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НОВИНИ
ЕНЕРГЕТИКИ

УКРАЇНИ

Шановні колеги!
Хочу зосередити Вашу увагу на до-

сить актуальній, критичній проблемі — 
COVID-19. Ми зобов’язані бути свідоми-
ми, берегти себе та свої родини. Але крім 
того, вкрай важливо турбуватися і про 
колег, котрі працюють поруч. У випад-
ку наявності будь-яких симптомів засту-
ди, грипу тощо працівник зобов’язаний 
звернутися до лікаря, а не йти в колектив. 
Тільки таким чином ми уникнемо вогнищ 
інфікування. Пам’ятайте про це і бережіть 
себе!

Не менш важливим аспектом робо-
ти Товариства є готовність до змін, до 
ймовірної приватизації та конкурентних 
умов ринку. Вкотре наголошую на необ-
хідності мобілізувати свої сили та вмін-
ня, орієнтуватися на результативність та 
ефективність роботи, на удосконалення 
бізнес-процесів та побудову ефективних 
комунікацій зі споживачами електричної 
енергії. 

Олег КОЗАЧУК,
в.о. генерального директора 
АТ «Хмельницькобленерго»

Парламент призначив Германа Галущенка
міністром енергетики

Міненерго припиняє
імпорт електроенергії з РФ і Білорусі

НКРЕКП спростила процедури підключення
до розподільчих електромереж

Верховна Рада України проголосувала 
за призначення віце-президента ДП «НАЕК 
«Енергоатом» Германа Галущенка на посаду 
міністра енергетики.

Відповідне рішення було прийнято на за-
сіданні 29 квітня.

«За» проголосували 305 народних депутатів, 
«утримались» — 10, «проти» — 31. Під час ви-
ступу Г. Галущенко зазначив, що під його керів-
ництвом Міненерго представить нову модель 
спеціальних зобов’язань (ПСО) на ринку елек-
троенергії, яка має запрацювати з липня цього 
року.

Україна з 1 травня цього року більше не ім-
портуватиме електричну енергію з Російської 
Федерації і Білорусі. Це передбачено оновле-
ним прогнозним балансом електроенергії на 
поточний рік Міністерства енергетики.

Як повідомляється на сайті Міненерго, 
прогнозний баланс вже підписали головний 
диспетчер НЕК «Укренерго», глава «Енергоато-
му» та заступник глави Міненерго.

Також вказано, що 84-105 млн кВт на місяць 
становитиме обсяг імпорту електроенергії із 
країн ЄС в енергоострів Бурштинської ТЕС.

15 квітня парламент підтримав заборону ім-
порту електроенергії із РФ і Білорусі. Згодом 
законопроект передали на підпис президенту. 
Документ дозволяє НКРЕКП анулювати резуль-
тати аукціонів із доступу до міждержавних ліній 
електропередачі для імпорту з цих двох країн.

Національна комісія, що здійснює держав-
не регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг (НКРЕКП), спростила процеду-
ри приєднання споживачів до електричних ме-
реж. Це передбачає постанова «Про затвер-
дження Змін до Кодексу систем розподілу», 
яка була ухвалена 28 квітня 2021 року під 
час засідання Регулятора.

Зміни, зокрема, передбачають:
  запровадження публічних договорів про 

приєднання електроустановок до елек-
тричних мереж;

  зменшення кількості документів, що до-
даються до заяви про приєднання;

  спрощення для замовників прийняття 
(акцептування) умов договору про при-
єднання до електричних мереж;

  підвищення рівня обізнаності замовників 
щодо приєднання;

  прозорість надання послуг з приєднання;
  покращення інформування споживачів 

стосовно планових та позапланових пе-
рерв в електропостачанні.

Також Змінами до Кодексу вирішується пи-
тання про приєднання до електричних мереж 
об’єктів, що розташовані на територіях комп-

лексної забудови. Зокрема передбачено, що 
електрифікація території, що підлягає комп-
лексній забудові з індивідуальною забудовою 
житла (крім багатоквартирних житлових буді-
вель), має бути здійснена оператором системи 
розподілу за рахунок складової тарифу на роз-
поділ електричної енергії шляхом включення 
до інвестиційної програми оператора системи 
розподілу в установленому порядку не пізніше 
2 років після узгодження проєктно-кошторис-
ної документації.

Зміни до Кодексу дозволять покращити по-
зицію України в рейтингу Doing Business в ча-
стині спрощення приєднання до електроме-
реж, оскільки сприятимуть:

  підвищенню прозорості процедур регу-
лювання порядку надання послуг з при-
єднання електроустановок до електрич-
них мереж;

  забезпеченню балансу інтересів власни-
ків електричних мереж та замовників по-
слуг з приєднання електроустановок до 
електричних мереж;

  стимулюванню підвищення якості послуг 
з приєднання та задоволенню попиту на 
них.
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ІЗ ПЕРШИХ
УСТ

НАШІ
НОВИНИ

ДОТРИМАННЯ
ДІДЖИТАЛ-ЕТИКЕТУ
ЯК ОЗНАКА КУЛЬТУРИЯК ОЗНАКА КУЛЬТУРИ
ТА ФАХОВОСТІТА ФАХОВОСТІ

«Відновлюємо 
екосистему планети. 

Об’єднуємо
людей землі!»

Кардинально почали змінюватись організа-
ційні і робочі процеси в Компанії, частина спів-
робітників стала працювати віддалено. І одни-
ми з перших, хто прийняв виклик змін під час 
пандемії, були фахівці з інформаційних техно-
логій Товариства. Згодом в наше життя увійшли 
процеси спілкування в режимі онлайн. За перші 
місяці 2020 року ми отримали безліч різнома-
нітних і цікавих варіантів організації відеокон-
ференцій з певною кількістю співробітників. 

А що може бути цікавішим та азартнішим 
для фахівця з інформаційних технологій, як не 
створення або налаштування нового цікавого 
сервісу для співробітників Компанії? Так, вра-
ховуючи вимоги часу, співробітниками дирек-
ції з інформаційних технологій був і «народже-
ний» внутрішній сервіс відеоконференцій та 
онлайн-спілкування. Але кожний новий крок 
розвитку вимагає організації додаткових пра-
вил та обмежень. Давайте поговоримо про 
Діджитал-етикет. 

Діджитал-етикет — це один із наймолодших 
напрямків в етикеті, але при цьому, в ниніш-
ніх умовах пандемії, надзвичайно актуальний. 
Онлайн-простір став невід’ємною частиною 
нашого сьогодення та робочої діяльності: про-
ведення онлайн-зустрічей та конференцій, 
спілкування за допомогою месенджерів та со-
ціальних мереж теж потребує своєрідної циф-
рової культури. В цьому контексті знання норм 
діджитал-етикету є ключовим фактором для 
успішного спілкування в мережі інтернет, а ко-
мунікація загалом, як відомо, — одна з найваж-
ливіших навичок сучасної людини.

Готуйтесь
до зустрічі заздалегідь

Якщо Ви організатор конференції, то важ-
ливо попередньо проговорити з усіма спів-
розмовниками яким саме програмним забез-
печенням будете користуватися під час зустрічі 

в онлайні та обов’язково надіслати усім попе-
реднє запрошення для участі, де буде вказано 
час, мету зустрічі та, за необхідності, технічні 
параметри з’єднання.

Також важливо попередньо перевірити 
працездатність Вашого ноутбука, програмного 
забезпечення та надійність інтернет-з’єднання.

Щоб уникнути домашніх незручностей, за-
побігти несанкціонованому втручанню Вашо-
го улюбленого кота в онлайн-конференцію 
або дзвінкому брязкоту розбитого посуду, за-
здалегіть знайдіть тихе приміщення, попросіть 
домашніх Вас не турбувати, перевірте налашту-
вання камери і обов’язково зверніть увагу, що 
буде на відео за Вашою спиною. Стежте, щоб 
камера була на рівні Ваших очей або трохи 
вище.

