
 Давно відгриміли останні залпи війни, але в пам’яті народній назавжди за-
лишаться героїзм, мужність, відвага воїнів і працівників тилу, які відстояли не-
залежність нашої Батьківщини. Щорічно у травні ми повертаємося пам’яттю до 
грізних сторінок минулого, щоб укотре усвідомити, кому зобов’язані мирним не-
бом над головою та життям своїм, наших дітей та майбутнього покоління. 

В цих днях переплелися радість перемоги і гіркота втрат, адже Україна запла-
тила за свободу багатьма мільйонами життів своїх синів і дочок. Пам’ять про них 
житиме у віках. У довічному боргу наше покоління і перед тими ветеранами вій-
ни, яких немає з нами, і перед тими, кому пощастило, пройшовши через горнило 
битв, дожити до світлої миті Перемоги і залишатися з нами у мирні часи. 

Кожен із них герой, їхні імена викарбувані золотими літерами на сторінках 
історії нашої Компанії:

з Апарату управління Компанії та Департаменту високовольтних електроме-
реж — Варченко Володимир Михайлович, Бліндер Марія Іванівна, Габлюк 
Василь Андрійович, Гарієвський Микола Ісидорович, Гуменюк Микола 
Федорович, Дідик Степан Олексійович, Драган Костянтин Євгенович, 
Журба Пилип Іванович, Коваль Григорій Омелянович, Коновалов Іван 
Матвійович, Крицька Ганна Семенівна, Музика Василь Сергійович, Овча-
рук Василь Петрович, Олійник Володимир Дмитрович, Парахін Олек-
сандр Кузьмович, Петровський Микола Станіславович, Рибак Олександр 
Євдокимович, Саковський Володимир Павлович, Світловський Олексій 
Онисимович, Скотецький Михайло Родіонович, Туркєєв Олексій Вікторо-
вич, Юр’єв Микола Пилипович, Янішевський Іван Павлович, Ясинський 
Микола Васильович; 

з Білогірського РЕМ — Костюк Антон Павлович; 
з Віньковецького РЕМ — Лохвіцький Генріх Іванович; 
з Дунаєвецького РЕМ — Клім’ятенко Іван Тимофійович;
з Ізяславського РЕМ — Захарчук Іван Федорович, 
              Корнілюк Георгій Іванович; 
з Кам’янець-Подільського міського РЕМ — Корольов Павло Якович; 
з Летичівського РЕМ — Сорока Володимир Єфремович; 
з Новоушицький РЕМ — Шевчук Василь Опанасович; 
з Славутського РЕМ — Жоган Петро Карпович, 
              Панасюк Олександр Іванович;
з Хмельницького міського РЕМ — Беднаровський Лев Лук’янович, 
                Мішин Володимир Андрійович; 
з Чемеровецький РЕМ — Чирка Броніслав Петрович; 
з Ярмолинецького РЕМ — Перебийносюк Юрій Миколайович, 
                     Прокопчук Олександр Федорович та інші.
Хотілося б розповісти про шлях деяких наших ветеранів війни. Один із них — 

Журба Пилип Іванович у 19-річному віці був призваний на далекому Уралі до 
лав Червоної Армії. У березні 1942 року пройшов первинну військову підготовку. 
Вперше брав участь у бойових діях проти фашистських військ у вересні 1942 року 
в складі 215 окремого танкового полку і далі воював у складі танкової бригади 
механіком-водієм уславленого танку Т-34 на Смоленщині, Білорусі та Польщі. Свій 
бойовий шлях закінчив у 1945 році під Кенігсбергом у Східній Прусії.

Пилип Іванович був нагороджений вищою солдатською відзнакою — медаллю 
«За відвагу», двома «Орденами Червоного Прапора», «Орденом Вітчизняної війни» 
ІІ ступеня, двома медалями «За бойові заслуги», багатьма ювілейними нагородами. 

З грудня 1957 року Пилип Іванович працював у Хмельницьких електроме-
режах, де пройшов шлях від електрослюсаря контрольно-вимірювальних при-
ладів до виконуючого обов’язки начальника служби підстанцій. Брав активну 
участь у розвитку енергетики Хмельницької області, починаючи від будівництва 
підстанції 110/35/10 кВ «Східна» у місті Хмельницькому, згодом зводив великі і 
малі підстанції по всій області.

Багато уваги приділяв роботі з молоддю, залишив добрі спогади про себе у 
службі підстанцій і колективі електромереж. 
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відлуння війни

Дорогі ветерани та учасники Другої світової війни!
Шановні подоляни та працівники енергетики!

Від імені колективу компанії «Хмельницькобл-
енерго» та від себе особисто сердечно вітаю Вас з на-
годи відзначення Дня пам’яті та примирення і 72-ої 
річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій ві-
йні, символу героїчного минулого, величі духу, муж-
ності і самопожертви українського народу, а також 
утвердження патріотизму та національної гідності.

Ми у вічному боргу перед учасниками війни, 
яким ми віддаємо належну шану та схиляємося у 
доземному поклоні перед героїзмом і подвигом 
воїнів, які боролися за свободу проти нацизму. Не-
вмируща слава героям, які здобули перемогу ціною 
свого життя, світла їм пам’ять!

Нехай зігрівають Ваші оселі та серця світло й 
тепло, добрі відносини, достаток та благополуччя, 
щастя і радість у житті!

Бажаю Вам, дорогі ветерани та співвітчизники, 
міцного здоров’я, оптимізму, бадьорості духу, ак-
тивного довголіття, миру та злагоди на нашій землі, 
процвітання рідної держави!

З найкращими побажаннями, 

Олег КОЗАЧуК, 
в.о. генерального директора

ПАТ «Хмельницькобленерго». 

ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ
Про відзначення

Дня пам’яті та примирення
і Дня Перемоги

Все далі відходить в історію німецько-
радянська війна. Але не підвладна часові 
пам’ять про людей, події, факти, з яких 
складалася її хронологія — від грандіоз-
них битв, що втілювали стратегічні заду-
ми полководців, до героїчного пориву, з 
яким піднімався з окопів рядовий солдат.

Сьогодні, як і завжди, Ви з нами, дорогі 
й шановні трудівники війни — живі, поле-
глі у боях і ті, хто пішов від нас уже в по-
воєнний час. Наш народ не забуде тих, хто 
поліг під час оборони та визволення його 
землі. Ми не робимо між ними різниці на 
тій основі, синами яких народів вони бу-
ли. усі вони були захисниками Батьківщи-
ни. І такими залишаться для нас, для при-
йдешніх поколінь. Вічна і світла їм пам’ять 
та доземний уклін!

Сьогодні знову звучить над землею 
слово, в якому сфокусувалися найбільші 
надії і сподівання наших людей, яке 72 ро-
ки тому громом пронеслося над перемо-
женим рейхстагом. Це слово — Перемога. 
Як і тоді, в незабутньому травні 1945-го, у 
ньому з року в рік зливаються воєдино і 
радість звільнення від смертельної небез-
пеки, і гіркота та скорбота від непоправ-
них втрат, і непереборна надія на краще.

учасникам війни — нашим батькам і 
матерям — нинішнє молоде покоління 
зобов’язане своїм життям, майбутнім на-
ших дітей і онуків. Ветерани війни — гор-
дість нашого народу, найславетніша час-
тина нашого суспільства — вписали багато 
яскравих бойових і трудових сторінок в іс-
торію країни і в роки воєнних лихоліть, і в 
непростий мирний час. Ветерани війни зро-
били вагомий особистий внесок у відбудову 
галузі енергетики області в повоєнні роки, 
в становлення та розвиток нашої Компанії.

З нагоди Дня пам’яті та примирення і 
Дня Перемоги у німецько-радянській вій-
ні, враховуючи важливість збереження 
пам’яті про захисників Вітчизни, вшано-
вуючи подвиг ветеранів бойових дій та 
з метою посилення соціального захисту 
учасників бойових дій у німецько-радян-
ській війні, які вийшли на пенсію з підроз-
ділів Товариства, реалізації заходів комп-
лексної соціальної політики в енергетич-
ній галузі Хмельницької області, —

НАКАЗуЮ:
Оголосити Подяки і надати матеріальну 

допомогу учасникам бойових дій німецько-
радянської війни — пенсіонерам Товариства:

ГАРІЄВСьКОМу Миколі Іссидоровичу
(Апарат управління);

КОВАЛЮ Григорію Омеляновичу
(Департамент ВЕМ);

ЛОХВІЦьКОМу Генріху Івановичу
(Віньковецький РЕМ).

В.о. генерального директора 
О.І. КОЗАЧуК.

ЗА  ПОДВИГ  РАТНИЙ —

ДЯКУЄМО ВАМ!

Гарієвський М.І. та Коваль Г.О.Ф
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Крицька Ганна Семенівна, ветеран енергетики, учасник бойових дій, ко-
лишній в’язень нацистських концтаборів Равенсбрюк і Бухенвальд, перенесла 
на своїх дівочих плечах неймовірні випробовування в роки Другої світової вій-
ни, та й у мирні часи доля не пестила її. Та ще стійкішою вона виходила з усіх ви-
пробовувань і до останнього дня була активною, вболівала як за успіхи колекти-
ву її рідного підприємства, так і за долю України.

В енергетиці розпочала свою трудову діяльність у 1951 році як молодий спе-
ціаліст за направленням Міністерства енергетики після закінчення Київського 
гідромеліоративного інституту. Працювала у Хмельницькому обласному підпри-
ємстві сільських електричних мереж інженером-гідробудівельником у період 
розвитку електрифікації та швидкого будівництва гідроелектростанцій області, 
потім у Хмельницьких північних електромережах інженером із питань будів-
ництва та експлуатації ліній електропередач та підстанцій ПАТ «Хмельницьк-
обленерго» по 1979 рік. 

Після виходу на пенсію ще довгий час працювала в обласній Раді борців ан-
тифашистського опору, на громадських засадах надавала малозахищеним вер-
ствам населення обласного центру допомогу у Фонді взаєморозуміння і при-
мирення. Ганна Семенівна постійно підтримувала тісні зв’язки з підприємством, 
Радою старійших енергетиків Компанії, передаючи свій багатий професійний 
і життєвий досвід молодим працівникам, була активним дописувачем газети 
« Енергія».

За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток елек-
троенергетики країни Крицька Г.С. нагороджена орденом «Знак Пошани», отри-
мала звання Почесного енергетика України та Заслуженого енергетика СНД. 

Гарієвський Микола Іссидорович, учасник бойових дій, нагороджений ор-
деном Вітчизняної війни ІІ ступеня, орденом Богдана Хмельницького та багатьма 
медалями. В Компанії «Хмельницькобленерго» працював стрільцем підрозділу 
охорони. 

З перших днів війни курсант Тбіліського артилерійського училища Мико-
ла Гарієвський потрапив у саме її пекло в районі Самбора Львівської області у 
складі 352 артилерійського полку, 173 стрілецької дивізії Київського особового 
військового округу 26 армії, прикриваючи державний кордон разом з прикор-
донниками. Миколі Іссидоровичу, призначеному командиром вогневого взводу 
2-ої гаубичної батареї, гармати якої тоді встановлювали на кінній тязі, довелося 
відбивати із бійцями батареї нескінченні атаки переважаючих сил супротивника.

В неймовірно складних умовах воїни вели нерівні бої з ворогом, втрачаючи 
своїх побратимів. Завдяки їх героїзму та саможертовностіі німецькі дивізії, які 
мали наступати на Київ, були зупинені. 

