулювання 
можливих спорів та непорозумінь щодо 
його виконання на профспілковій конфе
ренції Товариства було обрано комісію з 
контролю за виконанням Колективного до
говору чисельністю в десять осіб — по п’ять 
від адміністрації та профспілки.

Насамкінець наголошу, що діючий Ко
лективний договір та впроваджені зміни 
щодо оплати праці, мотивації персоналу 
дійсно направлені на підвищення рівня за
доволеності персоналу Товариства, оскіль
ки я переконаний: персонал — не є ресур
сом, він є надійним партнером!

Андрій ПИЛИПЕНКО, 
директор з управління персоналом

та юридичних питань

НОВИЙ 
КОЛДОГОВІР

ВИДАВСЯ 
МАКСИМАЛЬНО 

ПРОЗОРИМ ТА
ЗРОЗУМІЛИМ

ІЗ ПЕРШИХ
УСТ

Команда представників топменедж
менту та середньої керівної ланки АТ 
«Хмельницькобленерго» подала заявку на 
участь у ХІІ чемпіонаті України з футзалу 
серед команд керівного складу енергоком
паній «ТОПЕНЕРГІЯ», який відбудеться в 
ІваноФранківську. 

Як зазначають організатори турніру, 
чемпіонат2018 проводиться за зразком 
фінальної частини Чемпіонату Європи з 

футзалу 2018 року. Це змішана система, яка 
складається з групового етапу (у 4 групах), 
чвертьфіналу, півфіналу, матчу за третє міс
це та фіналу.

За результатами жеребкуванння АТ 
«Хмельницькобленерго» потрапило до 
групи D. У цій групі топкоманда хмель
ницьких енергетиків 21 серпня зустрінеться 
з ПрАТ «Київобленерго», 22го — з ПЕЕМ 
«ЦЕК» , а 23го — з АТ «Одесаобленерго». 

Представники топменеджменту АТ 
«Хмельницькобленерго» взяли участь у 
пленарному засіданні антикорупційної 
мережі для країн східної Європи і цен
тральної Азії, ініційованому Організацією 
економічного розвитку та співробітництва 
(ОЕСР). АТ «Хмельницькобленерго», поряд 
із АТ «Турбоатом», ДП НЕК «Укренерго» та 
НАК «Нафтогаз» за підтримки Фонду дер
жавного майна України було обрано мо
ніторинговою групою для участі у цьому 
проекті як приклади успішного реформу
вання корпоративного управління в секто

рі державних компаній — в якості «пілот
них кейсів». 

На 19тій моніторинговій зустрічі за 
Стамбульським планом дій проти корупції 
було озвучено проект звіту ОЕСР «Корпо
ративне управління та впровадження ан
тикорупційних заходів в державному сек
торі економіки України». «Сподіваюся, що 
затверджений звіт ОЕСР і його імплемен
тація в Україні виведуть державу на якісно 
новий рівень», — зазначив, коментуючи 
зустріч, в.о. генерального директора АТ 
«Хмельницькобленерго» Олег Козачук.

У Міненерговугілля України відбулася 
офіційна зустріч представників корейської 
компанії KEPID AMSTECH та топменедж
менту АТ «Хмельницькобленерго».

Зважаючи на те, що KEPID AMSTECH є 
передовою компанією з розробки та впро
вадження AMІ систем, така співпраця для 
українських енергокомпаній — це чудова 
можливість перейняти найкращий досвід, 
ознайомитися із передовими технологіями, 
відпрацювати критерії та аспекти розвитку 
електричних мереж України.

Обговорення технічних критеріїв по
будови SMART GRID («розумна мережа»), 
враховуючи конструктивні відмінності 
електричних мереж та їх характеристик в 
Україні та Кореї, аспектів реалізації пілот
ного проекту в одному із районів елек
тричних мереж Хмельниччини заверши
лися підписанням меморандуму про взає
морозуміння та подальшу співпрацю.

Отже, компанії готові до співпраці, вза
ємної підтримки шляхом технічної допомо
ги, обміну інформацією та досвідом у галу
зі електроенергетики. Така взаємодія доз
волить у майбутньому значно підвищити 
якість послуг з електропостачання, скоро
тити технологічні втрати електроенергії та 
зробити взаємодію зі споживачами макси
мально ефективною.

№1 в енергокомпанії — і в футбольній команді №1

Участь АТ «Хмельницькобленерго»
у престижному антикорупційному форумі

Напрямки подальшої співпраці визначено

НАШІ
НОВИНИ

Прес-служба

«Сподіваюся,
що затверджений 

звіт ОЕСР і його 
імплементація в Україні 

виведуть державу
на якісно новий рівень»

Олег
 КОЗАЧУК:
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У 65 кілометрах на північ від Хмельниць
кого є селище, яке варто відвідати кожному 
мандрівнику, поціновувачу архітектури, пар
кового мистецтва та просто любителю всьо
го прекрасного. Це Самчики Старокостянти
нівського району. Тут зберігся цілий архітек
турнопарковий ансамбль, що є зараз Дер
жавним історикукультурним заповідником 
«Самчики». Цією пам’яткою може пишатися 
не лише Хмельниччина, але й вся Україна.