Доречно буде скласти список питань для об-
говорення, щоб нічого не втратити.

Будьте зібрані, пунктуальні та уважні. 
Не запізнюйтесь!

В режимі онлайн
або Ви — це Ви

В «Налаштуваннях» та/або «Підписі» Вашо-
го профілю» обов’язково повинні бути Ваше 
справжнє ім’я, як у паспорті, аби всі змогли Вас 
легко ідентифікувати, а на фотографії — Ваше 
лице. Це особливо важливо, якщо конферен-
ція відбувається з маловідомими людьми. Не 
доречно в профілі публікувати фото з відпо-
чинку «Одеса 2015» або фото в темних оку-
лярах та кашкеті, — достатньо буде акуратного 
фото з незначною посмішкою.

Це ж саме правило доцільно використову-
вати і під час оформлення Вашої адреси елек-
тронної пошти та акаунтів у месенджерах.

Ще не правило, але вже сформований вза-
ємний запит — використовувати в пошті, соці-
альних мережах та месенджерах однакову фо-
тографію.

На початку відеоконференції варто обго-
ворити питання щодо вмикання відео під час 
спілкування. У разі, якщо конференція перед-
бачає спілкування в діалозі і від вас чекають 
відповідей або коментарів, то, будь ласка, 
включіть камеру. А якщо Ви слухаєте якусь лек-
цію і від Вас не вимагають жодної реакції, то 
камеру можна і не вмикати. 

Також наявність ввімкнутої камери залежить 

Усі процеси у Всесвіті підвладні закону змін, 
ніщо не залишається незмінним. Саме такими, 
що змінили нас, стали карантинні 2020-2021 
роки. Попри невтішні прогнози, впроваджені 
карантинні обмеження неочікувано стали 
точкою відліку нових перспектив розвитку. 

від кількості людей, що беруть участь у конфе-
ренції. За наявності понад 50 учасників краще 
обійтись без відео. 

Рекомендовано представляти учасників 
конференції та співучасників, які приєднуються 
до Вашої конференції. 

Не встановлюйте специфічні фони на Вашо-
му відео. 

У разі, якщо під час відеоконференції у Вас 
з’явилися бажання або необхідність прокомен-
тувати/доповнити/запитати, не перебивайте 
учасника, котрий має слово. На такий випадок 
у багатьох програмних продуктах є спеціальна 
функція «підняти руку». Адміністратор або мо-
дератор конференції побачить Ваше прагнен-
ня до діалогу та надасть слово. Але не перетво-
рюйте свої виступи у довгі монологи. 

Якщо під час конференції стався якийсь 
форс-мажор, вимкніть камеру, вирішіть нега-
разди та повертайтесь до діалогу.

Не спілкуйтесь в онлайні з авто або на вули-
ці: це небезпечно.

Некоректно вести аудіо- або відеозаписи 
конференції, робити скріншоти без дозволу 
усіх учасників та організаторів.

З метою уникнення втрати завдань учасни-
кам конференції важливо складати follow-up — 
короткий огляд питань, які обговорювалися під 
час зустрічі. Так Ви і Ваші колеги будете впев-
нені, що зрозуміли один одного і правильно 
розподілили обов’язки.

Робочий день має час
Віддалена робота трохи розмила рамки 

між роботою та відпочинком, але робочі го-
дини все ще існують. Якщо Ви працюєте пізно 
ввечері або вночі і хочете терміново уточни-
ти якийсь момент, відкладіть його до ранку. А 
якщо руки самі тягнуться до клавіатури, то від-
правте повідомлення без звуку або налаштуйте 
відкладену відправку на ранок наступного дня. 
Не варто турбувати колег поза робочим часом.

Повага — головне слово для комфортної та 
ефективної комунікації як при спілкуванні осо-
бисто, так і в інтернет-просторі. 

І про улюблені
месенджери

Месенджери — це більш приватна тери-
торія, ніж соціальні мережі або корпоратив-
ні портали та засоби комунікацій. Соцмережа 
— це умовно відкрита площа. Створюючи тут 
сторінку, Ви виходите на цю площу, показуєте, 
що перебуваєте у відкритому доступі й готові 
до комунікації.

Месенджер — хоч і зручніший спосіб кому-
нікації, але й більш приватний. Месенджери 
здебільшого прив’язані до особистого номера 
телефону: це приватна територія людини, і вхо-
дити на неї без запрошення не варто.

Найоптимальніший варіант — почати з фор-
мального каналу електронної пошти, а потім 
домовитися зі співрозмовником перейти в 
зручний для вас обох месенджер.

Але, враховуючи все вищесказане, дозволю 
собі також стверджувати, що в інтернет-про-
сторі можна залишатися анонімним та зовсім 
не помітним так, що і «комар носа не підто-
чить», за відсутності будь-яких правил та ети-
кету. Але це вже зовсім інша тема в рубриці «Із 
перших уст»…

Сергій ПЕТРЕНКО,
директор

з інформаційних технологій

Саме під таким слоганом крокує Україною 
проєкт «Озеленення Планети» Greening of the 
Planet, до якого приєдналась і дирекція з ін-
формаційних технологій АТ «Хмельницькобл-
енерго». 

Персонал дирекції з ІТ разом із ГО «Бути 
жінкою» спільними зусиллями висадили сто 
молодих берізок на березі озера у мікрорайоні 
Дубово, що в обласному центрі. 

Працювали з ентузіазмом, у задоволення і, 
звичайно ж, із дотриманням всіх карантинних 
вимог. 

Добрі справи робити надзвичайно легко, 
коли поруч — дружний колектив! 

Відділ зв’язків із громадськістю

Задля підготовки об’єктів та територій АТ 
«Хмельницькобленерго» до весняно-літнього 
періоду 2021 року в Товаристві було запро-
ваджено двомісячник благоустрою — з 26 бе-
резня до 28 травня. Наразі в усіх підрозділах 
Товариства триває прибирання прибудинко-
вих територій: очищення їх від накопиченого 
за зиму протиожеледного матеріалу та сміття, 
озеленення, а також ремонт елементів огорож, 
фасадів будинків тощо. 

Активно провели хмельницькі енергетики 
і недавній загальнодержавний День довкілля, 
який з 1998 року відзначається в Україні щоріч-
но у третю суботу квітня. Вони ретельно упо-
рядкували майданчики, газони, квітники біля 
господарських будівель, розчистили території, 
у тому числі вздовж повітряних ліній та побли-
зу підстанцій. До речі, такі роботи виконувати-
муться і далі — відповідно до графіків чистки 
трас ПЛ та ПС на 2021 рік. 

Дякуємо усім колегам, які долучаються до 
прибирання, за небайдужість і працю!

Департамент цивільного захисту,
пожежної безпеки 

та екології Товариства

Екологічно свідомі
та активні
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10 ПИТАНЬ
ДО ТОПА

1. Які хороші звички Ви 
порадили б мати підлеглим?

— Займатися спортом (без 
фанатизму).

— Читати книги.
— Бути пунктуальним.
— Розвиватися. Не боятися 

пробувати себе у нових 
напрямках.

2. Якби Ви могли повече-
ряти з кимось із історії, хто б 
це був?

Вінстон Черчілль.
3. Яку останню книгу про-

читали? Порадьте почитати 
щось цікаве!