Багато бійців загинуло у боях, частина змогла організовуватися в партизан-
ські загони і продовжувала воювати за незалежність і свободу рідної землі, ба-
гато воїнів потрапили у полон у котлі під назвою «Зелена брама». Серед них був 
і Микола Гарієвський… 

Олійник Володимир Дмитрович, коли розпочалася війна, саме закінчив 
сім класів. Батька одразу ж мобілізували до Червоної Армії. Хвилюючись за до-
лю рідного сина, батько забрав підлітка з собою. Так Володя потрапив у 14-ту 
танкову бригаду 52-ї армії, ставши вихованцем бригади, де його любили та вихо-
вували, як свого сина. Багато довелося пережити чотирнадцятирічному Володі: 
страх, голод, смерть близьких товаришів.

Незважаючи на юний вік та недосвідченість, Володя брав участь у бойових ді-
ях. Навіть ворожий танк одного разу підірвав. Тремтіли руки підлітка — чи то від 
ваги гранати, чи від страху. Це сталося так раптово, що він не зрозумів, як його 
відкинуло вибуховою хвилею. Перші слова, які почув, коли опритомнів: «Синку, 
ти живий!» Восени 1942 року Володя отримав медаль «За відвагу», а пізніше — 
«За оборону Сталінграда». 

А попереду у Володі Олійника були наступ на Кіровоград, Котовськ, визво-
лення Румунії. У 1944 році його направили на навчання до піхотного училища, з 
якого він утік до Чехії, воювати разом із батьком. Пізніше В. Олійника направили 
у розпорядження Орининського військового комісаріату Кам’янець-Подільської 
області, де його було призвано на строкову військову службу.

Пройшли роки, юнак вивчився, змужнів. Обрав справою свого життя енерге-
тику. Працював Володимир Дмитрович електромонтером, а з травня 1979 року 
— старшим інженером розподільчих мереж Хмельницького північного підпри-
ємства електромереж. 

Багатьох воїнів Другої світової війни, учасників бойових дій — ветеранів Ком-
панії вже немає серед живих, але вони залишили про себе невгасиму пам’ять. 
Низький уклін усім Вам за Ваш ратний подвиг і за Вашу самовіддану працю! 

Лариса ПОЛОНЕВИЧ.Лохвіцький Г.І.
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ХТО ПЕРШІСТь ВЕДЕ, 
ХТО — ПОЗАДу БРЕДЕ 
Рейтингові показники діяльності районів електромереж
ПАТ «Хмельницькобленерго» за три місяці 2017 року

Відділ оперативної інформації та звітності
Дирекції комерційної.

знай наших!

наші новини

Рішення про скликання річних Загальних збо-
рів ПАТ «Хмельницькобленерго» було прийнято 
Дирекцією відповідно до Закону України «Про 
акціонерні товариства» та Статуту.

Відповідно до законодавства Наглядова ра-
да Товариства затвердила, зокрема, порядок 
денний Зборів, дату проведення, дату складен-
ня переліку акціонерів, які мають бути повідо-
млені про проведення загальних зборів, дату 
складення переліку акціонерів, які мають пра-
во на участь у загальних зборах. Також було 
обрано Реєстраційну комісію для реєстрації 
прибулих на Збори.

 Для участі у Зборах зареєструвалося 29 ак-
ціонерів та представників акціонерів, сукупна 
кількість голосуючих акцій становила 90,10% 
від їх загальної кількості. У Зборах взяв участь 
представник Фонду державного майна України, 
у володінні якого перебуває державний пакет 
акцій, що становить 70,01 відсотків Статутного 
капіталу Товариства.

Відповідно до порядку денного Зборів роз-
глянуто звіти Виконавчого органу, Наглядової ра-
ди Товариства за 2016 рік, які за рішенням Зборів 
взято до відома, затверджено основні напрями 
діяльності Товариства на 2016 рік та річний звіт 
Товариства за 2016 рік. За результатами фінансо-
во-господарської діяльності у 2016 році прийня-
то рішення про розподіл прибутку, у тому числі 
спрямовано 50% прибутку на виплату дивідендів. 
Встановлено, що виплата дивідендів здійснюється 

Товариством через депозитарну систему  України 
у порядку, встановленому Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку.

За рішенням Зборів створюється Фонд тех-
нічного переоснащення, призначений для за-
безпечення умов повного технічного розвитку 
виробництва Товариства, масштабного введен-
ня в експлуатацію нових, більш прогресивних у 
технічному і ефективних у економічному відно-
шенні засобів, що в свою чергу дозволить підви-
щити конкурентоспроможність Товариства на 
вітчизняних і європейських ринках та приско-
рить заплановані реформування в енергетиці.

На Зборах обрано новий склад Наглядової 
ради, до якого увійшли представники Фонду 
державного майна України та акціонера-юри-
дичної особи ТОВ «ВЛ ТЕЛЕКОМ»:

— Денисенко Віталій Миколайович
— Харіна Наталія Миколаївна
— Лепявко Ірина Миколаївна
— Корнієнко Алла Григорівна
— Гриненко Ріта Леонідівна
— Ракова Олена Сергіївна
— Шмат Катерина Петрівна.
В.о. генерального директора Олег Козачук 

висловив впевненість у подальшому економіч-
ному зростанні Товариства, покращенні резуль-
татів діяльності, забезпеченні прибутковості та 
ефективності роботи, для чого є всі передумови.

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».

7 квітня виповнилося б 80 років від дня на-
родження одного із засновників енергетики 
області, першого голови правління відкритого 
акціонерного товариства енергопостачальної 
компанії «Хмельницькобленерго», заслуженого 
енергетика України Дитюка Олександра Сергі-
йовича. 

Доля відвела йому лише 68 років життя. 
Втім, прожив він їх чесно і самовіддано, весь 
час у праці, долаючи труднощі і перешкоди, 
всього себе віддаючи улюбленій справі — 
енергетиці.

Багато сил і енергії О.С. Дитюк віддав 
будівництву і розвитку енергетичної системи 
Хмельниччини, організації безперебійного 
електропостачання споживачів області. Безза-
перечною заслугою Олександра Сергійовича 
як професіонала, мудрого, кваліфікованого 
керівника є його значний внесок в 
електрифікацію регіону, особливо сільського 
господарства. 

 Народився О.С. Дитюк 7 квітня 1937 року у с. 
Киликиїв Славутського району на Хмельниччині. 
Здобувши фах інженера-електрика у Львівсь-
кому сільськогосподарському інституті, 
розпочав трудову діяльність інженером 
електротехнічного відділу Західноукраїнської 
філії «Укрдіпросільенерго». З 1961 по 1974 роки 
обіймав керівні посади в Славутському районі 
електромереж, згодом першого в області 
високовольтного підприємства у м. Славута, 
яке дало поштовх великій енергоозброєності 
Славутського, Полонського, Ізяславського 
районів та електрифікації першої в області 
ділянки залізниці. 

 Енергійного, ініціативного керівника не-
забаром призначають на посади головного 
інженера, директора Хмельницького облас-
ного підприємства сільських електромереж, 
а згодом він очолив Хмельницькі Північні 
електромережі, де працював до 1995 року.

 У 1995 році відбуваються знаменні події в 
енергетиці, пов’язані з реорганізацією енер-
гетичного комплексу країни та переходу до 

ринкової економіки. В області на базі Північ-
них і Південних електромереж та Кам’янець-
Подільської ТЕЦ було створено Державну 
акціонерну енергопостачальну компанію 
«Хмельницькобленерго», яку очолив Олек-
сандр Сергійович.

 Зважаючи на великий професійний до-
свід, організаторські здібності, згодом йо-
го було обрано першим головою правління 
новоствореного відкритого акціонерного 
товариства енергопостачальної компанії 
«Хмельницькобленерго». У той складний час 
подолання проблем у формуванні нових органі-
заційних підходів, добору і розстановки кадрів, 
у час домінуванні бартерних розрахунків, кри-
зи платежів особливо яскраво проявилися його 
якості керівника, організатора та професіонала, 
а ще прекрасного людинознавця. Він зумів піді-
брати та згуртувати висококваліфікованих фа-
хівців, які також були віддані справі та прагнули 
отримати високі результати праці.

 Олександр Сергійович завжди був «на пе-
редовій», «трудоголіком», який не любив заси-
джуватися у кабінетах, проводити довгі наради 
та брати участь у засіданнях. Його стихією було 
робота на місцях — у районах електричних ме-
реж (РЕМ), підстанціях і дільницях. Він прагнув 
оперативно вирішувати питання безпосеред-
ньо там, де відбуваються основні виробничі 
процеси, будівництво або реконструкція та ре-
монт електромереж області. Він знав багатьох 
рядових працівників, майстрів, інженерів, не ка-
жучи вже про керівний склад підпорядкованих 
підрозділів, і вони його поважали за людяність, 
здатність прийти на допомогу і дати слушну по-
раду, а також цінували за критику, якщо на неї 
заслуговували. 

 Все життя Олександр Сергійович присвя-
тив енергетиці, активно займався громадською 
роботою. Вже перед виходом на пенсію пра-
цював заступником генерального директора 
ПАТ «Хмельницькобленерго» — директором із 
кадрів, побуту та соціальних питань, був обра-
ний членом Спостережної ради Компанії. 

 Він був ініціатором створення та очолював 
Хмельницьку обласну Раду старійших енер-
гетиків України, головою Наглядової ради 
Хмельницького обласного благодійного фонду 
«Енергетик». Виховував молодь у традиціях 
відданості професії енергетика, користувався 
беззаперечним авторитетом у колективі Ком-
панії та серед колег-енергетиків. Завжди був 
прикладом як прекрасний сім’янин, люблячий 
батько і дідусь.

 Світла пам’ять про Олександра Сергійовича 
— людину з великим почуттям відповідальності 
перед суспільством, вимогливого до себе і своїх 
підлеглих — на довгі роки залишиться у серцях 
енергетиків та всіх мешканців області. 

Лариса ПОЛОНЕВИЧ. 

Назва РЕМ Енергозбутова 
діяльність

Охорона 
праці

Надходження 
коштів від інших 
видів діяльності

Загальний 
рейтинг

ВІНЬКОВЕЦЬКИЙ 18 10 22 20
ГОРОДОЦЬКИЙ 13 20 11 16
ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ 19 1 11 15
ДУНАЄВЕЦЬКИЙ 12 7 5 9
КАМ.-ПОДІЛЬСЬК. МІСЬКИЙ 13 7 14 12
КАМ.-ПОДІЛЬСЬКИЙ 9 18 11 11
НОВОУШИЦЬКИЙ 5 12 20 10
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ 6 1 7 6
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 20 22 14 21
ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ 1 18 3 1
ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ 11 1 2 4
БІЛОГІРСЬКИЙ 21 1 1 19
ВОЛОЧИСЬКИЙ 3 1 7 3
ІЗЯСЛАВСЬКИЙ 17 12 10 17
КРАСИЛІВСЬКИЙ 16 7 21 18
ЛЕТИЧІВСЬКИЙ 7 1 4 5
ПОЛОНСЬКИЙ 8 12 9 8
СЛАВУТСЬКИЙ 10 12 19 13
СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ 22 12 18 22
СТАРОСИНЯВСЬКИЙ 4 12 17 7
ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ 2 21 5 2
ШЕПЕТІВСЬКИЙ 15 10 14 14

Відбулися річні Загальні збори
ПАТ «Хмельницькобленерго»

ВСього Себе
ВІн ВІДДАВ

ЕнЕрГЕТиці 

пам’яТь

висока оцінка
від мінЕнЕрГовуГілля 

Служба з питань цивільного захисту, по-
жежної безпеки та екології ПАТ «Хмельниць-
кобленерго» отримала високу оцінку від 
Міністерства енергетики та вугільної про-
мисловості України за результатами  аналізу 
стану цивільного захисту за 2016 рік.   

