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Від імені колективу енергопостачальної компанії «Хмельницькобленерго» 

прийміть найщиріші вітання з професійним святом — Днем енергетика!
Введення в експлуатацію нових енергетичних потужностей, реконструкція 

та модернізація електромереж, впровадження енергозберігаючих технологій 
водночас із забезпеченням енергобезпеки регіону і високої якості послуг пе-
реконливо свідчать про розвиток та вдосконалення енергетичної галузі. 

На енергетиків області покладено високу відповідальність за надійне та 
безперебійне постачання електричної енергії, з чим вони успішно справля-
ються. Від нашого професійного виконання своїх обов’язків та сумління зале-
жить стабільна робота економіки та якість життя наших громадян.

Бажаю всім енергетикам та споживачам електроенергії, ветеранам галузі та 
колегам-енергетикам міцного здоров’я, щастя, миру та злагоди, світла й тепла, 
добробуту у Ваших родинах. 

Нехай професійна майстерність, плідна праця і творчі задуми приносять 
Вам нові значні здобутки та процвітання енергетичної галузі на благо України 
і могутності нашої незалежної держави!

З найкращими побажаннями,   Олег КОЗАЧУК, 
в.о. генерального директора

ПАТ «Хмельницькобленерго». 

Дорогі 
ветерани енергетики, 
колеги, 
    працівники 
       енергослужб 
    та споживачі 
       електроенергії! 

Виступом народного аматорського хору ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» — «Енергетик» розпочиналися у Хмель-
ницькій обласній філармонії урочистості з нагоди професій-
ного свята — Дня енергетика. На них прибули перші керів-
ники,  делегації від усіх дирекцій, служб та районів електро-
мереж ПАТ «Хмельницькобленерго». 

З вітальним словом виступив перед колегами в.о. гене-
рального директора ПАТ «Хмельницькобленерго» Олег Коза-
чук. Він стисло проаналізував діяльність Компанії у році, що 
минає, зауважив на здобутках та найближчих перспективах. 

Щиро, тепло привітали енергетиків Хмельниччини в.о. 
першого заступника голови Хмельницької облдержадмі-
ністрації Олег Гуменний, заступник керівника виконавчого 
апарату Хмельницької обласної ради Тетяна Зеленко, за-
ступник Хмельницького міського голови Анатолій Несте-
рук, голова Хмельницької обласної профспілки працівників 
енергетики та електротехнічної промисловості Людмила 
Вільчинська. Вони наголосили на неоціненному значенні 
праці енергетиків для повноцінної життєдіяльності нашої 
держави. 

За сумлінну працю, високі виробничі досягнення, вагомий 
особистий внесок у розвиток електроенергетичної галузі 
Хмельниччини та з нагоди професійного свята найсумлінні-
ші працівники ПАТ «Хмельницькобленерго» отримали з рук 
очільника ПАТ «Хмельницькобленерго» Олега Козачука та по-
важних гостей почесні відзнаки, грамоти й цінні дарунки. 

По закінченні урочистої частини відбувся святковий кон-
церт. Своє мистецтво енергетикам дарували чоловічий квін-
тет Національного заслуженого академічного народного хо-
ру України імені Г.Г. Верьовки,  заслужена артистка України 
Фатіма Чергіндзія, чоловічий квінтет «Мікст» та академічний 
симфонічний оркестр Хмельницької обласної філармонії.  

Ростислав БАлемА.
Фото миколи ПереП’яТенКА.

Пораділи усПіхам, вшанували найдостойніших  
Святковий репортаж
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Щороку 22 грудня, в день зимово-
го сонцестояння, в Україні святкує-
ться День енергетика. Символічно, 
що свято збігається з найкоротшим 
днем і найдовшою ніччю в році, ко-
ли робота енергетиків найбільш по-
мітна.

Переоцінити значення енергети-
ки для повноцінної життєдіяльності 
нашої держави важко. Від нас усіх, 
від організованої, чіткої роботи кож-
ного учасника енергетичного про-
цесу, залежить надійне забезпечення 
електричною енергією споживачів, а 
значить — розвиток економіки та по-
вноцінне життя українського суспіль-
ства. Саме тому ми, працівники Теофі-
польського РЕМ, самовіддано вико-
нуємо своє основне завдання: забез-
печення надійного та безперебійно-
го електропостачання споживачам 
нашого району. Для цього упродовж 
2016 року виконано значний обсяг 
робіт. На ПЛ-10 кВ було відремонто-
вано 46,5 км ПЛ; замінено 61 дефек-
тну опору та 137 ізоляторів; розчи-
щено 58,9 км траси; відремонтовано 
або замінено 7 роз’єднувачів. На ПЛ-
0,4 кВ цьогоріч відремонтовано 13 км 
ПЛ та замінено 4,2 км проводу; замі-
нено 90 дефектних опор та 478 ізо-

ляторів; розчищено 97,2 км траси ПЛ. 
Чималий обсяг робіт було проведено 
й на ТП-10/0,4 кВ: відремонтовано 17 
ТП-10/0,4 кВ; відремонтовано або за-
мінено 16 роз’єднувачів; замінено 2 
і відремонтовано 6 силових транс-
форматорів.

Серед 22-ох районів електроме-
реж Теофіпольський РЕМ за рейтин-
говими показниками стабільно утри-
мує лідерські позиції. Такі високі до-
сягнення — це результат щоденної 
напруженої праці всього трудового 
коллективу, його високого професі-
оналізму та відданості кожного пра-
цівника своїй справі. Хотілося б від-
значити кращих працівників РЕМ, 
серед яких: в.о. заступника дирек-
тора Куц В.П., начальники дільниць 
Гандзюк Ю.В. і Бурлак В.М., юрискон-
сульт Ковальчук О.В., електромонте-
ри Шарук Є.А., Герега А.П. та Пирожок 
В.М., економіст Гуль С.А., машиністи 
автовишки Шалай В.С. і Гонюк В.В., 
диспетчер Сапун О.А.

Люди, які присвятили себе енер-
гетиці, — стійкі характером, мужні і 
віддані обраній професії. Так, Укра-
їна зараз переживає непростий пе-
ріод, триває війна, гинуть справжні 
патріоти, найкращі сини Вітчизни. Не 

просте становище і в енергетичній 
галузі, зокрема, підвищення вартості 
електроенергії. Однак переконаний, 
що працівники Теофіпольського РЕМ 
і надалі будуть гідно долати виклики 
часу, забезпечать надійне та безпе-
ребійне постачання електроенергії 
споживачам.

Шановні колеги, працівники ПАТ 
«Хмельницькобленерго», колектив 
Теофіпольського РЕМ щиро вітає Вас 
із професійним святом — Днем енер-
гетика та прийдешніми Новорічними 
святами! Бажаємо вам нових творчих 
злетів і здобутків. Зичимо великого 
людського щастя, добра і достатку Вам 
і вашим родинам! Від щирого серця 
бажаємо невичерпної енергії у вирі-
шенні життєвих і виробничих завдань, 
подальшого зростання, нових досяг-
нень, гармонійного поєднання здо-
бутків ветеранів-енергетиків з енер-
гією молодого покоління! Хай завжди 
Вам світить родинний теплий вогник 
— вічне джерело добробуту й любові! 

Нехай мудрість та наснага енерге-
тиків і в подальшому примножує мо-
гутність нашої незалежної держави, 
ім’я якій — Україна!

Василь БОРБОЛЮК,
директор Теофіпольського РЕМ.

Каліновський Микола Миколайович працює на посаді чергового 
диспетчера оперативно-диспетчерської групи Новоушицького РЕМ. 
Він володіє обширним обсягом знань за цією спеціальністю і завжди 
в курсі останніх подій у своїй галузі. Як справжній диспетчер, має від-
мінні навички ділових переговорів. 

Микола Миколайович зарекомендував себе як відповідальний 
співробітник, націлений на хороший результат, завжди готовий до 
швидкого прийняття новаційних рішень. Якщо треба (а ситуації в 
 енергетиці виникають різні) — працюватиме будь-яких умовах, у тім 
числі й у неробочий час.

М.М. Каліновський завжди пунктуальний, делікатний у спілкуван-
ні з підлеглими і колегами, доброзичливий і стриманий, завжди ста-
рається мирно вийти із конфлікту. Із задоволенням бере участь у гро-
мадському житті колективу.

Вітаємо вас, шановний колего, з професійним святом — Днем 
енергетика! Подальших вам успіхів у роботі та великого людського 
щастя!

Колектив Новоушицького РЕМ.

СПрАВЖнІЙ ДИСПеТЧерПЕРШІСТЬ — РЕЗУЛЬТАТ ВСЬОГО КОЛЕКТИВУ  
З чим йдемо у рІк новий? добре Слово про колегу

Напередодні професійного свята Дня енергетика енер-
гопостачальна компанія «Хмельницькобленерго» тради-
ційно підбиває підсумки своєї діяльності у році, що ми-
нає. З цієї нагоди 19 грудня відбулася прес-конференція 
очільника Компанії Олега Івановича Козачука для пред-
ставників всеукраїнських та місцевих мас-медіа. 

Для ПАТ «Хмельницькобленерго» 2016 рік визначився як 
рік розвитку та вдосконалення. Товариство зорієнтоване на 
динамічне економічне зростання, ефективне управління, 
вдосконалення організаційної структури, раціональне ви-
користання людських, матеріальних, фінансових ресурсів, 
оптимізацію виробничих процесів, залучення інвестицій та 
впровадження енергетичних реформ відповідно до Енер-
гетичної стратегії та європейської інтеграції. Прагне забез-
печити конкурентоспроможність на енергетичному ринку, 
бути лідером серед енергопостачальних компаній та публіч-
ною, інноваційною компанією європейського рівня ділової 
досконалості. 

У Товаристві діє інтегрована система менеджменту якості 
відповідно до вимог міжнародних стандартів, зокрема, стан-
дартів системи управління стосовно передачі та постачання 
електроенергії ДСТУ ISO 9001:2008, системи управління гі-
гієною та безпекою праці ДСТУ OHSAS 18001:2010, системи 
екологічного керування ДСТУ ISO 14001:2006. Також впрова-
джено стандарти ДСТУ ISO 10001:2013 «Задоволеність замов-
ників. Настанови щодо кодексів поведінки для організацій», 
ДСТУ ISO 10002:2007 «Задоволеність замовників. Настанови 
щодо розгляду скарг в організаціях». 