Остання прочитана книга: 
«Greed», автор — австрійський 
письменник Марк Ельсберг. 
Книга поки що не перекладе-
на українською чи російською 
мовою. Назву можна пере-
класти як «Жадібність». Ця 
книга — поєднання трилера з 
роздумами про (не)справед-
ливість розподілу економічних 
благ у світі та критичну важли-

вість співпраці і взаємодопомоги між людьми.
Порекомендував би для прочитання (із на-

явних у перекладі):
— Марк Ельсберг — «Блекаут»;
— Ювал Ной Харарі — «21 урок для 21-го 

століття»;
— Макс Тегмарк — «Життя 3.0»;
— Джордж Оруелл — «1984»;
— Грегорі Девід Робертс — «Шантарам».
Останню книгу все ж рекомендую читати в 

оригіналі, хто відчуває в собі сили для цього. 
Переклади цієї книги є, але, на мою думку, вони 
не дуже вдалі.

4. Чи планується в подальшому розвиток 
«розумних мереж» і в якому підрозділі? 

Так, планується. Для цього не буде обирати-
ся лише один підрозділ.

Наразі завершується робота з розробки 
«Концепції впровадження Розумних мереж в 
Україні до 2035 року», я є співавтором. Плану-
ється масштабне впровадження цих технологій 
по всій Україні. RAB-тариф дає можливість для 
впровадження таких заходів, також можливе 
залучення інвестицій. Певні заходи починає-
мо здійснювати вже. На 2021 рік в АТ «Хмель-
ницькобленерго» заплановано встановлення 
реклоузерів, значні роботи щодо телемеханіза-
ції підстанцій 35-110 кВ, впровадження одразу 
трьох нових пілотних проєктів «розумного об-
ліку». І все ж, більш масштабне впровадження 
планується починаючи з 2022 року, коли вже 
буде затверджено Концепцію. Перелік заходів 
досить великий. Це буде поєднання технологій 
електроенергетики з технологіями ІТ і зв’язку. 
Побудова автоматизованої, «інтерактивної» 
електромережі. Для цього немає необхідності 
повністю перебудовувати існуючі мережі, це 
було б недоцільно з економічної точки зору. 
Планується максимально автоматизувати існу-
ючі електромережі 10-110 кВ, оснастити їх ав-
томатизованими системами керування, збору 
інформації та діагностики. Оскільки при цьому 
важливо не допустити істотного тиску на тариф 
(потрібні чималі капіталовкладення), то ці захо-
ди будуть впроваджуватися тривалий час. Кон-
цепцією передбачено основні заходи впрова-

дити до 2030 року. Після цього необхідні будуть 
розробка нових заходів з урахуванням досяг-
нутого ефекту, та впровадження нових техно-
логій, яких сьогодні, можливо, ще не існує.

5. Чи є перспектива модернізації і об’єд-
нання диспетчерських пунктів РЕМ?

Так, відповідний проєкт вже розроблено. В 
першу чергу будуть об’єднані диспетчерські 
ДВЕМ «Північ» і «Південь». В перспективі в цю 
об’єднану диспетчерську можуть інтегровува-
тися диспетчерські районів. Такий функціонал 
у проєкт закладено вже зараз, але така інтегра-
ція займе тривалий час, це питання не одно-
го-двох років.

6. Яку найкращу пораду Ви отримали?
Розвиватися. 
7. За якими критеріями формується нор-

матив ТВЕ в районах електромереж? Чи є 
якийсь норматив технологічних витрат по 
ДВЕМ?

Виконується розрахунок електромереж за 
їх фізичними параметрами з урахуванням фак-
тичних потоків енергії. Фізичні параметри вра-
ховують довжини ліній електропередачі, по-
тужності і вік силових трансформаторів, пере-
різи проводів та інші дані. Технологічні витрати 
ДВЕМ нормуються так само.

8. Коли у Вас поганий день, що Ви робите, 
щоб почувати себе краще?

Може звучати банально, але зміна виду ді-
яльності. Після розумової праці переключитися 
на фізичну, або навпаки. Проживаю у приват-
ному будинку, маю сад і город, тому така мож-
ливість завжди мені доступна.

Іноді ввечері після роботи граю на синтеза-
торі. Після важкого дня це може бути спочатку 
просто як медитація, вихід емоцій у вигляді нот 
з одночасним переосмисленням прожитого 
дня. Іноді це все «складається» у мелодію. Зви-
чайно, мелодії народжуються не тільки після 
важкого дня, а і після позитивних емоцій. Зага-
лом, мелодій вже трохи накопичилося, нещо-
давно я наважився поділитися деякими: запо-
чаткував свій Ютуб-канал.

Дуже важливі в плані емоційного віднов-
лення походи на природу. Звичайно, робити 
це щодня немає можливості. Але намагаюся це 
робити кожних вихідних, незалежно від пори 
року. Достатньо 1-2 години на тиждень для 
емоційного «підзаряджання».

9. Які маєте захоплення? Чим займаєтесь 
у вільний час?

Головні захоплення — книги і музика. Музи-
ку люблю і слухати, і творити.

Іноді хочеться подивитися фільм.
10. Якби ви могли подорожувати у часі, 

куди б ви «поїхали»?
Цікаво все. І минуле, і майбутнє. Але майбут-

нє все ж цікавіше. Хоча тут є великий ризик ви-
глядати у майбутньому безнадійно застарілим 
«аборигеном». Уявіть, якби в наш час перемі-
стити людину, яка жила 500 років тому, не ка-
жучи вже про 5 000 років тому, який би шок її 
чекав і як важко було б їй адаптуватися до су-
часності. А тепер уявіть якщо нас перенести на 
500 років у майбутнє, або на 5 000 років…

А цікаво ж зазирнути і у більш віддалені 
часи… До речі, фільм «Машина часу» (2002р.) 
— один з моїх улюблених.

Руслан СЛОБОДЯН,
директор технічний

«МЕНІ
ЦІКАВО
ЗАЗИРНУТИ
У МАЙБУТНЄ»

«РОЗУМНИЙ ДІМ»?«РОЗУМНИЙ ДІМ»?
Сьогодні ми хочемо розповісти вам про 

«розумний дім». Що це — далеке майбутнє чи 
вже наше сьогодення? 

Основою терміну «розумний дім» є домаш-
ня автоматика, а саме автоматизація можли-
вості керування різноманітними елементами 
будинку — від відкривання вхідних дверей до 
регулювання кількості використаної води — за 
допомогою простого натискання кнопки (або 
голосової команди). В першу чергу для цього 
потрібне підключення наших домашніх при-
строїв до Інтернету. Це можуть бути дверні 
замки, камери, вікна та жалюзі, кухонні при-
лади, елементи освітлення тощо. А керувати 
усім цим ми можемо за допомогою своєрідно-
го пульта — звичайного мобільного телефону. 
Тож розглянемо найбільш поширені та доступ-
ні елементи «розумного дому».

Опалення і водопостачання
Опалювальний котел з електронним конт-

ролером та правильно організований рух те-
плоносіїв по трубах приміщення дозволяють 
контролювати максимальне та мінімальне зна-
чення температури як приміщення, так і га-
рячого водопостачання. Зазвичай управління 
котлом підтримує як мінімум два режими, пер-
ший з яких економний і вмикається в момент, 
коли нікого немає вдома. Його головна задача 
— не дати приміщенню та інженерним комуні-
каціям охолодитися нижче мінімально заданої 
температури. Другий режим — комфортний, 
який вмикається незадовго до повернення го-
сподарів додому і створює найбільш прийнят-
ну атмосферу для перебування в приміщенні.

Управління роботою контролера здійсню-
ється в будь-який час через телефон і дозволяє 
змінювати температуру, отримувати актуальні 
показники з температурних датчиків тощо.

