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НОВИНИ
ЕНЕРГЕТИКИ

УКРАЇНИ

Шановні колеги!
Нещодавно завершилась перевірка 

НКРЕКП. Хоч в результаті перевірки і не 
виявлено критичних невідповідностей, 
нам є над чим міркувати і що удоскона-
лювати. 

Хочу наголосити, що ми, тобто топ-ме-
неджмент, позиціонуємо АТ «Хмельницьк-
обленерго» як сучасну, гнучку, ефективну 
та прозору компанію. І насправді — вона 
саме така. Тому, давайте продемонстру-
ємо свою ефективність та командну ро-
боту. В найкоротші терміни вирішимо та 
усунемо зауваження фахівців НКРЕКП і, 
що найважливіше, винесемо правильні 
висновки та приймемо запобіжні дії. Я пе-
реконаний, що хоч АТ «Хмельницькобл-
енерго» і є взірцевою компанією на тере-
нах України, вона може стати і стане ще 
кращою!

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

Кабмін продовжив дію чинного
механізму ПСО на ринку електроенергії

Міненерго створить єдиний реєстр споживачів
послуг енергопостачання

Кабінет міністрів України продовжив дію 
чинного механізму покладання спеціальних 
обов’язків (ПСО) на ринку електричної енергії з 
тарифом для побутових споживачів в 1,68 грн/
кВтгод до 1 серпня 2021 р. Відповідна постано-
ва №659 від 29 червня була прийнята урядом.

За інформацією прес-центру Міністер-
ства енергетики, планується впровадження 
нового механізму ПСО, з диференційованими 
цінами для різних категорій споживачів в за-
лежності від обсягів споживання.

29 червня «Енергоатом» та «Укргідроенер-
го» провели аукціони з продажу електричної 
енергії для забезпечення потреб населення на 
липень. Сумарна потужність електричної енер-

гії для населення на липень, запропонованої на 
аукціоні, становить 3772 МВт. 

Як зазначили в ДП «Гарантований по-
купець», компанією вже направлені додаткові 
угоди постачальникам універсальних послуг 
щодо продовження терміну дії двосторонніх 
договорів для забезпечення побутових спожи-
вачів електроенергією.

Раніше, 25 червня, Міністерство енергетики 
України ініціювало продовження терміну дії чин-
ного механізму ПСО на ринку електричної енер-
гії до 1 серпня. Як повідомляли у Міненерго, при-
чиною продовження терміну чинного ПСО є не-
обхідність у проведенні розрахунків моделі щодо 
фінансової стабільності компаній-учасників ПСО.

Міністерством енергетики України сфор-
мовано робочу групу, яка займеться створен-
ням єдиного електронного реєстру споживачів 
електричної енергії, газу, тепла. Про це пові-
домляє сайт міністерства.

Розробка реєстру ведеться з метою реаліза-
ції ініціативи «е-споживач». Робочою групою 
буде здійснено аналіз законодавства у сферах: 
споживання електричної енергії, природно-
го газу, тепла; доходів, нарахування субсидій, 
адресної допомоги; заходів з енергоефектив-
ності, прогнозування споживання; тарифоутво-
рення тощо.

Також серед завдань робочої групи:
— підготовка пропозицій щодо визначення 

категорії «вразливий споживач»;
— врегулювання порядку та механізмів на-

повнення операторами газотранспортної сис-
теми бази даних для виконання процедур ко-
мерційного обліку DataHub ПрАТ «НЕК «Укр-
енерго»;

— аналіз технічних можливостей та розро-
блення сервісу зміни постачальника на Єдино-
му державному веб-порталі електронних по-
слуг «Портал Дія»;

— розроблення проєкту кольорового мар-
кування розміру споживання (позначення від-
повідними кольорами у рахунках за енергопо-
слуги) — (Світлофор споживання) тощо.

Наказом Міненерго затверджено склад Ро-
бочої групи на чолі із заступником Міністра 
енергетики України з питань цифрового роз-
витку, цифрових трансформацій і цифровізації 
Євгеном Владіміровим.

До складу робочої групи увійшли керівни-
ки структурних підрозділів Міністерства енер-
гетики, представники Міністерства розвитку 
громад та територій України, Державної по-
даткової служби України, Міністерства соціаль-
ної політики, ПрАТ «НЕК «Укренерго», НКРЕКП, 
НАК «Нафтогаз України», ТОВ «ГК «Нафтогаз 
України», ТОВ «Оператор ГТС України».
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НАШІ
НОВИНИ

10 ПИТАНЬ
ДО ТОПА

АТ «Хмельницькобленерго»
знову демонструє стрімке зростання прибутку!

Зміни у процедурі приєднання
до електричних мереж

За даними фі-
нансової звітності, 
у першому квар-
талі 2021 року АТ 
«Хмельницькобл-
енерго» досягло 
зростання чистого 
прибутку майже в 
три рази порівня-
но з аналогічним 
періодом минуло-
го року — до 84,03 
млн грн (проти 
29,69 млн грн за 
1 квартал 2020 
року)! При цьому 
чистий дохід Товариства зріс на 32,7% — з 475,9 
млн грн у першому кварталі 2020 року до 631,7 
млн грн у першому кварталі року поточного.

Істотне збільшення прибутку вочевидь є 

результатом зла-
годженої та про-
фесійної діяльно-
сті.

Нагадаємо, за 
підсумками 2020 
року АТ «Хмель-
ницькобленерго» 
отримало 146,038 
млн грн чистого 
прибутку. У порів-
нянні з відповід-
ним показником у 
2019 році (85,711 
млн грн) зростан-
ня склало 70,3%. 

Чистий дохід Товариства в 2020 році склав 
1,731 млрд грн проти 1,383 млрд грн у 2019-му. 
Таким чином, минулоріч чистий дохід від реа-
лізації послуг, товарів і робіт зріс на 25,1%.

1 червня цього року набрала чинності По-
станова НКРЕКП від №717 від 28.04.2021 р. 
«Про затвердження Змін до Кодексу систем 
розподілу». Відтепер послуга зі стандартно-
го приєднання надається на підставі типового 
договору про стандартне приєднання до елек-
тричних мереж системи розподілу, який є пу-
блічним договором приєднання та укладається 
з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивіль-
ного кодексу України за типовою формою. А 
послуга з нестандартного приєднання нада-
ється на підставі типового договору про не-
стандартне приєднання до електричних мереж 
системи розподілу «під ключ» або з проєкту-
ванням лінійної частини приєднання замовни-
ком, який є публічним договором приєднання 
та укладається з урахуванням статей 633, 634, 
641, 642 Цивільного кодексу України за відпо-
відною типовою формою.