Товариство повністю виконує свої зобов’язання щодо за-
безпечення електроенергією споживачів, стабільної та безава-
рійної роботи електромереж. Навіть при складних погодних 
умовах та стихійних явищах, що мали місце у листопаді, аварій-
но-ремонтними бригадами було оперативно відновлено по-
стачання електроенергії. 

Діюча стратегія Товариства базується на максимальному 
задоволенні потреб споживачів в електроенергії, як головно-
го інвестора галузі, під гаслом «Споживач — найвища цінність 
Компанії». В усіх районах області створено мережу сервісних 
центрів європейського рівня, де споживач отримує всі види 
послуг та належну інформацію. Функціонує Контакт-центр з об-
слуговування споживачів, оперативною обробкою звернень та 
інформуванням. На безкоштовному web-сервісі в режимі on-
line впроваджено «Особистий кабінет» для побутових та юри-
дичних споживачів електроенергії. 

Товариство успішно виконує основні показники фінансо-
во-господарської діяльності. За 2015 рік виконано Інвести-
ційну програму Товариства на 101,51%, капітальний ремонт 

основних засобів на 101,4%. Рівень розрахунків з ДП «Енерго-
ринок» за куповану електроенергію становив 100,5%, оплата 
електроенергії споживачами наближується до 100% (98,78%). 

За 11 місяців 2016 року рівень розрахунків з ДП «Енергори-
нок» за куповану електроенергію становить 100,61%, оплата 
електроенергії споживачами — 98,24%.

Товариство повністю розрахувалося за минулі борги з Енер-
горинком, на сьогодні кредиторська заборгованість відсутня.

Досягнуто нормативний баланс електроенергії, зменшення 
технологічних витрат електроенергії та достовірність обліку. 
Так, за 11 місяців 2016 року зекономлено 40,491 млн. кВт.год. 
електроенергії. 

Інвестиційна програма 2016 року становить 77,85 млн. грн., 
зокрема, будівництво, модернізація, реконструкція електрич-
них мереж та електрообладнання — 58,46 млн. грн., зниження 
та недопущення понаднормативних витрат електроенергії — 
7,32 млн. грн. До кінця року, як і в 2015 році, виконання стано-
витиме більше 100%.

На початку 2016 року введено в експлуатацію сучасну транс-
форматорну підстанцію глибокого вводу ПС 110/10 кВ «При-
бузька» з КРУЕ-110 кВ та АСУ ТП у м. Хмельницькому, унікальну 
за своїми технічними рішеннями. З метою видачі потужності з 
ПС-110/10 кВ «Прибузька» до РП-10 та РП-21 та живлення спо-
живачів центральної частини і мікрорайону «Заріччя» міста 
Хмельницького прокладено КЛ-10 кВ з алюмінієвими жилами, 
ізоляцією із зшитого поліетилену, броньовану сталевими стріч-
ками загальною протяжністю 9,63 км. Сумісно в траншеї здій-
снено прокладку волоконно-оптичної лінії зв’язку.

Для поліпшення якості електричної енергії, підвищення на-
дійності електропостачання, зменшення технологічних витрат 
за 11 місяців 2016 року здійснено технічне переоснащення 
(модернізацію, реконструкцію) та будівництво 42 км електро-
мереж 0,4-10 кВ, у тому числі з магістральними ізольованими 
проводами 0,4 кВ — 22,5 км. 

В рамках Інвестиційної програми також проведено роботи 
з реконструкції трансформаторних підстанцій: ПС 110/35/10 кВ 
«Івашківці», ПС 110/35/10 кВ «Славута», ПС 110/35/10 кВ «Дуна-
ївці», ПС 110/10 кВ «ЗЛМК», ПС 35/10 кВ «Жилинці», ПС 35/10 кВ 
«Лісові Гринівці».

Капітальний ремонт на 2016 рік становить 49,3 млн. грн. без 
ПДВ, до кінця року виконання становитиме більше 100%. За 
11 місяців 2016 року виконано комплекс робіт з капітального і 
поточного ремонтів основних засобів Товариства на суму 42,1 
млн. грн. Відремонтовано 1290,2 км ліній електропередачі, ви-
конано капітальний ремонт трансформаторних підстанцій: ТП, 
РП 10кВ — 689 шт., ПС 35 кВ — 21 шт., ПС 110 кВ — 15 шт. Роз-
чищено трас ПЛ 0,4-10 кВ — 3052,8 км, ПЛ 35-110 кВт — 65,9 км.

За критеріями оцінювання основних показників «Хмель-
ницькобленерго» можна віднести до найкращих компаній 
 України. 

З метою забезпечення оперативного контролю споживання 
потужності та її обмеження в години максимуму навантажен-
ня енергосистеми проведено впровадження І черги АСКОЕ 
Cпоживачів на межі балансової належності мереж із спожива-
чами, що забезпечує автоматизацію процесів збору і обробки 
даних із наданням облікових даних у білінгову програмну сис-
тему та забезпеченням регламентованого доступу до даних за 
допомогою спеціалізованого web-інтерфейсу. 

Постійно відбувається модернізація обліку електроенергії, 
а саме встановлення лічильників трифазних електронних ба-
гатотарифних з інтерфейсами для підключення до АСКОЕ та із 
забезпеченням дистанційного онлайн-доступу, заміна вимірю-
вальних трансформаторів, впровадження обліку споживання 
електроенергії населенням шляхом встановлення однофаз-
них та трьохфазних електронних лічильників, зокрема, з реле 
управління навантаженням та радіомодулем.

Важливою віхою для Товариства у 2016 році стало прове-
дення загальних зборів акціонерів, на яких було обрано новий 
склад Наглядової ради та Ревізійної комісії, затверджено нову 
редакцію Статуту зі змінами повноважень органів управління, 
прийнято рішення про виплату дивідендів акціонерам у розмі-
рі 75% від отриманого чистого прибутку. 

Відповідно до фірмового стилю Товариства вдосконалено 
корпоративний сайт, який є максимально прозорим, доступ-
ним та зрозумілим як для споживачів, акціонерів, так і для ши-
рокого загалу. 

В рамках впровадження енергетичних реформ проводить-
ся підготовка до створення умов для забезпечення стимулюю-
чого регулювання (RAB-тариф) на підставі системи довгостро-
кового регулювання тарифів на передачу та постачання елек-
троенергії. 

Значна увага приділяється підвищенню енергоефективності 
та енергоменеджменту за рахунок використання сучасних енер-
гозберігаючих та енергоякісних технологій, що дозволяє значно 
оптимізувати обсяги енерговитрат. У 2016 році введено в екс-
плуатацію дві котельні на паливних пелетах в Лікувально-оздо-
ровчому комплексі та Ярмолинецькому РЕМ, а також здійсню-
ється заміна системи освітлення на світлодіодне обладнання.

Перспективи Товариства пов’язані із подальшою привати-
зацією, впровадженням процесів реформування в енергетиці, 
зокрема, переходу до роботи в умовах нової моделі Енерго-
ринку та стимулюючого тарифоутворення. 

Лариса ПОЛОНЕВИЧ.
Фото Андрія СолонИцьКого.

З прес-конференції в.о. генерального директора О. Козачука
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За праЦю — й шана

№ 11-12 (234-235)
листопад-грудень 2016 року

Із травня 1992 року працює в Деражнян-
ському РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго» на 
посаді контролера підрозділу маркетингу та 
збуту електроенергії Бурлак Тетяна Вікторів-
на. «За весь період її трудової діяльності в 
РЕМ можна сказати, що як працівник Тетяна 
Вікторівна дуже відповідальна, фахівець своєї 
справи, — каже бухгалтер підрозділу мар-
кетингу та збуту електроенергії Деражнян-
ського РЕМ Галина Мельник. — Вона завжди 

стає прикладом і добрим наставником для 
молоді, яка приходить у колектив, допомагає 
їй в набутті знань та професійної майстерно-
сті. Неодноразово відзначена керівництвом 
грамотами за сумлінну працю і відданість То-
вариству. Про колегу Тетяну Вікторівну можна 
сказати тільки найкраще, тому що вона на це 
заслуговує».

Найкращої думки про свою колегу й на-
чальник дільниці, голова профкому Дераж-
нянського РЕМ Василь Середюк. «Працювати 
в РЕМ я з Тетяною Вікторівною Бурлак  прий-
шов майже одночасно, — пригадує він. — Спо-
чатку працювали контролерами, потім мені  до-
вірили посаду начальника дільниці. З 1992 року 
і донині ми з Тетяною Вікторівною трудимося 
на одній дільниці. Ця людина, — можна сказа-
ти, надійний тил. Тому я, знаючи її добросові-
сне, принципове та відповідальне ставлення 
до посадових обов’язків, професійну майстер-
ність, можу доручити Тетяні Вікторівні будь-яку 
ділянку роботи і точно знаю, що ця робота буде 
виконана вчасно та якісно за будь-яких обста-
вин, які виникають у нашій галузі».   

КонТролер
IЗ ЧВерТьВIКоВИм СТАЖем

22 грудня 2016 року працівники енергетичної 
галузі України відзначають своє професійне свято 
— День енергетика.

Енергетика — одна з найважливіших та найпо-
тужніших галузей народногосподарського комп-
лексу, яка забезпечує сталу роботу підприємств, 
установ, організацій, інших галузей народного 
господарства, створює затишок на робочих місцях 
та оселях громадян. Енергетика України пройшла 
шлях розвитку від дизельних електростанцій, ма-
лих ГЕС і енергопотягів до створення потужних те-
плових електростанцій, каскаду гідроелектростан-
цій та надсучасних атомних електричних станцій у 
складі об’єднаної енергетичної системи України. 

Нашим першочерговим завданням є підвищен-
ня економічної ефективності галузі, створення по-
тужного і маневреного енергетичного комплексу, 
забезпечення безперебійного постачання елек-
троенергії споживачам, створенню умов для все-
бічного розвитку усіх галузей виробничої та соці-
альної сфери Хмельниччини. 

Стратегія Товариства базується на задоволенні 
потреб споживача в електроенергії, як головного 
інвестора галузі. «Споживач — найвища цінність 
Компанії». 

Основні стратегічні завдання Товариства — під-
тримання надійності електропостачання, підви-
щення якості електричної енергії, збільшення об-
сягів споживання, забезпечення 100% розрахун-
ків споживачів, зменшення технологічних витрат 
електроенергії, забезпечення 100% розрахунків з 
ДП «Енергоринок», удосконалення системи управ-
ління, що базується на засадах процесного ме-
неджменту.