Електрика та освітлення
Системи зовнішнього та внутрішнього освіт-

лення можуть працювати в автоматичному 
режимі із використанням датчиків руху та фо-
тоелементів. Також існує можливість синхроні-
зувати електромережу будівлі із блоком управ-

ління для дистанційного керування. Це дасть 
можливість власнику житла в будь-який мо-
мент дистанційно вмикати або вимикати елек-
троживлення освітлювального приладу через 
вбудоване реле контролера, яке відповідно за-
микає або розмикає електромережу. За таким 
же принципом ми можемо керувати не тільки 
освітленням, а й роботою різних побутових 
пристроїв, гаражними воротами тощо.

Побутові пристрої
Нині пристрої, які реалізують принцип «ро-

зумного дому», є надзвичайно поширеними. І 
ми розглянемо найбільше цікаві з них:
  Робот-пилосос — дозволяє нам більше 

часу приділити сім’ї, відпочинку або ін-
шим справам замість прибирання. Цей 
гаджет використовує Wi-Fi для плануван-
ня часу прибирання, навігації по будинку 
та вибору різноманітних режимів приби-
рання.

  Розумні жалюзі — за допомогою голо-
сового управління можна змінювати 
їхнє положення залежно від освітлення в 
приміщенні. Працюють вони через вбу-
дований акумулятор.

  Принтери. Сучасні принтери дозволяють 
запускати документи на друк через Wi-Fi 
через спеціальні додатки на телефоні. Це 
не вимагає спеціального підключення 
до комп’ютера або ноутбука та дозволяє 
економити місце. Також доступне голо-
сове управління.

  Смарт-змішувачі, які дають можливість 
нам через голосові команди вказувати 
точну кількість потрібної нам води. Якщо, 
готуючи страву за рецептом, ви скаже-
те «потрібно 300 мл води», саме стільки 
смарт-змішувач і «відміряє» для вас!

Отже, йдіть в ногу з часом, використовуй-
те усі переваги «розумного дому»! Адже це — 
простота у використанні, гнучкість у налашту-
ваннях, комфорт і спокій в будь-який час доби, 
економія на використанні комунальних послуг.

Підготував Олександр ШВЕЦЬ

Щ
о таке

Щ
о таке

HIGH
TECHNOLOGY
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«Всі цікаві події,
навіть курйози

неодмінно 
доплюсовуються

до твого досвіду...»

Сергій БУТРИК:

— У 1974 році в світі стало одним корінним 
хмельничанином більше, — починає Сергій 
розповідь про своє дитинство. — Навчався в 
місцевій загальноосвітній школі №7. Подоба-
лися мені переважно точні науки, алгебру «лу-
зав, як горішки». Успішно займався спортив-
ною гімнастикою, навіть отримав другий до-
рослий розряд. А ще бальними танцями, потім 
естрадними — аж до завершення школи. 

— А ким тоді бачили себе у майбутньо-
му?

— О, тут ціла історія!.. Спершу я серйозно 
«мітив» у прикордонники. Завів собаку — ні-
мецьку вівчарку, дресирував її у ДТСААФі. І вже 

був за розподілом записаний 
у військкоматі в Прикордонні 
війська. Але після школи обста-
вини склалися так, що вступив 
до Васильківського військового 
авіаційно-технічного училища 
на спеціальність «Технік з обслу-
говування двигунів літаків». 

Після розвалу Союзу різко 
скоротилася потреба в таких 
фахівцях, і майбутнім випускни-

кам училища сказали, що роботу доведеться 
шукати самим. Тому закінчивши другий курс, я 
забрав свої документи і — вступив до Хмель-
ницького прикордонного інституту, який саме 
утворився у 1992 році. Спеціальність команд-
на — прикордонник, а технічна — інженер з 
експлуатації автомобілів та спеціальної техніки. 
Наш дивізіон, який набрали з усіх сорока вось-
ми училищ колишнього СРСР, ми жартома на-
зивали «збірною Радянського Союзу». 

— То виходить, що Ваша мрія стати 
прикордонником на той час здійснилася?

— Саме так. По-перше, я хотів у Прикордон-
ні війська, це було «моє». По-друге, автомобіль 
— це свого роду хлопчача хвороба, і моя теж. 
Так що все дуже вдало для мене обернулося, як 
кажуть, стало на свої рейки.

І взагалі, мені служба подобалася. Вже коли 
після навчання потрапив у війська, служив на 
Закарпатті: два роки на прикордонній заста-
ві, потім в тамтешньому управлінні виховної 
служби замполітом. 

В 2000 році я за станом здоров’я був зму-
шений звільнитися з військової служби і повер-
нувся додому. 

— А як, Сергію, потрапили до «Хмель-
ницькобленерго»?

— Шукав роботу. Це, до речі, було дуже не 

просто: почувши, що офіцер, всі чомусь від-
верталися. Військових тоді не сприймали як 
фахівців...

Після двох місяців марних пошуків я «ви-
падково» прислухався до поради своєї мами 
Ганни Сергіївни (яка, до речі, пропрацювала у 
Товаристві — у цеху ремонту приладів обліку 
— більше 30-ти років) спробувати щастя ще й 
тут. І знаєте — таки пощастило! 

Якраз у 2000 році в «Хмельницькобленерго» 
створювалася служба механізації і транспор-
ту. А я ж шукав саме автомобільний напрямок. 
Пішов на співбесіду. І, дізнавшись яка в мене 
освіта, тодішній техдиректор Яків Главацький 
сказав, що я підходжу — взяли інженером. 
Поки створювалася СМІТ, мене направили в 
службу охорони праці вивчати документацію. 
Ще два місяці ретельно вивчав питання ОП, 
організацію виробничих процесів, інші необ-
хідні питання.

— І ось уже чотири роки Ви — заступ-
ник начальника СМІТ. Певно ж, додалося 
обов’язків, відповідальності?.. 

— Звісно. Інженером займався переважно 
обліковою роботою. Зараз на моїй відповідаль-
ності — підпорядкований персонал, техніка 
(лише в апараті управління 58 одиниць). Зага-
лом ми є свого роду кураторами всіх СМІТів То-
вариства. А всі ж напрямки діяльності, всі про-
цеси залежать від транспорту. Тому здійснюємо 

розрахунки і на вантажно-підйомні машини, і 
на трактори, й на іншу спецтехніку. 

— А що із робочих моментів особливо 
запам’яталося, Сергію?

— За двадцять років роботи в нашому То-
варистві було чимало всього. І все, я вважаю, 
однаково незабутнє і важливе. Всі цікаві події, 
навіть курйози неодмінно доплюсовуються до 
твого досвіду. Як кажуть, на помилках вчаться. 
Так, були якісь «мінуси», але без них не мож-
ливо. Може, і я чогось не знав — на помилках 
піднімався. Щось узнав — комусь 
передав свій досвід…

— Останнім часом авто-
техніка змінюється, удоскона-
люється. Чи встигає Ваш пер-
сонал за цими змінами? 

 — Справді, старі машини 
можна було «робити на коліні», 
а теперішня техніка має бортові 
комп’ютери, пам’ять… Тому пер-
сонал, підготовлений ще за Сою-
зу, навчаємо. В нас є інженери, які 
спеціалізуються на цьому. 

Безпека руху, безпека водія і 
пасажирів — передусім! Є у СМІТі 
водії і з двадцяти-тридцятирічним 
стажем. Але і їм доводиться онов-
лювати свої знання та навички з 
техніки безпеки.

— Чи достатні, на Вашу 
думку, темпи оновлення авто-
техніки у Товаристві?

— Хотілося б кращого. Адже 
моторесурс нашої техніки неве-
ликий — 10-12 років. А є ж у нас 
машини, яким і по тридцять уже. 
І, ясна річ, не наша в тому вина. 
Це все руками наших фахівців — 
самих водіїв, автослюсарів — пе-
ребирається-ремон-
тується. Якщо самі не 

даємо ради, звертаємося до підрядних органі-
зацій.