Заява про приєднання разом із копіями до-
даних до неї документів подається Замовни-
ком особисто або надсилається поштовим ре-
комендованим відправленням, або може бути 
подана в електронному вигляді на електронну 
адресу ev@hoe.com.ua із застосуванням елект-
ронного цифрового підпису в установленому 
законодавством порядку. У заяві про приєд-
нання зазначаються відомості про:

—  номер запису про право власності та ре-
єстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно;

—  унікальний номер запису замовника (фі-
зичної особи) в Єдиному державному 
демографічному реєстрі (за наявності);

—  реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмов-
ляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника по-
датків та повідомили про це відповідний 

орган і мають відмітку в паспорті (або 
слово «відмова» у разі, якщо паспорт ви-
готовлений у формі картки) — серія та 
номер паспорта) (за наявності);

—  наявність/відсутність статусу платника 
єдиного податку;

—  індивідуальний податковий номер (для 
юридичних осіб);

—  код ЄДРПОУ у випадку подання заяви 
юридичною особою.

До заяви про приєднання додаються такі 
документи:

—  копія паспорта у разі відсутності унікаль-
ного номера запису в Єдиному держав-
ному демографічному реєстрі (для фізич-
них осіб);

—  належним чином оформлений документ, 
що посвідчує право на представництво 
інтересів особи у випадку подання заяви 
представником;

—  копія документа, що підтверджує право 
власності чи користування об’єктом не-
рухомого майна у разі відсутності відо-
мостей у Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно;

—  графічні матеріали із зазначенням місця 
розташування об’єкта (об’єктів) замовни-
ка, земельної ділянки замовника та про-
гнозованої точки приєднання (для об’єк-
тів, що приєднуються до електричних ме-
реж уперше);

—  техніко-економічне обґрунтування (у ви-
значених цим Кодексом випадках, в ін-
ших випадках — за наявності);

—  інформаційна довідка-повідомлення (до-
вільної форми) щодо наявності або від-
сутності намірів брати участь в аукціоні 
з розподілу річної квоти підтримки (для 
суб’єктів господарювання — виробників 
ВДЕ).

Відділ зв’язків із громадськістю

1. Сергій Іванович, зверніть 
увагу на територію ДВЕМ. Піс-
ля проведення утеплення при-
міщень Департаменту варто 
довести справу до кінця — за-
мінити ворота, які виглядають 
жахливо і працюють так само.

Увагу на стан в’їзних воріт 
ДВЕМ звернено. Їх заміна на су-
часні ворота обговорена на на-
раді Дирекції Товариства, підго-
товлено ескізи та кошторис робіт. 
У зв’язку з відсутністю фінансу-
вання замінити їх у 2021 році не 
можливо. Багато об’єктів потре-
бують ремонту або заміни і ця 
робота щорічно ведеться. В пер-
шу чергу ми намагаємося створи-
ти комфортні умови роботи пра-
цівникам, відремонтувати робочі 
і складські приміщення, впрова-
дити енергозберігаючі технології 
тощо. Заміна воріт буде внесена 
в план капітальних ремонтів на 
майбутнє.

2. Як у Товаристві відбуваються тендерні 
процедури, їх відкритість та прозорість? Чи 
усі члени тендерного комітету відповідають 
кваліфікаційним вимогам сьогодення?

Тендерні процедури в Товаристві відбува-
ються відповідно до діючого законодавства 
(Закону України «Про публічні закупівлі» та ін.). 
Відкритість та прозорість забезпечуються сис-
темою «Prozorro», на електронному майданчи-
ку якого проходять торги. Крім того, процес пу-
блічних закупівель перевіряють правоохоронні 
органи, а також функціонує Антимонопольний 
комітет України, який розглядає скарги учас-
ників торгів і реагує на можливі порушення. 
Члени тендерного комітету Товариства, на мій 
погляд, відповідають кваліфікаційним вимогам. 
Я особисто, Голова та секретар Тендерного ко-
мітету АТ «Хмельницькобленерго» проходили 
сертифіковане навчання за програмами для 
спеціалістів у сфері здійснення публічних заку-
півель і здобули необхідні знання для організа-
ції роботи в цьому напрямку.

3. Почему так долго проводятся тендер-
ные закупки?

Тривалість проведення тендерів зумовлена 
багатьма факторами. По-перше, багато часу 
зай має підготовка технічного завдання на заку-
півлю, яке розробляється відповідними служ-
бами та підрозділами Товариства. Потім, відпо-
відно до Закону, відбувається прийом пропо-
зицій на майданчик «Prozorro» і торги. Згодом 
може бути оскарження рішень в Антимоно-
польний комітет України та внесення змін. Тор-
ги можуть взагалі не відбутися з різних причин 
(жоден учасник не заявився, в документації 
учасників виявлено суттєві порушення, учас-
ники не завантажили в систему «Prozorro» не-
обхідні документи тощо) і тоді процедура за-
купівлі оголошується повторно. На кожен етап, 
відповідно до діючого законодавства, відведе-
но свій час — від кількох днів, до місяців, тому 
інколи закупівлі товарів або послуг затягуються 
на тривалий час.

4. Чому Старосинявський ЦЦР робить не-
якісні ремонтні роботи?

Щодо якості ремонтів Старосинявського 
ЦЦР повідомляю: ремонти виконуються госпо-
дарським способом, фаховими спеціалістами і 

тими фінансовими можливостями , які перед-
бачені планом капітальних ремонтів. Іншими 
словами — це бюджетні ремонтні роботи, на 
які, як правило, підрядні будівельні організації 
не погоджуються. Якщо є інформація про не-
доліки в проведених ремонтах — прошу пові-
домити ВКБ Товариства або мене особисто.

5. Де Ви любите відпочивати?
Я люблю відпочивати на водоймах, в лісах та 

горах України.
6. Навіщо двірник на території ДВЕМ що-

денно обробляє асфальт? Чи може це не у 
Вашій компетенції. Але питання господарсь-
кого обслуговування... Людина щоденно 
дихає хімічним засобом уже більше року. 
Це безглуздя. Треба ручки дверей обробля-
ти і вчити персонал мити руки, а не оброб-
ляти асфальт.

