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ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ

Про заохочення з нагоди
Міжнародного жіночого дня
З першим подихом весни до нас приходить
свято — Міжнародний жіночий день, свято наших матерів, дружин, сестер, подруг, бабусь і
доньок.
Це свято увійшло в наше життя першими
квітами, щирими посмішками і справжніми
чоловічими вчинками, бо жінка — це віра, надія, любов, дбайлива берегиня родинного вогнища, вона наполегливо й натхненно працює
в усіх галузях народного господарства нашої
держави. Своєю потужною енергією, силою і
відповідальністю живить наше буття яскравими барвами.
І саме жіноча, небайдужа й відповідальна
життєва позиція, як і буденна домашня праця, є справжньою запорукою наших звершень,
миру і стабільності, духовного відродження.
Ваша соціальна і політична активність, доброта, мудрість і любов роблять наше суспільство
благороднішим, світлішим, людянішим.
Четверту частину працівників ПАТ «Хмельницькобленерго» складають жінки, які своєю
працею та майстерністю вносять вагомий внесок у роботу Товариства, розвиток енергетики
всієї області, зміцнення економічної стабільності нашої держави…
Відзначаючи вагомі особисті досягнення
працівників у виконанні службових обов’язків
і виробничих завдань, високу трудову і виконавчу дисципліну, особистий внесок у розвиток енергетичної галузі області та з нагоди відзначення Міжнародного дня прав жінок і миру,
за погодженням з профкомом (протокол від
06.02.2017 року №2), —

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити Почесними Грамотами Товариства та преміювати:
Бондарчук Ларису Михайлівну — начальника
відділу праці та заробітної плати Дирекції фінансо
вої ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Керничну Ніну Володимирівну — головного
бухгалтера Новоушицького РЕМ;
Климчук Наталію Вікторівну — інженера з на
лагоджувань та випробувань 1 категорії СДЕО Де
партаменту ВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Котик Галину Григорівну — бухгалтера ПМіЗ Бі
логірського РЕМ;
Москалюк Валентину Феодосіївну — в.о. завід
увача канцелярії ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Паску Людмилу Миколаївну — контролера
енергонагляду Хмельницького міського РЕМ;
Політаєву Ірину Вікторівну — начальника сек
тору ВРБ та РРЕ Дирекції комерційної ПАТ «Хмель
ницькобленерго»;
Томашик Світлану Григорівну — керівника гру
пи Старосинявського РЕМ;
Хоронжук Любов Михайлівну — головного бух
галтера Шепетівського РЕМ;
Яременко Ольгу Василівну — провідного інже
нера спецчастини ПАТ «Хмельницькобленерго».
2. Нагородити працівників Грамотами Товариства та преміювати:
Амеліну Тетяну Миколаївну — інженера 2 кате
горії ВМТП Дирекції з МТП та КБ ПАТ «Хмельниць
кобленерго»;
Васильцову Майю Степанівну — контролера
енергонагляду Летичівського РЕМ;
Варшавську Ольгу Мар’янівну — головного
бухгалтера Городоцького РЕМ;
Возну Олену Володимирівну — контролера
енергонагляду Старокостянтинівського РЕМ;
Істратову Людмилу Сергіївну — техніка з розра
хунків Волочиського РЕМ;
Клюс Ірину Миколаївну — техніка ПМіЗ Неті
шинської комплексної дільниці Славутського РЕМ;
Коновалову Галину Миколаївну — головного
бухгалтера Деражнянського РЕМ;
Наумець Оксану Іванівну — контролера енер
гонагляду Славутського РЕМ;
Недоборську Валентину Мар’янівну — інжене
ра з організації експлуатації та ремонту Чемеро
вецького РЕМ;
Нікончук Людмилу Олександрівну — головно
го бухгалтера Полонського РЕМ;
Осову Людмилу Вікторівну — економіста 2 ка
тегорії ВЕР та ТП Дирекції фінансової ПАТ «Хмель
ницькобленерго»;

Островську Юлію Михайлівну — інженера з до
говорів і режимів Ізяславського РЕМ;
Педосюк Антоніну Адольфівну — інженера ВОЗ
Дирекції комерційної ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Присяжну Ірину Володимирівну — електро
монтера з ремонту апаратури релейного захисту і
автоматики СРЗА і КВП Департаменту ВЕМ;
Протас Галину Володимирівну — контролера
енергонагляду Віньковецького РЕМ;
Степанову Тетяну Миколаївну — інженера 1
категорії ВМТП Дирекції з МТП та КБ ПАТ «Хмель
ницькобленерго»;
Тарчинську Антоніну Євгенівну — комірника
ЛОК СП «Яблуневий сад» ПАТ «Хмельницькобле
нерго»;
Шафінську Ольгу Миколаївну — провід
ного інженера служби охорони праці ПАТ
«Хмельницькобленерго»;
Яковюк Віру Анатоліївну — в.о. бухгалтера ПМіЗ
Красилівського РЕМ;
Ярмоленко Валентину Антонівну — начальни
ка сектору — провідного бухгалтера централізо
ваної бухгалтерії Дирекції фінансової ПАТ «Хмель
ницькобленерго».
3. Оголосити Подяку Товариства з преміюваням:
Войновій Тетяні Йосипівні — інженеру 3 кате
горії ПКВ Департаменту РМ ПАТ «Хмельницькобл
енерго»;
Воробйовій Ірині Володимирівні — інженеру 3
категорії ВІКС Дирекції з інформаційних техноло
гій ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Грицишин Ользі Петрівні — юрисконсульту 1
категорії ЮДВ Дирекції з управління персоналом
та юридичних питань ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Гуменюк Раїсі Вікторівні — прибиральниці ви
робничих приміщень ДГО Департаменту ВЕМ ПАТ
«Хмельницькобленерго»;
Дзензюр Валентині Михайлівні — прибираль
ниці виробничих приміщень Дунаєвецького РЕМ;
Заєць Наталії Валеріївні — інженеру СП Депар
таменту ВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Кіпибіді Ользі Ігорівні — бухгалтеру Теофіполь
ського РЕМ;
Коломієць Олесі Петрівні — заступнику началь
ника ОДС Дирекції технічної ПАТ «Хмельницьк
обленерго»;
Колупаєвій Інні Миколаївні — інженеру з охо
рони праці Кам’янець- Подільського міського РЕМ;
Крижановській Юлії Анатоліївні — інженеру з
програмного забезпечення комп’ютерів 1 катего
рії ВІТ Дирекції з інформаційних технологій ПАТ
«Хмельницькобленерго»;
Левчук Ірині Валеріївні — бухгалтеру Ярмоли
нецького РЕМ;
Луговій Ользі Миколаївні — інженеру з
комп’ютерних систем 2 категорії Хмельницького
РЕМ;
Пекарській Марії Олександрівні — бухгалтеру
централізованої бухгалтерії Дирекції фінансової
ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Савчук Тетяні Миколаївні — бухгалтеру ЦРПО
Дирекції комерційної ПАТ «Хмельницькобленерго»;
Сілідуєвій Надії Анатоліївні — інженеру 1 ка
тегорії ВКБ Дирекції з матеріально-технічного по
стачання та капітального будівництва ПАТ «Хмель
ницькобленерго»;
Слісарчук Галині Сергіївні — бухгалтеру 2 ка
тегорії Меджибізького ЦЦР Департаменту РМ ПАТ
«Хмельницькобленерго»;
Топесі Олені Михайлівні — касиру Хмельниць
кого міського РЕМ;
Чорній Валентині Петрівні — контролеру енер
гонагляду Кам’янець-Подільського РЕМ;
Фурман Ірині Володимирівні — інженеру 1 ка
тегорії ВЕА та ОЕЕ Дирекції технічної ПАТ «Хмель
ницькобленерго».