«За звітний період слід відзначити про-
фесійне ставлення працівників…, відпові-
дальних за організацію питань цивільного 
захисту… у ПАТ «Хмельницькобленерго», 
— зокрема, зазначено у матеріалах аналізу.

Примітно, що ПАТ «Хмельницькобле-
нерго» станом на 31 грудня 2016 року була 
однією з шести галузевих компаній, у яких 
на виконання вимог Кодексу ЦЗ створено 
окре мі структурні підрозділи цивільного 

захисту та пожежної безпеки. Керівництвом 
ПАТ «Хмельницькобленерго» «…приділя-
ється належна увага щодо фінансування 
питань цивільного захисту. За результата-
ми роботи ГУ ДСНС України у липні 2016 
року дана висока оцінка готовності служби 
енергетики до дій за призначенням».

І ще один промовистий факт: за звітний 
період підготовку у навчально-методичних 
центрах ЦЗ та безпеки життєдіяльності про-
йшли 308 працівників ПАТ «Хмельницьк-
обленерго» — це найвищий показник се-
ред однопрофільних компаній України.

Прес-служба
ПАТ «Хмельницькобленерго».

участь у виїзному 
засіданні 
комісії ТЕБ і НС 
облдержадміністрації 
в Ізяславському 
районі.
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акТуальнЕ інТЕрв’ю

Цю дирекцію можна образно назвати 
«кровоносною системою» 

ПАТ «Хмельницькобленерго». 
Справді ж бо: без вчасного 

і повного надходження матеріалів, 
без забезпечення транспортом 

та відповідним обладнанням не 
відбудеться жоден виробничий процес, 

без будівництва — немає розвитку. 
Отож про здобутки та перспективи 

бесідуємо з директором із матеріально-
технічного постачання та капітального 

будівництва ПАТ «Хмельницькобленерго» 
Іваном Володимировичем ЛИСИМ.

— Іване Володимировичу, які резуль-
тати діяльності показав у минулому ро-
ці відділ матеріально-технічного поста-
чання (ВМТП) очолюваної Вами дирекції?

— У 2016 році ВМТП успішно та в повному 
обсязі забезпечив придбання матеріальних 
цінностей (обладнання, матеріалів, витрат-
них матеріалів), що в свою чергу дало змогу 
виконати усі заплановані роботи з поточно-
го та капітального ремонтів мереж, систем та 
адміністративних будівель, виконати усі за-
плановані заходи з охорони праці та цивіль-
ного захисту, виконати фарбування більшості 
транспортних засобів якісною автомобіль-
ною фарбою, значно покращити забезпечен-
ня витратними матеріалами господарських 
потреб ПАТ «Хмельницькобленерго».

Своєчасне проведення закупівель відпо-
відно до чинного законодавства забезпечи-
ло виконання інвестиційної програми 2016 
року на 100,48 відсотка (понад 78  мільйонів 
226 тисяч гривень без ПДВ), а плану виконан-
ня ремонтів основних засобів — на 103 відсо-
тка (53 мільйони 749 тисяч гривень без ПДВ).

— Що змінилося в системі закупівель? 
Чи є вагомі досягнення у цьому напрямі ді-
яльності?

— ВМТП та комітетом із конкурсних торгів 
у минулому році повноцінно впроваджено 
закупівлі відповідно до нового законодав-

ства (Закон України «Про публічні закупівлі»). 
Використовуючи систему Prozorro, було ого-
лошено 16 тендерних закупівель на очікува-
ну загальну суму понад 55 мільйонів 46 тисяч 
гривень. За результатами торгів уклали 16 до-
говорів на загальну суму майже 37 мільйонів 
20 тисяч гривень із ПДВ. Таким чином еконо-
мія становить понад 18 мільйонів  26 тисяч 
гривень.

У першому кварталі 2017 року було ого-
лошено торгів на очікувану вартість майже 
14 мільйонів 275 тисяч гривень, за цими тор-
гами укладено договорів на суму 9 мільйо-
нів 236 тисяч гривень з ПДВ, що в свою чергу 
дає змогу заощадити кошти на загальну суму 
більше 5 мільйонів 37 тисяч гривень.

Відділ матеріально-технічного постачання 
оптимізував оборотність складських запасів 
(обладнання та матеріалів) та своєчасно ре-
агував на потреби структурних підрозділів 
ПАТ «Хмельницькобленерго» щодо закупі-
вель, постачання та переміщення матеріаль-
них цінностей відповідно до потреб та опера-
тивних завдань.

— Які завдання, Іване Володимировичу, 
поставили перед відділом на рік нинішній?

— Основним завданням ВМТП на 2017 
рік є зберегти показники закупівель та обо-
ротності складських запасів у відповідності 
до потреб Компанії, а також успішно ввести 
електронний облік матеріальних цінностей у 
програмі бухгалтерського обліку 1С.

— А якими здобутками у 2016-му може 
пишатися Ваш відділ капітального будів-
ництва?

— Минулоріч ВКБ успішно виконав постав-
лені завдання щодо ремонтів та заходів інвес-
тиційної програми 2016 року. В рамках планів 
ремонтів відділ ефективно супроводжував бу-
дівельно-монтажні роботи підрядних органі-
зацій та Старосинявського централізованого 
цеху ремонту, проводив технічний нагляд за 
дотриманням технології виконання робіт.

В 2-му півріччі 2016 року відповідно до 
передбаченого на 2016 рік фінансування бу-
ло завершено будівництво твердопаливної 
котельні (щепа та пелета) в Ярмолинецько-
му РЕМ, монтаж блочно-модульної котельні 
(пелета) в лікувально-оздоровчому комп-
лексі «Яблуневий сад» ПАТ  «Хмельницьк-
обленерго», завершено будівництво мереж 
та змонтовано блочно-модульну газову ко-
тельню в Славутському РЕМ. А ще — про-
ведено водогін до технологічних мереж ПС 

110/35/10 кВ «Дунаївці», заверешено ре-
монтні роботи в адміністративному примі-
щенні ПС 110/35/10 кВ «Дунаївці».

І в році нинішньому основним завдан-
ням ВКБ є виконання робіт, передбачених 
у планах ремонтів, супровід будівництва, 
технічний нагляд. Пріоритетним є суттєве 
підвищення ефективності використання е-
нергоресурсів структурними підрозділами 
ПАТ «Хмельницькобленерго» та збільшення 
термінів експлуатації будівель з одночасним 
покращенням їх експлуатаційні характерис-
тики.

— А чим у минулому році займався Ста-
росинявський ЦЦР — підрозділ, сказати б, 
майстрів із «золотими» руками?

— Виконував ремонти адміністративних 
приміщень та будівель, ТП та ЗТП.  Так, пра-
цівниками цеху відремонтовано покрівлі со-
рока шести ТП та ЗТП в таких районах елек-
тромереж: Ізяславський РЕМ — 6 об’єктів, 
Кам’янець-Подільський МРЕМ — 13 об’єктів, 
Шепетівський РЕМ — 22 об’єкта, Хмельниць-
кий міський РЕМ — 2 об’єкта, Дунаєвець-
кий РЕМ — 2 об’єкта, Волочиський РЕМ — 1 
об’єкт. Виконано заміну дверей ТП та ЗТП на 
восьми об’єктах Городоцького, Волочись-
кого, Кам’янець-Подільського міського ра-
йонів електромереж. Також виконано робо-
ти із просочування дерев’яних конструкцій 
більше п’ятдесяти об’єктів більшості РЕМів, 
Департаменту ВЕМ, апарату управління, ліку-
вально-оздоровчого комплексу «Яблуневий 
сад». Проведено поточний ремонт примі-
щень та обладнання літнього дитячого оздо-
ровчого закладу «Джерельце».

 Загалом виконано робіт на суму понад 
663 тисячі гривень.

— Як відомо, минулоріч у більшості ра-
йонів електромереж було змонтовано 
сучасні системи близкавкозахисту. То — 
теж справа Старосинявського ЦЦР?

— Так, їхніх рук справа… Робіт із влашту-
вання систем блискавкозахисту працівни-
ки ЦЦР виконали на загальну суму більше 
319 тисяч гривень.

Окрім того, ними було проведено част-
ковий ремонт покрівель, фасадів, будівель 
та приміщень у Хмельницькому, Кам’янець-
Подільському, Камянець-Подільському місь-
кому, Красилівському, Ізяславському, Горо-
доцькому, Теофіпольському,  Волочиському, 
Ярмолинецькому районах електромереж. 

— А які новини у транспортному цеху, 
Іване Володимировичу? Наскільки знаю, 
там зараз докорінні зміни на ліпше...

— Відповідно до розпорядження дирек-
ції ПАТ «Хмельницькобленерго» у минулому 
році службою механізації і транспорту (СМІТ) 
розпочато збір інформації щодо оцінки стану 
технологічного транспорту Компанії. За роз-
порядженням в.о. генерального директора 
№ 325 від 29 листопада 2016 року весь техно-
логічний транспорт, що потребує вартісного 
ремонту або списання, було вирішено пере-
містити на територію обленерго в обласний 
центр — для детального обстеження та прий-
няття рішення щодо ремонту чи подальшого 
списання техніки.

Взагалі, все, що можемо робити власними 
силами, — робитимемо! Тож за результатами 
аналізу в 2017 році СМІТ планує власноруч 
провести ремонт технологічного транспор-
ту, який понад 2-10 років перебував у струк-
турних підрозділах Компанії та потребував 
ремонту. Плануємо відновити понад 20 оди-
ниць техніки (наказ в.о. генерального дирек-
тора ПАТ «Хмельницькобленерго» № 195 від 
27 лютого 2017 року), що в свою чергу дасть 
можливість значно покращити оператив-
ність та працездатність структурних підроз-
ділів ПАТ «Хмельницькобленерго». 

Частину технологічного транспорту, на 
жаль, необхідно списати, зважаючи на вкрай 
занедбаний стан, до якого була доведена тех-
ніка в попередні роки, що обумовлено об-
меженим фінансуванням на зазначені статті 
видатків. В.о. генерального директора Олег 
Іванович Козачук та дирекція ПАТ «Хмель-
ницькобленерго» прийняли рішення макси-
мально використати усі запчастини з тран-
спортних засобів, які підлягають списанню, 
для відновлення роботи непрацюючих тран-
спортних засобів та створити ремонтно-об-
мінний фонд запчастин для транспортного 
парку підприємства.

Наразі працівниками СМІТ уже віднов-
лено ряд автомобілів та причіп, а саме: ав-
токран МАЗ-500, д/з ВХ7972АВ, 1983 року 
випуску; Москвич М-21412, д/з ВХ7468ВЕ, 
1993 року випуску; самоскид ЗІЛ ММЗ-4502, 
д/з ВХ3902АС, 1985 року випуску; трактор-
ний причіп 1ПТС-9, д/з 160-24ВХ, 1992 року 
випуску; КАМАЗ — 5320, д/з ВХ6577АВ, 1982 
року випуску (перебував у зоні АТО на сході 
України).

— Чи вдалося оновити транспортний 
парк ще й за рахунок придбаних авто?