Дезінфекція території Товариства в умовах 
карантинних заходів передбачена норматив-
но-правовими актами. З цими документами 
можна ознайомитись в Департаменті цивіль-
ного захисту, пожежної безпеки та екології 
Товариства. Лише миттям дверних ручок і рук 
обійтись неможливо. Для обробки території 
двірник забезпечений захисним костюмом, 
окулярами та респіратором. За умови правиль-
ного використання захисних засобів при робо-
ті з дезінфекційними засобами небезпеки для 
здоров’я людини немає.

7. Сергій Іванович, чому існує велика 
проблема із замовленням автомобілів че-
рез модуль auto.oblenergo.km.ua? Все зро-
блено для спрощення і прозорості процесу 
замовлення транспорту, але результату це 
не дало.

Я вперше отримав скаргу на роботу модулю 
по замовленню транспорту. В Товаристві до-
статньо транспортних засобів, щоб забезпечи-
ти робочі потреби персоналу, а СМІТ постій-
но оптимізує роботу водіїв. Якщо є пропозиції 
щодо покращення роботи модулю — надайте 
їх, будь-ласка, в СМІТ для опрацювання і впро-
вадження.

8. Коли буде закуплена канцелярія? Усі 
резерви вже закінчуються.

Канцелярські приладдя, як і всі інші товари, 
закуповуються по мірі необхідності згідно з 
планом, який розробляється АГВ, погоджуєть-
ся відділом бюджетування ФД та затверджуєть-
ся Генеральним директором або особою, яка 
виконує його обов’язки. Наразі керівництвом 
Товариства ведеться політика нетримання за-
лишків продукції на складах, тому чергова пар-
тія канцелярського приладдя буде закуплена за 
потреби.

9. Чи маєте якесь хобі, яке саме?
Моє хобі — це риболовля та катання на лижах.
10. Який напрямок вам більше до душі: 

забезпечення бізнесу чи питання безпеки?
Мені до душі обидва напрямки, бо во-

ни пов’язані між собою. При прийомі на ро-
боту я взяв на себе зобов’язання зберігати ко-
мерційну таємницю і конфіденційну інформа-
цію, дотримуватись антикорупційного законо-
давства. Кілька років у Товаристві я очолював 
відділ, який займався питаннями безпеки, а на 
посаді директора з питань забезпечення бізне-
су здобутий досвід мені став при нагоді в орга-
нізації роботи підлеглих.

Сергій КОВАЛЬОВ,
директор з питань забезпечення бізнесу

Мені
до душі 
обидва 
напрямки, 
бо вони 
пов’язані 
між собою
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ЗНАЙОМСТВО
ЗБЛИЗЬКА

ЗНАЙОМСТВО
ЗБЛИЗЬКА

ПРО ЕНЕРГЕТИКУ,ПРО ЕНЕРГЕТИКУ,
ДУХОВНІСТЬДУХОВНІСТЬ

І…І…  ВОЛОДІННЯВОЛОДІННЯ
МОЛОТКОММОЛОТКОМ

— Володимире, чим для Вас є енергети-
ка — покликанням, реалізованою мрією чи 
випадковістю?..

— Пригадую, ще змалку, з десяти-одинадця-
ти років, мене зацікавили саме електросисте-
ми. Особливо освітлення. Починалося з бата-
рейок, лампочок…

Взагалі, наш клас, в якому я навчався у Горо-
доцькій ЗОШ №4, був гуманітарного напрямку, 
з поглибленим вивченням французької мови. 
Але я наприкінці навчання помітив, що тести з 
фізики успішно складаю чомусь я один. Схиль-
ність до точних наук таки взяла гору в мені. 

Мої батько-шофер і мама-вихователька 
лише раділи такому захоплення технікою і всі-
ляко підтримували мене. Пам’ятаю, в сьомому 
класі змайстрував підсилювач звуку, зробив 
аудіосистему в хаті і на вулиці. Був дуже ща-
сливим і задоволеним, коли все запрацювало… 
Потім були і «смарт»-хвіртка на дистанційному 
управлінні, і дзвінок на радіохвилях. 

Так самим собою і окреслився для мене мій 
подальший напрямок — електрика. Після шко-
ли вступив до Кам’янець-Подільського аграр-
но-технічного університету на спеціальність 
«Енергетика та електротехнічні системи в агро-
промисловому комплексі». У 2014 році успіш-
но закінчив навчання.

— Після закінчення університету ким себе 
бачили? І як розпочали свій трудовий шлях?

—  Багато хто зі студентів-однокашників 
вчився просто задля отримання диплому — 
«аби був». Я ж твердо вирішив працювати за 
фахом. Знав про РЕМ у рідному Городку, поці-
кавився вакансіями… 

Вважаю, що кожна людина, щоб досягнути 
якоїсь досконалості у фаху, професійно зроста-
ти, має «пройтися» всіма сходинками. Я в 2014 
році прийшов у Городоцький РЕМ на посаду 
контролера. І через рік мене було переведено 
на електромонтера розподільчих мереж. Тут 
ще тісніше ознайомився на практиці з азами 
енергетики — а це роботи в діючих установках, 
на опорі, нарядна система… Тож коли у листо-
паді 2016 року мене призначили інженером з 
охорони праці, я вже знав роботу «не за чутка-
ми», а зсередини. Інженери, які не пройшли цю 
школу, не спробували попрацювати руками, не 
розуміють цього. 

Дуже вдячний директору Городоцького РЕМ 
Віктору Івановичу Слободяну, котрий вирішив 
провести мене всіма цими щаблями. І майстру 
Максиму Володимировичу Шморгалу, своєму 
безпосередньому наставнику. 

З 2018 року за пілотним проєктом я працю-
вав інженером з охорони праці двох районів 
електромереж — Городоцького і Чемеровець-

кого, а з 2020-го — начальником Лісоводської 
дільниці Городоцького РЕМ, потім — головним 
інженером Чемеровецького… 

— Але, знаємо, повернулися назад, у Го-
родок. Чому?

— Так, зараз я — начальник дільниці з балан-
сів у Городоцькому РЕМ, ось щойно склав іспит 
після поновлення знань у навчально-курсовому 
комбінаті Товариства. Справа в тім, що посада 

головного інженера, як на мене, вимагає по-
стійної присутності і ретельного супроводу всіх 
виробничих процесів у районі електромереж. А 
оскільки мешкаю в Городку, то гарантувати цьо-
го всього навіть у сусідньому РЕМ я не міг…

— Розумію. Відповідальна і виважена по-
зиція!.. Володимире, а розкажіть, будь ла-
ска, про себе поза роботою. Який Ви вдома? 

— Живу в приватному будинку, в який 
сім’єю переїхали свого часу з квартири. Тому 
сидіти без діла не виходить. І, якщо чесно, не 
хочеться. 