В.о. генерального директора
О.І. Козачук.

Також цим наказом премійовано всіх
жінок, котрі працюють у Товаристві, виплачено одноразову матеріальну допомогу
непрацюючим жінкам-пенсіонерам, які вийшли на пенсію з підрозділів Товариства, та
жінкам, які перебувають у відпустці з догляду за дітьми.

Дорогі жінки!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди
святкування 8 березня — Міжнародного жіночого дня — свята весни, оновлення і краси!
Все найсвітліше та найпрекрасніше, що є
у нашому житті, пов’язане із жінкою — берегинею роду людського. Материнська щедрість, доброта і ніжність, невтомна турбота і терпіння, розум та активна життєва позиція жінок сприяють збереженню
миру, злагоди та стабільності у суспільстві.
Від усієї душі бажаю Вам миру, щастя,
здоров’я, творчих успіхів, нев’янучої молодості, краси, гармонії, впевненості у своїх силах, здійснення найзаповітніших мрій, світла, тепла і добробуту у Ваших родинах.
Нехай Вам завжди усміхається доля, кожен день буде сповнений радістю, любов’ю,
оптимізмом та вірою у краще майбутнє.
З найкращими побажаннями,
Олег Козачук,
в.о. генерального директора
ПАТ «Хмельницькобленерго».
Урочистості

Прекрасну половину компанії

вітали щиро і тепло

У клубі ПАТ «Хмельницькобленерго» з нагоди
Міжнародного жіночого дня відбулися традиційні
урочистості.
До присутніх у залі представниць прекрасної
половини людства від імені чоловічого загалу з
вітальним словом звернувся в.о. генерального
директора ПАТ «Хмельницькобленерго» Олег Ко
зачук. Він висловив глибоку повагу до жінок-тру
дівниць, котрі, кожна на своїй посаді, сприяють
розвиткові електроенергетики області та зміцнен
ню економіки України загалом. Під оплески колег

найкращі працівниці отримали з рук О. Козачука
почесні відзнаки Компанії.
Про роль жінки у суспільстві говорила в своєму ви
ступі голова Жіночої ради ПАТ «Хмельницькобленер
го» Лариса Полоневич. Також вона щиро подякувала
керівництву Компанії за увагу та турботу про жінок.
Душевного тепла, гарного настрою додавали
всім концертні вітання від заслуженого артиста
України Олександра Довгальова та артистів народ
ного аматорського хору «Енергетик».
Прес-служба ПАТ «Хмельницькобленерго».
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ХТО ПЕРШІСТЬ ВЕДЕ,
ХТО — ПОЗАДУ БРЕДЕ
Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за два місяці 2017 року
Енергозбутова
діяльність

Охорона праці

Загальний
рейтинг

ВІНЬКОВЕЦЬКИЙ

7

15

8

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

15
7
16
6
14
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21

Назва РЕМ

1
11
22

3
19
10
4
8
18
20
5

НАГЛЯДОВИЙ ІСПИТ СКЛАДЕНО
НА «ВІДМІННО»!
Обов’язковий щорічний аудит на відповід
ність усім заявленим сертифікатам — необхідна
умова підтвердження високого рівня підприєм
ства. Ось і цього року аудитори, завітавши у ПАТ
«Хмельницькобленерго», перевіряли, чи дотриму
ється компанія задекларованого курсу. А саме —
чи відповідає діяльність компанії всім сертифіка
ційним вимогам; чи змінюється менеджмент згідно
з новими вимогами; чи усунені невідповідності,
виявлені попередньою аудиторською перевіркою.
Аудитори під орудою головного аудитора
ОССМ «ПРИРОСТ» Віктора Волосковця працювали
одночасно в кількох Дирекціях та відокремлених

підрозділах компанії. Справили враження на пе
ревіряльників найсучасніші технології, які широко
впроваджує у себе компанія, турбота про якість
праці, збереження довкілля, комфортні умови ро
боти персоналу. А ще «Хмельницькобленерго» як
була, так і залишається соціально орієнтованою
компанією.
Наостанок відбулася підсумкова нарада за
участю всіх аудиторів та представників компанії.
Цьогорічний аудиторський іспит, як і попередні,
ПАТ «Хмельницькобленерго» склало успішно.

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».

«ФЛЕЙТИ НА ВІТРАХ»
ЗАЗВУЧАЛИ І НА ПОДІЛЛІ
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Відділ оперативної інформації та звітності
Дирекції комерційної.
Знай наших!

ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» —
НА ШЛЯХУ ГАЗОЗАМІЩЕННЯ
Хмельниччину з діловим
візитом відвідав голова
Державного агентства
з енергоефективності
та енергозбереження
України Сергій Савчук.
В рамках візиту він
зустрівся з головою
облдержадміністрації
Олександром Корнійчуком,
із головою обласної ради
Михайлом Загородним,
поспілкувався з журналістами
та провів семінар на тему:
«Поширення досвіду заміщення
газу альтернативними видами
палива та розвитку сфери
відновлюваної енергетики».

З ініціативи та за організаційного сприяння ПАТ
«Хмельницькобленерго» у читальному залі гумані
тарного профілю Хмельницької обласної універ
сальної наукової бібліотеки відбулася презентація
першої книги заслуженого діяча мистецтв України,
відомого культурно-громадського діяча, лауреата
багатьох музичних премій Ігоря Володимировича
Куриліва — збірки поезій «Флейти на вітрах».
Велелюдна аудиторія студентів, місцевих мит
ців та поціновувачів літератури з цікавістю позна
йомилася із автором — досвідченим концертним
адміністратором, організатором і продюсером ба
гатьох музичних проектів (зокрема, багаторічним
концертним директором Софії Ротару), нині за
ступником генерального директора Національно
го заслуженого академічного українського народ
ного хору України ім. Г. Верьовки. В ході невимуше
ного спілкування, декламуючи власні твори та від
повідаючи на питання із залу, Ігор Курилів яскраво

продемонстрував цю особливу грань своєї твор
чості — поетичну, якій притаманні мелодійність,
лаконічність та глибока філософська наснаженість.
Вітаючи столичного «винуватця» заходу, а також
особисто присутніх на презентації в.о. генерально
го директора ПАТ «Хмельницькобленерго» Олега
Козачука і директора з управління персоналом та
юридичних питань ПАТ «Хмельницькобленерго»
Андрія Пилипенка, директор Хмельницької ОУНБ
Надія Синиця висловила останнім щиру вдячність
за те, що хмельницькі енергетики посприяли по
пуляризації творчості цього самобутнього поета:
збірка поезій І. Куриліва «Флейти на вітрах», до ре
чі, ілюстрована видатним українським художником
Анатолієм Бортовим, відтепер буде доступною чи
тачам у бібліотечній системі нашого краю.