— Яку особисто машину маєте і чому 
саме її обрали? 

— «Рено-Кліо» 1997 року — після першого 
власника. Так, старенька, інколи ламається. Але 
не біда: руки «стоять», гайки крутити вмію… 
Раніше був «ЗАЗ-Сенс», була «Ауді». В бать-
ка мого було кілька «Москвичів». На роботі з 

АВТОРОМАНТИК, ЕНЕРГЕТИКАВТОРОМАНТИК, ЕНЕРГЕТИК
І ПРОСТО — МОЛОДИЙ ДІДУСЬІ ПРОСТО — МОЛОДИЙ ДІДУСЬ  

Закінчення на стор. 10

Завжди «на позитиві», підтягнутий
та товариський, а ще відповідальний та 

безвідмовний — якщо коротко говорити про його 
характерні риси. Так, Ви уже здогадалися: це Сергій 
БУТРИК, заступник начальника служби механізації

і транспорту АТ «Хмельницькобленерго». 
Втім, знайомимося ближче.

І Вам, шановний читачу, пропонуємо.
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«МРІЯВ БУТИ ВЕТЕРИНАРОМ ТА ІНЖЕНЕРОМ, 
ПЕРЕМІГ ІНЖЕНЕР»

КАВЕРЗНЕ
ПИТАННЯ

Закінчення.
Початок на стор. 8-9

ЗНАЙОМСТВО
ЗБЛИЗЬКА

Віктор ПАЛАМАРЧУК,
начальник відділу
пожежної безпеки
та екології

1.  Якщо згадати дитячу 
мрію про професію, 
то… мріяв бути по-
жежником.

2.  Якщо дружині/по-
друзі вкрай закортіло придбати нову сук-
ню, то… звичайно, обговоримо.

3.  Якщо уявити себе, скажімо, років у 70-75, 
то… буду бавити своїх внуків.

4.  Якщо оцінити рівень своєї дивакуватості 
за 5-бальною шкалою, то… це точно 4. 

5.  Якщо щиро поміркувати про свій найбіль-
ших страх, то… напевно, не мати продов-
ження свого роду, тобто не мати внуків.

6.  Якщо уявити, що у Вас є суперздібність, 
то… це керування часом, було б добре 
повернутися років на 20 назад.

7.  Якщо уявити, що Ви тваринка, то… дикий 
кабан (він постійно риє землю).

8.  Якщо про найулюбленіше місце в світі, то… 
це місце, де я народився, — Меджибіж.

9.  Якщо про людину, якій Ви надзвичайно 
вдячні, то… це мама.

10.  Якщо про найкумеднішу ситуацію у Ва-
шому житті, то… зараз не можу пригадати.

Сергій ІРХІН,
заступник директора
Департаменту
розподільчих мереж

1.  Якщо згадати дитячу 
мрію про професію, 
то… мріяв бути піло-
том.

2.  Якщо дружині/по-
друзі вкрай закортіло придбати нову сук-
ню, то… купимо одразу.

3.  Якщо уявити себе, скажімо, років у 70-75, 
то… я буду займатися дачею, городом та 
своїм садом.

4.  Якщо оцінити рівень своєї дивакуватості 
за 5-бальною шкалою, то… десь бали 2-3. 

5.  Якщо щиро поміркувати про свій най-
більших страх, то трохи боюся висоти.

6.  Якщо уявити, що у Вас є суперздібність, то… 
це була б здібність керувати пам’яттю. 

7.  Якщо уявити, що Ви тваринка, то… напев-
но, собака.

8.  Якщо про найулюбленіше місце в світі, 
то… для життя — це наше місто, а для по-
дорожей — весь світ, чудовий і цікавий. 

9.  Якщо про людину, якій Ви надзвичайно 
вдячні, то… це мої батьки.

10. Якщо про найкумеднішу ситуацію у Ва-
шому житті, то… ситуацій було багато. До 
прикладу, коли служив в армії, буквально 
на першому тижні служби в метрах трьох 
від мене, вибухнув снаряд. Я в цей час па-
лив. Після вибуху не міг зрозуміти, де дів 
«недопалок від цигарки». Згодом збагнув, 
що напевно ковтнув його. Отакі пригоди 
бувають 

Олександр ФЕДУХ,
заступник 

начальника відділу
інформаційно-

комунікаційних 
систем

1.  Якщо згадати ди-
тячу мрію про 
професію, то… 
мріяв бути ветеринаром та інженером, 
переміг інженер 

2.  Якщо дружині/подрузі вкрай закортіло 
придбати нову сукню, то… треба одразу 
купувати.

3.  Якщо уявити себе, скажімо, років у 70-75, 
то… я буду ходити на роботу. 

4.  Якщо оцінити рівень своєї дивакуватості 
за 5-бальною шкалою, то... 8. 

5.  Якщо щиро поміркувати про свій най-
більших страх, то… напевно, висоти, але 
не панічно.

6.  Якщо уявити, що у Вас є суперздібність, 
то… це здатність знаходити з усіма спіль-
ну мову.

7.  Якщо уявити, що Ви тваринка, то… дель-
фін.

8.  Якщо про найулюбленіше місце в світі, 
то… це Дністер, де немає людей.

9.  Якщо про людину, якій Ви надзвичайно 
вдячні, то… це мої батьки.

10.  Якщо про найкумеднішу ситуацію у Ва-
шому житті, то… вона вже минула.

Олександр КОЦЕМИР,
начальник відділу

енергоінспекції

1.  Якщо згадати дитя-
чу мрію про профе-
сію, то… мріяв бути 
військовим.

2.  Якщо дружині/по-
друзі вкрай закор-
тіло придбати нову сукню, то… придбаю 
без питань.

3.  Якщо уявити себе, скажімо, років у 70-75, 
то… я буду і працювати, і відпочивати.

4.  Якщо оцінити рівень своєї дивакуватості 
за 5-бальною шкалою, то… десь 2 бали. 

5.  Якщо щиро поміркувати про свій най-
більших страх, то… не маю страхів та пе-
решкод.

6.  Якщо уявити, що у Вас є суперздібність, 
то… напевно, керування часом — можна 
було б дещо змінити у своєму минулому. 

7.  Якщо уявити, що Ви тваринка, то… за го-
роскопом я овен, отже, впертий баран. 

8.  Якщо про найулюбленіше місце в світі, 
то… це мій дім, моя фортеця, там, де моя 
родина. 

9.  Якщо про людину, якій Ви надзвичайно 
вдячні, то… це мої батьки.

10.  Якщо про найкумеднішу ситуацію у Ва-
шому житті, то… якщо відверто, їх було 
багато, про деякі навіть згадувати сором-
но 

легкових перепробував усе, що 
можна. Люблю різноманітність!

Пригадую, коли навчався 
на прикордонника, то інструк-
тор казав: «Навчишся їздити на 
«УАЗі» — сядеш на будь-яку ма-
шину». У нас, крім того «УАЗа», 
були ще «Таврія» і «Урал». То 
після «УАЗа»» на Таврії» просто 
«літаєш»! А на Уралі — специфі-
ка кермування така сама, що й 
на «УАЗі», тому було вже дуже 
легко. 

— Питання як до автомо-
біліста зі стажем: оцей ма-
совий потік зарубіжних вжи-
ваних авто в Україну — це 
явище нормальне для нашої 
країни? Чи, можливо, їхню 
«критичну масу» вже переви-
щено?