— Так, придбано три вантажо-пасажир-
ських автомобілі Fiat Doblo та автомобіль 
Hyundai Accent, які значно покращили робо-
ту працівників Компанії та дали змогу більш 
оперативно реагувати на наявні виклики 
сьогодення.

А нещодавно за рахунок передбачених 
видатків інвестиційної програми Компа-
нією для потреб Дунаєвецького РЕМ при-
дбано нове бурильно-кранове устаткування        
БКУ-1МК-Т/ХТЗ-150К-09. 

Воно дозволить одному з найбільших    
РЕМів області оперативно виконувати необ-
хідні ремонтні роботи.

— Щиро вдячний за змістовне інтерв’ю, 
Іване Володимировичу. Подальших успіхів 
і звершень Вашій дирекції!

— Дякую!

Бесідував Ростислав БАЛЕМА.
Фото автора

та Миколи ПЕРЕП’ЯТЕНКА.

Іван ЛИСИЙ:

ЩО МОЖЕМО РОБИТИ
ВЛАСНИМИ СИЛАМИ —
РОБИТИМЕМО!

Упродовж опалю-
вального сезону 2016-2017 

років завдяки експлуатації га-
зової котельні для потреб адміні-

стративних приміщень (на опалення) 
Славутського РЕМу отримано еконо-
мію коштів з оплати теплової енергії 

у сумі більше 1 млн. грн.  Розрахунковий 
економічний ефект роботи твердопа-

ливної котельні  ЛОК «Яблуневий сад» 
у зимовий період становить 49,3%            
(162 988 грн. за місяць у цінах ста-

ном на 1.03.2017р.) порівняно 
з вартістю природно-

го газу.

 
Виконання інвес-

тиційної програми 2016 
року з урахуванням економії 

та перевиконання заходів у меж-
ах 5 відсотків склало: 72 мільйони 

794 тисячі гривень без ПДВ фактично 
виконано та профінансовано, досяг-

нуто економії коштів у розмірі більше 
5 мільйонів 432 тисяч гривень без ПДВ, 

тобто виконано усі заплановані за-
ходи інвестиційної програми на 

суму понад 78 мільйонів 226 
тисяч гривень без ПДВ.
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За даними територіальних органів ДСНС України, протягом 
першого кварталу 2017 року в Україні зареєстровано 4520 по-
жеж. У порівнянні з минулим роком кількість пожеж збільшила-
ся на 2,4%, прямі збитки — на 23%, а побічні — на 31%. Кількість 
людей, загиблих унаслідок пожеж, збільшилася на 1%, травмова-
них на пожежах — на 30,2%. Кількість дітей та підлітків, загиблих 
унаслідок пожеж, збільшилася на 2 особи. Матеріальні втрати від 
пожеж склали 603 мільйони 707 тисяч гривень (з них прямі збит-
ки становлять 211 мільйонів 83 тисячі гривень, а побічні — 392 
мільйони 625 тисяч гривень).

Найчастіше пожежі виникали з таких причин: необережного 
поводження з вогнем — виникло 1620 пожеж (35,8% від їх за-
гальної кількості); порушення ППБ при влаштуванні та експлуата-
ції  електроустановок — 1340 пожеж (29,6%); з причин підпалів — 
189 пожеж ( 4,2%); з інших причин — 127 пожеж (2,9%).

У сезон прибирання присадибних ділянок, неправомірного 
спалювання залишків сухої рослинності збільшилася кількість 
пожеж на відкритій території. Так, лише упродовж квітня в Україні 
виникло 185 пожеж у природних екосистемах на загальній пло-
щі 218 га. Причинами загорань сухостою, лісових насаджень є 
передусім людський фактор: випалювання сухої рослинності, не-
дотримання населенням заходів пожежної безпеки в лісових ма-
сивах, порушення правил пожежної безпеки під час проведення 
лісогосподарських робіт. Подібні дії призводять до забруднення 
навколишнього середовища та знищення цілих лісових масивів, 
які росли десятками років, а збитки можуть становити мільйони 
гривень.

На виконання листа Міненерговугілля України від 22.03.2017 
№04/14-2534 «Про посилення пожежної безпеки у весняно-літній 
період 2017 року», Галузевого плану основних заходів цивільного 
захисту та пожежної безпеки у паливно-енергетичному комплек-
сі Міненерговугілля України на 2017 рік, з метою реалізації дер-
жавної політики у сфері цивільного захисту, пожежної та техно-
генної безпеки, спрямованої на запобігання виникненню пожеж 
та надзвичайних ситуацій техногенного характеру, на об’єктах 
ПАТ «Хмельницькобленерго» запроваджені «Заходи щодо під-
готовки до весняно-літнього пожежонебезпечного періоду 2017 
року» та проведено комплекс організаційно-технічних заходів з 
попередження виникнення пожеж, а саме:

•	  відбулися засідання пожежно-технічних комісій підрозділів 
(зі складанням протоколів), на яких розглянуто питання під-
готовки до роботи у весняно-літній період 2017 року;

•	 перевірено готовність пожежних дружин (складені акти пе-
ревірки). За ними закріплено території виробничих дільниць 
для нагляду за дотриманням протипожежного режиму;

•	 сплановано і проведено спільні тренування персоналу й під-
розділів АРС ДСНС з відпрацюванням тактичних прийомів, 
практичних навичок локалізації й гасіння пожеж в умовах ви-
соких температур;

•	 проведено позапланові протипожежні інструктажі з праців-
никами, що задіяні на роботах з підвищеною пожежною не-
безпекою, обслуговуючим персоналом електроустановок, 
вентиляційного, технологічного та іншого інженерного об-
ладнання на тему: «Посилення пожежної безпеки на об’єктах 
у весняно-літній період 2017 року. Заходи пожежної безпеки 
при виконанні робіт»;

•	 перевірено наявність та справність резервних джерел елек-
троживлення;

•	 проведено технічне обслуговування та ремонт систем авто-
матичного пожежогасіння, пожежної сигналізації, оповіщен-
ня про пожежу та управління евакуацією людей при пожежі;

•	 перевірено мережі протипожежного водопостачання, із за-
лученням спеціалізованих підрозділів проведено випробу-
вання пожежних гідрантів та кранів на тиск та витрату води;

•	  поновлено схеми територій з визначенням на них розміщення 
будівель, водойм, гідрантів та під’їздів пожежних автомобілів;

•	 переглянуто та видано накази «Про призначення відпові-
дальних осіб за технічний стан мереж протипожежного водо-
постачання»;

•	 очищено виробничі, складські та господарські території, го-
рища та підвали від спалимих матеріалів та сміття. Категорич-
но заборонено спалювання сміття та виробничих відходів на 
територіях підрозділів та за їх межами;

•	 поновлено наочну протипожежну агітацію та проведено від-
повідну роз’яснювальну роботу, у тому числі через засоби 
масової інформації, серед працівників Товариства, щодо за-
побігання виникненню пожеж і дотримання правил безпеки 
при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій;

•	  проведено технічне обслуговування наявних первинних за-
собів пожежогасіння. Пожежні щити укомплектовано необ-
хідним протипожежним інвентарем та інструментом;

•	 перевірено відповідність умов зберігання вибухонебезпеч-
них речовин та матеріалів, балонів із газами та інших мате-
ріалів, речовин і рідин, що мають підвищену пожежну небез-
пеку, вимогам правил пожежної безпеки. Вжито заходи з усу-
нення виявлених порушень;

•	 переглянуто та відпрацьовано плани (схеми) евакуації людей 
на випадок пожежі;

•	 розпорядчими документами по підрозділу визначено місця 
для куріння персоналу, застосування відкритого вогню, поря-
док огляду і зачинення приміщень після закінчення роботи, 
зберігання контрольного екземпляру ключів від приміщень, 
порядок відключення від мережі електрообладнання, у тому 
числі вентиляційних систем в разі пожежі;

•	 з метою недопущення виникнення пожеж та проникнення 
сторонніх осіб в закриті трансформаторні підстанції 10/0,4 кВ, 
недопущення виникнення пожеж та кризових ситуацій на 
об’єктах енергозабезпечення здійснено позапланову пере-
вірку на предмет охорони праці, пожежної та техногенної 
безпеки усіх закритих трансформаторних підстанцій, у першу 
чергу підстанцій, що розташовані поблизу або на території 
дошкільних, навчальних, лікувальних, культурно-освітніх та в 
інших місцях з масовим перебуванням людей, усунуті вияв-
ленні порушення, що можуть спричинити загибель чи трав-
мування людей та виникнення пожежі.
На виконання доручення заступника голови Хмельницької 

ОДА від 07.04.2016 року №70/30-36-999/2017 та листа ДСНС Укра-
їни «Про організацію заходів з протидії пожежам у природних 
екосистемах у 2017 році» по Товариству розроблений комплекс 
заходів з протидії пожежам у лісових масивах, лісопаркових зо-
нах, на торфовищах, сільгоспугіддях та інших земельних ділянках.

Спільно з ДСНС уточнені плани реагування на пожежі в при-
родних екосистемах та порядок взаємодії зі службами цивільного 
захисту на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних 
ситуацій, пов’язаних з пожежами у лісових масивах та сільгоспу-
гіддях.

У квітні 2017 року на базі ДП «Ізяславське лісове господар-

ство» м. Ізяслав проведено розширену нараду з питань запобі-
гання виникненню пожеж в екосистемах протягом 2017 року та 
практичне тренування (навчання) органів управління і служб ци-
вільного захисту з питань організації управління та дій сил у разі 
виникнення пожеж у природних екосистемах із залученням АРБ 
Ізяславського РЕМ.

По Товариству проведено ряд заходів з протидії пожежам у 
лісових масивах та сільгоспугіддях, а саме: здійснено оборювання 
земельних ділянок підстанцій, які прилягають до лісових масивів, 
загальною площею близько 1865 м2 ; розчищено та прибрано про-
сік, по яких проходять лінії електропередачі, у відповідності до 
Правил пожежної безпеки в лісах України, близько 645 474 м тощо.

Пожеж у природних екосистемах було б набагато менше за 
умови екологічного виховання любителів відпочинку в лісових ма-
сивах. Дуже часто люди навіть не задумуються над можливими на-
слідками своїх вчинків, навіть у особливо небезпечний період, ко-
ли діє заборона на розведення багаття в лісових угіддях. Порушу-
ють законодавство, завдаючи шкоди випалами. Спека, відсутність 
опадів призводять до всихання трав’яної рослинності. Навіть не-
значний подих вітру може погнати вогонь у ліс — і лихо неминуче.

Служба з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та 
екології Товариства звертається до Вас і просить кожного праців-
ника Товариства дотримуватися правил протипожежної поведін-
ки в природних екосистемах рідного краю, контролювати місця 
свого відпочинку на природі, з обережністю розводити багаття в 
спеціально відведених для цього місцях та нагадує про небезпеку 
підпалів стерні, луків, пасовищ, ділянок зі степовою, водно-болот-
ною та іншою природною рослинністю. Не варто кидати у лісі не-
погашені сірники або цигарки, окрім спеціально передбачених та 
облаштованих для цього місць.

Слід пам’ятати, що необережне поводження з вогнем у 
лісі спричиняє багатогранну шкоду, яку ми зазвичай не усві-
домлюємо через дефіцит екологічної освіти i, таким чином, 
не тільки стаємо жертвами власної діяльності, але й суттєво 
погіршуємо якість нашого довкілля.