Наша Компанія увійшла в число передових регі-
ональних розподільчих компаній України, динаміч-
но розвивається, повноцінно виконує свою місію 
завершальної ланки у нерозривному технологіч-
ному ланцюгу від видобутку палива — виробни-
цтва електроенергії — передачі її магістральними 
та розподільчими мережами — надання їй спожив-
чих якостей з метою задоволення потреб спожива-
ча, до продажу її споживачу і поверненню коштів 
усім, хто вклав свою працю та матеріальні ресурси 
у кіловат-годину. Товариство забезпечує стовідсот-
кову оплату за придбану в Енергоринку електро-
енергію, нормативний баланс.

ПАТ «Хмельницькобленерго» є однією з неба-
гатьох компаній, яка має власну науково-вироб-
ничу базу і, крім традиційних для обленерго видів 
діяльності, випускає під своєю торговою маркою 
мобільні і стаціонарні електролабораторії для по-
вірки за місцем експлуатації вимірювальних транс-
форматорів струму та напруги, схем комерційного 
обліку електроенергії напругою 110 кВ, інше об-
ладнання та вимірювальні засоби.

 Дирекція Товариства прагне до повного і ефек-
тивного використання наявних людських, мате-
ріальних та фінансових ресурсів. За останні роки 
працівникам ПАТ «Хмельницькобленерго» вдалось 
зберегти та примножити здобутки попередніх по-
колінь подільських енергетиків. 

Значний внесок в розбудову енергетики облас-
ті в різні часи внесли Олександр Леонідович Шпак, 
Олександр Сергійович Дитюк, Василь Степанович 
Железняк, Олександр Федорович Красовський, 
Олександр Михайлович Голованевський, Микола 
Андрійович Ігольніков, Петро Іванович Родзяк, Ле-
онід Андрійович Дитинюк, Федір Васильович Лит-
винко, Леонід Федорович Фурман, Анатолій Кос-
тянтинович Молчанов, Василь Петрович Підпери-
гора, Валентин Миколайович Бєлий, Іван Петрович 
Левченко, Валентин Григорович Буднік, Григорій 
Георгійович Собко, Олександр Гнатович Муха, Бо-
рис Васильович Кравець та багато інших. 

В Товаристві велика увага приділяється розви-
тку соціально-побутової сфери, поліпшенню соці-
альних умов працюючих та їх сімей.

Вагомий внесок у розвиток народногосподар-
ського комплексу своїх регіонів вносять трудові 
колективи відокремлених підрозділів Товариства.

За результатами 11 місяців 2016 року господар-
сько-виробничої діяльності кращими визнано: 

Теофіпольський РЕМ (директор Борболюк В.М.)
Чемеровецький РЕМ (директор Берладін С.М.)
Хмельницький РЕМ (директор Нечипорук М.Д.)
Віньковецький РЕМ (директор Мушинський М.М.)
Старосинявський РЕМ (директор Черниш О.В.)
Дирекція Товариства висловлює впевненість 

в тому, що трудовий колектив ПАТ «Хмельницьк-
обленерго», використовуючи професійний потен-
ціал висококваліфікованих спеціалістів, забезпе-
чить надійне енергопостачання споживачів, висо-
коефективну та економну роботу відокремлених 
підрозділів і Товариства в цілому.

Вітаю ветеранів енергетики, пенсіонерів та пра-
цівників Товариства, трудівників енергетичної га-
лузі Хмельниччини з професійним святом – Днем 
енергетика! В цей день хочу віддати шану та подя-
кувати Вам за наполегливу працю, витримку, відда-
ність спільній справі і високий професіоналізм. Ба-
жаю усім Вам і Вашим родинам доброго здоров’я, 
достатку, сімейного благополуччя, нових здобутків 
у праці, творчої наснаги і невичерпного оптимізму.

Підбиваючи підсумки роботи Товариства у 2016 
році, відзначаючи вагомі особисті досягнення пра-
цівників у виконанні службових обов’язків і вироб-
ничих завдань, високу трудову і виконавчу дисци-
пліну, особистий внесок у розвиток енергетичної 
галузі та з нагоди відзначення професійного свята 
— Дня енергетика, — 

НАКАЗУЮ:
1. Преміювати працівників Товариства, нагоро-

джених нагрудним знаком «Відмінник енергетики 
України»:

 Журавля Анатолія Васильовича — заступни-
ка начальника служби охорони праці ПАТ «Хмель-
ницькобленерго».

 2. Преміювати працівників Товариства, нагоро-
джених Почесною Грамотою Міністерства енерге-
тики та вугільної промисловості України:

Мушинського Мар’яна Мар’яновича — ди-
ректора Віньковецького РЕМ ПАТ «Хмельницьк-
обленерго».

3. Преміювати працівників Товариства, яким 
оголошено Подяку Міністерства енергетики та ву-
гільної промисловості України:

Білого Ігоря Валерійовича — майстра вироб-
ничої дільниці Волочиського РЕМ;

Кулика Віктора Анатолійовича — головного 
інженера Хмельницького міського РЕМ;

Федчика Миколу Васильовича — електро-
монтера оперативно-виїзної бригади Деражнян-
ського ПАТ.

4. Преміювати працівників Товариства, нагоро-
джених Почесними Грамотами Хмельницької об-
ласної державної адміністрації:

Каліновського Миколу Миколайовича — 
диспетчера Новоушицького РЕМ;

Пастушину Олену Юріївну — завідувача гур-
тожитком ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Семенюка Миколу Андрійовича — майстра 
виробничої служби високовольтних ліній Департа-
менту ВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Слободяна Олега Анатолійовича — заступ-

ника директора комерційного ПАТ «Хмельницьк-
обленерго»;

Шевчука Миколу Володимировича — елек-
тромонтера з ремонту та обслуговування електро-
устаткування служби підстанцій Департаменту ВЕМ 
ПАТ «Хмельницькобленерго».

5. Преміювати працівників Товариства, нагоро-
джених Грамотами Хмельницької обласної Ради:

Антонюка Григорія Григоровича — електро-
монтера оперативно-виїзної бригади Хмельниць-
кого міського РЕМ ПАТ;

Дзяворука Олега Дмитровича — заступника 
начальника служби підстанцій Департаменту ВЕМ 
ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Залєвського Олега Олексійовича — началь-
ника відділу капітального будівництва ПАТ «Хмель-
ницькобленерго»;

Жуковського Анатолія Леонідовича — інже-
нера 1 категорії служби розподільчих мереж Де-
партаменту РМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Кравця Бориса Васильовича — заступника 
директора комерційного ПАТ «Хмельницькобле-
нерго».

6. Преміювати працівників Товариства, яким о-
голошено Подяки Хмельницької обласної держав-
ної адміністрації:

Ірхіна Сергія Івановича — заступника дирек-
тора комерційного ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Кекеля Валерія Миколайовича — майстра ви-
робничої дільниці Городоцького РЕМ;

Кравця Івана Григоровича — провідного ін-
женера з організації експлуатації та ремонту Ста-
рокостянтинівського РЕМ;

Поплавського Сергія Володимировича — е-
лектромонтера з експлуатації розподільних мереж 
Чемеровецького РЕМ;

Яцюка Миколу Івановича — начальника лабо-
раторії Кам’янець-Подільського РЕМ.

7. Преміювати працівників Товариства, яким 
оголошено Подяки Хмельницької обласної Ради:

Бурлак Тетяну Вікторівну — контролера е-
нергонагляду Деражнянського РЕМ;

Паламарчука Віктора Михайловича — за-
ступника начальника служби з питань цивільного 
захисту, пожежної безпеки та екології ПАТ «Хмель-
ницькобленерго»;

Серветника Сергія Олександровича — інже-
нера з налагодження та випробувань служби діа-
гностики електротехнічного обладнання Департа-
менту ВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Сторожука Олександра Антоновича — на-
чальника служби перспективного розвитку та ви-
дачі технічних умов ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Терлецького Всеволода Петровича — на-
чальника служби метрології ПАТ «Хмельницьк-
обленерго».

 8. Занести на Дошку Пошани Товариства та пре-
міювати:

Бальзана Ігоря Вікторовича — провідного ін-
женера служби релейного захисту і КВП Департа-
менту ВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Борболюка Василя Миколайовича — дирек-
тора Теофіпольського РЕМ;

Волошина Віктора Анатолійовича — майстра 
з ремонту транспорту Віньковецького РЕМ;

Гриневич Олену Павлівну — заступник дирек-
тора з інформаційних технологій ПАТ «Хмельницьк-
обленерго»;

Гудзя Павла Григоровича — електрогазозвар-
ника ручного зварювання Меджибізького ЦЦР Де-
партаменту РМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Гуцала Сергія Аркадійовича — заступника 
директора Департаменту розподільчих мереж ПАТ 
«Хмельницькобленерго»;

Дідика Віктора Микитовича — начальника 
відділу інформаційно-комунікаційних систем ПАТ 
«Хмельницькобленерго»;

Клібанчук Людмилу Григорівну — пер-
шого заступника головного бухгалтера ПАТ 
«Хмельницьк обленерго»;

Лукінова Юрія Івановича — керівника плано-
во-виробничої групи Старосинявського ЦЦР ПАТ 
«Хмельницькобленерго»;

Нечипорука Миколу Дмитровича — директо-
ра Хмельницького РЕМ;

Пташка Леона Петровича — водія оператив-
но-виїзної бригади Ізяславського РЕМ;

Процака Олексія Савелійовича — електро-
монтера з експлуатації розподільчих мереж Де-
ражнянського РЕМ;

Старушка Олександра Васильовича — май-
стра виробничої дільниці Чемеровецького РЕМ;

Слободяна Олександра Васильовича — ди-
ректора Департаменту ВЕМ ПАТ «Хмельницькобле-
нерго»;

Степанюк Валентину Антонівну — інженера 
з організації експлуатації та ремонту розподільчих 
мереж Хмельницького міського РЕМ;

Хворостовського Віктора Георгійовича 
— керівника оперативно-диспетчерської групи 
Кам’янець-Подільського міського РЕМ.