Ростислав БАЛЕМА.
Фото Миколи ПЕРЕП’ЯТЕНКА.

РОЗПИСНІ СВІТИ
ГАННИ ЄРМЕНЧУК-ГРУЧМАН

Після семінару голова Держенергоефектив
ності Сергій Савчук разом із керівництвом ПАТ
«Хмельницькобленерго» завітав до реконстру
йованого приміщення Ярмолинецького РЕМ та
лікувально-оздоровчого комплексу «Яблуне
вий сад» у селі Жилинці Ярмолинецького райо
ну. Там він ознайомився з роботою котелень, що
функціонують на твердому паливі, зокрема, на
деревній трісці та пелетах.

«Той факт, що «Хмельницькобленерго» ак
тивно опікується питанням заміщення газу та
встановлює твердопаливні котельні, є показо
вим, — зауважив голова Держенергоефектив
ності Сергій Савчук. — Тому такі приклади по
трібно широко популяризувати».
Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора.

В експозиційній частині Сервісного центру ПАТ
«Хмельницькобленерго» відкрито виставку робіт
відомої художниці декоративного розпису, члена
Національної спілки художників та Національної
спілки майстрів народного мистецтва України Ган
ни Єрменчук-Гручман.
Про творчий шлях та особливості стилю ху
дожниці розповіли всім присутнім на виставці її
колеги-художники Микола Мельничук і Яків Пав
лович, організатор експозиції — завідувач музею
електроенергетики ПАТ «Хмельницькобленерго»
Микола Шафінський. Вони зазначили, що пензлю
Ганни Єрменчук-Гручман, котра займається пере
важно декоративним розписом, притаманні за
глиблення в українську культуру, фольклор, вико
ристання стилізованих образів — птахів та квітів
— при відтворенні світу людських почуттів.
Власне, всі поціновувачі мистецтва зможуть
особисто помилуватися прекрасними світами, ви

твореними самобутньою художницею, завітав
ши упродовж місяця до Сервісного центру ПАТ
«Хмельницькобленерго».
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З ОСОБЛИВИМ ПІКЛУВАННЯМ
ПРО СФЕРУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ПАТ «Хмельницькобленерго» є невід’ємною части
ною об’єднаної енергетичної системи України та нале
жить до стратегічно важливих підприємств держави.
Це — одна з провідних енергопостачальних компаній
України, що динамічно розвивається, впроваджує
ефективну стратегію розвитку, сучасні методи управ
ління та є спеціалізованою службою енергетики
цивільного захисту Хмельницької територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ (п. 3 Розпорядження голови
Хмельницької облдержадміністрації від 18.09.2015 ро
ку № 440–р «Про утворення обласних спеціалізованих
служб цивільного захисту»).
Енергетики Хмельниччини повинні бути постійно
готовими до надзвичайних ситуацій різного характеру.
Керівництвом ПАТ «Хмельницькобленерго», приділя
ється належна увага щодо виконання у повному обсязі
основних заходів цивільного захисту територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного за
хисту. Товариство постійно здійснює заходи із вико
нання законодавства України, розпорядчих документів
Міненерговугілля України та Хмельницької облдерж
адміністрації у сфері цивільного захисту.
Тому, на виконання вимог ст. 20 Кодексу цивільно
го захисту України, рішенням Дирекції Товариства за
погодженням з Наглядовою Радою Товариства, з ме
тою приведення у відповідність організаційно-штат
ної структури наказами від 09.07.2014 р. №267-к, п. 7
— 15.09.2014 року та від 19.08.2016 року № 421-к ство
рена Служба з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та екології Товариства (далі — служба).
Крім того, у відокремлених структурних підрозділах
Товариства нараховується 27 посадових осіб, на яких
покладені за суміщенням функції контролю за станом
цивільного захисту, пожежної безпеки та екології.
Основним завданням служби є організація і конт
роль за виконанням вимог нормативної документації
з питань цивільного захисту, пожежної та техногенно-
екологічної безпеки, проведення заходів, спрямова
них на попередження надзвичайних ситуацій, знижен
ня шкідливого впливу виробничих факторів на навко
лишнє середовище, життя і здоров‘я працівників, ко
ординація і вдосконалення роботи у цьому напрямку
всіх підрозділів Товариства, опрацювання ефективної системи екологічного керування в Товаристві,
сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника.
На виконання завдань служби ПАТ «Хмельницьк
обленерго» отримано сертифікат відповідності міжна
родним стандартам системи екологічного керування
№ UA.MQ.034-ESP-0002/12 в рамках функціонування
системи управління, яка орієнтується на всі зацікавле
ні сторони.
Це стало підґрунтям для забезпечення ефективно
го управління різноманітними проектами, у тому числі
екологічного характеру: впровадження інноваційних
біотехнологій для ліквідації нафтових забруднень на
трансформаторних підстанціях, зменшення обсягів
небезпечних відходів шляхом заміни в технологічних
процесах небезпечного устаткування.
Вагомим здобутком Товариства є втілення проекту
спільного впровадження зі зниження викидів парнико
вих газів на тему «Модернізація системи розподільчих
мереж», схваленого Державним Агентством Екологіч
них Інвестицій України.
Основною метою реалізації проекту є зниження
ТВЕ в електромережах за рахунок здійснення програ
ми технічної модернізації електричних мереж, запро
вадження прогресивних енергозберігаючих техноло
гій, перехід на більш якісний рівень передачі та розпо
ділу електричної енергії.
За впровадження та реалізацію енергетично ефек
тивних, екологічно безпечних та ресурсозберігаючих
програм і технологій ПАТ «Хмельницькобленерго» на
городжено відзнакою переможця V-го Всеукраїнсько
го конкурсу «Лідер природоохоронної діяльності» та
дипломом «Краще екологічно відповідальне підпри
ємство».
Проведено ідентифікацію чотирьох газових коте
лень. Розроблено Паспорта ПНО та Плани локалізації,
ліквідації аварійних ситуацій і аварій для 6 об’єктів. На
засіданні комісії з питань ТЕБ та НС області ці об’єкти
внесено до переліку потенційно-небезпечних об’єктів
Хмельницької області (протокол №8 від 22 грудня 2016
року). Державним Департаментом страхового фонду
документації їх внесено до Державного реєстру ПНО з
присвоєнням реєстраційного номера.
Службою розроблено плани цивільного захисту на
мирний час та особливий період, плани реагування та
дій органів управління і сил ЦЗ із запобігання і ліквіда
ції надзвичайних ситуацій, посадові інструкції щодо дій
при виникненні надзвичайних ситуацій для персоналу
Товариства та відокремлених підрозділів.
З метою запобігання надзвичайним ситуаціям тех
ногенного та природного характеру на енергооб’єктах
області в управлінні та відокремлених підрозділах
створені штаби з ліквідації НС. На виконання листа На
ціональної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики, в Товаристві створено антикризовий енергетичний штаб оперативного реагування.
Для координації і управління силами і засобами
відокремлених підрозділів Товариства при реагування
на надзвичайні ситуації природного і техногенного ха
рактеру на енергооб’єктах Товариства та захисту пра
цівників Товариства від їх впливу, створено комісію з
питань надзвичайних ситуацій ПАТ «Хмельницьк
обленерго», а для попередження пожеж і посилення протипожежного захисту об’єктів Товариства —
пожежно-технічну комісію. По Товариству створено
27 пожежно-технічних комісій.
В усіх підрозділах Товариства розроблені та затвер
джені схеми оповіщення керівного складу та персоналу при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій

природного і техногенного характеру у службовий та
неслужбовий час. Оповіщення та управління заходами
цивільного захисту з ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій здійснюється з диспетчерських пунктів відо
кремлених підрозділів. Щорічно проводяться практич
ні їх відпрацювання.
Службою вжито заходів щодо додаткового вста
новлення та поновлення у всіх відокремлених підроз
ділах Товариства систем вуличного оповіщення та
радіотрансляційних точок (256 шт.). Встановлено
25 комплектів обладнання для вуличного оповіщення,
проведені повна радіофікація будівель та виробничих
баз всіх відокремлених підрозділів Товариства, вста
новлення багатоканальної системи оповіщення по те
лефону (на загальну суму 208,0 тис. грн.).
Найбільшу потенційну небезпеку для населення на
території Хмельницької області становить загроза за
гальної аварії на Хмельницькій атомній електростанції
(ХАЕС), при виникненні якої передбачається евакуація
населення та вивіз сільгосптварин із 30-ти кілометро
вої зони ХАЕС. В 30-км зону ХАЕС потрапляють: Сла
вутський РЕМ, Ізяславський РЕМ, а Білогірський РЕМ
та Шепетівський РЕМ — частково. З метою контролю
за радіаційним фоном в Товаристві створено 4 пости
радіаційного та хімічного спостереження: пост РХС
№14 — Славутський РЕМ; пост РХС №39 — Теофіполь
ський РЕМ; пост РХС №99 — Віньковецький РЕМ; пост
РХС №102 — Кам’янець-Подільський МРЕМ. Пости за
безпечені приладами радіаційно-хімічної розвідки та
дозиметричного контролю, засобами індивідуального
захисту на 100%, метеокомплектами.
Службою розроблено та відпрацьовується «План
забезпечення евакуаційних заходів при загрозі ви
никнення або виникнення надзвичайних ситуацій тех
ногенного та природного характеру на об’єктах ПАТ
«Хмельницькобленерго». Проведення евакуації пра
цівників відокремлених підрозділів, що знаходяться в
30-ти км зоні ХАЕС, здійснюються евакокомісіями цих
підрозділів, за узгодженням з відповідними міськви
конкомами, райдержадміністраціями, Планами еваку
ації РЕМ.
Для забезпечення персоналу Товариства засобами індивідуального захисту за останні роки було
придбано понад 750 шт. протигазів ГП-7, 45 шт. —
костюмів хімічно-біологічного захисту Л-1. Ці засоби
захисту були розподілені у відокремлені підрозділи,
які розташовані в 30 км. зоні ХАЕС. Вони забезпечені
засобами індивідуального захисту на 100%. Проведе
но закупівлю дозиметрів-радіометрів МКС-05 «ТЕРРА»
та дозиметра гамма-випромінення індивідуального
ДКГ-21М. Також для потреб ПС 110/10 кВ «Прибузька»
(елегаз) придбано 4 дихальні апарати на стисненому
повітрі AirXpress Fire на суму 89,99 тис. грн.
Для забезпечення поновлення засобів індивідуаль
ного захисту на 2017 рік передбачено закупівлю проти
газів в обсязі не менше 60 одиниць, 2000 респіраторів,
10 костюмів Л-1 та приладів радіаційно-хімічного за
хисту в обсязі 5 одиниць.
Одним із пріоритетних питань є питання готов
ності захисних споруд Товариства. Сьогодні на обліку
перебуває 8 протирадіаційних укриттів, які готові
для використання за призначенням, завершена їх
технічна інвентаризація. В захисних спорудах прове
дено поточні ремонти, здійснюються заходи щодо за
безпечення необхідним основним майном відповідно
до порядку використання захисних споруд цивільного
захисту на випадок можливих надзвичайних ситуацій
та в умовах особливого періоду (меблями, нарами, те
лефонним зв’язком, радіотрансляційними точками, во
дою, майном для харчування, інструментом). З метою
дотримання вимог ст. 32 Кодексу цивільного захисту
України щодо забезпечення захисту персоналу в Біло
гірському РЕМ та Хмельницькому МРЕМ заплановано
будівництво захисних споруд цивільного захисту, а в
Славутському та Ізяславському проводяться капітальні
ремонти і реконструкція.
Для укриття персоналу Товариства у випадку ви
никнення надзвичайної ситуації та працівників штабу
цивільного захисту Товариства при загрозі чи виході з
ладу міського пункту управління, в місці постійної дис
локації облаштовано захисну споруду — позаміський
запасний пункт управління в смт. Летичів.
Службою розроблені та затверджені Нормативні
обсяги аварійного запасу матеріалів та устаткування
для відновлення електромереж напругою 0,4-110 кВ.
Аварійний запас Товариства — 100 %.
Проведено заходи щодо забезпечення аварій
но-ремонтних бригад та персоналу сухими пайками.
Різноманіття та складність завдань цивільного за
хисту потребують високоякісної та всебічної підго
товки керівного і командно-начальницького складу,
управлінь, штабів та формувань цивільного захисту в
мирний час, та для успішного їх виконання при виник
ненні загрози, в умовах війни, а також у разі виникнен
ня аварій, катастроф, стихійного лиха.
Спеціальні об’єктові навчання — найвища та
найбільш ефективна форма сучасного навчання ке
рівного, командно-начальницького складу формувань
і населення. Під час навчань працівники здобувають
практичні навики успішного виконання раптово ви
никлих завдань — захисту населення від аварій ката
строф, стихійного лиха.
Підготовка керівного складу цивільного захисту Товариства та її органів управління проводить
ся на штабних об’єктових тренуваннях, комплексних
об’єктових тренуваннях, в навчально-методичному
центрі ЦЗ та БЖД Хмельницької області. Щорічно на
базі навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Хмель
ницької області проходять навчання та перевірку знань
у сфері цивільного захисту керівний складу відокрем
лених підрозділів Товариства. Згідно вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 року №444
«Про затвердження Порядку здійснення навчання на