Машину свою «Деу-Нексія» стараюся само-
тужки ремонтувати, ще й допомагаю батькові з 
його ЗІЛом. Молоток вмію тримати (сміється 
— Авт.). Тому своїми руками змайстрував на 
подвір’ї восьмикутну альтанку за власним про-
єктом. І гойдалку теж. Знаєте, у всьому намага-
юся дотримуватися ладу, і у своїй садибі теж.

А нещодавно придбав фотокамеру Nikon, 
пробую себе у фотосправі на любительському 
рівні. Є вже перші результати, і кажуть, хороші. 

— Це чудово, коли така творча особис
тість працює в енергетиці! Адже творчий 
підхід має бути в будьякій професії, чи не 
так? 

— Саме так!
— Чули, Ви ще й співаєте в церковному 

хорі. Як давно?
— До церкви мене привела мама, коли я був 

у шостому класі. Запросила мене в дитячий хор 
при місцевому храмі святого Онуфрія Укра-
їнської православної церкви. Мені, пригадую, 
дуже сподобалося. І з того часу я почав співати 
— спершу в дитячому хорі.

В 2004 році завдяки настоятелю храму Олек-
сію Добошу, професору Київської 
духовної академії і семінарії, та 
його матушці Марії, котрі щиро 
прагнуть розвивати приход, при 
храмі почали працювати іконо-
писна, фото-, театральна студії. 
Я театральну теж відвідував і за-
кінчив.

Зараз співаю у вечірньому 
хорі та так званому верхньому 
— який виконує святкові літур-
гії. На це, звісно ж, потрібен час, бо ж щотиж-
неві репетиції, виступи… Окрім того, якщо біля 
храму потрібно влаштувати якусь святкову ілю-
мінацію — то неодмінно я роблю. 

— Як же Ви поєднуєте все це в собі, скрізь 
усе встигаєте?! Хоча… це питання радше 
риторичне. Дякую за інтерв’ю! 

Ростислав БАЛЕМА
Фото з особистого архіву

Володимира САВЧУКА

Володимира Савчука, начальника дільниці з балансів 
Городоцького РЕМ, можна сміливо називати енергетиком 

нової генерації — сучасним, компетентним і, попри 
свій зовсім молодий ще вік, уже досить досвідченим. 

Його не хвилюють принади трудової міграції у пошуках 
більших заробітків, адже переконаний, що «уми і руки» 

зараз як ніколи потрібні тут, в Україні. А отже (дозвольте, 
шановний читачу, одразу ж зауважити), вітчизняна 
енергетика таки має майбутнє — завдяки ось таким 

молодим і завзятим, як наш герой. 
Втім, знайомимося ближче… 

76

"Кожна людина,
щоб досягнути якоїсь 
досконалості у фаху, 

професійно зростати, 
має «пройтися»

всіма сходинками"

Володимир САВЧУК:
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"ВЗЯТИ ДРУЖИНУ
І ПІТИ З ДРУЗЯМИ НА ПИВО!"

КАВЕРЗНЕ
ПИТАННЯ

Володимир ЦУЦМАН, 
т.в.о. директора
Деражнянського РЕМ: 
1.  Якщо про ТВЕ, то… це 

наші втрати, втрати 
прибутку, і ми над 
цим працюємо.

2.  Якщо уявити свій 
РЕМ через 10 років, 
то… краса, дерева, 

все вибілено-вифарбувано, є солідні ін-
вестиції в мережі… 

3.  Якщо про своє найбільше досягнення у 
житті, то… створення сім’ї і робота в АТ 
«Хмельницькобленерго».

4.  Якщо про сімейні цінності, то… любов, 
взаємоповага, взєморозуміння, пошук 
компромісів.

5.  Якщо друзі кличуть на пиво, а дружи-
на — додому, то… взяти дружину і піти з 
друзями на пиво! 

6.  Якщо наснилося, що Ви — батько деся-
ти дітей, то… працювати, працювати і ще 
раз працювати! 

7.  Якщо згадати про своє відвідання театру, 
то… давно то було, в Одесі, де колись на-
вчалася дружина.

8.  Якщо оцінити свої кулінарні здібності за 
5-бальною шкалою, то… тверда четвірка.

9.  Якщо про своє найтриваліше запізнення, 
то… навіть не пригадую такого — це не в 
моїх правилах. Стараюся ніколи не запіз-
нюватися.

10. Якщо уявити себе головним тренером 
збірної України з футболу, то… дбав би 
про злагоджену роботу всієї команди і 
плідний контакт з уболівальниками. 

Олег ІВАСИК,
директор
Дунаєвецького РЕМ: 

1. Якщо про ТВЕ, то… є 
чим і є куди рухатися.

2. Якщо уявити свій 
РЕМ через 10 років, 
то… з набагато кра-
щим станом ліній. 

3. Якщо про своє най-
більше досягнення у житті, то… робота з 
колективом, правильний підбір кадрів. 

4.  Якщо про сімейні цінності, то… сім’я — 
насамперед!

5.  Якщо друзі кличуть на пиво, а дружина 
— додому, то… додому! Це точно! 

6.  Якщо наснилося, що Ви — батько десяти 
дітей, то… я буду радий. 

7.  Якщо згадати про своє відвідання театру, 
то… ніколи не був. 

8.  Якщо оцінити свої кулінарні здібності за 
5-бальною шкалою, то… 3 бали.

9.  Якщо про своє найтриваліше запізнення, 
то… серйозних запізнень у мене не тра-
плялося. 

10.  Якщо уявити себе головним тренером 
збірної України з футболу, то… передусім 
потрібно змінити підхід гравців до сво-
го рівня професіоналізму і попрацювати 
над командним менталітетом. 

Олег ЧЕРНИШ,
директор

Старосинявського 
РЕМ:

1.  Якщо про ТВЕ, то… 
складний процес, 
який потребує пра-
вильних рішень — 
аби їх зменшити. 

2.  Якщо уявити свій 
РЕМ через 10 років, то… «Нью-Йорк»! 

3.  Якщо про своє найбільше досягнення у 
житті, то… сім’я, друзі, колектив. 

4.  Якщо про сімейні цінності, то… добро, 
благополуччя, позитивні емоції.

5.  Якщо друзі кличуть на пиво, а дружина 
— додому, то… друзі — це сила! 

6.  Якщо наснилося, що Ви — батько десяти 
дітей, то… потрібно працювати (на всяк 
випадок). 