9. Нагородити Почесними Грамотами Товари-
ства та преміювати:

Вітязь Світлану Григорівну — заступника на-
чальника відділу економічних розрахунків та та-
рифної політики ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Віша Олега Миколайовича — директора ЛОК 
СП «Яблуневий сад» ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Баран Надію Антонівну — прибиральницю 
виробничих приміщень АГВ ПАТ «Хмельницьк-
обленерго»;

Кравчук Катерину Дмитрівну — в.о. дирек-
тора навчально-курсового комбінату ПАТ «Хмель-
ницькобленерго»;

Кульбачинську Людмилу Володимирівну — 
економіста Красилівського РЕМ;

Супруна Володимира Івановича — диспетче-
ра Летичівського РЕМ;

Хоптянця Олександра Михайловича — трак-
ториста Городоцького РЕМ;

Шафрана Руслана Миколайовича — начальни-
ка дільниці Кам’янець-Подільського міського РЕМ;

Ярину Сергія Петровича — майстра виробни-
чої дільниці (ПМіЗ) Волочиського РЕМ.

Щиро зичу всім працівникам Товариства, пенсіо-
нерам, трудівникам енергетичної галузі області, Ва-
шим сім’ям, рідним і близьким доброго здоров’я, бла-
гополуччя, достатку, тепла і затишку в кожній оселі! 

В.о. генерального директора 
о.І. КоЗАЧуК. 

2016-й рік для нас, працівників енергети-
ки, пройшов у непростих економічних умо-
вах. Але, попри всі труднощі, колектив Чеме-
ровецького РЕМ може пишатися своїми до-
сягненнями в галузі енергетики. Про це свід-
чить виконання плану та поставлених цілей і 
завдань на 2016рік, високий рейтинг підроз-
ділу в Товаристві за підсумками роботи. 

Саме працівниками Чемеровецького РЕМ 
досягнуто значних успіхів з економії ТВЕ, а са-
ме за 11 місяців 2016 року зекономлено 532,4 
тис. кВт.год за рахунок організаційно-техніч-
них заходів, що були спрямовані на своєчас-
не проведення капітальних ремонтів та тех-
нічного обслуговування електромереж.

В зоні діяльності РЕМу розташовані два се-
лища міського типу та 70 сільських населених 
пунктів. Споживачами РЕМу є 724 юридичних 
та 17653 фізичних особи. Слід зауважити, що 
реалізація електричної енергії в РЕМ складає 
99%, що є одним із кращих показників в області.

Серед працівників РЕМу похвали в першу 
чергу заслуговують головний інженер Василь 
Васильович Задоянчук, керівник розрахунко-
вої відділу Надія Андріївна Кожушко, комір-
ник Леонід Олександрович Войтюк, майстер 
виробничої дільниці Володимир Володими-
рович Онуфрійчук, начальник дільниці Вале-

рій Васильович Сахновський, диспетчер опе-
ративно-диспетчерської групи Володимир 
Миколайович Бевз, діловод-економіст Оле-
на Василівна Семчишина, машиніст буриль-
но-кранової установки Сергій Венедиктович 
Джигун, електромонтер із заміни лічильників 
Олег Іванович Гураль, електромонтер опера-
тивно-виїзної бригади Серій Вікторович Со-
рокатий.

Наш колектив постійно виконує роботи 
із забезпечення надійного постачання спо-
живачів електричної енергії. В основу на-
шої стратегії покладено гасло: «Споживач — 
найвища цінність!»

Нині від усієї душі хочеться привітати з 
професійним святом — Днем енергетика — 
всіх колег РЕМу, наших пенсіонерів, ветера-
нів праці і побажати невичерпної енергії для 
вирішення життєвих і виробничих завдань, 
подальших творчих досягнень, гармонійного 
поєднання здобутків ветеранів енергетики з 
енергією молодого покоління! 

Щиро бажаю Вам та Вашим рідним міцно-
го здоров’я, нескінченних добра і радості, ро-
динного тепла і затишку, благополуччя, миру 
та спокою.

Сергій БЕРЛАДІН, 
директор Чемеровецького РЕМ.

добре Слово про колегу З чим йдемо у рІк новий?

ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ
Про відзначення Дня енергетика

З нагоди професійного свята — Дня енергетика — наказом в.о. генерального ди-
ректора ПАТ «Хмельницькобленерго» О.І. Козачука чимало працівників нагородже-
но Грамотами Товариства, багатьом оголошені Подяки. Премійовано і працівників, 
які трудяться у Товаристві більше року і не мають діючих дисциплінарних стягнень. 
Пенсіонерам Товариства надано матеріальну допомогу.
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Майстер виробничої дільниці розподіль-
чих мереж Волочиського РЕМ Ігор Валері-
йович Білий працює у Волочиському РЕМ з 
1991 року. Починав свій трудову діяльність у 
нашій організації на посаді водія Війтівецької 
бригади розподільчих мереж (з суміщенням 
обов’язків електромонтера). Із 2002 по 2005 
рік — електромонтер з експлуатації розпо-
дільчих мереж. У 2005 році очолив бригаду 
Війтівецької мережевої дільниці, де працює 
на посаді майстра донині. 

Саме у цьому році 25 липня минуло чверть 
століття з початку його трудового шляху у на-
шій енергопостачальній організації. Впро-
довж усього цього часу завжди доводив сво-
ю відданість обраній професії, демонстрував 
вміння чітко та якісно виконувати поставлені 
завдання. Окрім безпосередньо трудової ді-
яльності, постійно бере участь у спортивних 
змаганнях із футболу та настільного тенісу, є 
активним учасником усіх культурних заходів 
у житті колективу.

Ігор Білий разом із дружиною Галиною ви-
ховав двох синів — Андрія та Віталія (1996 та 
1994 р.н). Віталій є учасником бойових дій у зо-
ні проведення АТО. Відрадно, що під час пере-
бування його на сході нашої країни колектив 
Товариства посильно долучався до допомоги 
військовій частині, де він проходив службу.

Тому не дивно, що професійність та поряд-
ність Ігоря Білого підтверджують і працівники 
району електромереж, які тривалий час пра-
цюють разом із ним :

Директор Волочиського РЕМ О. Побе-
режний: «Порядна людина, йому притаманна 
така риса як людяність. Вимогливий до підле-
глих, але справедливий, в роботі професіонал. 
Доручені завдання завжди намагається вико-
нати, керується принципом «треба зробити». 
Ігоря Валерійовича поважають в бригаді і зо-
вуть «батя». Його портрет занесено на район-
ну Дошку пошани.

Голова профкому Г. Козельська: «Як ка-
жуть, «не хлібом єдиним живе людина». Тож 
Ігор Валерійович бере активну участь в спор-
тивному житті колективу. Так, цього року у-
спішно виступив у змаганнях ХХІІІ Спартакіади 
галузевої облпрофспілки з настільного тенісу 
та міні-футболу». 

Електромонтер С. Юзвін (працює разом із 
Білим І.В. з 2005 року): «Ігор Валерійович є ви-
могливим керівником, але разом із тим — лю-
диною, яка готова прийти на допомогу у будь-
яких життєвих ситуаціях». 

Водій (електромонтер) М. Попович: «За 
більш ніж п’ятнадцять років нашої спільної 
праці майстер не прийняв жодного неспра-
ведливого рішення. І саме його досягненням 
є згуртованість нашого маленького колектив».

Головний інженер В. Собко: «Ігор Білий — 
професіонал, безвідмовний працівник, який 
якісно та оперативно може впоратися із усіма 
покладеними на нього обов’язками та постав-
леними завданнями, що він доводив неодно-
разово. Вміє чітко організовувати роботу під-
леглих. Людина яка по-справжньому любить 
свою професію».

22 грудня відзначає своє професійне свя-
то — День енергетика — і колектив Хмель-
ницького РЕМ. До його складу входить під-
розділ маркетингу та збуту електроенергії. 
Це команда справжніх професіоналів, яку з 
грудня 2011 року очолює молодий, амбітний 
та принциповий Кузьмін Федір Валерійович. 
За ці роки підрозділ під його керівництвом 
впевнено займає лідируючі позиції серед ін-
ших енергозбутових підрозділів Товариства.

Так, за 11 місяців 2016 року за результата-
ми енергозбутової діяльності Хмельницький 
РЕМ зайняв 3 місце в загальному рейтингу по 
Компанії. Особливу увагу було приділено ро-
боті з виявлення безоблікового споживання 
електроенергії. Так, з початку року складено 
43 акти про порушення споживання електро-
енергії.

Досягнення таких високих результатів бу-
ло б неможливим без керівництва директо-
ра Хмельницького РЕМ Нечипорука Миколи 
Дмитровича, який своїм досвідом, професіо-
налізмом, розсудливістю та далекоглядністю 
спрямовує та координує роботу в цілому. Його 
багаторічна сумлінна праця, що справедливо 
заслуговує на повагу колег, також є прикладом 
для кожного із працівників колективу.

Звичайно, неможливо перерахувати всіх 
тих, хто своєю щоденною працею робить свій 
внесок у досягнення найвищих показників 
роботи підрозділу. Адже це і високопрофе-
сійна робота начальників і майстрів вироб-
ничих дільниць, керівників відділів, бухгалте-
рів, інженерів, техніків. Слід особливо відзна-
чити роботу контролерів та електромонтерів 
підрозділу, які своєю працею та відданістю 

навіть за складних погодних умов безпосе-
редньо сприяють виконанню поставлених 
цілей. Це контролери Рубан А.І., Підгородець-
кий В.В., електромонтер Здибель А.Б. та інші.

З іншого боку, чималий внесок у колек-
тивний успіх РЕМу вносять оператори стола 
довідок Перхайло О.А., Ричко В.П., Атаманюк 
С.А. під керівництвом провідного інженера 
Івахи О.В., які щодня спілкуються з абонен-
тами. Адже, звернувшись у сервісний центр, 
споживач може отримати необхідну консуль-
тацію, провести звірку розрахунків, отрима-
ти довідки, зареєструвати пільги тощо, що є 
гарантією не лише культурного обслугову-
вання за вищими стандартами, а й якісно за-
мовлених робіт та дотримання термінів їх ви-
конання.

Напевно, важко знайти більш важливу га-
лузь, ніж енергетична. Від неї залежить світло 
та тепло в наших оселях, стабільне функціо-
нування промисловості, транспорту, зв’язку 
та соціальної сфери. Саме це робить про-
фесію енергетика однією з найнеобхідніших 
та найпрестижніших.

Хочеться вірити, що славні трудові тради-
ції українських енергетиків передаватимуть-
ся наступному поколінню, стануть запорукою 
надійного функціонування паливно-енер-
гетичного комплексу нашої держави в май-
бутньому та виведуть українську енергетику 
на якісно новий рівень.

Щиросердно бажаємо вам, шановні коле-
ги-енергетики, безаварійної роботи, впевне-
ності у завтрашньому дні, міцного здоров’я, 
добра та благополуччя Вам та Вашим сім’ям!  