селення діям у надзвичайних ситуаціях» у навчальнокурсовому комбінаті Товариства із слухачами органі
зовані та проводяться заняття із пожежної безпеки. Під
час проведення навчання до слухачів доводяться осно
ви пожежної безпеки, порядок дій у різних ситуаціях,
порядок використання засобів пожежегасіння.
З метою уніфікації збору інформації про пожежі та
їх наслідки щомісячно забезпечено збір від ВПТ та по
дання звіту «Про пожежі та їх наслідки» в Міненергову
гілля України. Для обліку та аналізу пожеж, які сталися
на об’єктах Товариства, службою заведений журнал
первинного обліку пожеж. В Товаристві запроваджено
постійний моніторинг з негайним інформуванням чер
гового сектору Міненерговугілля про випадки низових
та верхових пожеж на енергооб’єктах Товариства.
Службою організовано отримання ліцензії ще на
два види протипожежних робіт, а саме: «Монтаж проти
пожежних дверей» та «Поверхневе обробляння (фар
бування, штукатурення, обмотування, облицювання)».
Згідно з Планом комплексних заходів із вогнеза
хисного просоченню елементів дерев’яних конструк
цій об’єктів Товариства Старосинявським ЦЦР ПАТ
«Хмельницькобленерго» (ліцензія АГ № 595029) по ПАТ
«Хмельницькобленерго» проведена робота щодо здій
снення вогнезахисту дерев’яних конструкцій елемен
тів покриття будівель на 58 об’єктах.
Профілактичні огляди пристроїв блискавкозахис
ту виконані відповідно до щорічних план — графіків.
Вжиті відповідні заходи, у тому числі розроблена і про
ектна документація з отриманням позитивних висно
вків органів ДСНС щодо обладнання 34 будівель та спо
руд Товариства системами блискавкозахисту.
На виконання «Плану основних організаційно-тех
нічних заходів з пожежної безпеки на 2016-2017 роки»
впроваджено технологію із знешкодження масло за
бруднень з використанням біотехнології ДУКАТм.
Серед основних напрямків Товариства є питання покращення рівня агітаційно-профілактичної
роботи серед працівників та взаємодія із засобами
масової інформації з метою недопущення пожеж та
надзвичайних ситуацій в підпорядкованих підрозділах та на території області. Профілактична робота
з працівниками при співпраці із прес-службою Товари
ства, зокрема з газетою «ЕНЕРГІЯ», виховання культури
безпечної поведінки у працівників є тим інструментом,
завдяки якому ми можемо навчити працівників Това
риства дбати про власну безпеку та вміти захистити се
бе і близьких під час екстремальних ситуацій.
Ми не забуваємо і про дітей. На базі дитячого
оздоровчого містечка «Джерельце» із залученням пра
цівників ДСНС України в області щорічно проводяться
заходи щодо ознайомлення з аварійно-рятувальним
спорядженням, засобами захисту органів дихання та
навчання школярів безпечній поведінці під час дій в
надзвичайних ситуаціях, виявленні вибухонебезпеч
них предметів.
Під час заходу діти отримують застережливі
пам’ятки та листівки.
Службою за підтримки керівництва Товариства та
при взаємодії з обласною державною адміністрацією,
обласною радою, органами місцевого самоврядуван
ня, комісією з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, коор
динаційною радою, керівниками обласних управлінь,
установ та організацій області проведено комплекс
заходів, спрямованих на підвищення рівня техногенної і пожежної безпеки, захисту населення від
негативного впливу наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, в тому
числі пожеж, збереження життя людини, захисту тери
торії та об’єктів області.
На виконання розпорядження голови Хмельниць
кої облдержадміністрації «Про організацію робіт щодо
підготовки населених пунктів області до весняно-літ
нього періоду 2017 року» керівництвом ПАТ «Хмель
ницькобленерго» на чолі з в.о. генерального дирек
тора Козачуком Олегом Івановичем з метою істотного
скорочення загальної кількості пожеж в області, по То
вариству спланований комплекс заходів протипожеж
ного захисту:
— затверджено та запроваджено по усіх відокремле
них підрозділах «План організаційних та практичних за
ходів, спрямованих на зміцнення протипожежного стану
об’єктів Товариства у весняно-літній період 2017 року»;
— проведені засідання пожежно-технічних комісій
і комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій;
— складений та доведений до керівників всіх від
окремлених підрозділів протокол засідання пожежнотехнічної комісії «Про підсумки роботи Товариства з
питань пожежної безпеки за 2016 рік і завдання з ви
конання плану основних заходів пожежної безпеки на
2017 рік»;
— на засіданні комісії з питань надзвичайних ситу
ацій Товариства розглянуто питання «Про стан проти
пожежного водопостачання та підготовку підрозділів
Товариства до весняно-літнього пожежонебезпечного
періоду 2017 року».
Окрім того, наказом по Товариству запроваджено з
24 березня по 19 травня 2017 року «Двомісячник бла
гоустрою», на цей період оголошено кожну п’ятницю
санітарним днем та «Проведення Дня довкілля» — 15
квітня 2017 року.
Отже, основні заходи пожежної безпеки у зв’язку з
настанням пожежонебезпечного весняно-літнього пе
ріоду нескладні, не вимагають великих матеріальних
витрат, але їх своєчасне й ретельне виконання дозво
лить надійно перекрити шлях вогню на енергооб’єкти
та в будинки ПАТ «Хмельницькобленерго».

Анатолій МАНІЛЬЧУК,
начальник служби з питань
цивільного захисту,
пожежної безпеки та екології.

КРАЩЕ ЗАПОБІГТИ
ПОЖЕЖІ,
НІЖ ЇЇ ЛІКВІДОВУВАТИ…
За 2016 рік у Хмельницькій області зареє
стровано 1172 пожежі (проти 1150 за 2015 рік).
410 із них (35% від загальної кількості) виникли
в містах та селищах міського типу, 762 (65% від
загальної кількості) — в сільській місцевості.
Із загальної кількості пожеж 813 виникло у
спорудах в житловому секторі, що становить
69,4% від загальної кількості пожеж на усіх
об’єктах. В порівнянні з 2015 роком, кількість
пожеж на об’єктах у житловому секторі зменши
лась на 14% (813 проти 947).
Найбільш поширеними причинами виник
нення пожеж залишаються:
необережне поводження з вогнем (493 ви
падків) — 42% від загальної кількості;
порушення ППБ при улаштуванні та експлуа
тації електроустановок (311 випадків) — 26,5%
від загальної кількості;
порушення ППБ при експлуатації печей (178
випадків) — 15,2% від загальної кількості;
підпали (105 випадків) — 9% від загальної
кількості;
пустощі дітей з вогнем (22 випадки) — 2,3%
від загальної кількості.
Протягом 2016 року в області на пожежах
загинуло 46 осіб, з них 1 дитина. (Для порів
няння: в 2015 році загинуло 48 чоловік, з них 4
дитини).
Причинами пожеж, внаслідок яких найчасті
ше гинуть люди, залишаються: необережне по
водження з вогнем (близько 65% від загальної
кількості загиблих), порушення правил експлуа
тації печей (близько 25% від загальної кількості
загиблих), порушення обладнання та експлуата
ції електроустановок (близько 8% від загальної)
та інші (2%).
Шановні працівники ПАТ «Хмельницьк
обленерго»! Будьте уважні та обережні на
роботі та в побуті при використанні електроприладів! Ваше життя і життя Ваших близьких — у Ваших руках!
Служба з питань цивільного захисту,
пожежної безпеки та екології
ПАТ «Хмельницькобленерго».

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКІ
ЕНЕРГЕТИКИ
ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ГОТОВІ!

На базі Старокостянтинівського РЕМ відбуло
ся спеціалізоване об’єктове навчання з питань
цивільного захисту на тему: «Дії органів управ
ління, сил і засобів цивільного захисту при ви
никненні надзвичайних ситуацій природного та
техногенного характеру». Окрім представників
служби з питань ЦЗ, ПБ та екології Товариства,
керівного складу та штабу з надзвичайних ситу
ацій РЕМ, членів об’єктового (невоєнізованого)
формування РЕМ, у навчанні взяв участь підроз
діл Старокостянтинівського сектору ГУ ДСНС.
За програмою тренувань було відпрацьо
вано відновлення лінії електропередачі 10кВ,
гасіння умовної пожежі на ТП та укриття персо
налу в захисній споруді при отриманні сигналу
«Повітряна тривога!».
Керівний склад і працівники служби енерге
тики Старокостянтинівського РЕМ отримали ви
соку оцінку їхньої готові до виконання завдань
за призначенням.