Давайте оберігати наше довкілля разом!
Віктор ПАЛАМАРЧуК,

заступник начальника служби з питань цивільного 
захисту, пожежної безпеки та екології.

Останніми роками через природні стихійні явища від-
бувалося масове падіння дерев на лінії електропередачі, що 
спричиняло їх руйнування, відбувалися аварійні відключен-
ня, припинялося електропостачання населених пунктів. Не 
можна нехтувати тим фактом, що лише одне дерево, яке тор-
кається проводів ЛЕП, спричиняє втрати електричної енергії. 
Але найважливішим є те, що існує загроза нещасного випадку 
та потрапляння під напругу, наприклад, під час грози.

Близьке сусідство електроструму і дерев недопустиме! 
Та, нажаль, таку картину часто можна спостерігати в приват-
ному секторі міст та сіл, де плодові дерева ростуть в небез-
печній близькості до проводів, які перебувають під напругою. 
Кожному необхідно зрозуміти одне: життя дорожче за жменю 
горіхів або вишень.

Серед основних обов’язків ПАТ «Хмельницькобленерго» 
— безперебійна передача електроенергії споживачам та якіс-
не обслуговування електромереж. На надійність останніх нега-
тивно впливає, зокрема, велика кількість дерев, що зростають 
впритул до ЛЕП. Вони можуть стати причиною поширення лі-
сових пожеж від коротких замикань, виникнення технологіч-
них порушень у роботі електроенергетичних об’єктів. Як наслі-
док — знеструмлення населених пунктів або окремих осель.

Задля недопущення цього й проводяться розчищення 
трас і вирубка дерев у охоронних зонах повітряних ліній 
електропередавання (ПЛ). Слід зазначити, що розчищення 
трас ПЛ — один із найбільш ефективних заходів з профілак-
тики технологічних порушень, пов’язаних із припиненням 
електропостачання.

Проаналізувавши питання, які неодноразово підніма-
ються на засіданнях різного характеру, ПАТ «Хмельницьк-
обленерго» надає роз’яснення щодо порядку підрізки 
та видалення зелених насаджень підприємствами елек-
тричних мереж (ПЕМ) під час експлуатації повітряних ліній 
0,4-110 (150) кВ на території області.

З метою належного утримання та своєчасного усунення 
аварійних осередків на трасах повітряних ліній електропе-
редачі Товариство вважає за необхідне звернути увагу керів-
ників електропередавальних організацій, місцевих органів 
виконавчої влади, землевласників, землекористувачів та спо-
живачів електричної енергії на те, що лише чітко спланована, 
технологічно та організаційно забезпечена робота з дотри-
мання вимог Правил охорони електричних мереж (ПОЕМ), 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України 04.03.97 
N 209, щодо утримання охоронних зон ПЛ (своєчасне здій-
снення розчистки трас ПЛ по всій території їх проходження, 
недопущення несанкціонованого будівництва в охоронних 
зонах ПЛ тощо) може гарантувати їх надійну роботу.

Метою ПОЕМ є забезпечення гарантованої надійності е-
лектричних мереж, створення належних умов їх експлуатації 
та запобігання нещасним випадкам від впливу електричного 
струму.

Для створення нормальних умов експлуатації електрич-
них мереж, забезпечення їх збереження та дотримання ви-
мог безпечної експлуатації регламентуються такі заходи: 
відведення у постійне користування власника ПЛ земельних 
ділянок під опори ПЛ; встановлення охоронних зон відповід-
но до вимог пункту 5 Правил; визначення мінімально допус-
тимих відстаней до проводів ПЛ відповідно до вимог пунктів 
6 та 7 Правил тощо.

Відповідно до п. 5 Правил охорони електромереж для ви-
конання вимог охорони електричних мереж уздовж ПЛ вста-
новлюють охоронні зони у вигляді земельної ділянки і пові-
тряного простору, обмежених вертикальними площинами, 
що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів при 
не відхиленому їх положенні на відстань: до 1кВ — 2 м; до 
20 кВ — 10 м; 35 кВ — 15 м; 110 кВ — 20 м;  150 кВ — 25 м.

Відповідно до п. 2.5.166 Правил улаштування електроус-
тановок (ПУЕ), на трасах ПЛ, які проходять через зелені ма-
сиви (заповідники, сади, парки, зелені зони навколо населе-
них пунктів, захисні смуги вздовж залізниць і автомобільних 
доріг) періодично потрібно підрізувати зелені насадження 
на узбіччі траси. Відстані від проводів за їх найбільшого 
відхилення до крони дерев по горизонталі повинні бути:                
2 м — для ПЛ-0,4-6-10 кВ; 3 м — для ПЛ-35-110 кВ;  4м — 
для ПЛ-154-220 кВ.

Підприємства, установи, організації та громадяни, яким 
надано у власність, постійне або тимчасове користування зе-
мельні ділянки, де перебувають об’єкти електричних мереж, 
зобов’язані вживати належних заходів із збереження 
цих об’єктів (своєчасно забезпечувати нагляд за дерева-
ми, не допускати наближення гілок до проводів ПЛ, зрі-
зати дерева, які загрожують падінням на ПЛ).

У разі самовільного насадження підприємствами або 
приватними особами дерев та інших багаторічних насаджень 
в охоронній зоні електричних мереж роботи з приведення до 
належного стану охоронних зон ПЛ виконуються за рахунок 
цих підприємств і осіб.

Згідно з вимогами пункту 8 Правил забороняється ви-
конувати будь-які роботи в охоронних зонах повітряних і 
кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподіль-
чих пунктів, що можуть порушити нормальну роботу елек-
тричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні 
випадки.

Роботи із запобігання аваріям в електричних мережах, 
траса яких прокладена в зоні багаторічних насаджень, слід 
виконувати після оформлення належного дозволу (лісо-
рубного квитка) згідно з чинним законодавством (стаття 69 
Земельного кодексу України ( 2768-14 ), Порядок видачі спе-
ціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвер-
джений постановою КМУ 23.05.2007 №761).

ПЕМ забороняється виконувати підрізку зелених наса-
джень у спосіб, який призводить до загибелі цих або інших 
зелених насаджень, якщо це не зумовлено аварійною ситу-
ацією.

Роботи з ліквідації аварій в електричних мережах дозво-
ляється виконувати будь-якої пори року і в будь-який час без 
погодження із землекористувачами, але з повідомленням їх 
про проведення цих робіт у десятиденний термін після їх 
початку.

Місцеві органи виконавчої влади зобов’язані сприяти 
енергопідприємствам у роботі зі збереження електричних 
мереж, запобігання аваріям і ліквідації їх наслідків у діючих 
електромережах, а також у забезпеченні виконання Правил 
усіма юридичними та фізичними особами.

У випадку неможливості встановити власника зелених 
насаджень всі питання щодо підрізки та видалення зелених 
насаджень погоджуються з відповідними органами місцево-
го самоврядування та/або виконавчої влади.

В разі необхідності негайної ліквідації аварії в електрич-
них мережах роботи з видалення зелених насаджень викону-
ються ПЕМ за будь-якої пори року і в будь-який час без по-
годження із вказаним особами, але з повідомленням їх про 
проведення цих робіт у десятиденний термін після їх початку. 
При цьому, якщо буде встановлено, що аварійна ситуація ви-
никла через порушення порядку щодо розміщення зелених 
насаджень в охоронній зоні ПЛ, вартість виконаних робіт, 
збитки, заподіяні ПЕМ, відшкодовуються власником (корис-
тувачем) цих зелених насаджень. 

Власники (користувачі) та балансоутримувачі зобов’язані 
забезпечити вільний доступ до ділянки ПЛ працівників ПЕМ 
та не перешкоджати їм у здійсненні ними своїх обов’язків.

Балансоутримувач забезпечує належне утримання та 
своєчасний ремонт об’єкта благоустрою (зелених насаджень) 
власними силами або залучає на конкурсних засадах інші під-
приємства, установи, організації, використовуючи для цього 
кошти, передбачені власником об’єкта.

Згідно з пунктом 5.5 ПОЕМ утримання зелених наса-
джень у населених пунктах україни, відповідальність за 
збереження зелених насаджень і належний догляд за ни-
ми покладається:

— на об’єктах благоустрою державної чи комунальної 
власності — на балансоутримувачів цих об’єктів;

— на територіях установ, підприємств, організацій та при-
леглих територіях — на установи, організації, підприємства;

— на територіях земельних ділянок, які відведені під бу-
дівництво, — на забудовників чи власників цих територій;

— на безгосподарних територіях, пустирях — на місцеві 
органи самоврядування;

— на приватних садибах і прилеглих ділянках — на їх 
власників або користувачів.

Догляд за зеленими насадженнями на вулицях, площах, 
бульварах, майданах є обов’язком спеціалізованих підпри-
ємствам, організацій зеленого господарства, які укомплекто-
вані спеціальною технікою та механізмами, кваліфікованими 
спеціалістами, на умовах договору з балансоутримувачем.

Відповідно до ПОЕМ власники (користувачі) вказаного 
майна не повинні вимагати від ПЕМ виконання робіт щодо 
формування крони зелених насаджень, якщо це прямо не пе-
редбачено угодою, яка укладається між цими особами і ПЕМ.

Обов’язки щодо видалення зеленого насадження в охо-
ронній зоні ПЛ, за умови відсутності письмового дозволу з 
розміщення зеленого насадження в охоронній зоні, покла-
даються на власника (користувача) земельної ділянки, влас-
ника (балансоутримувача) зеленого насадження. Такі роботи 
повинні проводитися за умови обов’язкового контролю з 
боку ПЕМ. На підставі відповідного договору вказані роботи 
можуть проводитися ПЕМ за рахунок власника (користувача) 
зелених насаджень.

Власник (користувач) земельної ділянки, зелених насад-
жень на ній зобов’язаний виконувати дії щодо підрізки та ви-
далення зелених насаджень в порядку, визначеному ПОЕМ, 
та за умови обов’язкового контролю з боку ПЕМ.

Підрізка дерев та інших зелених насаджень здійснюється 
без оформлення відповідних дозволів від відповідних орга-
нів екологічного контролю, проте з обов’язковим узгоджен-
ням цих робіт з власниками (користувачами), балансоутриму-
вачами земельної ділянки та зелених насаджень.

запобіГТи, вряТуваТи, допомоГТи

ЗАДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖАМ В ЕКОСИСТЕМАХ УКРАЇНИ
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Відповідно до встановлених технічних норм (ПОЕМ) на 
території охоронюваної зони ПЛ взагалі не повинно бути зе-
лених насаджень заввишки 4 м. Проте, якщо за письмовим 
висновком ПЕМ такі насадження безпосередньо не загро-
жують безпеці експлуатації ПЛ, їх підрізка або видалення мо-
жуть не проводитися.

Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка 
перебуває в приватній власності та на присадибній ділянці чи 
в користуванні юридичних або фізичних осіб, здійснюється 
власником (користувачем) земельної ділянки в порядку, ви-
значеному Кабінетом Міністрів України.

Видалення зелених насаджень на об’єктах благоустрою 
проводиться власником зеленого насадження, балансоутри-
мувачем чи іншою особою за домовленістю з органами місце-
вого самоврядування.

ПЕМ, відповідно до письмової угоди з власником (корис-
тувачем) земельної ділянки, власником балансоутримувачем 
зеленого насадження, може здійснювати видалення зелено-
го насадження самостійно на умовах, визначених цим поряд-
ком та угодою.