Колектив Хмельницького рем.

З ОСОБЛИВОЮ УВАГОЮ
ДО ЕНЕРГОЗБУТУ

Упродовж  2016 року були проведені 2 етапи змагань ХХІІІ Спар-
такіади Хмельницької обласної організації профспілки працівників 
енергетики та електротехнічної промисловості. До проведення зма-
гань було залучено майже 450 працівників Товариства та членів їх сі-
мей в різних видах спорту.  

Працівники ПАТ «Хмельницькобленерго» брали активну участь у 
ХVІІІ-й обласній Спартакіаді ПЕ і ЕП (ІІ місце). Чоловіча волейбольна 
команда брала активну участь у чемпіонаті області — ІІ ліга,  у Чемпі-
онаті міста з пляжного волейболу. Збірна футзальна команда Товари-
ства «Енергетик» успішно проводить ігри в І лізі Чемпіонату м. Хмель-
ницький і бореться за вихід у вищу лігу в 2017 році.

Підбиваючи підсумки спортивно-масової роботи в підрозділах То-
вариства у 2016 році, відзначаючи вагомі особисті досягнення праців-

ників у Спартакіаді Товариства та з нагоди відзначення професійного 
свята — Дня енергетика, —  

НАКАЗУЮ:
Нагородити переможців ХХІІІ Спартакіади Хмельницької обласної 

організації профспілки працівників енергетики та електротехнічної 
промисловості:

— за зайняте перше місце в загальнокомандному заліку  Дипломом 
І ступеня, кубком команду Дирекцій ПАТ «Хмельницькобленерго»;

— за зайняте друге місце в загальнокомандному  заліку Дипломом 
ІІ ступеня, кубком команду Старокостянтинівського району  електро-
мереж ПАТ «Хмельницькобленерго»;

— за зайняте трете місце в загальнокомандному заліку Дипломом 
ІІІ ступеня, кубком команду Хмельницького міського району  електро-
мереж ПАТ «Хмельницькобленерго».

В.о. генерального директора
о.І. КоЗАЧуК.

ХАЙ БУДЕ СВІТЛО!
За підсумками роботи Віньковецький РЕМ 

посів 5 місце в ПАТ «Хмельницькобленер-
го» за 11 місяців 2016 року. Вагомий внесок 
внесли в роботу РЕМ бригади розподільчих 
мереж, підрозділ маркетингу, оперативно-
диспетчерська служба та служба транспорту. 
В нашому відносно невеликому районі пові-
тряні лінії складають понад 1000 км, і до них 
потрібно докласти чимало зусиль, щоб не ма-
ти нарікань від споживачів.

Все це велике господарство потрібно що-
денно ретельно доглядати, вчасно і якісно 
проводити планові ремонти та оперативно 
реагувати на екстремальні випадки. А, вра-
ховуючи зношеність мережі, такі випадки, 
на жаль, трапляються. Але колектив Вінько-
вецького РЕМу, який  нараховує майже вісім 
десятків чоловік (це переважно досвідчені, 
грамотні спеціалісти і добре навчені молоді 
кадри), намагається до мінімуму звести не-
зручності для наших споживачів. 

Напередодні свята Дня енергетика хочеть-
ся привітати своїх колег, які вкладають ваго-
мий внесок у виконання завдань, поставле-
них перед колективом.

Можу багато хорошого розповісти про кож-
ного колегу, але не називатиму найкращих, бо 
ми вже давно стали великою, дружною сім’єю, 
хочу подякувати всім працівникам підпри-
ємства без винятку. Бажаю їм, а також ветера-
нам-енергетикам, їхнім сім’ям усіх гараздів, 
здоров’я, щастя, благополуччя і мирного неба. 

Всіх же наших споживачів запевняю, що 
лозунг «Хай буде світло!» буде нашим най-
головнішим правилом роботи і подальшої 
співпраці.

В’ячеслав КОМІРКО,
інженер з організації експлуатації 

та ремонту розподільчих мереж
Віньковецького РЕМ.

З чим йдемо у рІк новий?

ВИСОКОВОЛЬТНИКИ БУЛИ «НА ВИСОТІ»
Завершується 2016 рік. Рік надії, сподівань 

та трудової звитяги.
В році, що минає, Департаментом висо-

ковольтних електричних мереж ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» проведена значна робота з 
підтримання обладнання трансформаторних 
підстанцій та електричних мереж 110 і 35 кВ 
в хорошому робочому стані. І хоч окреме об-
ладнання відпрацювало уже по 2 нормативні 
строки — по 50-53 роки, але умілими спеці-
алістами та робітниками воно підтримується 
на належному технічному рівні та комісійно 
йому продовжено термін корисного вико-
ристання ще на 8-10 років.

Визначною подією в роботі ДВЕМ у 2016 році 
стало введення в роботу ПС-110 кВ «Прибузька» 
з комплектним елегазовим обладнанням 110 
кВ, новітніми комірками 10 кВ, цифровими авто-
матикою та релейним захистом. Електроенергія 
на підстанцію подається по двох кабельних ліні-
ях 110 кВ із зшитого поліетилену.

Перед введенням в експлуатацію підстан-
ції проведено підготовку чотирьох чергових. 
А старший майстер Солончук С. С. та інже-
нер служби релейного захисту автоматики 
та контрольно-вимірювальних приладів про-
йшли навчання в Китайській Народній Респу-
бліці на заводах-виробниках обладнання та 
отримали сертифікати відповідності.

Нині підстанція завантажена на 4 МВА. 2 
грудня поточного року до КРПЗ-10 підключе-
но ще 2 КЛ-10 кВ із зшитого поліетилену.

Цього року службою високовольтних лі-
ній проведена значна робота з розчищення 
та розширення до нормативних вимог просік 
під лініями 110 і 35 кВ, що забезпечило стій-

кість мереж та зменшення числа їх вимкнень. 
Замінено проводи на підвищений переріз на 
ПЛ-35 кВ — 5,1 км. Проведено заміну фарфо-
рових ізоляторів на скляні — 1390 шт. Заміне-
но 15 км блискавкозахисного тросу. Викона-
но інші заплановані заходи з капітального та 
поточного ремонтів.

Добре працювали в 2016 році працівни-
ки служби підстанцій, релейного захисту, 
діагностики електричного обладнання, цеху 
з ремонту обладнання дільниці, господар-
ського обслуговування та інші. Все це разом 
сприяло надійному електропостачанню спо-
живачів області, ми своєчасно реагували на ті 
виклики, які траплялись протягом року.

В роботі мереж ДВЕМ є два періоди певної 
складності експлуатації. Це період високих 
температур, включно з грозовим періодом, 
та зимовий період низьких температур.

Період високих температур ми пройшли без 
будь-яких ускладнень в роботі, а до низьких 
температур готуємося з весни. Саме тоді були 
складені і затвердженні заходи з підготовки. 
Перевіркою Держенергонагляду встановлено, 
що заходи виконані до 15 жовтня і до роботи в 
умовах низьких температур ми готові.

Для успішного проведення зимового пері-
оду експлуатації ПС і ПЛ 35-110 кВ створено 
необхідний аварійний запас обладнання і ма-
теріалів згідно з нормативом. Персонал забез-
печений зимовим спецодягом і спецвзуттям. 
Підготовлено й автотранспорт. Слід відзна-
чити умілу роботу начальника служби авто-
транспорту ДВЕМ Москалюка В. І., який вміло 
і своєчасно вживає заходів із забезпечення 
працездатності автотранспортної техніки. 

Ми впевнені, що зимовий період експлуа-
тації електричних мереж пройде успішно.

В ці дні більше уваги приділяємо розчи-
щенню просік ПЛ 110-35 кВ, обслуговуванню 
ПС 35-110 кВ та навчанню персоналу як тех-
нології робіт, так і безпечним методам вико-
нання робіт, приведенню технічної та опера-
тивної документації до нормативних вимог.

Успішна діяльність ДВЕМ у 2017 році за-
лежить передовсім від забезпечення матері-
альними ресурсами. Тому значна робота за-
раз проводиться з укладання договорів на 
закупівлю матеріалів.

 Для покращення роботи Департаменту 
ВЕМ в плані експлуатації мереж, будівель і 
транспорту в 2016 році утворено Дунаєвець-
ку високовольтну дільницю. Зараз триває її 
активне становлення. Належну допомогу в 
цьому надає служба охорони праці Товари-
ства, в першу чергу заступник начальника 
служби А.В. Журавель.

В квітні 2017 року після узагальнень ро-
боти буде прийняте рішення про створення 
аналогічних дільниць в Хмельницькому та 
Шепетівці.

До 27 грудня планується завершення ви-
конання робіт згідно з І.П. 2016 року.

Шановні дирекції Товариства, колеги!
Від імені працівників Департаменту ВЕМ 

прийміть найщиріші вітання з Днем енерге-
тика, Новим 2017 роком та Різдвом Христо-
вим! Миру і злагоди Вашому дому. Міцного 
здоров’я, благополуччя Вам та Вашим сім’ям, 
безаварійної роботи.

Олександр СЛОБОДЯН,
директор Департаменту ВЕМ.

СоЦІальна СФера

Його
ВЕЛИЧАЮТь 

«БАТя»

ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ
Про відзначення працівників

4
добре Слово 
про колегу
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ЗапобІгти, врятувати, допомогти

…ВІДМОРОЖЕННЯ
Відмороження — це ушкодження, викликане місцевим пере-

охолодженням тканин організму. Розвитку відмороження сприя-
ють вологе повітря та вітер. Небезпека одержати відмороження 
залежить від шкідливого впливу низьких температур, порушення 
нормального кровообігу (тісне взуття, нерухомість) та інших при-
чин. Небезпечний мороз для ослаблених, утомлених, голодних, 
хворих людей. Легко піддаються впливу холоду особи в стані ал-
когольного сп’яніння. Найчастіше потерпають від холоду перифе-
ричні частини тіла: пальці ніг і рук, а також ніс, вуха, щоки.

Як  можна уникнути відмороження: 
— Загартовуйте поступово організм і привчайте його до холо-

ду: ранкова фізична зарядка, повітряні ванни, заняття спортом. У 
профілактиці відморожень це має велике значення.

— Утримуйте взуття завжди у справному стані та сухим. Взуття 
не повинне здавлювати ногу.

— Будьте уважні до одягу. Одяг повинен бути щільним, легким, 
не утруднювати  рух.