7.  Якщо згадати про своє відвідання театру, 
то… це було у Вінниці, незабутньо! 

8.  Якщо оцінити свої кулінарні здібності за 
5-бальною шкалою, то… четвірка, для 
чоловічої компанії годиться. 

9.  Якщо про своє найтриваліше запізнення, 
то… не пригадую, не люблю запізнюва-
тися.

10.  Якщо уявити себе головним тренером 
збірної України з футболу, то… потрібно 
ще тренуватися, працювати над собою 
— і команді, і тренеру. 

Олег ГЛАДУН,
директор

Полонського РЕМ:
1.  Якщо про ТВЕ, то… 

потрібно вкладати 
в мережі, аби при-
вести їх до ладу. А 
ще — дотримува-
тися графіків чист-
ки трас і планів ка-
пітальних ремонтів. 

2. Якщо уявити свій РЕМ через 10 років, то… 
хочу побачити підстанцію 110/35/10 кВ 
«Полонне», АСКОЕ по всьому району, бага-
то чого іншого. Сподіваюся, так і станеться. 

3.  Якщо про своє найбільше досягнення у 
житті, то… думаю, воно ще попереду.

4.  Якщо про сімейні цінності, то… сім’я — 
передусім. Після своєї країни. 

5.  Якщо друзі кличуть на пиво, а дружина 
— додому, то… піду з дружиною на пиво. 

6.  Якщо наснилося, що Ви — батько десяти 
дітей, то… тільки радий. Прокинуся з по-
смішкою! 

7.  Якщо згадати про своє відвідання театру, 
то… сподобалося. Це було у Рівному.

8.  Якщо оцінити свої кулінарні здібності за 
5-бальною шкалою, то… 5.

9.  Якщо про своє найтриваліше запізнення, 
то… найтриваліше було — 15 хвилин. А вза-
галі, не поважаю людей, які запізнюються. 

10.  Якщо уявити себе головним тренером 
збірної України з футболу, то… мені не 
вистачає нервів на це. Я їх поприбивав 
би, або в мене грали б добре! 

У процесі будь-якої реєстрації нового об-
лікового запису нам рекомендують обирати 
складний пароль. Але як правильно обрати па-
роль? На що звернути увагу? Давайте спробує-
мо розібратись. З точки зору математики. Який 
пароль найлегше буде підібрати зловмиснику? 
Який найлегше запам’ятати користувачу?

Для того, аби вирахувати потенційний час 
підбору вашого паролю, можна скористатися 
так званою формулою Андерсона:

𝑻𝑻 ≤ 𝑨𝑨𝑳𝑳
𝑽𝑽

𝑷𝑷 ≤ 𝑮𝑮 ∗ 𝑻𝑻
𝑨𝑨𝑳𝑳

 

 

 

де Т — шуканий час, А — потужність 
алфавіту (та сама кількість символів, з 
яких може складатися пароль, а саме — 
букви, цифри, спецсимволи тощо), L — 
довжина пароля, V — швидкість перебо-
ру паролів (штук за одиницю часу).

Як бачимо, чим довший пароль і з чим біль-
шої кількості символів він складається, тим дов-
ше зловмисник буде підбирати його. При цьому 
на швидкість підбору більшою мірою впливає 
швидкодія його комп’ютера, тобто кількість па-
ролів, яку він зможе перевірити за одиницю часу.

Давайте згадаємо шкільний курс математики, 
а саме степеневі функції. Їх графік зростає швид-
ше при збільшенні показника степеня, ніж при 
збільшенні основи степеня. Тобто, з точки зору 
зловмисника, збільшення довжини паролю на-
багато гірше за збільшення потужності алфавіту. 
Якщо перекласти на «людську мову» — не по-
трібно вносити в паролі спецсимволи, достат-
ньо збільшити довжину паролю.

Проте не радійте завчасно. Тепер ми вже 
будемо відштовхуватися від ваших складних 
паролів. Наведу ще одну формулу:

𝑻𝑻 ≤ 𝑨𝑨𝑳𝑳
𝑽𝑽

𝑷𝑷 ≤ 𝑮𝑮 ∗ 𝑻𝑻
𝑨𝑨𝑳𝑳

 

 

 

де P — ймовірність підбору паролю за 
певний час, G — кількість спроб підбору 
паролю за одиницю часу, T — число оди-
ниць часу, AL — кількість можливих варі-
антів паролю.

За рахунок введення поняття ймовірності 
ми дійдемо такого висновку: використання на-
віть досить довгих паролів (наприклад, «каран-
тин» — 8 символів) не може убезпечити вас від 
зламу. Наведений вище пароль довжиною у 8 
символів є слабким, оскільки наразі він присут-
ній у всіх словниках, за якими перевіряються 
паролі перед перебором всіх символів. Саме 
тому автоматично згенеровані паролі містять 
спецсимволи — ймовірність випадіння такої 
комбінації, яка є в якомусь зі словників, швид-
ко наближається до нуля.

Отже, ми визначили, що найскладнішими 
для зламу є довгі паролі. Проте, довгі паролі 
складно запам’ятовуються. Згадайте, для при-
кладу, відомий з 2010 року вулкан Ейяф’ятла-
йокютль — чим не чудовий пароль? От тільки 
спробуйте його вимовити, не те що набрати 
на клавіатурі без помилок. Для вирішення цієї 
проблеми рекомендуємо використовувати па-
рольні фрази. Наприклад, поєднання в одному 
паролі двох-трьох непов’язаних слів: «зеле-
ний монітор катана» чи «dog paper submarine» 
тощо. Такий пароль і легко запам’ятати, і він 
досить довгий, та й не підбереться з викорис-
танням методів соціальної інженерії (збирання 
інформації про вас у соціальних мережах, як-
от імена домашніх улюбленців, номерів теле-
фону, дат народження, дівочого прізвища ма-
тері тощо).

Олександр КАБАЧИНСЬКИЙ,
начальник відділу

системного адміністрування
та інформаційної безпеки

ЯКИЙ ПАРОЛЬ ОБРАТИ —
довгий чи складний?

HIGH
TECHNOLOGY

Скільки часу потрібно
для зламу вашого паролю?