— Я вважаю, що це нор-
мально. Так, женуть чимало ста-
рих авто. Але якщо подивитися 
на наш 35-40-річний «совав-
топром» і на 15-річні авто з Єв-
ропи — це «дві великих різни-
ці»! Там ліпші дороги, машини 
обслуговуються набагато кра-
ще. У мене була «Ауді» звідти, 
то це — не зрівняти з нашими 
вітчизняними авто!.. 

— Сергію, знаємо, що Ваша дружина — 
теж енергетик, провідна інженерка енер-
гозбуту Хмельницького міського РЕМ. Як 
ви познайомилися? 

— Зустрічатися з Ларисою почали ще до 
закінчення школи. Потім «розбіглися» по учи-
лищах, трохи листувалися... Повернувшись до 
Хмельницького, я відновив стосунки — і не-
вдовзі ми побралися. 

Нашій доньці Інні вже 25 років, бухгалтер за 
фахом. Є внучок Артем, трьохрічний. 

Живемо разом у приватному секторі: мама, 
я з жінкою, донька з зятем і онуком. Ще дід мій 
будував це наше родинне гніздо… 

— І як Вам у ролі дідуся? 
— Дідусем у класичному розумінні я себе 

не відчуваю. Я — молодий дідусь. Мені дуже 
приємно спілкуватися з онуком. Так само, 
коли росла донька, я намагався не відстава-

ти від її розвитку: вона вивчала 
комп’ютер — я теж із нею вчив… 
Тому зараз мені із внуком легше 
бути на одній хвилі, «в тренді». 

Люблю з нашим Артемком 
і прогулятися, і погратися, і по-
бешкетувати. Просто ЦІКАВО 
з ним! Дружина аж сміється з 

мене деколи. А що тут 
дивного — я ж моло-
дий дідусь! 

— Чи маєте ще якісь за-
няття «для душі»?

— Неподалік від Хмельниць-
кого, в Лісових Гринівцях, є ба-
бусина садиба, більше двадцяти 
соток: старий яблунево-груше-
вий садок, стара «шевченків-
ська» хатина… 

— Тобто, «продовольчу 
програму» є де виконувати? 

— Саме так. І головне — є для 
кого!

— І це чудово! Дякую за ін-
терв’ю.

Ростислав БАЛЕМА
Фото з сімейного архіву

та Андрія СОЛОНИЦЬКОГО
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ВІТАЄМО 
ЮВІЛЯРІВ
БЕРЕЗНЯ,

КВІТНЯ!

ВІТАЄМО 
ЮВІЛЯРІВ
БЕРЕЗНЯ,

КВІТНЯ!