— Змажте лице і руки несолоним салом, риб’ячим жиром або 
жирним кремом у морозну, а особливо у вітряну погоду.

— Рухайтеся. Рухи на холоді посилюють кровообіг і сприяють 
зігріванню тіла.

— Не торкайтеся оголеною шкірою до металевих предметів 
у морозну погоду: може викликати швидке відмороження.

Перша  медична  допомога  при  відмороженнях:
— Помістіть постраждалого в тепле приміщення.
— Дайте постраждалому гарячий чай, каву або вино.
— Розітріть щоки, ніс, вуха, якщо вони побіліли, чистою рукою 

до почервоніння і появи поколювання.
— Розітріть відморожену частину тіла спиртом, горілкою або 

одеколоном. Якщо їх немає,  розтирайте м’якою рукавичкою, ху-
тряним коміром або сухою фланеллю.  Не можна розтирати сні-
гом, тому що сніг не зігріває, а прохолоджує відморожені ділянки 
та ушкоджує шкіру.

— Порадьте постраждалому під час розтирання намагатися 
рухати ушкодженою кінцівкою.

— Розтирання заборонене, якщо з’явилися припухання від-
мороженого місця або пухирі. Покладіть на відморожене місце 
пов’язку з товстим прошарком вати, укладіть кінцівку вище і до-
ставте постраждалого до лікаря. 

…ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ 
ОРГАНІЗМУ

Основні причини переохолодження організму — тривале 
перебування у воді або навіть короткочасне перебування в 
крижаній воді.

Ознаки переохолодження: озноб, тремтіння, синюшність шкі-
ри, губів, зниження температури тіла, біль у пальцях рук і ніг, по-
ява “гусячої шкіри”, позіхання, гикавка, затемнення свідомості. У 
постраждалого настають апатія, сонливість, загальна слабість, 
поверхневе дихання. Ступінь і швидкість переохолодження за-
лежать від температури води та адаптації організму до холоду. 

 Попередження  переохолодження  організму:
— Обмежуйте час перебування у воді при купанні і регулюй-

те перерви між заходами у воду. Здоровим дітям дошкільного 
віку можна купатися у водоймах при температурі води +23-24оС 
1-3 хвилини і не більше 2-3 разів на день; дітям шкільного віку 
— при температурі води +20-21оС перебування у воді збільшу-
вати поступово — від 3-5 до 10-15 хвилин. До появи ознобу не 
повинні купатися люди будь-якого віку.

— Пам’ятайте, що допустимий час перебування людини у 
воді:

5-8 хвилин при температурі води нижче 20С;
10-15 хвилин при температурі води +2-30С;
21-27 хвилин при температурі води +10-150С;
вилин при температурі води +240С.
— Одягайтеся відповідно до сезону.
Перша  медична  допомога  при переохолодженні:
Легка ступінь переохолодження  (озноб, м’язове тремтіння, 

загальна слабкість, трудність пересування, блідість шкіри):
— Одягніть тепло постраждалого, напоїть гарячим чаєм або 

кавою.

— Попросіть його  виконувати інтенсивні фізичні вправи. По-
дальше купання в цей день припиняється.

Середній ступінь переохолодження (синюшність губів і шкіри, 
ослабленням дихання, пульс стає рідшим, з’являється сонливість, 
втрачається спроможність до самостійного пересування):

— розітріть постраждалого вовняною тканиною, зігрійте під те-
плим душем (якщо його поміщаєте у ванну, то температуру води 
підвищуйте поступово від 30-35°С до 40-42°С);

— зробіть масаж усього тіла;
— тепло одягніть постраждалого та укладіть в ліжко, зігрійте 

грілками (зігрівання повинно бути поступовим, щоб не було різ-
кого перепаду температур);

— викличте лікаря.
Важкий ступінь переохолодження (втрачається свідомість, жит-

тєві функції поступово вгасають):
— негайно викличте лікаря;
— виконайте всі заходи першої допомоги, як і при середньому 

ступені переохолодження.

…ЗАМЕРЗАННЯ
Загальне системне ураження організму холодом найчастіше 

розвивається у людей виснажених, а також при алкогольному 
сп’янінні.

Симптоми замерзання: виникають сонливість, млявість, пору-
шення координації рухів, пригнічується стан, температура тіла 
знижується до 23-25оС. Запам’ятайте: серце зупиняється при тем-
пературі тіла 260С.

Перша  медична  допомога  при  замерзанні:
— Швидко відновлюйте нормальну температуру тіла.
— Помістіть постраждалого у ванну, вода в якій повинна бути 

25-30оС, а через 20-30 хвилин воду доводять до 35оС (але не вище).
— Якщо ванни немає, обкладіть тіло грілками, пляшками з те-

плою водою тієї ж самої температури.

— Робіть штучне дихання і закритий масаж серця — при пору-
шенні дихання і серцевої діяльності.

— Після відновлення нормальної температури і свідомості, 
дайте постраждалому гарячий чай або каву, укрийте теплою ков-
дрою і доставте у лікувальний  заклад.

…СНІГОВИХ ЗАМЕТІВ
У зв’язку з випаданням великої кількості снігу пересування по 

дорогах стає небезпечним. Найпідступнішим явищем в цей час є 
снігові замети.

Особливу небезпеку вони становлять для людей у дорозі, дале-
ко від людського житла. Заметені снігом дороги, втрата видимості 
викликають повну дезорієнтацію на місцевості.

Взимку при погіршені погодних умов необхідно обмежити пересу-
вання, особливо на власному транспорті. Під час руху на автомобілі 
не варто намагатися подолати снігові замети, необхідно зупинитися, 
повністю закрити жалюзі машини, укрити двигун зі сторони радіато-
ра. Якщо є можливість, автомобіль потрібно встановити двигуном у 
навітряний бік. Необхідно періодично виходити із автомобіля, роз-
грібати сніг, щоб не опинитися похованим під заметом. Крім того, ав-
томобіль не занесений снігом, — хороший орієнтир для пошукової 
групи. При прогріванні автомобіля важливо не допускати проник-
нення в кабіну (кузов, салон) вихлопних газів. З цією метою важливо 
слідкувати, щоб вихлопна труба не закупорювалася снігом.

Під час сильного снігопаду виходьте з будівель лише у винят-
кових випадках. Не можна виходити поодинці. Повідомте членів 
сім’ї або сусідів куди ви йдете і коли повернетеся. Якщо ви, пере-
суваючись пішки поза населеним пунктом, втратили орієнтацію, 
зайдіть в перший будинок, що трапився на шляху, з’ясуйте місце 
вашого знаходження і дочекайтеся закінчення завірюхи. Якщо вас 
покидають сили, шукайте укриття і залишайтеся у ньому.

...НЕПРИЄМНОСТЕЙ
 НА ЛЬОДУ

Для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних з поведінкою на льоду, необхідно дотримуватися 
правил безпеки. Пам’ятайте, що лід може бути неміцним біля 
стоку води, поблизу кущів, очерету, під снігом. Особливо обе-
режно спускайтеся з берега: лід може нещільно з’єднуватися з 
сушею, можливі тріщини, під ним може бути повітря. Часто міц-
ність льоду перевіряють палицею: якщо після удару на ньому 
з’являється вода, негайно повертайтеся назад. Причому, перші 
кроки потрібно робити не відриваючи підошви.

Кататися на ковзанах можна лише в перевірених місцях. Ніко-
ли не катайтеся поодинці, тільки разом, щоб у разі виникнення 
непередбаченої ситуації було кому надати допомогу. Любите-
лі зимового рибного лову повинні знати, що дуже небезпечно 
пробивати поряд багато лунок, збиратися великими групами в 
одному місці, ловити рибу далеко від берега. Для можливості 
надання допомоги, в першу чергу собі, рибалки повинні мати 
під рукою міцну мотузку завдовжки 12-15 метрів з петлею на 
одному кінці і вантажем вагою 400-500 грамів — на іншому, а 
також дошку або велику гілку.

Якщо ж все-таки лід під вами проламався, розставте руки в 
сторони по краю льоду, щоб утриматися на поверхні, кличте на 
допомогу. Прагніть зберігати спокій, не борсайтеся у воді, не 
обломлюйте лід. Вибиратися на його поверхню потрібно без 
різких рухів, наповзаючи грудьми і по черзі витягаючи ноги. 
Головне — пристосувати своє тіло для того, щоб воно займа-
ло найбільшу площу опори. Вибравшись з льодового полону, у 
жодному випадку не вставайте в повен зріст і не біжіть — про-
суватися до берега потрібно поволі, бажано повзучи.

Будьте обережні! Піклуйтеся про своє здоров’я і життя! Про-
те, у випадку, якщо ви потрапили в льодову пастку, — не пані-
куйте, тепер ви знаєте, як потрібно діяти. Адже попереджений 
— означає озброєний.

Сподіваємось, що наші рекомендації ніколи вам не зна-
добляться, але у разі  необхідності — використовуйте їх.

Валерій МЕЛьНИК, 
заступник начальника служби з питань цивільного

захисту, пожежної безпеки та екології.

як дІяти у випадках…

КАДРИ СПРАВДІ ВИРІШУЮТЬ УСЕ

З чим йдемо у рІк новий?
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Хмельницький міський район електрич-
них мереж — один із передових підрозділів 
компанії ПАТ «Хмельницькобленерго». Його 
очолює Олійник Сергій Володимирович — 
молодий керівник-реформатор, сповнений 
амбітних намагань прогресивного розвитку 
електроенергетики міста Хмельницького. 

Хмельницький міський РЕМ надає послуги 
понад 104 918 побутовим і 4 621 юридичному 
споживачам електричної енергії. Діяльність 
РЕМ забезпечують 256 висококваліфікованих 
працівників. Майстрами міського РЕМ успіш-
но працюють Заєць В.М., Кобель А.А., Маць-
ков І.М., Прилуцький В.В., Фомов С.В., Старцун 
В.О., Жидан П.І., Кучмій О.О.

Слід відзначити згуртованість та скоорди-
нованість дій колективу ХМРЕМ. Так, доволі 
часто перетинаються шляхи під час обслу-
говування електричних мереж дільницями 
повітряних ліній, кабельних ліній, трансфор-
маторних підстанцій, ОВБ, лабораторії, під-

розділу маркетингу і збуту. Не відстають від 
цього і працівники підрозділу маркетингу і 
збуту під час проведення рейдової роботи та 
техобслуговування електролічильників. 