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».
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«Вчитися, мріяти, діяти.
З ентузіазмом, оптимізмом,
		
захопленням»
Богдан Гаврилишин
«Приємний запах свіжих книжок і по
вна зала відвідувачів», — так про нову
мережеву книгарню «Є», яка відкрилася
у Хмельницькому в середині літа 2016 р.,
говорять поціновувачі найякісніших зраз
ків як української, так і світової літератури.
Саме такі слова про нову книгарню автор
статті почув від колеги по роботі в кінці лі
та та став її постійним користувачем.
Роль мережі книгарень у творенні
культурного довкілля сучасної України, у
розвитку вітчизняного книжкового ринку
є неоціненною. І найголовнішою та най
очікуванішою книжковою, літературною,
культурною подією року в Україні є щоріч
ний Міжнародний Книжковий «Форум ви
давців у Львові».
24 жовтня 2016 р. автор статті почув з
інформаційних телевізійних каналів жах
ливу новину, — «…Не стало Великого
Українця. …Не стало людини-епохи. …Не
стало Богдана Гаврилишина. …на 91-му
році пішов з життя один з найвидатніших
українців сучасності…».
Були в минулому й живуть сьогодні
українці, твори яких читають та з якими
радо спілкуються визначні особистості з
усього світу, з різних ділянок суспільного
життя, науки й мистецтва. До них треба
зарахувати Богдана Гаврилишина, одного
із відомих у світі вчених, радників і кон
сультантів з питань управління та міжна
родних відносин. До його думки дослуха
лися політики й економісти багатьох країн.
Він набув багатого практичного досвіду з
функціонування різноманітних економіч
них систем, а також з аналізу ефективності
суспільств. Серед найяскравіших прогно
зів розвитку різних націй-держав — його
передбачення про розпад Совєтського Со
юзу більш, ніж за десять років до події.
У грудні 2016 р. автор статті купив в
книгарні «Є» книжку Богдана Гаврилишина «Залишаюсь українцем: спогади» із се
рії «Українці у світовій цивілізації», а у січні
2017 р. ще одну фундаментальну працю —
книжку «До ефективних суспільств: доро
говкази в майбутнє (Доповідь Римському
Клубові)».
Через зміст прочитаних книжок, че
рез спілкування з колегами, в основному
енергетиками, буде ця стаття про мисте
цтво життя, про вченого, про громадсько
го діяча, про людину світу — Глобального
Українця Богдана Гаврилишина.
Богдан Дмитрович Гаврилишин на
родився 19 жовтня 1926 р. у містечку Ко
ропець (нині смт. Коропець, р-н Монасти
риський, обл. Тернопільська). Український,
канадський, швейцарський економіст,
громадський діяч, меценат, дійсний член
Римського Клубу, Президент Благодійного
Фонду «Богдана Гаврилишина».
Життя малого Богдана зародилося в
українському містечку над Дністром, як
часто кажуть поети, «під бідною стріхою».
Проте, в батьківській хаті були дві Великі
Книжки — БІБЛІЯ та «Кобзар» Тараса Шевченка. І ці Великі Книжки задали високу
планку, ще на той час, молодому Богдану.
Лариса Івшина (головний редактор
газети «День») про Богдана Гаврилишина
пише так: «Велика книга духовно зосередженому читачеві може дати значно більше, ніж безсистемне та невпорядковане
поглинання терабайтів глобалізованого
інформаційного простору. Але сприйняття таких текстів було б неможливе без
благодатного етичного ґрунту, розумової чутливості, цінностей, привнесених у
світ Богдана Дмитровича вже в ранньому
віці».
Батько Богдана, який мав шість класів
освіти, під час Першої світової війни вою
вав у складі австрійської армії та побував
в Австрії, Чехії, Словаччині та Північній
Італії. Звідти він повернувся з розумінням
того, що люди в Галичині живуть бідно че
рез відсутність насамперед агротехнічних
знань та в цілому освіти. Тому Дмитро Гаврилишин доклав багато зусиль і зробив
все для втілення своєї мрії — щоб його ді
ти отримали добрі знання.
Три роки Богдан навчався у початковій
школі в с. Жизномирі, потім у Бучацькій
польській гімназії. З вересня 1941 р. про
довжив навчання у Чортківській, а з 1943
р. — у Дрогобицькій гімназіях.
Не обійшла стороною Богдана Друга
світова війна. Він пережив у очікуванні не
відомість майбутнього в таборі для пере
міщених осіб у Німеччині та еміграцію до
Канади. Недостатньо володіючи мовою,
не знаючи традицій країни, в яку прибув,
українець вступив до університету, що бу
ло справжньою сенсацією. Уперше в історії
Канади лісоруб і біженець став студентом!
А вже у 32 роки — професором економіки
у Женеві.
Богдан Гаврилишин належить до тре
тьої хвилі української еміграції, яка після
Другої світової війни знайшла себе в про
фесійному вираженні у різних країнах
американського континенту та Західної
Європи. Емігранти переживали труднощі,