13

1 березня
Торопенко Лариса Дмитрівна
Меджибізький цех централізованого ремонту

Сторожиня
Резніков Дмитро Олександрович

Департамент ВЕМ
Черговий електромонтер

з обслуговування підстанції

2 березня
Слободянюк Микола Володимирович

Летичівський РЕМ
Економіст

Смоляров Валерій Володимирович
Старокостянтинівський РЕМ

Старший майстер виробничої дільниці
Шевчук Сергій Миколайович

Чемеровецький РЕМ
Диспетчер району мереж

4 березня
Альміз Юрій Іванович

НЛК СП «Яблуневий сад»
Оператор очисних споруд 

5 березня
Крохмалюк Інна Сергіївна

Білогірський РЕМ
Головна бухгалтерка

6 березня
Шишов Станіслав Миколайович

Славутський РЕМ
Електромонтер оперативно-виїзної бригади 

7 березня
Гаврилюк Віталій Володимирович

Дирекція з управління персоналом
та юридичних питань

Заступник директора з управління 
персоналом та юридичних питань 

Гринюк Олег Павлович
Департамент розподільчих мереж

Майстер виробничої служби

8 березня
Матвеєв Василь Іванович

Департамент високовольтних 
електромереж

Черговий електромонтер
з обслуговування підстанції

9 березня
Максімович Олександр Іванович

Новоушицький РЕМ
Водій автотранспортних засобів

10 березня
Більчук Олександр Віталійович

Красилівський РЕМ
Майстер виробничої дільниці

11 березня
Храплюк Олександр Васильович

Ярмолинецький РЕМ
Диспетчер району мереж

12 березня
Костюк Анатолій Володимирович

Кам’янець-Подільський РЕМ
Електромонтер з експлуатації 

електролічильників

13 березня
Воронюк Анатолій Володимирович

Волочиський РЕМ
Інженер

Лівіцький Юрій Іванович
Кам’янець-Подільський РЕМ

Контролер енергонагляду
Навроцький Андрій Петрович

Ярмолинецький РЕМ
Електромонтер з експлуатації

розподільних мереж 

14 березня
Яворський Василь Васильович

Кам’янець-Подільський РЕМ
Контролер енергонагляду

Ковбасюк Олександр Іванович
Новоушицький РЕМ

Електромонтер з експлуатації
розподільних мереж

Гожий Олександр Миколайович
Кам’янець-Подільський РЕМ

Електромонтер з експлуатації 
електролічильників

15 березня
Марчук Роман Олександрович

Білогірський РЕМ
Контролер енергонагляду

Мігель Віталій Володимирович
Кам’янець-Подільський РЕМ

Електромонтер з експлуатації 
електролічильників

Кабанов Віктор Анатолійович
Славутський РЕМ

Електромонтер з експлуатації
розподільних мереж 

16 березня
Бараковецький Микола Олександрович

Кам’янець-Подільський РЕМ
Водій автотранспортних засобів

Висльовський Леонід Іванович
Новоушицький РЕМ

Електромонтер
оперативно-виїзної бригади

17 березня
Гуменюк Сергій Володимирович

Ярмолинецький РЕМ
Керівник ОДГ

18 березня
Ткачук Антоніна Іванівна

Віньковецький РЕМ
Контролерка енергонагляду

Ціхоцький Роман Мар’янович
Кам’янець-Подільський РЕМ

Електромонтер з експлуатації 
електролічильників

Томусяк Ігор Станіславович
Хмельницький РЕМ

Водій автотранспортних засобів

19 березня
Бурко Віктор Григорович

Дирекція з управління персоналом
та юридичних питань

Інспектор

Кукуруза Іван Васильович
Віньковецький РЕМ

Електромонтер з експлуатації
розподільних мереж

20 березня
Ткач Ігор Володимирович

Департамент ВЕМ
Електромонтер з ремонту повітряних ЛЕП, 

зайн. ремонтом повітряних ЛЕП (35 кВ і вище) 
на висоті понад 5м

21 березня
Нагула Ігор Олександрович

Дирекція з управління персоналом
та юридичних питань

Інженер
Соловей Микола Петрович

Теофіпольський РЕМ
Електромонтер з експлуатації

розподільних мереж

22 березня
Вебер Євгеній Олександрович

Дирекція з IT
Інженер з програмного

забезпечення комп’ютерів

23 березня
Ціпар Сергій Володимирович

Кам’янець-Подільський РЕМ
Електрогазозварник

24 березня
Стандрійчук Сергій Павлович

Новоушицький РЕМ
Електромонтер оперативно-виїзної бригади

25 березня
Атаманчук Анатолій Володимирович

Кам’янець-Подільський РЕМ
Водій автотранспортних засобів

Пасик Іван Васильович
Волочиський РЕМ

Машиніст автовишки
та автогідропідіймача

Яков’юк Андрій Остапович
Красилівський РЕМ

Електромонтер оперативно-виїзної бригади
Захаренко Олександр Петрович

Старосинявський ЦЦР
Слюсар із складання металевих конструкцій

Бойченко Наталія Вікторівна
Дирекція технічна

Начальниця служби
з розподілу електроенергії

26 березня
Варфоломеєва Людмила Михайлівна

Дунаєвецький РЕМ
Контролерка енергонагляду

27 березня
Варава Наталія Вікторівна

Старокостянтинівський РЕМ
Бухгалтерка

28 березня
Михайлов Володимир Андрійович

Департамент ВЕМ
Електрослюсар з ремонту устаткування 

розподільних пристроїв

29 березня
Сірий Олексій Леонідович

Білогірський РЕМ
Електрозварник ручного зварювання

31 березня
Омел’яненко Ганна Миколаївна

Віньковецький РЕМ
Юрисконсультка

Мостіпака Анатолій Васильович
Чемеровецький РЕМ

Тракторист

1 квітня
Крикунов Анатолій Федорович

Красилівський РЕМ
Контролер енергонагляду

Берегуля Володимир Васильович
Кам’янець-Подільський РЕМ

Диспетчер району мереж
Суєцький Олег Леонідович

Волочиський РЕМ
Водій автотранспортних засобів

3 квітня
Дралюк Олександр Андрійович

Хмельницький РЕМ
Електромонтер з експлуатації

розподільних мереж
Заєць Володимир Миколайович

Хмельницький МРЕМ
Електромонтер оперативно-виїзної бригади

4 квітня
Осадчук Віталій Леонідович

Департамент ВЕМ
Черговий електромонтер

з обслуговування підстанції
Збаровська Наталія Миколаївна

Славутський РЕМ
Контролерка енергонагляду

Поворознюк Ігор Станіславович
Департамент ВЕМ

Черговий електромонтер
з обслуговування підстанції

8 квітня
Цибуля Василь Васильович

Теофіпольський РЕМ
Електромонтер оперативно-виїзної бригади

Повзун Дмитро Юрійович
Старокостянтинівський РЕМ

Електромонтер з експлуатації
розподільних мереж

9 квітня
Король Тетяна Валентинівна

Хмельницький МРЕМ
Головна бухгалтерка

10 квітня
Швець Василь Володимирович

Летичівський РЕМ
Контролер енергонагляду

Рудик Галина Костянтинівна
Дирекція з інформаційних технологій

Телефоністка довідкової служби
міської телефонної мережі
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ВІТАЄМО 
ЮВІЛЯРІВ
БЕРЕЗНЯ,

КВІТНЯ!

ХМЕЛЬНИЧЧИНА
INCOGNITA

11 квітня
Дубіна Віта Миколаївна

Новоушицький РЕМ
Контролерка енергонагляду

Гожий Віталій Анатолійович
Кам’янець-Подільський РЕМ

Водій автотранспортних засобів (ОВБ)

12 квітня
Шрубковський Ігор Володимирович

Деражнянський РЕМ
Начальник дільниці

13 квітня
Ставнича Людмила Дмитрівна

Старосинявський РЕМ
Контролерка енергонагляду

Лозовецький Олег Васильович
Хмельницький МРЕМ

Електромонтер з експлуатації
розподільних мереж

14 квітня
Грубі Георгій Борисович

Кам’янець-Подільський РЕМ
Директор

Карєв Володимир Дмитрович
Красилівський РЕМ

Інженер з комп’ютерних систем
Васильєва Ольга Володимирівна

Славутський РЕМ
Контролерка енергонагляду

15 квітня
Шевчук Юрій Валентинович

Славутський РЕМ
Електромонтер з експлуатації 

електролічильників

16 квітня
Солярик Віктор Михайлович

Дирекція з питань забезпечення бізнесу
Водій автотранспортних засобів

Казіміров Дмитро Юрійович
Департамент ВЕМ

Майстер виробничої служби
Пекарська Марія Олександрівна

Дирекція фінансова
Начальниця сектору —

провідна бухгалтерка

17 квітня
Семенюк Віктор Віталійович

Красилівський РЕМ
Диспетчер району мереж

19 квітня
Святий Степан Петрович

Віньковецький РЕМ
Електромонтер оперативно-виїзної бригади

20 квітня
Коломієць Юрій Анатолійович

Дирекція технічна
Електромонтер з експлуатації 

електролічильників
Васильєв Олександр Олександрович

Меджибізький цех
централізованого ремонту
Електромонтер з ремонту

та обслуговування електроустаткування

21 квітня
Горун Василь Васильович

Дирекція з управління персоналом
та юридичних питань

Стрілець
Міщук Юлія Миколаївна

Дирекція технічна
Інженерка

22 квітня
Личак Володимир Володимирович

Департамент ВЕМ
Черговий електромонтер

з обслуговування підстанції
Канашов Володимир Юрійович

Білогірський РЕМ
Головний інженер

23 квітня
Бондар Валентин Іванович

Департамент ВЕМ
Черговий електромонтер

з обслуговування підстанції

24 квітня
Муравський Юрій Петрович

Ізяславський РЕМ
Майстер

з ремонту транспорту
Чайка Андрій Павлович

Департамент охорони праці
Заступник директора департаменту

25 квітня
Горностай Микола Юхимович

Дирекція з питань забезпечення бізнесу
Водій автотранспортних засобів

27 квітня
Тітарчук Юрій Григорович

Ізяславський РЕМ
Водій автотранспортних засобів

Гетьман Людмила Миколаївна
Славутський РЕМ

Електромонтерка з експлуатації
розподільних мереж

Свояк Сергій Миколайович
Хмельницький МРЕМ

Старший майстер
виробничої дільниці

28 квітня
Малищук Віктор Іванович

Кам’янець-Подільський РЕМ
Начальник дільниці

29 квітня
Дячук Юрій Григорович

Віньковецький РЕМ
Начальник дільниці

30 квітня
Галатюк Юрій Борисович

Славутський РЕМ
Майстер виробничої дільниці

Капітула Тетяна Вікторівна
Дирекція фінансова

Бухгалтерка

Село Городище (тепер — у Шепетівському 
районі), як свідчать археологічні дослідження, 
утворилося ще у XII столітті. Тоді це було досить 
велике поселення з укріпленим князівським 
замком.

В середині XVI століття село належало кня-
зю Іллі Острозькому, синові великого гетьма-
на литовського Костянтина Острозького. Пізні-
ше Городище належало поперемінно князям 
Корецьким і Любомирським. Корецькі у 1538 
році заснували монастир Різдва Богородиці. 
У 1745 році дерев’яний монастир, який часто 
горів при татарських набігах, а потім віднов-
лювався, знесли. Коштом князів Станіслава та 
Юзефа Любомирських і Яна Погрошевського 
було зведено кам’яний монастир — для чен-
ців-кармелітів. У 1782 році костел монастиря 
освятив луцький вікарій Ян Качковський.

Кармеліти володіли монастирем зовсім не-
довго: у 1777 році сюди прийшли греко-католи-
ки, адже Троїцький монастир у Городищі при-
писали Гощанському уніатському монастирю.

Після захоплення Правобережжя Росією 
деякий час монастир залишався католицьким. 
Але у 1832 році його закрили, а костел пере-
освятили на православну церкву Різдва Пре-
святої Богородиці. У 1858 році сюди перевели 
черниць з Полонського Успенського монасти-
ря. Монастир отримав землі та лісові угіддя.

Священик В. М. Струменський в «Історично-
му нарисі Городищенського жіночого монас-
тиря з нагоди його 50-річного ювілею 13 липня 
1908» розповідав: «На північній стороні знахо-
диться головна монастирська Свято-Різдво Бо-
городична церква, вівтарем на північ. Вона має 
вигляд корабля з двома вежами, а посеред них 
ікона Святої Трійці. Вежі п’ятиповерхові, висо-
тою до 20 сажень. У правій ― монастирська 
дзвіниця. В середині храм розписаний фреска-
ми. У самому храмі, розділеному поздовжніми 
колонами на три частини, в середньому його 
склепінні зображено один із Вселенських собо-

рів. Ця велична кар-
тина вражає кожного 
при вході в храм…» 

Завдяки його ігумені Леоніді та черницям 
монастир знову набув розквіту. В стінах обителі 
відкрили духовне училище для дівчат-сиріт, лі-
карню, послушниці займалися в майстерні жи-
вопису і рукоділля. При монастирі працювала 
також дворічна школа для 
дівчаток. У 1914 році тут на-
лічувалося вже 67 черниць 
та 167 послушниць. Станом 
на 1917 рік у власності оби-
телі було кілька зариблених 
ставків, 3 млини та 365 деся-
тин землі, чималий сад.