Під керівництвом заступника директора 
Браткова В.П., начальників дільниць Фур-
мана Л.М., Ставісюка Ю.С., Коробенюка Д.М., 
Мазурика О.А. виконуються доведені норма-
тивні величини технологічних втрат електро-
енергії та працюють над їх зниженням від-
носно нормативу. Фактична економія техно-
логічних втрат електроенергії протягом року 
склала понад 14 млн. кВт.год.

Також хочеться відзначити відповідаль-
ність колективу щодо усунення пошко-
джень та технологічних порушень в мережах 

ХМРЕМ. Колектив завжди вчасно, без нарі-
кань, за будь-якої погоди та пори доби від-
новлює електропостачання жителів міста. 

Підтвердили свої професійні якості, вмін-
ня оперативно приймати рішення та діяти в 
екстремальних ситуаціях, успішно справля-
тися з отриманим завданням бригада ХМРЕМ 
під керівництвом тоді ще старшого майстра, 
а зараз головного інженера Кулика В.А. (Ми-
рончук С.В., Дем’янюк В.В., Завадський Д.В., 
Паракуда В.А., Бельченко І.Я.), на обласних 
змаганнях за звання «Краща бригада за про-
фесією» посівши перше місце. 

Колектив Хмельницького міського РЕМ 
постійно відзначає державні свята, бере у-
часть у парадах вишиванок, заходах, присвя-

чених Дню Незалежності, Дню пам’яті жертв 
голодомору, у спортивних змаганнях. Так,  у 
цьому році команда ХМРЕМ зайняла IV міс-
це серед відокремлених підрозділів Товари-
ства на спартакіаді працівників енергетики та 
 електротехнічної промисловості. До перемо-
ги привели футбольна команда (Вержбіцький 
В.Л., Федоришин М.П., Чайка А.П., Гуменюк 
В.А., Чабан С.Р., Леськов М.Г., Радіонов П.О, 
Гарієвський Ю.О.); перше місце з перетягу-
вання канату (Олійник С.В., Федоришин М.П., 
Снігур С.В. , Фурман Л.М., Маренич В.); перше 
місце з плавання (Король Т.В.); друге місце за 
більярдним столом (Фурман Л.М.).

Нині трудову славу Хмельницького місь-
кого РЕМ гідно примножують високопрофе-
сійні кадри підрозділу, що гарантує хороші 
перспективи на майбутнє.

Андрій ЧАЙКА, 
голова профкому 

Хмельницького міського РЕМ.
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«…Нема більшого гонору для інтеліґентного чоловіка,
як берегти свою і національну честь та без нагороди
вірно працювати для добра свого народу,
щоб забезпечити йому кращу долю»

Іван Пулюй

велетень
українСької 

наукової
та громадСької 

думки
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Осмислюючи минуле нашого народу, багато укра-

їнських патріотів дедалі частіше задають собі питання: 
«Який внесок зробили українці у розвиток світової на-
уки і культури?» та «Чому про них так мало знає україн-
ський народ та інші народи?».

Протягом року в корпоративній газеті «Енергія» 
читачі мали змогу познайомитися з двома Великими У-
країнцями — Степаном Львовичем Рудницьким  (№2-3 
(225-226), лютий-березень 2016 р., «Чому ми хочемо 
самостійної України?») та Іваном Івановичем Огієнком 
(№6 (229), червень 2016 р. «Людина невсипущої праці 
і обов’язку»).

У новій статті автор хоче звернути увагу читачів 
на незаслужено забуте ім’я Великого Українця — Іва-
на Павловича Пулюя. Історики науки, насамперед в 
Україні, дійшли висновку, що нині є достатньо фактів, 
які свідчать про те, що першовідкривачем Х-променів 
був не Вільгельм Конрад Рентген, а український фізик і 
електротехнік Іван Пулюй.

Доробок ученого в науковій, гуманітарній і куль-
турній сферах справді грандіозний. Працюючи май-
же все свідоме життя за межами України, переважно 
в Празі та Відні, він узяв на себе відповідальність за 
розбудову системи освіти в Україні — від початкової 
школи у селі до українського університету у Львові, від 
невеличкого молитовника до повного видання Біблії, 
від підручників для гімназій до публікації актуальних 
наукових праць українською мовою. Досягнувши ви-
значних вершин у науці, він наполегливо торував шлях 
до цих вершин іншим. Його віра в майбутнє рідного 
народу була безмежною, а практичні кроки для його 
досягнення надзвичайно дієвими.

«Професор Іван Пулюй був не лише найвизначні-
шим фізиком Австро-Угорщини. Він належав до тих, хто 
у другій половині ХІХ — на початку ХХ-го століть форму-
вав світ», — це слова професора Вільгельма Формана з 
його виступу у передачі австрійського радіо, присвяче-
ній 50-річчю від дня народження Івана Пулюя.

Вірячи у світле майбутнє України та її гідне місце 
серед Европейських народів, Іван Пулюй видав низ-
ку статей, в яких обґрунтував тезу про необхідність 
створення самостійної української держави, яка стане 
ключем до миру і стабільності в Европі. Ще в 1915 р. 
Іван Пулюй в праці «Україна та її міжнародне політичне 
значення» наголосив: «Вільна Україна означає басті-
он, безпеку середньоевропейських держав, тому її 
визволення лежить не тільки в інтересах цих дер-
жав, а й цілої Европи». Ніби сьогодні сказано…

На превеликий жаль, сьогодні ім’я вченого-галича-
нина, людини, яку визнавали такі видатні вчені-фізики 
як Альберт Айнштайн (А. Ейнштейн), Нікола Тесла, 
Філія Ленард, Август Кундт, медик Іван Горбачевський, 
письменники Іван Франко, Пантелеймон Куліш, Іван 
Нечуй-Левицький, найвищі державці світу, залишилося 
в тіні та майже невідоме теперішньому поколінню. 

Іван Пулюй народився 2 лютого 1845 р. в містечку 
Гримайлів (нині смт. Гримайлів, р-н Гусятинський, обл.
Тернопільська) у греко-католицькій родині. У 1864 р. 
юнак Іванко з відзнакою закінчив Тернопільську гімна-
зію і для продовження освіти вирушив до столиці Ав-
стро-Угорщини. Спочатку він опановує курс богослов’я 
у Віденському університеті. Одночасно відвідує лекції з 
математики, фізики та астрономії. Пізніше він вступив 
на фізико-математичне відділення філософського фа-
культету того ж університету, де навчався до 1872 р.

Ще гімназистом Іванко заснував молодіжний гур-
ток для піднесення національної свідомості, вивчення 
й популяризації української історії та літератури. У сту-
дентські роки переклав українською мовою підручни-
ки геометрії та ботаніки для українських гімназій і моли-
товник. Іван Пулюй був одним із керівників віденського 
студентського культурно-спортивного українського 
товариства «Січ» (засноване 9 січня 1868 р.) та студент-
ського земляцтва «Українська громада». Чимало членів 
віденської «Січі» пізніше стали відомими ученими та по-
літичними діячами. Проіснувала віденська «Січ» до 1947 
р., коли після совєтської окупації Відня був насильно ви-
везений на Сибір останній голова С. Наклович, і майже 
всі члени товариства покинули Відень. Пулюй створив 
також фонд підтримки незаможних українських студен-
тів, який поповнювали й австрійські вчені.

Іван Пулюй як вчений, котрий мав глибокі знання з 
богослов’я, разом з Іваном Нечуй-Левицьким був залу-
чений Пантелеймоном Кулішем до першого повного 
перекладу Біблії українською мовою. Заслугою цього 
перекладу є те, що він був здійснений українською лі-
тературною мовою з староєврейських та старогрець-
ких текстів. У 1881 р. Наукове товариство імені Шев-
ченка опублікувало у Львові Новий Заповіт у їхньому 
перекладі.

Трагічною сторінкою в історії української Біблії у 
1885 р. стала загадкова пожежа у Кулішевому хуторі 
Мотронівка, в якій згорів рукопис перекладу Старо-
го Заповіту. Проте перекладачі починають працювати 
над перекладом Старого Заповіту з самого початку. 
Переклад, уже після смерті Пантелеймона Куліша, за-
вершив Іван Пулюй.

Лише у 1903 р. Британське та Закордонне Біблій-
не Товариство, яке було куратором перекладів Біблій 
на національні мови всього світу, видає першу повну 
українську Біблію («Святе письмо Старого і Нового 
Завіту») у перекладі П.Куліша, І.Нечуй-Левицького та 
І.Пулюя. Біблійне Товариство надавало офіційний до-
звіл на друкування перекладу Біблії, якщо переконува-
лося, що переклад зроблено правильно і з оригіналь-
них текстів, а не з текстів інших мов.

Біблію в перекладі П.Куліша, І.Нечуй-Левицького та 
І.Пулюя перевидавали декілька разів: у Відні (1912 р.); у 
Берліні (1921 і 1930 рр.); в Нью-Йорку та Лондоні (1947 
р.). На теренах України переклад Біблії був виданий у 
Києві лише у 2000 році.

Майбутній вчений своїм творчим кредо у науці 
обирає дослідження фізичних процесів та явищ. Іван 
Павлович був доцентом Віденського університету, ви-
кладав фізику у Військово-морській академії в Фіу-
ме (нині м. Рієка, Хорватія) та здобув ступінь доктора 
натурфілософії Страсбурзького університету. Пулюй 
володів 15 мовами, що дозволяло йому в оригіналах 
знайомитись з основними досягненнями світової на-
укової думки.

Понад тридцять років Іван Пулюй працював профе-
сором німецького Празького політехнічного інституту, 
був деканом фізичного факультету та ректором цього 
закладу (нині Чеський технічний університет). Також 
він був першим деканом першого в Европі електро-
технічного факультету (1902 р.) з найвищим рівнем 
викладання і проведення наукових досліджень у цій 
галузі. Пулюй активно долучався до запуску декількох 
електростанцій на постійному струмі в Австро-Угор-
щині та першої в Европі електростанції на змінному 
струмі у Празі.

Ще у Стасбурському університеті, оволодівши про-
фесію склодува, науковець зблизився з генієм електро-
техніки Ніколою Теслею (другим винахідником у світі 
(близько 800 винаходів в області електро— та радіо-
техніки) після Едісона), у якого навчався мистецтва виго-
товлення скляних ампул та разом вивчали явища, поро-
джувані електричним струмом у вакуумі. Пізніше у Пра-
зі він приятелював з іншим генієм фізики Альбертом 
Айнштайном. Цісар Франц-Йосиф називав Пулюя Рад-
ником Двору і нагородив його Лицарським Хрестом.