Видалення зелених насаджень здійснюється за умови 
отримання спеціального дозволу на виконання таких робіт 
(ордер на видалення дерева, лісовий квиток тощо). Форми 
спеціальних дозволів і порядок їх видачі затверджуються Ка-
бінетом Міністрів України. 

Такі роботи також можуть здійснюватися ПЕМ, проте за 
кошти власника (користувача), балансоутримувача земель-
ної ділянки та зелених насаджень на ній. Вказані особи по-
винні в цьому випадку отримати всі необхідні дозволи на 
виконання таких робіт. угодою, що укладається в такому 
випадку, має бути передбачено порядок та строки вико-
нання таких робіт і вивозу сміття.

Керівники електропередавальних організацій забез-
печують нормальні умови експлуатації ПЛ з дотриманням 
вимог Правил, на підставі вимог пункту 12.7.10 Правил тех-
нічної експлуатації електричних станцій і мереж, затвердже-
них наказом Міністерством палива та енергетики України 
13.06.2003 N 296, у тому числі шляхом вручення місцевим 
органам виконавчої влади, керівникам сільськогосподар-
ських підприємств та лісових господарств, керівникам тран-
спортних господарств та власникам земель, через терито-
рію яких проходять ПЛ, а також керівникам підприємств, 
організацій та установ, які розташовані поруч з охоронними 
зонами, інформаційних повідомлень щодо вимог з охо-
рони електричних мереж згідно з пунктами 4,8 Правил, 
статті 91 Земельного Кодексу (2768-14), пункту 6.3.1 Правил 
утримання зелених насаджень міст та інших населених пунк-
тів України, затверджених Міністерством будівництва, архі-
тектури та житлового господарства України 10.04.2006 N 105 
та статті 99 КупАП ( 80731-10 ).

Електропередавальні організації, згідно з пунктом 23 
Правил, наділені правом припиняти або обмежувати елек-
тропостачання споживачів, що порушили ці Правила.

Відновлення електропостачання здійснюється після усу-
нення порушень та відшкодування підприємствам, які екс-
плуатують електричні мережі, заподіяних матеріальних втрат 
(за виставленими фінансовими претензіями на відшкоду-
вання витрат на рубки), а також вартості робіт з відновлення 
електропостачання.

Згідно з вимогами статті 9 Закону України «Про електро-
енергетику» та Положення про державний енергетичний 
нагляд за режимами споживання електричної і теплової 
енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 07.08.1996 № 929 (із змінами та доповненнями), це 
питання контролюється органами Держенергонагляду 
в області.

Згідно з вимогами статті 19 Конституції України, органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 
посадові особи зобов’язанні діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та за-
конами України.

Враховуючи викладене вище, ПАТ «Хмельницькобленер-
го» у разі виникнення спірних питань надасть усю вичерпну 
консультаційну допомогу щодо підрізки та видалення зеле-
них насаджень в охоронних зонах ПЛ.

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



Українці в совєтський період та впродовж понад двад-
цять років незалежності користувалися офіційною росій-
ською моделлю історії «Великої Вітчизняної війни». Ця версія 
війни вважалася єдиною і правильною. Інші версії — воро-
жими і невірними.

Нас довго навчали, що ніякої війни в Україні не було, а від-
бувалося все це в Совєтському Союзі. Навіть самої України та 
українців у ті часи, у відриві від Совєтського Союзу, не було. 
Що Україна є вигадкою «панів з галичанських закутків, що 
вона — проект Австрійського генштабу». Що є «совєтський 
народ» — нова історична, соціальна та інтернаціональна 
спільність людей, а мова міжнаціонального спілкування «со-
вєтського народу» російська.

Тому досліджувати та писати про Другу світову війну з 
українського погляду було неприпустимим. Великий україн-
ський кінорежисер Олександр Довженко (1894 — 1956) спро-
бував зробити це в сценарії «Україна в огні» й отримав вер-
дикт «націоналіста» і до самої смерті не зміг його позбутися.

Проте ми знаємо, що саме Україна прийняла на себе пер-
ші в СССР удари нацистської Німеччини. Саме на її території 
відбувалися найзапекліші та найбільші битви. Вона палала у 
вогнищах Другої світової війни, на її долю випали нелюдські 
страждання.

З відновленням у 1991 р. незалежної Української держа-
ви та відкриттям архівів («архівна революція») дослідники іс-
торії отримали доступ до засекречених документів про ОУН 
і УПА, СМЕРШ і НКВД, «подвиги» совєтського керівництва та 
військову звитягу українського народу. Багато дослідників 
згадували пізніше, що відкриття таємних документів шокую-
че подіяло на їхню свідомість. Реальність виявилася дуже від-
мінною від тих міфів, що були створені совєтським режимом. 
Також їх шокувало, що значна частина українського суспіль-
ства не була лояльною до сталінської влади.

В теперішній Европі всі країни, які безпосередньо брали 
участь у Другій світовій війні, створили свої власні національ-
ні версії історії цієї війни. Навіть нейтральна Швейцарія має 
свою власну патріотичну модель пам’яті Другої світової.

Відсутність власної національної патріотичної моделі про 
місце і роль українців у Другій світовій війні означало, що нам 
постійно «впихували» чужу концепцію цієї війни. І все це від-
бувалося багато років через нав’язування старої совєтської 
візії «Великої Вітчизняної війни» та її оновлених версій у ви-
конанні сучасної російської пропаганди. Спроби перегляну-
ти застарілі совєтські погляди у незалежній Україні робилися, 
але головна їхня вада в тому, що за основу бралася та ж таки 
совєтська концепція, яку намагалися частково переформату-
вати, пристосувавши її до нових політичних реалій.

Проте Україна завжди мала своїх патріотів, які чітко орі-
єнтуються у світових політичних процесах. Так, у 1993 р. на 
врученні українознавчої премії міжнародного приватного 
фонду «Фундація Антоновичів» доктор історичних наук, про-
фесор Ярослав Дашкевич (1926-2010) розпочав свою інавгу-
раційну промову із таких слів: «Був я поганим істориком, бо 
намагався писати й говорити правду — правду про Україну і 
українську націю — не лише чужинцям, а й власному народові. 
Всі розуміють, що так робити можуть лише погані й нероз-
важливі історики, був я поганим істориком ще й тому, що не 
був покірний і не намагався нікому служити, — крім України і 
українського народу».

Ярослав Романович Дашкевич — український історик, 
археограф, представник школи Михайла Грушевського (1866-
1934). Він є автором понад 1700 наукових та публіцистичних 
праць. За свої наукові роботи вчений постраждав від ста-
лінського терору. У творчій біографії Ярослава Дашкевича є 
чотири періоди з записами «безробітний» та трактуваннями: 
«Звільнений з праці в зв’язку з відсутністю наукових кваліфіка-
цій. КЗпП УРСР, ст.40»; «Звільнений з праці в зв’язку з порушен-
ням трудової дисципліни». Останній «безробітний» період у 
вченого був з 02.04.1980 до 31.10.1990 рр. Це жахливо, …це 
неможливо зрозуміти. А реабілітували Ярослава Романовича 
28 травня 1991 р. на підставі ст.І Закону Української РСР від 17 
квітня 1991 р. «Про реабілітацію жертв політичних репресій 
в Україні».

Батьки Ярослава Дашкевича — вчені, громадські та полі-
тичні діячі України. Батько — Дашкевич Роман Іванович (1892-
1975) — адвокат, підполковник Українських Січових Стріль-
ців, генерал-хорунжий армії УНР, автор праць з історії україн-
ського війська. Мати — Олена Іванівна Степанів (1892-1963) 
— вчена-географ, хорунжа Українських Січових Стрільців, 
доцент Львівського університету ім. Івана Франка, ув’язнена 
Мордовських таборів, звідки повернулася у 1956 р.

Дашкевичі-Степанів є яскравим прикладом української 
родини з вродженим геном патріотизму. 

Ярослав Дашкевич завершуючи свою інавгураційну лек-
цію на врученні українознавчої премії міжнародного фонду 
«Фундація Антоновичів» (1993 р.) сказав пророчими слова-
ми: «…вірю, що правдива історія України, історія боротьби у-
країнської нації з окупантами й колаборантами всіх мастей, 
за побудову справді незалежної Української держави буде на-
писана і стане настільною книгою кожного чесного політика, 
чесного державного діяча, кожного українця».

За матеріалами книжок, зокрема: 1. «Україна у Великій 
війні 1939-1945», за ред. І.Юхновського, К., вид.«ЕММА», 2014 
(титул використаний у заголовку —  авт.) ; 2. О.Шаблій, «Село 
на золотому Поділля: земля і люди», Л., вид. «АВЕРС», 2011; 3. 
«Війна і міф. Невідома Друга світова», за заг.ред. В.В’ятровича, 
Х., вид. «Клуб сімейного дозвілля», 2016; інтернет-видань, а та-
кож за матеріалами міжнародної наукової конференції до 70-ї 
річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні «Укра-
їнська Друга Світова» (5 травня 2015 р., м. Київ) і буде ця стаття 
про Україну та українців у Великій війні 1939-1945 років.

УкРАїНА В ПеРІод
МІж дВоМА СВІТоВиМи ВІйНАМи

Перша світова війна визначила кінець світового порядку, 
що склався до початку ХХ  століття. Зазнали поразки Німеч-
чина та її союзники, не витримали військової катастрофи й 
розпалися Австро-Угорська монархія та Російська імперія. На 
політичній карті Європи з’явилися нові держави.

В епоху національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. 
постало державне життя України:

— 25 грудня 1917 р. большевики утворили з центром у 
Харкові залежну від большевицького Петрограда Українську 
Совєтську Соціалістичну Республіку;

— Четвертий Універсал Центральної Ради 22 січня 1918 р. 
проголосив зі столицею у Києві Українську Народну Республі-
ку «…самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверен-
ною державою українського народу»;

— 1 листопада 1918 р. зі столицею у Львові постала Захід-
но-Українська Народна Республіка;

— 22 січня 1919 р., у день першої річниці проголошення 
УНР, було здійснено Акт величезної історичної ваги — Злуку 
УНР і ЗУНР.

Таким чином, вперше в історії майже на усьому етнічному 
просторі України була утворена Українська Соборна Держа-
ва зі столицею у Києві. Академік Степан Рудницький (1877-

1937) у праці «Чому ми хочемо самостійної України?» писав: 
«Вільна, незалежна і демократична Україна — це не лише вну-
трішня справа українського народу, але й істотна умова сві-
тового миру і безпеки народів, прогресу людської цивілізації». 
Правда, вона зразу опинилася в кільці ворогів: большевиць-
кої агресії з північного сходу, білоросійсько-денікінської — з 
південного сходу, Антанти — з півдня, румунів — з південно-
го заходу та поляків — з заходу.

Поразка українців у національно-визвольних змаганнях 
1917-1921 рр. перешкодила воз’єднанню всіх українських зе-
мель в єдиній соборній державі і зумовила новий етап полі-
тичного і територіального розколу українського народу.

Після падіння УНР територія України була поділена між чо-
тирма державами. Формально існувала Українська Совєтська 
Соціалістична Республіка зі столицею у Харкові (до 1934 р.), а 
потім у Києві. Галичину, Лемківщину, Надсяння, Холмщину, Під-
ляшшя, Західну Волинь окупувала Польща. Північну Буковину 
і українську Бессарабію — Румунія, а Закарпаття було приєд-
нано до Чехословаччини. Таким чином, Україна опинилася під 
окупацією сусідніх країн. В усіх цих землях державними орга-
нами здійснювався відкритий етноцид українського народу.