Ще до Початку Першої 
світової війни у Городищен-
ському монастирі було збу-
довано церкву Івана Пред-
течі (в московському стилі) 
та кілька нових корпусів. У 
1923 році радянська вла-
да закрила монастир. До 
1936-го тут розташовувався 
комсомольський санаторій, 
а потім — військовий шпи-
таль. Старовинні фрески 
«заховали» під товстим ша-
ром набілу…

У період німецької окупа-
ції діяльність монастиря було 
відновлено. Працював він і в 
повоєнний час. Але у червні 
1960 року, в пору хрущов-
ської антирелігійної компа-
нії, його знову закрили. 

І лише в 1990-ті роки 
відбулось відродження мо-
настиря. У січні 1995 року монастир Різдва Бо-
городиці (УПЦ МП) знову відкрито — вже як 
чоловічий. За останні десятиліття його суттєво 
відремонтували. Відновлено келійний корпус, 

працюють трапезна, майстерні, роз-
вивається підсобне господарство.

Щоправда, як зазначають дослід-
ники архітектури, зовнішній вигляд 
барокових кармелітських споруд 
XVIII століття безнадійно зіпсований 
золотими «цибулинками». А унікаль-
ні фрески, якими розписаний монас-
тир усередині, давно вже потребують 
ретельної консервації і реставрації…

Підготував Ростислав БАЛЕМА
Фото з Інтернет-джерел

КАРМЕЛІТСЬКА ПЕРЛИНА
хмельницькоїхмельницької

ВОЛИНІВОЛИНІ
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НАРОДНІ
ПРИКМЕТИ

РЕЦЕПТИ

«Ніколи не чекайте, поки станеться диво — зробіть його 
самі! Зробіть сьогодні!»

Кузьма Скрябін

СОЛОДКА КОВБАСКА З ГОРІХАМИ

«БАГАТО ХРУЩІВ – ЧЕКАЙ ПОСУХИ»

Знайдіть 10 відмінностей:

1 травня 
1 травня відзначається день святого Косми, 

єпископа Халкідонського. З цього дня вже 
можна висаджувати різні овочі. У давнину з 
цього приводу говорили: «Сій моркву і буряк 
на Кузьму». У минулі часи вважалося, що якщо 
початок травня теплий, то в кінці обов’язково 
буде холодно, і навпаки. 

2 травня (Іван Ветхопещерник)
Дощовий і похмурий день — червень буде 

сухим і сонячним. Якщо цього дня хмари швид-
ко біжать небом — дощу найближчими днями 
не буде. 

6 травня (Юрія Весняного)
Якщо на Юрія буде буря, то буде мокре літо. 

Якщо багато хрущів, то літо буде гарне, не дуже 
дощове. 

10 травня (Семенів День)
Кричить сова — в найближчі дні похолодає. 

Вранці трава суха — прикмета до того, що вве-
чері треба чекати дощу. Якщо хмари швидко 
по небу біжать — значить, треба чекати досить 
тривалої негоди.

12 травня (день пам’яті Дев’яти мучеників)
Схід сонця яскравий і ясний — літо буде те-

плим. Мурахи переселяються в сухе місце — 
скоро піде дощ. Багато хрущів — чекай посухи. 

13 травня (день пам’яті апостола Якова 
Заведієва (Яків Теплий)

З берези тече багато соку — влітку буде ба-
гато дощів. Якщо вночі багато зірок і дме те-
плий вітер з півдня — літо буде врожайним і 
дуже теплим. Вночі вітру немає, а на небі бага-
то зірок — прикмета до того, що варто очіку-
вати посухи в літній період. Якщо зірки схова-
лися — буде дощ. Волога і тепла погода — хліб 
добре вродить. 

17 травня (день Пелагеї Заступниці)
Хрущів багато — буде посуха. Зацвіла ка-

лина — можна сіяти на грядки огірки, гарбуз, 
боби, кукурудзу. З’явилися сережки на квітучих 
кленах — можна висаджувати буряк. Кує зозу-
ля — прикмета до того, що погода буде гарна. 
Частий і сильний дощ — на багатий урожай. 

20 травня (день Івана-бражника або Ку-
пальниця)

Різнокольорові промені на сході сонця — 
значить погода зміниться в гіршу сторону. 
Якщо роса не висихає до полудня — буде него-
да. Вечірня веселка — до ясної погоди, ранкова 
— на дощову. 

24 травня (День Мокія мокрого)
Якщо на Мокія мокро, то і літо мокре буде. 

Якщо туманно і схід багряний, то чекай на гро-
зове літо. Туман на Мокія — до дощового літа. 
Якщо 24 травня дощ, то ще сорок днів будуть 
дощовими. Спекотна і суха погода — до по-
сушливого літа.

25 травня (Епіфанів день)
Ясна ранкова зоря — до спекотного літа. Якщо 

ранок теплий і сонячний, літо буде посушливе. В 
повітрі розноситься аромат акації — до сонячно-
го дня. Чайки далеко від берега не відлітають, на 
воду не сідають — до затяжної негоди. Горобина 
пізно розцвіла — до пізньої і довгої осені. Соло-
вей всю ніч співає — на хорошу погоду.

31 травня (День Федота Вівсяника)
Якщо до 31 травня на дубах листя не повні-

стю розгорнулося, то очікували поганого вро-
жаю ранніх ярих. Пар від землі йде — до дощу. 
Яблуня і горобина пізно розцвіли — до пізньої 
осені. Зозуля довго і без зупинки кує — до на-
стання тепла.

Підготувала Олександра ТУМЕНОК

ІНГРЕДІЄНТИ:
  Вершкове масло — 100 г
  Цукор — 3 столових ложки
  Какао-порошок — 2 столових ложки
  Молоко або вершки (краще верш-

ки) — 3 столових ложки
  Пісочне печиво («До кави», «До чаю»)  

— 200 г
  Волоські горіхи чищені — 80 г
ПРИГОТУВАННЯ
1. Горіхи злегка підсушуємо на сухій сково-

роді та подрібнюємо ножем.
2. Половину печива подрібнюємо на дрібну 

крихту, другу половину — кришимо руками (я 
ріжу ножем на фракції по 5-7 мм).

3. Печиво і горіхи змішуємо в мисці.
4. В окремій каструлі змішуємо цукор і ка-

као, додаємо молоко або вершки та ставимо на 
невеликий вогонь.

5. Постійно помішуючи масу, доводимо її до 
кипіння, знімаємо з вогню й даємо трохи охо-
лонути.

6. Додаємо мас-
ло, порізане куби-
ками, і перемішує-
мо до тих пір, поки 
воно не розчи-
ниться.

7. Сюди ж ча-
стинами додаємо 
печиво з горіхами 
та ретельно вимі-
шуємо.

8. Викладаємо 
масу на фольгу 

або плівку та формуємо ковбаску (з цієї пор-
ції виходить 2 ковбаски довжиною 15-17 см та 
діаметром 4-5 см), загортаємо й залишаємо в 
морозилці. Через 2-3 години десерт готовий.

СМАЧНОГО!!!
Володимир ЩЕРБЮК,
заступник директора

із стратегічного розвитку
та інвестицій
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