Наукові праці Івана Пулюя у різних сферах фізики 
випереджали час, ставали основою для майбутніх роз-
робок та відкриттів іншими вченими. Як приклад, саме 
Іван Пулюй своїми глибокими дослідженнями катод-
них променів і конструюванням досконалих катодних 
ламп, здійсненими на початку 80-х років ХІХ століття, 
проклав шлях до відкриття Х-променів, яке, завдяки 
щасливому випадкові, випало на долю Рентгена на-
прикінці 1895 р. Ім’я Рентгена набуло світової слави, 
він отримав першу серед фізиків Нобелівську премію, 
тоді як ім’я Івана Пулюя несправедливо забуте.

Роль Пулюя не обмежується етапом передісторії   
становлення науки про нові промені. На початку 1896 
р. він провів свої дослідження, результати яких опу-
блікував у двох  статтях журналу «Доповіді Віденської 
академії наук». За результатами досліджень важливе 
пріоритетне значення мали: 

— відкриття властивостей Х-променів іонізувати 
молекули та атоми;

— з’ясування просторового розподілу Х-променів 
та точне визначення місця, де вони утворюються;

— напрочуд точне пояснення їхньої природи і ме-
ханізму виникнення;

— демонстрація ефективності їх застосування  в 
медицині.

Підкреслимо, що з усіх цих пунктів Пулюй був по-
переду Рентгена. Також необхідно зазначити, що 
Рентген запропонував хибне пояснення природи 
 X-променів.

Перші знімки в Х-променях, виконані Пулюєм в 
 80-х роках ХІХ століття із допомогою лампи власної 
конструкції, переконливо свідчили про широкі мож-
ливості застосування нових променів у медицині. А 
лампа ввійшла в історію науки і техніки власне як «лам-
па Пулюя» («Pulujlampe») та на той час була найбільш 
досконалою за своїми технічними характеристиками. 
Зокрема, лондонський часопис «The Photogram» за 
1896 р. подав знімок скелета цілого людського орга-
нізму і вказав, що це перший у світі такий знімок і що 
його автором є професор Пулюй.

Також є задокументовані свідчення про першу ме-
дичну Х-променеву фотографію, зроблену в США. Це 
відбулося 3 лютого 1896 р. в Дартмутському коледжі, 
де була багата колекція газорозрядних трубок різних 
конструкцій. Після перевірки цих трубок (близько 
дюжини) виявилося, що лише одна з них генерувала 
Х-промені необхідної інтенсивності. Це була трубка 
конструкції Пулюя. Вона була виготовлена серійно на 
фабриці в Лейпцигу й мала  номер 1147. Зрозуміло, що 
за такого широкого розповсюдження трубок Пулюя у 
світі випадкове виявлення Х-променів могло трапити-
ся в багатьох лабораторіях.

Одержуючи Нобелівську премію, Рентген відмо-
вився прочитати передбачувану процедурою «Нобе-
лівську лекцію», в якій лауреати викладають суть від-
криття, історичне тло і шляхи, якими вони зробили це 
відкриття, чудово розуміючи програшність пріоритету 
на авторство. А на запитання, які здобутки мали інші 
науковці у цьому напрямку до його відкриття, він від-
повів короткою реплікою: «Було кілька експериментів 
Ґерца-Ленарда з катодовими променями, що потребу-
вали подальшого пояснення».

На лист Івана Пулюя, в якому він запитував Рентге-
на, чи користувався той подарованими йому «трубка-
ми Пулюя», Рентген зовсім не відповів.

Рентген розумів, що коли він буде давати пояснен-
ня та розказувати, як ним було здійснено відкриття, то 
йому, звісно, довелося б сказати всю правду. Але йому 
цього не хотілося, бо тоді була б зовсім іншою оцінка та 
сумнівним визнання авторства за Рентгеном.

А згодом, вже за совєтського періоду, панувала від-
повідна тенденція замовчування імен тих видатних 
вчених, у яких виразно була окреслена любов до Укра-
їни. Багатьом, на жаль, і вченим, і урядовцям впродовж 
довгого часу не хотілося, щоби український народ на 
прикладах своїх представників науки міг усвідомити 
свою велич.

Мав рацію і професор Празької політехніки, доктор 
Ржезнічек, коли в передмові до книги Славка Бокшана 
«Нікола Тесла і його діяльність» сказав: «Світова історія 
не завжди була справедливою ні до окремих націй, ні 
до окремих осіб».

Іван Пулюй був всебічно обдарованою людиною. 
Дивовижно як багато та плідно працював він у різних 
напрямках науки і техніки. Рівнобіжно з роботою у Ві-
денському університеті, трудився він ще й у віденській 
філії будапештської фірми «Ґанц», де завідував відді-
лом виробництва Гайслерових грубок та електрич-
них ламп. На електротехнічній виставці в Парижі Іван 
Пулюй, один з усієї Австро-Угорщини, отримав срібну 
медаль за прилад для визначення механічного еквіва-
ленту тепла. У 1884 р. на електромеханічній виставці 
у Штаєрі показав своє прекрасне свічадо (підвісний 
свічник для багатьох свічок), підвішене на стіні і освіт-
лене сотнею ламп.

Він є автором багатьох наукових приладів та апа-
ратів, таких як: дистанційний телетермометр, теле-
фонний сигнальний апарат, срібний випрямляч зво-
ротнього зв’язку, індуктор для трифазних струмів, 
патентовану телефонічну станцію для охорони життя 
від небезпечних електричних струмів високої напруги.

Як патріот України Іван Пулюй виступав за права 
української молоді навіть у складі Австро-Угорської ім-
перії здобувати вищу освіту рідною мовою. Починаючи 
від 1902 р., він разом з Іваном Горбачевським та іншими 
відомими діячами науки й культури наполегливо до-
магався відкриття українського університету у Львові. 
Врешті послідовність і наполегливість Івана Пулюя  ма-
ли своїм наслідком те, що в листопаді 1912 р. австрій-
ський уряд оголосив проект заснування українського 
університету у Львові. Його відкриття призначалося на 
початок 1916 р., однак через війну цей проект не було 
здійснено. Знаменно, що в червні 1914 р. російський по-
сол у Відні заявив міністру закордонних справ Австро-
Угорщини з приводу цього, що заснування українсько-

го державного університету в Галичині уряд Росії буде 
вважати ворожим кроком проти Російської імперії та як 
можливий casus belli («привід для війни»). Ось така вона 
країна Моксель…князівство Московське (улус Золотої 
Орди, засноване ханом Менгу-Тімуром у 1277 р.)…Мос-
ковське царство… Російська імперія… РФ.

І лише у незалежній Україні справжні патріоти по-
чали відкривати забуті та невідомі ІМЕНА видатних 
особистостей української нації.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 бе-
резня 1994 р. №163 «Про 150-річчя від дня народжен-
ня Івана Пулюя» розроблено і здійснено ряд заходів, 
основним з яких є присвоєння Тернопільському при-
ладобудівному інституту (так він тоді називався) імені 
видатного українського вченого та громадського діяча 
Івана Пулюя. Сьогодні це Тернопільський національ-
ний технічний університет імені Івана Пулюя.

Ми пишаємося тим, що з третього квітня 1995 р. 
цей навчальний заклад носить ім’я видатного Україн-
ця. Ректором цього ВУЗу більше двадцяти років ( з    1985   
     р .    до 2007 р.) був інший галичанин — академік Акаде-
мії інженерних наук, доктор фізико-математичних на-
ук, професор, заслужений діяч науки і техніки України 
Олег Миколайович Шаблій.

Автор статті, який «ходив коридорами» цього ву-
зу ще в шкільні роки, здобув другу вищу освіту саме в 
цьому навчальному закладі.

У статті автор використав матеріали з всесвітньої 
мережі Internet доктора фізико-математичних наук 
Романа Пляцка (інститут прикладних проблем механі-
ки і математики АН України, м. Львів), доктора фізико-
математичних наук Василя Шендеровського (інститут 
фізики НАН України, м. Київ), вчених Тернопільського 
національного технічного університету ім. Ів. Пулюя. 
Дякую ЇМ за дослідження наукової та громадської ді-
яльності Івана Пулюя та популяризацію його імені.

У лютому 2010 р. з нагоди 165-річчя Івана Пулюя в 
Тернопільському національному технічному універси-
теті відкрився музей славетного земляка. Національ-
ний банк України, продовжуючи серію «Видатні осо-
бистості України», ввів в обіг 25 січня 2010 р. пам’ятну 
монету номіналом 5 гривень, присвячену Івану Павло-
вичу Пулюю. Вулиці імені Івана Пулюя є у Києві, Львові, 
Тернополі, Івано-Франківську, Дрогобичі.

Сьогодні наш народ, наша держава розлучаються 
зі символами ганебного минулого — символами тота-
літаризму, ненависті та зневаги до всього українсько-
го. Розлучаються, у тому числі і з іменами катів укра-
їнського народу, «наліплених» у назвах міст, вулиць і 
скверів. І тому справедливо, що на зміну їм приходять 
славні імена синів та дочок нашого народу. 

У місті Хмельницькому дві унікальні споруди енер-
гопостачальної компанії «Хмельницькобленерго» (Ін-
женерно-Лабораторний Комплекс та Сервісний центр) 
розташовані по провулку «Правди». Враховуючи зна-
чний внесок Івана Пулюя у розвиток науки, зокрема й 
у розвиток світової електроенергетики в період її ста-
новлення, було б доцільним перейменувати провулок 
«Правди» та назвати його іменем Івана Пулюя.

Автор статті може також «передати пас» медикам 
Хмельниччини, щоб вони запропонувати назвати од-
ну з вулиць нашого міста іменем Івана Пулюя. Доречно 
було би так назвати вулицю Маршала Красовського, чу-
жого для України совєтського військового діяча, на якій 
розташовані Хмельницька обласна лікарня та Депар-
тамент високовольтних електричних мереж Компанії 
«Хмельницькобленерго», на вулицю імені Івана Пулюя.

Автор пропонує відновити історичну справедли-
вість, звернутися до топонімічної комісії Хмельниць-
кої міської Ради з пропозицією про перейменування 
провулку «Правди», а ще краще вулиці Маршала Кра-
совського, та надати провулку або вулиці ім’я першого 
українського фізика світового рівня, славетного Укра-
їнця — Івана Пулюя.

Ярослав ПЕТРУСИК.
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