Вожді російських большевиків заявили про необхідність 
визнати «за народами право на відділення» або на національ-
ну автономію. Але вже після 1920 р. Йосиф Сталін виступив 
«…проти відділення окраїнних районів від Росії, оскільки таке 
відділення означає закабалення цих окраїнних районів імпері-
алізмом, ослаблення революційної влади Росії, зміцнення по-
зиції імперіалізму».

Подвійна мораль і подвійна практика большевиків при-
звели до цілком реальної політики, відомої ще з часів росій-
ської самодержавної імперії — «держать і нє пущать».

Щоб утримати Україну біля Росії большевики розпочали 
найжорстокіші репресії проти свідомих патріотичних пред-
ставників усіх верств населення. Комуністичний режим взяв 
курс на розмивання національної ідентичності та обмеження 
економічної самодостатності населення совєтської України. У 
селах відбувався процес розкуркулення та суцільної колек-
тивізації. Значну частину розкуркулених селян депортували 
на північ Росії, на Урал та на Сибір. До середини 1930-х рр. за 
межі України вивезли близько 285 тис. родин чисельністю 
майже один мільйон осіб (дані — Управління народногоспо-
дарського обліку УСРР).

«Апогеєм нищення всього українського став геноцид у-
країнського народу — вбивство голодом у період 1932-1933 
роках (Голодомор). Прямі втрати від Голодомору станов-
лять 3,9 млн осіб, а непрямі перевищують 10 млн осіб.

Разом із вбивством голодом у 1933 р. була розгорнута 
масштабна репресивна кампанія. Впродовж року репресова-
но понад 124 тис. осіб.

Нова масштабна хвиля насильства («Великий терор») на-
котилась на Україну у 1937-1938 рр. Репресії охопили представ-
ників всіх категорій населення: представників партійного і 
державного апарату, військових, науковців, робітників, селян. 
Протягом 1937 р. в Україні репресовано понад 159 тис. осіб.

Упродовж 1929-1939 рр. в Радянській Україні репресій за-
знали понад 700 тис. осіб». *1. І.Юхновський, с.17.

Урядова політика пацифікації українського населення у 
Польщі в другій половині 1930 р. була ганебним порушенням 
прав національної меншини і  договорів між урядами Юзефа 
Пілсудського і Симона Петлюри (1879-1926).

Інтернет-видання «Українська історія. Маловідомі сто-
рінки» наводить лист священика Ярослава Чемеринського 
(1904-1940) (м.Львів, народився у селі Курівці, що біля Тер-
нополя) до о.М.Мартинюка (США, Північна Дакота) про па-
цифікацію в Західній Україні. Вперше цей лист був опубліко-
ваний у газеті «Америка» (США) 20 листопада 1930 р. Читати 
його дуже важко, але знати історію свого народу, своєї дер-
жави — необхідно.

«Любий Друже!
Може і добре, що Тебе тут нема, бо це, що в нас коїть-

ся, то нічим знищення світової війни. Коротко подам тобі 
страшні вісти з нашої безталанної землі, і якщо можеш, по-
дай їх до відома всім українцям на землі Вашинґтона; хай зна-
ють — яке лихоліття впало на наш край і на нарід. Я наочний 
свідок цього, об’їздив яко капелан із Преосвященим Кир Іваном 
[єпископом Бучком] села, навіщені карними експедиціями, що 
«замирюють» населення з приводу саботажів і тероризують 
перед виборами українських виборців, щоб заломити одно-
цільний фронт і терором скріпити урядовий блок.

Це Голготу перевищує, що терпить наш нарід. Ми були 
в селах Бережанського, Підгаєцького і Тернопільського пові-
ту. В самих Бережанах знищили о.сов.Евзебія Бачинського, 
Українську Бурсу [гуртожиток для школярів і семінаристів], 
Бесіду [приміщення громадської освітньої організації «Рід-
на Бесіда»], Союз Кооператив, Українську Спілку, адвокат-
ські канцелярії д-ра Бемка і Західного і українських громадян 
(катех.о.Дубицький, радник Кордуба, Бородайки й інші). Як 
виглядало це знищення? Отже, поламані образи, столи, кріс-
ла, канапи з обдертим оббиттям, подушки з повипусканим 
пір’ям, конфітурами [варенням] обмазані стіни, фортеп’ян[о] 
із повириваними клавішами, струнами, у спіжарках [коморах] 
все змішане і залите нафтою [гасом] — ані вікон, ані печей, 
ані підлоги й т.д.

Це там, де є адміністраційні власти, а що на селі? Чи мо-
жеш собі уявити! А як били! Учнів, професорів [учителів]! Те са-
ме в Підгайцях. Додати мушу, що там поліція добре погуляла 
(поліційна карна експедиція була силою в 1.000 людей разом із 
8 полком уланів із Теребовлі, 6 із Станиславова і 14 зі Львова).»

Далі в листі о.Чемеринський описує жахіття, які творив 
польський режим з сільською інтелігенцією та простими 
людьми, в тих селах, де він побував особисто: «…У Вербові 
збили о.Содомору так, що він дістав чорну меланхолію. Його 
жінку Ірину і дочку Марійку також тяжко побили. В хаті руїна. 
Учителя Романкова покалічено баґнетами і скутого убрали 
в сокільську шапку й бинду [стрічку] та скутого волочили по 
селі («Тераз вєми кого біць! Відаць же єстесь Українєц! [Зараз 
знаємо кого бити! Одразу видно, що українець!]»). В коопера-
тиві подіравили баґнетами бляшаний дах; зірвали кавалок і 
здемольовали [понищили] цілком усередині. По селі у свідомих 
людей порозшивали хати і перевели подібне знищення.

… Поліція й улани б’ють кольбами при наскоку на село, 
крик, катують людей, а відтак із списками, які заздалегідь 
карним відділам дає староство, екзекуції переводять на 
громадянах. По битті іде звичайний грабунок і гулянка, що 
кінчається диким ґвалтом і криком ґвалтованих дівчат. У 
Чижикові зґвалтовано в одній хаті рівночасно матір і дочку, 
так що дочка збожеволіла. Багато скатованих повмирало, 
та годі списати все, бо або почта не доходить, або й боять-
ся подавати люде це до відома. Багато людей і постріляних, 
наприклад у Германові, Конюхах і т.д.».

Наприкінці листа о.Ярослав Чемеринський, як патріот Укра-
їни, просить довести цю інформацію до світової спільноти: 
«Прошу тебе, подай це до відома світові, а як маєш знайомих, 
то хай це піде в перекладі й до американських часописів. Я за 
все беру повну відповідальність, і не маю страху, як і Єпископ.»

Інтернет-видання «Українська історія. Маловідомі сторін-
ки» повністю лист о.Чемеринського подає за публікацією: «На 
вічну ганьбу Польщі, твердині варварства в Европі», Нью-Йорк, 
1978, с.35-37 (http://history-ua.livejournal.com/316312.html).

Спільною рисою становища українців у складі СССР, 
Польщі, Чехословачини і Румунії було те, що кожна з цих дер-
жав дбала лише про свої власні інтереси, коли йшлося про 
відносини з українцями. Вони повністю ігнорували прагнен-
ня українців до самовизначення. «Ні Польща, ні Румунія, ні Че-
хословаччина так і не надали українському населенню авто-
номії, передбаченої міжнародно-правовими актами, за якими 

українські землі відійшли до цих держав, натомість доклали 
всіх зусиль для денаціоналізації місцевого населення. Українців 
не допускали до сфери управління, вони не мали можливості 
займати адміністративні посади; обмежувалося вживання 
української мови, утискалися українська школа, культура, ре-
лігійні обряди». *1. І.Юхновський, с.21.

У таких нелюдських умовах українська нація «жила» (ви-
живала) аж до Мюнхенської угоди 1938 р., що поклала край 
Версальській системі і відкрила шляхи до нового перекрою-
вання європейських кордонів.

жиТТЯ В окУПоВАНІй НІМЦЯМи УкРАїНІ
Вже за чотири місяці після нападу гітлерівської Німеччи-

ни на Совєтський Союз територія України була майже повніс-
тю окупована німецькими військами. Нацистські керівники 
на чолі з Гітлером не визнавали за Україною права на власне 
державне існування.

20 серпня 1941 р. світ побачив декрет Адольфа Гітлера 
про створення Райхскомісаріату «Україна» з центром у Рів-
ному та директиву Альфреда Розенберга, головного ідеоло-
га німецького соціал-нацизму, про адміністративний устрій 
окупованих українських областей. Очолював Райхскоміса-
ріат «Україна» з дня його створення та до кінця його фор-
мального існування кат українців, гауляйтер Східної Пру-
сії Еріх Кох. Адміністративний апарат окупаційних органів 
складався переважно з німців з Німеччини, чи з місцевого 
німецького населення (фольксдойче). Комітети самовряду-
вання та самоохорони на західних теренах України, після 
заборони нововідновленої Української держави у серпні-
вересні 1941 р., були ліквідовані німцями у дуже жорстокій 
формі. Багатьох членів таких самоврядних комітетів нацис-
ти розстріляли.

22 липня 1942 р. німці захопили м.Свердловськ Вороши-
ловградської області (тепер Луганська обл.), остаточно окупу-
вавши територію Української ССР.

Життя в окупованій Україні тривало. З встановленням 
німецької влади на окупованих територіях був проголоше-
ний закон про вільну дію православних церков та різнома-
нітних релігійних общин. Згідно заведеній раніше традиції у 
дні християнських свят у церквах влаштовувалися релігійні 
відправи та богослужіння. Під час війни на західних землях 
України працювали народні школи і читальні з бібліотеками.

Нацистська Німеччина, як і будь-які інші окупанти, була 
зацікавлена у максимальному використанні українських ак-
тивів для  потреб фронту і своєї держави.

Україна, за планами німецької верхівки, поставала як 
аграрна колонія. Завдяки організованому грабунку україн-
ського сільського господарства вона перетворилася на осно-
вну продовольчу базу Німеччини. «У 1942 р. попри відсут-
ність належної кількості тяглової сили, техніки, інвентарю, 
низьку продуктивність праці й рентабельність, німці за ра-
хунок надходжень з України забезпечили потреби Вермахту і 
населення Райху: у хлібі на 80%, у м’ясі та м’ясопродуктах — 
на 83%, у жирах рослинного й тваринного походження — на 
74%». *1. І.Юхновський, с.92-93.

У спадок від СССР німцям дісталася надзвичайно ушко-
джена промисловість. На схід Совєтського Союзу, за нака-
зом Сталіна «Нічого не лишати ворогу!», було евакуйовано 
обладнання 550 найбільших підприємств України разом з 
робітниками. Нацистська Німеччина для експлуатації важ-
кої промисловості України створила Міністерство у справах 
окупованих областей на Сході, а для всіх східних окупованих 
областей України 5 серпня 1941 р. Розенберг підписав роз-
порядження про запровадження системи обов’язкової тру-
дової повинності, якій підлягали особи спершу від 18 до 45 
років, згодом — від 15 до 65 років. З часом німецькій владі 
вдалося багато чого відновити. За роки окупації було запу-
щено близько 30-ти електростанцій, створено ремонтні ав-
тотранспортні, авіаційні, артилерійські, панцирні бази. На 
листопад 1942 р. в Донбасі відновили роботу 40 вугільних 
шахт та ін. Німці, серед іншого, не перешкоджали приватній 
ініціативі, чим вигідно протиставляли себе совєтській владі.