 Знадобиться чимало часу, щоб оглянути 
палац ззовні і зсередини (до речі, інтер’єри 
у ньому просто розкішні — частково збере
жені, частково відтворені, але дуже вдало!), 
неспішно поблукати парком, зазирнули у ки
тайський будиночок, де розташувався музей 
історії села Самчики, подивитися на унікальну 
теплицю відкритого типу, посидіти в альтанці 
на пагорбі чи постояти на пірсі біля водойми.

Історія садиби у Самчиках розпочинаєть
ся на початку ХVІІІ століття, коли шляхтич Ян 
Хоєцький збудував тут перший палац. Однак 
він не відрізнявся вишуканим стилем, а тому 
наступний власник полковник Петро Чечель 
збудував новий палац у стилі ампір (яким ми 
бачимо його і нині), в’їзну браму, два флігелі, 
стайні. Він же перепланував парк у роман
тичному стилі, запросивши для цього зна
менитого ландшафтного дизайнера Діонісія 
Мак Клера.

Серед всього іншого у парку з’явилася 
теплиця відкритого типу «Сад у мурах», де 
під відкритим небом, лише за невисокими 
мурами, вирощували екзотичні теплолюбові 
рослини. Унікальна теплиця збереглася до 
наших часів, її і досі використовують за при
значенням.

Повернімося до палацу. Він збудований 
у стилі ампір (пізній класицизм, звертається 
до традицій Стародавнього Риму, характерні 
риси: строга велич, помпезність, використан
ня в оформленні військових емблем, лавро
вих вінців, левів, сфінксів тощо), парадний фа

сад прикрашений шестиколонним портиком, 
перед яким — фонтан.

З протилежного боку, що виходить до річ
ки, вхід до палацу охороняють два леви: один 
весело шкіриться, інший — сумний. Їх автор 
— італійський скульптор ЖанБатисто Цалья
ні, який працював також над декором інтер’є
рів. Раніше леви зустрічали і проводжа ли 
гостей біля воріт (веселий — зустрічав, сум
ний — проводжав), тепер же вони прикра
шають вхід до палацу.

Інтер’єри палацу також заслуговують на ува
гу. Центральна зала, Кругла або Блакитна, була 
театральною сценою, бальною залою та му
зичним салоном. З одного боку до неї прими
кає Велика або Червона зала, яка була їдаль
нею, з іншого — Спочивальня і Римська зала.

Через Римську залу (усі кімнати наскрізно 
з’єднані дверима) можна потрапити до Япон
ської кімнати. Вона є єдиним в Україні зраз
ком європейського орієнталізму початку XIX 
століття (кілька інших подібних пам’яток не 
збереглися до наших днів). В кімнаті також 
зберігся оригінальний старовинний паркет 
роботи німецьких майстрів. Над фресками в 
палацових інтер’єрах працював відомий ро
сійський художник Михайло Врубель.

Ще одне цікаве місце у маєтку — китай
ський будиночок з дахом, схожим на пагоду. 
Ця невелика симпатична хатинка була старо
винним «холодильником», тобто льодовнею. 
Під будинком був великий льох, куди засипа
ли лід, заготовлений на річці Случ, яка про
тікає прямо біля палацу, і поруч, на полицях, 
зберігали продукти.

Недарма Самчики називають вишука
ним зразком палацопаркового мистецтва 
та навіть українським Версалем. Архітектура 
тут вдало вписана в навколишній ландшафт 
та доповнена рукотворними алеями. Тому й 
не дивно, що Самчики неодноразово з’яв
ляються у фільмах. Тут навіть знімали сцени 
телесріалів «Зачароване кохання» і «Вовче 
сонце».

(З сайту https://ye.ua)

УКРАЇНСЬКИЙ ВЕРСАЛЬ
У ПОДІЛЬСЬКИХ САМЧИКАХ

ХМЕЛЬНИЧЧИНА
INCOGNITA

ВІТАЄМО 
ЮВІЛЯРІВ

ЛИПНЯ!