СВІТ ВЕЛИКИЙ,
А УКРАЇНА
В НІМ ОДНА
спокуси. Однією із таких спокус була спо
куса перестати вважати себе українцем.
Дехто думав, що якщо буде вдавати з себе
канадця, бразилійця, американця, то йому
простелиться кращий шлях у професійно
му житті. Інші просто соромилися призна
тися, що вони українці.
Сучасні тенденції розвитку глобаль
ного суспільства прискорюють соціальну
інтеграцію закордонних українців та не
гативно впливають на їх національну сві
домість.
На превеликий жаль, і на теперішній
час наша держава мало що робить для
українців, які проживають за кордоном.
Відсутність звіту у відкритих джерелах ін
формації про виконання «Державної про
грами співпраці із закордонними україн
цями на період до 2015 року», затвердже
ної Постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2012 р. №682, як і відсутність
звіту про виконання попередньої Держав
ної програми на період до 2010 року (за
тверджена Постановою КМУ від 26 липня
2006 р. №1034) свідчить про те, що закор
донними українцями держава цікавиться
вибірково, за потреби, коли в діаспори чи
окремого українця/українки є успіх. У від
критих джерелах інформації автор знай
шов тільки проект Постанови про затвер
дження Державної програми на період до
2020 року та пояснювальну записку на
родного депутата до проекту Постанови,
де в п.5. «Фінансово-економічне обґрун
тування» написано «Прийняття даної
Постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України». Як
все добре складається, та Постанови чо
мусь нема. А сьогодні вже березень 2017
року. Проте календарні дати прийняття
Постанов КМУ говорять, що затвердження
кожної Державної програми відбувається
з запізненням у півтора роки. Напевно, у
державних чиновників ще є багато інших
нагальних справ.
А тим часом закордонні українці, осо
бливо чомусь на Росії, втрачають свою на
ціонально-культурну ідентичність і стають
«русскімі».
Тому вкрай важливим є забезпечити
реалізацію державної політики у сфері
розвитку зв’язків із закордонними укра
їнцями з метою подальшої консолідації
української нації, збереження етнічної та
національно-культурної ідентичності за
кордонних українців, використання їх ін
телектуального, культурного та духовного
потенціалу. Це сприятиме утвердженню
позитивного міжнародного іміджу України
і забезпечить перспективи дружнього роз
витку відносин з країнами проживання за
кордонних українців.
Сьогодні особливо гостро постає про
блема захисту прав і свобод людини на
тимчасово окупованій території України
(анексований Крим). Військова агресія Ро
сійської Федерації в окремих районах До
нецької і Луганської областей пробудила
у всіх українців почуття гідності за свою
державу, почуття обов’язку перед своїми
співвітчизниками, які проживають на тим
часово окупованій та тимчасово неконтр
ольованій територіях України, об`єднала
та згуртувала український народ. Перші
добровольці з Майдану, які створили до
бровольчі батальйони ризикуючи своїм
здоров’ям і життям, волонтерський рух,
який діє з перших днів агресії забезпечую
чи гуманітарною допомогою «добробати»,
стали гідною відповіддю українського на
роду на російську агресію. І в цьому ми є
нездоланними.
Бажання Російської імперії знищити
все українське, знищити Українську Дер
жавність, недолугі потуги представити
справжніх українців–патріотів своєї країни
як ворогів «русского міра» та «русского на
рода» дуже ускладнює ситуацію з прожи
ванням української діаспори на Росії. Як у
спотвореному дзеркалі ми бачимо бажан
ня Кремля представити російський наці
онал-шовінізм («русскій мір») як панацею
від усіх бід, а українську національну ідею
як зраду «русского міра».
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Ми — українці! Ми самі здатні вирішу
вати свою долю. Ми будуємо нашу неза
лежну Україну, і ми йдемо боротися за неї.
Богдан Дмитрович Гаврилишин завжди
і всюди залишався українцем. У нього був
особливий талант — в яке б середовище і
складні обставини він не потрапляв, скрізь
бачив можливості для свого розвитку.
Майже тридцять років Богдан Гаврилишин присвятив Міжнародному Інституту
Менеджменту МІМ-Женева. Обіймав поса
ди директора з навчання, директора інсти
туту (1968-1986 роки), почесного науков
ця. У Женеві він викладав такі дисципліни,
як економічний розвиток, керівництво
міжнародними операціями, управління
державами. За час роботи в МІМ-Женева
Богдан Гаврилишин виростив цілу плеяду
спеціалістів вищої кваліфікації для сотень
компаній в усьому світі. Він проводив се
мінари, головував на національних, регі
ональних і міжнародних конференціях,
читав лекції в університетах у більш, ніж 70
країнах світу.
Богдан Гаврилишин вважається засно
вником Всесвітнього економічного фору
му в швейцарському Давосі. В кінці 1969
року він разом з професором з Швейца
рії Клаусом Швабом взялися за органі
зацію першого двотижневого симпозіу
му з менеджменту для близько 500 топменеджерів. Спочатку цей захід називався
«Європейським форумом з менеджменту».
Через кілька років назву було змінено на
«Всесвітній економічний форум».
Гаврилишин цікавиться Римським Клу
бом, створеним Ауреліо Печчеї і Олександром Кінгом у 1968 році в Римі. У 1972 році
його обрали членом Римського Клубу, у
1973 р. — членом Міжнародної академії
менеджменту, 1975 р. — членом Світової
академії мистецтв та науки.
Римський Клуб формувався як неза
лежна експертна група для оцінки довго
строкових наслідків існуючих проблем та
перспектив розвитку людства, а також ін
телектуального сприяння діяльності між
народних організацій і національних уря
дів. У період створення до нього входили
близько 30 експертів світового рівня, що
представляли 10 країн. На теперішній час
Римський Клуб налічує близько 100 осіб.
Він прагне за своїм складом представляти
своєрідний зріз сучасного прогресивно
го людства. Його членами були і є видатні
вчені і мислителі, державні діячі, представ
ники сфери освіти, педагоги та менеджери
з більш ніж 30 країн світу. Всі вони відріз
няються один від одного освітою і життє
вим досвідом, займають різне становище в
суспільстві і дотримуються різних переко
нань і поглядів.
Книжка «До ефективних суспільств»,
що вийшла друком у 1979 р., сколихнула
світ. Вона була видана англійською, фран
цузькою, німецькою, іспанською, япон
ською, корейською, польською мовами.
Світ хотів знати як будувати новий тип
суспільства, враховуючи виклики того ча
су. І видатний економіст українського по
ходження Богдан Гаврилишин пропонував
цей рецепт світові. В Україні рідною мовою
книжка змогла вийти лише 1990 р.
До третього українського видання
книжки «До ефективних суспільств» (2009
р.) Богдан Гаврилишин додав новий розділ
«Україна: 20 минулих і 20 майбутніх років».
Цей розділ містить панорамне бачення ми
нулого і перспективу становлення незалеж
ної демократичної України. Він є особливо
цікавим і актуальним для українського по
літикуму в умовах пошуку шляхів виходу з
поточної світової фінансово-економічної
кризи та пом’якшення її наслідків.
Богдан Гаврилишин був консультантом
компаній General Electrik, IBM, Unilever,
Phillips, радником урядів в кількох країнах.
З 1988 р. Богдан Гаврилишин щоміся
ця приїздить в рідну Україну («живе на дві
країни» — Швейцарію та Україну), де до
кладає багато зусиль для того, щоб наша
економіка розвивалася, щоб ми не при
пускалися помилок, ділиться досвідом,
пише наукові статті та виступає на різних