кількість
символів

містить
тільки
цифри

малі
літери

великі
і малі
літери

цифри,
великі і малі

літери

цифри,
великі і малі

літери, 
символи

4 Миттєво Миттєво Миттєво Миттєво Миттєво
5 Миттєво Миттєво Миттєво Миттєво Миттєво
6 Миттєво Миттєво Миттєво 1 сек 5 сек
7 Миттєво Миттєво 25 сек 1 хвилина 6 хвилин
8 Миттєво 5 сек 22 хвилини 1 година 8 годин
9 Миттєво 2 хвилини 19 годин 3 дні 3 тижні

10 Миттєво 58 хвилин 1 місяць 7 місяців 5 років
11 2 сек 1 день 5 років 41 рік 400 років
12 25 сек 3 тижні 300 років 2 тис років 34 тис років
13 4 хвилини 1 рік 16 тис років 100 тис років 2 млн років
14 41 хвилина 51 рік 800 тис років 9 млн років 200 млн років
15 6 годин 1 тис років 43 млн років 600 млн років 15 млрд років
16 2 дні 34 тис років 2 млрд років 37 млрд років 1 трлн років
17 4 тижні 800 тис років 100 млрд років 2 трлн років 93 трлн років
18 9 місяців 23 млн років 6 трлн років 100 трлн років 7 квадрильйонів



«Енергія», №3 (282)«Енергія», №3 (282)10

ВІТАЄМО 
ЮВІЛЯРІВ
ТРАВНЯ,
ЧЕРВНЯ!

ВІТАЄМО 
ЮВІЛЯРІВ
ТРАВНЯ,
ЧЕРВНЯ!

11

1 травня
Кацович Микола Миколайович

Меджибізький ЦЦР
Електромонтер з ремонту

та обслуговування електроустаткування
Грабарчук Борис Васильович

Красилівський РЕМ
Водій автотранспортних засобів

3 травня
Музика Михайло Володимирович

Шепетівський РЕМ
Майстер з ремонту транспорту 

Чорний Володимир Володимирович
Департамент ВЕМ

Майстер виробничої служби 
Бондарук Сергій Георгійович

Ізяславський РЕМ
Диспетчер району мереж 

4 травня
Везденецький Сергій Васильович

Дирекція технічна
Директор департаменту

розподільчих мереж
Пелюх Володимир Володимирович

Городоцький РЕМ
Електромонтер з експлуатації

розподільних мереж 
Арутюнян Роберт Оганесович

Департамент ВЕМ
Інженер служби підстанцій

5 травня
Буртовий Микола Володимирович

Дунаєвецький РЕМ
Електромонтер з експлуатації

розподільних мереж 
Тищук Віктор Володимирович

Дирекція з інформаційних технологій
Провідний інженер

Горгулько Володимир Володимирович
Кам’янець-Подільський РЕМ

Електромонтер з експлуатації
розподільних мереж 

Тимчук Ігор Анатолійович
Кам’янець-Подільський РЕМ

Електромонтер з експлуатації
розподільних мереж 

6 травня
Шалай Юрій Миколайович

Полонський РЕМ
Електромонтер з експлуатації 

електролічильників 
Семенюк Юрій Вікторович

Славутський РЕМ
Електромонтер оперативно-виїзної бригади 

7 травня
 Демчишин Юрій Вікторович

Департамент ВЕМ
Черговий електромонтер

з обслуговування підстанції
Пікуленко Руслан Володимирович

Хмельницький РЕМ
Електромонтер з експлуатації

розподільних мереж 

Сторожук Роман Петрович
Волочиський РЕМ

Контролер енергонагляду 

8 травня
Бондаренко Оксана Григорівна

Дирекція технічна
Інженерка

9 травня
Мартинюк Юрій Станіславович

Красилівський РЕМ
Водій автотранспортних засобів 

10 травня
Базилевич Олександр Євгенійович

Хмельницький МРЕМ
Машиніст бурильно-кранової

самохідної машини
Новак Юрій Володимирович

Ізяславський РЕМ
Водій автотранспортних засобів 

12 травня
Урядник Віктор Володимирович

Хмельницький МРЕМ
Електромонтер з експлуатації 

електролічильників 
Коркулов Валентин Володимирович

Хмельницький МРЕМ
Інженер-інспектор

Коркулов Валентин Володимирович
Хмельницький МРЕМ

Інженер-інспектор

13 травня
Чепелюк Микола Васильович

Кам’янець-Подільський РЕМ
Майстер виробничої дільниці 

Гаврилюк Віталій Іванович
Департамент ВЕМ

Електромонтер з випробувань
та вимірювань

Перун Світлана Іванівна
Старокостянтинівський РЕМ

Електромонтерка з випробувань
та вимірювань 

Вужицький Анатолій Вікторович
Дунаєвецький РЕМ

Начальник дільниці 
14 травня
Овчарук Віталій Васильович

Дунаєвецький РЕМ
Водій автотранспортних засобів 

15 травня
Мирончук Наталія Трохимівна

Славутський РЕМ
Контролерка енергонагляду

Михайлюк Олександр Олександрович
Хмельницький МРЕМ

Диспетчер району мереж 

16 травня
Даньков Дмитро Дмитрович

Кам’янець-Подільський РЕМ
Електромонтер з експлуатації 

електролічильників 

Даньков Дмитро Дмитрович
Кам’янець-Подільський РЕМ

Електромонтер з експлуатації 
електролічильників 

17 травня
Грабовський Павло Леонідович

Славутський РЕМ
Електромонтер

19 травня
Мосіюк Микола Олексійович

Славутський РЕМ
Електромонтер з експлуатації

розподільних мереж
Купратий Андрій Миколайович

Дирекція з питань забезпечення бізнесу
Водій автотранспортних засобів 

20 травня
Шиндеровська Лариса Іванівна

Летичівський РЕМ
Прибиральниця виробничих приміщень

Клімчук Василь Іванович
Білогірський РЕМ

Електромонтер оперативно-виїзної бригади 

21 травня
Казанцев Микола Миколайович

Кам’янець-Подільський МРЕМ
Електромонтер з експлуатації розподільних 

мереж
Бондар Іван Володимирович

Білогірський РЕМ
Водій автотранспортних засобів

Клімчук Анжеліка Вячеславівна
Ізяславський РЕМ

Прибиральниця виробничих приміщень
Горбачов Ігор Павлович

Старокостянтинівський РЕМ
Електромонтер оперативно-виїзної бригади 

22 травня
Сікорська Людмила Антонівна

Волочиський РЕМ
Контролерка енергонагляду 

23 травня
Михайлиця Іван Петрович

Новоушицький РЕМ
Директор

Крук Лариса Вікторівна
НЛК СП «Яблуневий сад»