45 років

Мельничук Віктор Віталійович
Красилівський РЕМ

Електромонтер з експлуатації 
розподільних мереж

Рожевич Лариса Дмитрiвна
Хмельницький МРЕМ

Інженер
Гороховська Людмила Василівна

Старокостянтинівський РЕМ
Контролер енергонагляду

Кашковський Олександр Віталійович
Старокостянтинівський РЕМ

Начальник дільниці
Антонишин Валерiй Вiталiйович

Старосинявський ЦЦР
Начальник цеху

50 років

Мушинська Лариса Анатолiївна
Віньковецький РЕМ

Економіст
Ющак Володимир Вiталiйович

Дунаєвецький РЕМ
Електромонтер з експлуатації

розподільних мереж
Василевський Василь Олексiйович

Дирекція з питань забезпечення бізнесу
Водій автотранспортних засобів

Матвійчук Олег Михайлович
Старосинявський ЦЦР

Рамник
Холявицький Олександр Вiкторович

Віньковецький РЕМ
Майстер виробничої дільниці

Малишев Андрiй Євгенович
Старокостянтинівський РЕМ

Електромонтер з експлуатації
електролічильників

Бура Віктор Миколайович
Хмельницький РЕМ

Водій автотранспортних засобів
Рибак Микола Васильович

Кам’янець-Подільський МРЕМ
Слюсар з ремонту автомобілів

Шаховал Юрій Іванович
Красилівський РЕМ

Контролер енергонагляду
Бублей Микола Михайлович

Шепетівський РЕМ
Диспетчер

Ревізіна Мар’яна Анастасіївна
Дирекція з інформаційних технологій

Провідний інженер

55 років

Тимощук Григорiй Григорович
Старосинявський ЦЦР

Муляр
Романюк Віктор Вікторович

Хмельницький МРЕМ
Електромонтер з експлуатації 

електролічильників

Шпичко Вiктор Петрович
Старосинявський ЦЦР

Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування

Рунич Ганна Iванiвна
Кам’янець-Подільський РЕМ

Контролер енергонагляду
Манільчук Анатолій Володимирович

Департамент цивільного захисту,
пожежної безпеки та екології

Директор
Ліщук Віктор Олексійович

Славутський РЕМ
Старший майстер з ремонту 

транспорту
Янчук Ігор Васильович

Волочиський РЕМ
Контролер енергонагляду

Караульний Віктор Васильович
Департамент високовольтних

електромереж
Електромонтер з ремонту апаратури, 

релейного захисту й автоматики
Перепечин Олександр Михайлович

Славутський РЕМ
Електромонтер оперативно-виїзної 

бригади
Цапюк Микола Вікторович

Старокостянтинівський РЕМ
Водій автотранспортних засобів

Бабій Лідія Петрівна
Дирекція фінансова

Бухгалтер
Островський Сергiй Богданович

Департамент розподільчих мереж
Інженер

60 років

Мартофляк Анатолiй Миколайович
Славутський РЕМ

Головний бухгалтер
Кобилецький Микола Бронiславович

Дунаєвецький РЕМ
Майстер виробничої дільниці

Ростецький Іван Денисович
Ярмолинецький РЕМ

Електромонтер з експлуатації
розподільних мереж

Бердега Надiя Станiславiвна
Дирекція з питань забезпечення бізнесу

Прибиральник виробничих приміщень
Липко Микола Васильович

Летичівський РЕМ
Водій автотранспортних засобів

Табачинський Адам Олександрович
Волочиський РЕМ

Контролер енергонагляду
Явтушинський Володимир Федорович

Новоушицький РЕМ
Водій автотранспортних засобів

65 років

Твердохліб Микола Васильович
Кам’янець-Подільський РЕМ

Контролер енергонагляду

«Самчики називають 
вишуканим зразком 

палацо-паркового 
мистецтва та навіть 
українським Версалем. 

Архітектура тут 
вдало вписана 
в навколишній 

ландшафт 
та доповнена 

рукотворними
алеями»

На довгий вік,
на многая літа,

На шану від людей,
тепло родинне,

Стелися, доле,
крізь усе життя,

Лише добром
для доброї людини!

Нехай старання Ваші
і труди

Помножать успіх
в нашім колективі!

Живіть в добрі
і радості завжди,

Та будьте
все життя щасливі!

VII
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Одного разу ліфт поламався, і Стась
ці довелося йти пішки до своєї бабусі на 
восьмий поверх.

Було це увечері і лампочки на сходах не 
світилися. А в темряві, подумала Стаська, 
запросто можуть водитися страховиська. 
Але Стаська була дівчинкою хороброю, а 
тому страховиськ вона хоч і боялася, проте 
вирішила їх про всяк випадок трохи поля
кати.

От іде вона сходами й жахливо завиває:
— Уууу!!! Уууу!!!
Страховиська, звичайно, почули те 

«Уууу!!!» і смертельно перелякалися. 
Будьхто злякається, коли йому в темряві 
ось так завити.

І страховиська вирішили мерщій утікати 
від того завивання.