форумах. У 1989 р. він заснував приватний
вищий навчальний заклад Міжнародний
Інститут Менеджменту в Києві МІМ-Київ.
Це була перша бізнес-школа на терито
рії Совєтського Союзу у тоді ще совєтській
Україні. Створення бізнес-школи особисто
підтримав академік Борис Патон.
Заснуванню МІМ-Київ передувала ве
лика боротьба з Москвою (період 1988-89
рр.). Президент МІМ-Київ Ірина Тихомирова говорить, що Богдан Дмитрович у
Москві казав: «Якщо не дозволите відкрити в Києві, то відкрию в Коропці». І врештірешт відкрили в Києві. Це був абсолютний
прорив, передусім ідей. Заснуванням МІМКиїв Богдан Гаврилишин приніс в інтелек
туально збіднений український простір
найцінніше з того, що надбав, — сучасні
знання.
Від здобуття Україною незалежності
Богдан Гаврилишин працює на громад
ських засадах радником Президентів Укра
їни, Прем’єр-міністрів України та Голів Вер
ховної Ради. Веде дуже активну громад
ську та політичну роботу в Україні. Проте,
за виключенням першого Президента, всі
вони використовували Богдана Дмитровича тільки для свого іміджу, зовсім не до
слухалися до його порад, і врешті-решт їх
нє оточення взагалі обмежило доступ Гаврилишину до перших осіб держави.
«Уже 2005 року я дійшов сумного висновку: більшість людей в Парламенті, Кабінеті Міністрів, у головних державних інститутах, включно з Президентом, Головою парламенту та Прем’єр міністром, не
здатні пройти крізь необхідні реформи до
процвітання демократії і приєднання до
ЄС. Більшість із цих людей були пережитками часів радянської номенклатури, і багато із них, використовуючи свої колишні
зв’язки в комуністичній партії чи комсомолі, стали дуже багатими далеко не чесним
шляхом. Після першого шоку вони добре
влаштувалися в незалежній Україні. Це виявилося досить корисно для їхніх власних
справ. Вони на своїх поважних постах діяли у власних інтересах більше, ніж на користь суспільства. Корупція була повальна, можливість працювати з розвиненим
західним світом обмежена. Тому я вирішив,
що бути радником Президентів, Голів Верховної Ради чи Прем’єр-міністрів — пусте
марнування часу, і краще зосередити мою
енергію й ресурси, які в мене були, на допомогу появі справжньої політичної еліти з нової генерації, не обтяженої радянською спадщиною» (стр.275, К.:Унів.вид-во
«ПУЛЬСАРИ», 2011, «Залишаюсь українцем:
спогади», Б.Гаврилишин).
У свій поважний вік Богдан Гаврилишин
не залишає оптимізму щодо трансформа
ції України в одну з найефективніших країн
світу. Він каже, що зробити це зможе тільки
нове покоління молодих — патріотичних,
освічених і некорумпованих. І тільки за
умови накопичення критичної маси таких
людей в уряді. Створенням такої критичної
маси Гаврилишин і займається через бла
годійний фонд, куди він вклав власні ко
шти, заснувавши стипендіальну програму
для молодих українців. Своєю активністю
Богдан Дмитрович вселяє впевненість, що
все у нас, українців, вийде добре. Він гово
рить: «Я бачу цю молодь, я вже сьогодні живу в майбутньому».
В це вірить людина, яку називають най
більш впливовим Українцем у світі, а живу
чи за кордоном він завжди представлявся:
«Богдан Гаврилишин, українець».
У 2011 р., відзначаючи 85-річний юві
лей, Богдан Гаврилишин представив сво
ю нову фундаментальну працю відразу
українською мовою і найголовніше для
українців. Книжка «Залишаюсь українцем»
— це спогади Богдана Гаврилишина про
власний життєвий шлях, від українського
хлопчика з бідної родини до всесвітньо
відомого впливово громадського діяча, в
руках якого не раз опинялися ключові рі
шення світової історії. Він наголошує, що
ця книжка — для «нових людей» в Україні,
здатних по-новому мислити. Вона напи
сана в критичний момент життя Богдана

Гаврилишина, під час тяжкої хвороби, і за
його словами «з почуття обов’язку». «Зали
шаюсь українцем» — це мистецтво життя:
як можна досягти справжнього успіху не
втрачаючи власної ідентичності.
Ось як Богдан Гаврилишин описує
успішну державу: «В ефективній країні людина має повну політичну свободу, певний
рівень економічного добробуту. Там є багаті, але немає жебраків, є соціальна справедливість в таких сферах, як освіта, охорона здоров’я, пенсійне забезпечення, і, що
дуже важливо, симбіоз з біосферою — екологічне виховання». До таких ефективних
країн він зараховує Норвегію, Швецію, Ав
стрію, Німеччину, Швейцарію та Польщу,
яка майже досягла цього рівня.
За визначний особистий внесок у під
несення міжнародного авторитету Укра
їнської держави, багаторічну плідну на
укову та благодійницьку діяльність Указом
Президента України від 21 жовтня 2016 р.
№469/2016 Богдан Гаврилишин нагоро
джений орденом Свободи.
Завершити статтю автор хотів би РЕ
ЦЕПТОМ УСПІХУ та ПРАВИЛАМИ ЖИТТЯ
від Богдана Гаврилишина.
Рецепт Успіху:
«Треба інколи мати трохи щастя. Треба
бути в доброму місці в добрий час. Складно, непередбачувано? А знаєте, я думаю, що щастя
можна викликати, що його можна спровокувати. Усе просто — для цього треба справді
буйно мріяти! Не треба починати із якихось
бізнес-планів, стратегій. Усе це змушує мислити у певних рамках. Мрійте собі сміливо! І ще
одна передумова успіху — це цікавість. Треба
вчитися увесь час. І третє — слід мати якісь
ясні, чисті принципи поведінки. Треба вибрати
для себе певний спосіб, розуміти, що важливе
для вас і чого ви хочете досягнути. Треба мати власну візію і ясне бачення. Треба бути чесним, говорити правду. І лише правду. Якщо не
виходить, то треба просто уникати казати правду (хоча це буває боляче), але ніколи
не брехати, не казати направду. Треба вміти
давати натхнення іншим, вміти їх запалити
і мобілізувати».
Правила життя:
1. Говори правду, будь чесним, дій згідно з моральними та етичними принципами.
2. Підтримуй своє здоров’я у якнайкращому
стані, щоб не обтяжувати суспільство витратами на своє лікування.
3. Вчися, розвивай свої таланти, здібності, навики протягом усього життя, щоб бути корисним членом суспільства.
4. Стався до інших так, як би ти хотів, щоб
ставились до тебе.
5. Будь вільною людиною, тобто будь сам суддею того, що є правда, а що ні, що є добре, а
що зле. Водночас продовжуй випробовувати
свій розум, щоб впевнитись, що він відповідає моральним та етичним принципам.
6. Прагни до гармонії між особистим, професійним та соціальним життям, будучи частиною громади.
7. У прагненні реалізації своїх прав не обмежуй
прав інших членів суспільства.
8. Вирішуй якнайбільше проблем та питань на
індивідуальному, сімейному, громадському
рівнях, щоб полегшити тягар та зменшити
витрати на управління.
9. Обов’язки людини до сім`ї:
• бережи культурну спадщину своїх предків;
• стався до батьків із любов’ю та повагою, за потреби допомагай їм;
• стався до братів та сестер як до кращих друзів.
10. Обов’язки батьків до дітей:
• люби своїх дітей, виховуй в них етичні
та моральні цінності;
• сприяй їхній освіті та розвитку їхніх талантів та особистостей, виховуй їх як
вільних людей.
11. До суспільства:
• допомагай суспільству бути ефективним у наданні таких послуг, як початкова освіта, охорона здоров’я, соціальні
послуги;
• сприяй добробуту усіх членів суспільства;
• зберігаючи свою ідентичність, будь свідомою частиною усієї світової спільноти.
12. До довкілля:
• економно та розумно використовуй всі
ресурси, уникай забруднення біосфери;
• допомагай зберегти біологічне та зоологічне різноманіття.
13. До країни:
• будь законослухняним;
• допомагай своїй країні в межах власних
можливостей підтримувати пріоритет загального блага: повної політичної
свободи, адекватного рівня економічного
добробуту для усього населення, соціальної справедливості, здорового довкілля.
14. До майбутніх поколінь:
• залиш навколишнє середовище у кращому стані, ніж отримав: із збільшеним
культурним спадком, цінностями, щоб
уможливити майбутні покоління бути
більш ефективними у політичній, економічній, соціальній, культурній сферах
суспільства.
15. До світу:
• будь толерантним та стався з повагою
до всіх рас, етнічних груп, релігій, мов,
звичаїв;
• вивчай різні мови та хоча б базові речі
про інші цивілізації;
• сприяй розумінню різних культур, їхніх
цінностей для мирної співпраці і чесної
торгівлі.
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