Шеф-кухарка
Бабій Ольга Іванівна

Дунаєвецький РЕМ
Контролерка енергонагляду 

24 травня
Смульський Василь Олексійович

Деражнянський РЕМ
Водій автотранспортних засобів

Кобець Володимир Андрійович
Департамент ВЕМ

Черговий електромонтер
з обслуговування підстанції 

Захаров Володимир Вініамінович
Чемеровецький РЕМ

Інженер
Заїка Микола Іванович

Ізяславський РЕМ
Водій автотранспортних засобів 

25 травня
Гринчук Петро Ростиславович

Департамент ВЕМ
Черговий електромонтер

з обслуговування підстанції 

26 травня
Фурман Анатолій Васильович

Шепетівський РЕМ
Електромонтер оперативно-виїзної бригади 

Самчук Юрій Кузьмич
Департамент ВЕМ

Начальник групи знижувальних підстанцій
Рибак Валентина Григорівна

Старосинявський ЦЦР
Сторожиня

Буга Олександр Миколайович
Кам’янець-Подільський РЕМ

Водій автотранспортних засобів (ОВБ)

28 травня
Головко Володимир Панасович

Департамент ВЕМ
Майстер виробничої служби

Лозбенкова Тетяна Петрівна
Старосинявський РЕМ

Бухгалтерка 

30 травня
Мазурик Богдана Володимирівна

Славутський РЕМ
Бухгалтер

31 травня
Явна Вікторія Сергіївна

Дирекція з питань забезпечення бізнесу
Інженерка

Ціпа Лілія Леонідівна
Кам’янець-Подільський РЕМ

Інженерка

1 червня
Лапчинський Федір Іванович

Департамент ВЕМ
Черговий електромонтер

з обслуговування підстанції
Білоус Олександр Анатолійович

Дирекція технічна
Начальник служби

2 червня
Войціцький Анатолій Іванович

Кам’янець-Подільський РЕМ
Контролер енергонагляду

3 червня
Машук Василь Петрович

Славутський РЕМ
Машиніст крана автомобільного

4 червня
Жовнір Петро Васильович

Дунаєвецький РЕМ
Електромонтер з експлуатації

розподільних мереж 
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5 червня
Караульний Сергій Вікторович

Департамент ВЕМ
Черговий електромонтер

з обслуговування підстанції 
Малаціон Сергій Андрійович

Полонський РЕМ
Електромонтер оперативно-виїзної бригади 

7 червня
Коровіцький Віктор Іванович

Віньковецький РЕМ
Електромонтер з експлуатації

розподільних мереж 
Радецький Олександр Володимирович

Дунаєвецький РЕМ
Машиніст бурильно-кранової

самохідної машини

8 червня
Стаєнний Микола Васильович

Старокостянтинівський РЕМ
Машиніст екскаватора 

Бут Віктор Миколайович
Волочиський РЕМ

Диспетчер району мереж 

10 червня
Фурман Ірина Володимирівна

Дирекція технічна
Інженерка

12 червня
Соколовська Алентіна Дмитрівна

Хмельницький МРЕМ
Контролерка енергонагляду 

Яремчук Василь Миколайович
Ізяславський РЕМ

Диспетчер району мереж 
Бондарець Тетяна Вікторівна

Красилівський РЕМ
Прибиральниця службових приміщень

Мельник Валерій Валерійович
Департамент цивільного захисту,

пожежної безпеки та екології
Начальник відділу

13 червня
Сторожук Віталій Володимирович

Славутський РЕМ
Контролер енергонагляду

15 червня
Харламов Владислав Миколайович

Департамент ВЕМ
Інженер служби підстанцій

16 червня
Чорногод Наталія Петрівна

Дирекція з управління персоналом
та юридичних питань

Оператор копіювальних
та розмножувальних машин

17 червня
Овчарук Вікторія Юріївна

Дирекція технічна
Інженерка

Яржемський Роман Олександрович
Волочиський РЕМ

Електромонтер з експлуатації
розподільних мереж 

21 червня
Радіонов Володимир Миколайович

Дунаєвецький РЕМ
Майстер виробничої дільниці

Рудницька Ольга Миколаївна
Дирекція технічна

Інженерка

23 червня
Добринчук Олександр Михайлович

Славутський РЕМ
Електромонтер оперативно-виїзної бригади

24 червня
Самородній Валерій Павлович

Білогірський РЕМ
Електромонтер з експлуатації

розподільних мереж 
Калинюк Василь Володимирович

Дирекція з питань забезпечення бізнесу
Водій автотранспортних засобів 

Штогрин Віталій Вікторович
НЛК СП «Яблуневий сад»
Помічник юрисконсульта

Мальчик Микола Миколайович
Департамент ВЕМ

Заступник директора департаменту

25 червня
Брославець Євген Юрійович

Кам’янець-Подільський РЕМ
Майстер виробничої дільниці 

26 червня
Ліпатов Валерій Володимирович

Кам’янець-Подільський МРЕМ
Водій автотранспортних засобів 

Лось Валерій Павлович
Деражнянський РЕМ

Машиніст автоямобура
Салюк Володимир Миколайович

Хмельницький МРЕМ
Електромонтер

оперативно-виїзної бригади 

29 червня
Зюбрій Володимир Михайлович

Департамент ВЕМ
Інженер

Монастирська-Солярик
Валентина В’ячеславівна

Департамент ВЕМ
Прибиральниця виробничих приміщень

30 червня
Ковальський Петро Олександрович

Кам’янець-Подільський РЕМ
Майстер виробничої дільниці 

Мудь Олексій Вікторович
Волочиський РЕМ
Електромонтер

оперативно-виїзної бригади 

У сімох кілометрах на південь від Городка 
просторо розкинувся на схилах Смотрича ста-
родавній Купин. Неподалік від нього сучасні 
археологи знайшли багато кам’яних знарядь 
праці, а на лівому березі Смотрича виявили 
сліди поселення Черняхівської культури. Пи-
семні витоки історії села сягають ХV століття. У 
1407 році литовський князь Ягайло віддав Ку-
пин чи то Богуславу, чи то Ярангу… 

Наче граючись, природа подарувала купин-
чанам «заморський» для цих країв водоспад. 
А під ним напіввідкрила для допитливого ока 
свою таємницю — рідкісні геологічні відшару-

вання твердих вапняків та аргілітів пізнього де-
вону палеозойської ери, що закінчився близь-
ко 358 млн років тому! До речі, в Україні від-
шарування девону, що виходять на поверхню, 
відомі тільки на півдні Донбасу і в нас на Горо-
доччині. Купинський водоспад, що його селя-
ни величають «Шумом», належить до рідкісної 
форми рельєфу Поділля. 