І повтікали.
Марина та Сергій ДЯЧЕНКИ

Час приготування — 30 хв.
1. Кабачки і помідори добре промити і на

різати поперек у вигляді тонких кружеч
ків. Сир нарізати тонкими скибочками.

2. Для соусу змішати олію, базилік, роз
давлений часник, перець і сіль.

3. Нарізані кабачки, помідори і сир по 
черзі викладіть у форму для запікання. 
Зверху залийте соусом і запікайте до го
товності приблизно 2030 хвилин.

4. Подавайте зі свіжою зеленню.

Для рецепта кабачків по-прован-
сальсь ки знадобиться:

• Кабачки — 3 штуки
• Помідори — 4 штуки
• Оливкова олія — 6 столових ложок
• Сир твердий — 100 г
• Сушений базилік — 2 чайні ложки
• Часник — 2 зубчики
• Зелень за смаком
• Перець чорний мелений за смаком
• Сіль за смаком

КРОСВОРД

ДЛЯ 
МАЛЕЧІ

КОРИСНІ
ПОРАДИ

РЕЦЕПТИПРО СТАСЬКУ ТА ЧУДОВИСЬК
(бувальщина)

КАБАЧКИ ПО-ПРОВАНСАЛЬСЬ КИ

1. Назва країни, у якій придумали вико
ристовувати парасольку для захисту від 
дощу

2. Помилка
3. Яка країна закуповує сміття у сусідів
4. Особа, що відповідає за координацію 

дій у певній сфері
5. Тривалий період часу
6. Енергії якого об’єкта достатньо щоб за

безпечити всі потреби людства
7. Скільки відсотків ВВП України забезпе

чує енергетична галузь
8. Щось ціле, створене з окремих частин 

і елементів для цілеспрямованої діяль
ності

9. Найдовший музичний духовий інстру
мент у світі

10. Країна, що використовує 99% гідро
електричної енергії

11. Бути високоефективною заключною 
ланкою паливноенергетичного комп
лексу України — це ...

12. Що не може бути створене або знище
не, а тільки трансформоване

13. Регулятор діяльності в енергетиці
14. Складова частина (кільце) ланцюга
15. Найвища цінність Компанії — це ...
16. Найглибша у світі станція метро
17. Сторона предмета
18. Країна, що споживає половину вироб

леного у світі бензину
19. Одиниця електропровідності
20. Ім’я винахідника одиниці вимірювання 

Ват

Сучасну людину постійно оточу-
ють негатив і стреси. Ігнорувати їх 
вдається не кожному, але навчитися 
контролювати потоки негативу ми 
просто зобов’язані. Існують 10 про-
стих правил, які допоможуть жити 
у світі з гармонією та мінімізува-
ти вплив негативу на своє життя, 
пише terra-woman.ua.

• Позбавтеся від минулих образ і не
приємних ситуацій. Не згадуйте більше 
про них, а сконцентруйтеся на хорошому і 
на тому, що приносить задоволення.

• Створіть хорошу атмосферу. При
красьте дім, поставте на підвіконня улю
блені квіти, очистіть простір. Хоча б раз на 
рік позбавляйтеся від мотлоху і непотріб
них речей.

• Проводьте в соціальних мережах не 
більше двох годин у день. Не витрачайте 
свого часу на пусті розмови. Намагайтеся 
якомога менше дивитися телевізор і грати 
в комп’ютерні ігри. Насолоджуйтесь усіма 
барвами життя!

• Розширте свою зону комфорту. Біль
ше подорожуйте, знайомтеся з цікавими 

людьми, досліджуйте світ і будьте відкрити
ми для нових вражень та емоцій.

• Відмовтеся від шкідливої їжі. Намагай
теся якомога більше страв готувати в паро
варці, замініть соки з магазину на свіжови
жаті, а цукор — на мед.

• Щоранку робіть зарядку. Підтримуйте 
свій організм у хорошій фізичній формі.

• Інвестуйте у своє майбутнє. Відкла
дайте 1015% свого доходу. Будьте завж
ди в курсі економічних новин. Ніколи не 
кидайте гроші на вітер і купуйте саме те, 
що вам дійсно треба. Пам’ятайте: успішні 
люди завжди витрачають менше, ніж за
робляють.

• Не бійтеся ставити високі цілі. Щодня 
подумки хоча б по 1015 хвилин уявляйте, 
як живете життям, про яке давно мріяли.

• Читайте якомога більше цікавої і піз
навальної літератури. Розвивайте свій ін
телект — із начитаною людиною завжди 
приємно спілкуватися.

• Робіть добрі справи і вчинки. Станьте 
прикладом для оточення. Даруйте людям 
свою любов — і вона повернеться до Вас 
сторицею!

10 ПОРАД ДЛЯ ЩАСЛИВОГО ЖИТТЯ
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