А онде за долиною бов-
ваніє водяний млин, — ма-
буть, найстаріший не лише 
на теренах Поділля, а й в 
усій Україні. Його споруд-
ження датоване 1455 ро-
ком. Цю дату навіть зазна-
чено на фасаді млина. Але й 
подейкують, що насправді 
серединою XV століття да-
товано лише зведення на 
цьому місці його найпер-
шого попередника. Місце 
тут для водяного млина чу-
дове: є природній перепад 
рівня Смотрича (недарма ж поряд водоспад). 
І цілком вірогідно, що протягом століть госпо-
дарський об’єкт неодноразово перебудовува-
ли, тож від того, найпершого, нині навіть фун-
даменту не лишилося… 

Так чи інак, остання істотна реконструкція 
Купинського водяного млина проходила ще на 
рубежі XIX-XX століть. Тоді ж встановили новіт-
нє швейцарське обладнання, виготовлене фаб-
рикою Даверіо в Цюріху. Це дозволяло отри-
мувати борошно понад 15 видів, а також біль-
ше двадцяти видів різноманітних круп. Окрім 
того, турбіна приводила в рух токарний, фре-
зерний, розточувальний, свердлильний вер-
стати, а також динамо-машину. Завдяки цьому 
Купин ще за часів Російської імперії сяяв елект-
ричними вогнями.

Машини успішно пропрацювали ціле століт-
тя — до 2005 року. Млин зупинили лише з тієї 
причини, що зламалася водяна турбіна. Нара-
зі історичний млин фактично в занепаді. Але в 
одному з його корпусів облаштовано міні-ГЕС, 
що дає цьому унікальному об’єкту хоч якусь 
надію бути збереженим. 

Сподіваємося, зважаючи на цей природний 
та археологічний потенціал, славне туристичне 
майбутнє у Купина — ще попереду!

Підготував Ростислав БАЛЕМА
Фото Олександра ШВЕЦЯ

СПРАВЖНІ ДИВАСПРАВЖНІ ДИВА
СТАРОДАВНЬОГОСТАРОДАВНЬОГО
КУПИНАКУПИНА
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НАРОДНІ
ПРИКМЕТИ

РЕЦЕПТИ

«Для чого дійсно потрібна сміливість, так це для щирості» 

Майкл Джексон

КАМАМБЕР, ЗАПЕЧЕНИЙ НА ГРИЛІ

НА ПРОКЛА ВСЕ ВІД РОСИ НАМОКЛО

Знайдіть 10 відмінностей:

1 липня. Іпата
Якщо на Іпата на ріг місяця можна повіси-
ти цеберку, — два тижні буде суха погода, 
якщо цеберка падає, — на дощ.

3 липня. Мефодія
Якщо на Мефодія йде дощ, то він може йти 
з перервами сорок днів.

7 липня. Купайло, Івана Купала
Коли 7 липня гроза, то горіхи будуть пусті і 
буде їх мало, а якщо погода хороша, — на 
них буде врожай.
Як на Івана Купайла дощ, то буде багато 
горіхів-мокляків.
Купальська ніч зоряна — вродять гриби.
Велика роса на Івана — буде врожай огір-
ків та горіхів.

10 липня. Сіногній, Самсона
Якщо йтиме дощ, то буде негода сім тиж-
нів — аж до бабиного літа.

11 липня
Якщо зозуля перестала кувати, — зима 
прийде рано.
Вечірній ліс тепліший за поле — на дощ.

12 липня. Петра і Павла
Як іде на Петра дощ, то буде гнити картопля.
Якщо на Петра один дощ — врожай непо-
ганий, два — добрий, а три — багатий.
Як на Петрів день спека, то на Різдво мороз.

Коли на Петра сльота, то буде в літі багато 
болота.

15 липня. Фотія
Якщо з’явилися жовті листочки на деревах, 
— на ранню осінь і зиму.

18 липня. Кирила
Якщо місяць яскравий, то на щедрий вро-
жай.

20 липня. Фросини
Переважно дощовий день, який започат-
ковує негоду.

21 липня. Прокопа
Якщо цей день дощовий, то хліб у копах 
може прорости.
У цей день наші пращури робили перші 
зажинки. Якщо чорниці у лісі достиглі, — 
то достигло і жито, багатий буде врожай.

25 липня. Прокла
На Прокла — великі роси. На Прокла все 
від роси намокло. Ця роса корисна для лі-
кування зурочень, пристріту.
На Прокла сильні вранішні роси — на хо-
рошу погоду.
На Прокла над лісом туман — на дощ.
Немає нічної роси на Прокла — до негоди.

Підготувала
Олександра ТУМЕНОК

Шановні читачі «ЕНЕРГІЇ»! Хочу запропону-
вати Вам рецепт простої і, водночас, оригіналь-
ної страви, яка ідеально підходить до легких 
овочевих салатів та пляшки вина в літню спеку, 
— сир камамбер, запечений на грилі.

Спершу — що ж 
таке камамбер. Це 
французький м’який 
сир з білою пліс-
нявою, назва якого 
походить від назви 
однойменного села, 
розташованого в 
Нормандії. 

Приготування цієї 
страви не вимагає 
значних зусиль. Бе-
ремо сир, зверху ро-
бимо декілька легких 

повздовжніх надрізів, рясно змащуємо медом, 
додаємо гілочку свіжого розмарину та за сма-
ком 1-2 бутони сушеної гвоздики, яка додасть 
особливого аромату. 

Якщо у Вас є відкритий гриль, то ставимо 
сир на гриль і запікаємо до появи темних сму-
жок. Але найпростіше готувати його вдома, у 
звичайні електричній духовці, яку необхідно 
попередньо прогріти до 180°С. Камамбер ви-
кладаємо на пергаментний папір та запікаємо 
приблизно 15 хв. Важливо слідкувати за про-
цесом запікання, щоб скоринка сиру не розта-
нула і він не «потік».

Попередньо також готуємо сухарі — тонень-
ко нарізаємо багет, змащуємо оливковою олі-
єю, посипаємо спеціями, солимо за смаком і 
підсушуємо в духовці. Чудовим доповненням 
до приготованого камамберу будуть карамелі-
зовані грецькі горіхи, паста із журавлини, свіжі 
овочі, фрукти або ж ягоди.

Готовий сир потрібно їсти гарячим, одразу 
після запікання — умочуємо наші сухарики в 
сир і отримуємо задоволення. 

СМАЧНОГО!
Олександр ШВЕЦЬ,

інженер відділу зв’язків із громадськістю
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