«В результаті організаційних заходів окупаційної влади 
було відновлено роботу 250 великих промислових підпри-
ємств. Однак загалом план відновлення промисловості про-
валився. Німцям вдалося повністю відновити роботу лише 
близько 3% великих промислових підприємств, які працювали 
до війни». *1. І.Юхновський, с.93-94.

Справжньою трагедією для України стало вивезення 
людей   на роботу до Німеччини, хоча спочатку окупаційна 
влада намагалася вербувати добровольців. Але, дуже швид-
ко депортації до Німеччини набули примусового характеру. 
Молодь вивозили починаючи з 14 років. Всього  з 1942 р.  до 
1944 р. з України було вивезено 2,4 млн осіб, що становило 
48% усіх остарбайтерів, які походили з території СССР.

Серед непростих і болючих тем Великої війни є:
— трагічна доля совєтських військовополонених, від 

яких відмовився Сталін, і мільйони яких загинули в нелюд-
ських умовах у гітлерівських концтаборах або, вціліли, пізна-
ли після війни ще й концтабори совєтські;

— масштабні розстріли заручників із числа мирного 
населення і масове вбивство людей голодом. У листопаді 
1941 р. на таємній нараді у Східній Прусії Гітлер прийняв 
рішення про створення штучного голоду в Україні задля 
зменшення кількості споживачів сільськогосподарської 
продукції в регіоні;

— Голокост, який став офіційною політикою нацистської 
Німеччини ще з 1935 р.;

— проблеми колабораціонізму. Велика трагедія України у 
роки Великої війни полягала в тому, що вона не мала власної 
держави. Вона опинилася між двох вогнів, двох тиранів, які 
прагнули поділити світ. Тому до українців, як нації загалом, не 
можна прикладати мірило колабораціонізму;

— партизанська боротьба з німецькою окупаційною 
владою;

— рухи опору окупаційним владам.

РУхи оПоРУ УкРАїНЦІВ У ВеликІй ВІйНІ
20 лютого 1938 р. Адольф Гітлер у промові на захист 

«співвітчизників» заявив: «Понад десять мільйонів німців жи-
вуть у двох державах, розміщених біля наших кордонів… Не 
може бути сумнівів, що політичне відділення від Райху не по-
винно привести до позбавлення їх прав, точніше основного 
права — на самовизначення. Для світової держави нестерп-
но усвідомлювати, що брати за расою, які підтримують її, 
піддаються найжорсткішим переслідуванням і мукам за своє 
прагнення бути разом із нацією, розділити її долю. У інтереси 
німецького Райху входить захист цих німців, які проживають 
уздовж наших кордонів, але не можуть самостійно відстоя-
ти свою політичну і духовну свободу».

З цих слів Гітлера почалася Друга світова війна. Він ду-
же швидко поклав край «нелюдським мукам» «великої нації», 
приєднавши цілу Австрію та анексувавши Судетську область 
Чехословаччини до Третього Райху.
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14	березня	1939	р.	американський	журнал	«Look»	опублі-
кував статтю «The next europen war will start in Ukraine». У ній 
розглядалися плани Адольфа Гітлера щодо України — най-
більшого на той час бездержавного краю Европи. Зокрема, у 
статті було відмічено, що заради заволодіння українськими 
ресурсами Німеччина нібито планує створити маріонеткову 
українську державу на територіях Польщі, Чехословачини, 
Румунії та Совєтського Союзу. Журнал зазначав, що справж-
ньою метою нацистів є природні багатства та промисловий 
потенціал України.

…А наступного дня Карпатська Україна вступила у бій з 
угорськими союзниками нацистів.

Громадський просвітницький проект «LIKБЕЗ. Історичний 
фронт» опублікував матеріали статті «The next europen war will 
start in Ukraine» у книжці «Від Рейхстагу до Іводзіми. У полум’ї 
війни. Україна та українці у Другій світовій» (Харків, вид.«Клуб 
сімейного дозвілля», 2017). Родзинкою матеріалу є кольорова 
карта, де інфографіка розповідає американському читачеві 
про Україну, яка стане полем битви Адольфа Гітлера і Йоси-
фа Сталіна.

У період, коли тоталітарні держави вже не приховували 
своїх агресивних намірів, намітилося зближення інтересів 
нацистської Німеччини і комуністичного Совєтського Союзу. 
Поділ сфер впливу в Европі тоталітарні держави скріпили 23 
серпня 1939 р. у Москві підписанням договору про ненапад, 
за яким в історіографії залишилась назва «пакт Молотова-
Рібентропа». Часом його ще називають «пакт Сталіна-Гіт-
лера».

У 1929 р. полковник Армії УНР Євген Коновалець (1891-
1938) на базі Української Військової Організації, яка діяла в 
той час як революційно-політична, а не революційно-вій-
ськова сила, і студентських націоналістичних спілок (Група 
української національної молоді, Легія українських Націона-
лістів, Союз української націоналістичної молоді), створив 
Організацію Українських Націоналістів. ОУН діяла на терито-
рії земель Східної Галичини і Західної Волині, які були в той 
час у складі Польської держави. Організація ідентифікувала 
себе як український громадсько-політичний рух, що ставить 
собі за мету встановлення Української соборної самостійної 
держави. Вона захищала національні, соціальні і політичні 
права українців у Польській державі і користувалась підтрим-
кою серед українського населення.

Євген Коновалець вважав за необхідне поширення діяль-
ності ОУН на терени УССР. За це він був підло вбитий у Ротер-
дамі 28 травня 1938 р. совєтським агентом Судоплатовим.

1 вересня 1939 р. Німеччина розпочала війну проти 
Польщі. Члени ОУН, які нічого не знали про таємні домов-
леності між Сталіном і Гітлером від 23 серпня 1939 р. щодо 
західно-українських земель, розцінювали початок війни як 
шанс для здобуття власної державності.

Упродовж 1939-1940 рр. між членами ОУН із Західної 
України (Степан Бандера (1909-1959)) та еміграційним керів-
ництвом Організації з Кракова (Андрій Мельник (1890-1964)) 
розгорівся конфлікт. Офіційною причиною суперечки була 
тактика боротьби в наявних історичних умовах. Проте фак-
тичний розбрат в ОУН відбувся у площині «молодь-старші», 
«крайовики-еміґранти». Конфлікт у рядах Організації, який пі-
дігравався совєтською і німецькою агентурами, призвів до у-
творення у 1940 р. двох гілок ОУН: ОУН-мельниківці (ОУН(М)) 
і ОУН-бандерівці (ОУН(Б)).

30 червня 1941 р. у Львові під керівництвом Степана Бан-
дери, без узгодження з німецькою окупаційною владою, було 
проголошено Акт відновлення Української держави. У руслі 
українського державотворення майже у всіх населених пунк-
тах заходу України було організовано комітети самоврядуван-
ня і самооборони. Через кілька днів уряд цієї держави на чолі з 
Ярославом Стецьком (1912-1986) був заарештований німцями і 
разом з С.Бандерою засланий у Заксенгаузен, де всі вони стали 
в’язнями концтабору до середини серпня 1944 р.

Тим часом, німецькі окупанти отримали директиву з Бер-
ліна затримувати членів похідних груп ОУН, які, йдучи за лі-
нію фронту, продовжували проголошувати Акт незалежності 
й створювати українську адміністрацію. На допитах у Берліні 
Бандера та Стецько відмовилися виступити із заявою про 
скасування Акту відновлення Української держави.

Ще 20 червня 1940 р. у Варшаві на таємному засіданні 
державного уряду УНР було розглянуто план створення укра-
їнського підпілля (антибольшевицький партизанський рух) 
на Поліссі та Волині. Президент УНР в екзилі Андрій Лівицький 
(1879-1954) схвалив цей план та призначив командиром май-
бутньої повстанської армії Тараса Бульбу-Боровця (1908-1981).

З початком окупації України нацистська Німеччина в лис-
топаді 1941 р. запропонувала Боровцю підкоритися німець-
кій цивільній адміністрації Райхскомісаріату «Україна». Ота-
ман Бульба відкинув принизливі пропозиції і перейшов на 
нелегальне становище.

Наприкінці листопада — на початку грудня 1941 р. Тарас 
Боровець починає формувати власний партизанський загін 
на базі колишніх поліських січовиків. У грудні 1941 р. він офі-
ційно називає свої загони Українською Повстанською Арміє-
ю, а з осені 1942 р. почали паралельно створюватися збройні 
загони ОУН на Поліссі й Волині, котрі також прийняли назву 
УПА. В майбутньому ці сили об’єдналися.

Найпершою дилемою при виборі моделі поведінки україн-
ських визвольних сил у 1942 р. став пошук формули можливо-
го оптимального поєднання протистояння брутальній окупа-
ційній політиці Німеччини та її сателітів з намаганням не надто 
зашкодити боротьбі Вермахту на просовєтському фронті.

«З осені 1943 р. до безпосередньої роботи в УПА долучив-
ся Роман Шухевич (1907-1950) з групою військових фахівців, що 
свого часу отримали якісну підготовку в польській та німець-
кій арміях. Вони розпочали чергову реорганізацію Повстан-
ської Армії. У листопаді 1943 р. створено Головну Команду УПА 
на чолі з Р.Шухевичем («Тарас Чупринка») та Головний Військо-
вий Штаб». *І.Юхновський, с.145.

Нова УПА, як єдина об’єднана армія, почала бойові дії 
проти нацистської Німеччини. Проведення кількасот успіш-
них боїв і сутичок із німецькими окупантами протягом 1943 
р. підвищили авторитет УПА, дали можливість її бійцям на-
братися належного військового досвіду, змусили гітлерівців 
рахуватися з українським повстанським рухом як серйозною 
загрозою для свого панування в регіоні.

Керівництво українського підпілля надзвичайно вороже 
сприйняло появу совєтських партизанів в західноукраїнсько-
му регіоні, наголошуючи на тому, що партизани провокують 
німців на репресії проти українських сіл, знищують націо-
нально-свідому інтелігенцію і селян, паралізують розгортан-

ня українського визвольного руху, грабують українське насе-
лення і розповсюджують комуністичну пропаганду.

«З наближенням фронту радянські партизани все біль-
ше наповнювали Волинські та Поліські ліси і навіть почали 
проникати в Галичину. Згідно з директивою НКДБ УРСР від 26 
жовтня 1943 р. партизани, які діяли на Правобережжі, повинні 
були максимально далеко проникати на територію Західної 
України і поряд із руйнуванням комунікацій противника масш-
табно боротися з УПА». *1. І.Юхновський, с.151. Керівники НКВД з 
початку 1945 р. розпочали масштабні військово-чекістські 
операції практично у всіх районах Західної України (так звана 
«Перша велика блокада») і вже у березні 1945 р. на пленумі 
ЦК КП(б)У підвели підсумки першого тотального наступу со-
вєтських силових структур на УПА.

З погляду критеріїв цінності української державності 
будь-яка боротьба є справедливою і виправданою. Розумі-
ючи, що реальних шансів здобути незалежність України із 
завершенням Другої світової війни практично немає, Роман 
Шухевич сказав: «Наша боротьба має стати принаймні при-
кладом для майбутніх поколінь».

Українські військовики УПА значно довше за всі європей-
ські народи продовжували збройну боротьбу з московсько-
большевицьким тоталітаризмом. Трагічною датою історії 
УПА стала смерть Шухевича «Чупринки», який загинув у бою 
5 березня 1950 р. Ця втрата, виснаження і совєтський терор 
призвели до послаблення сил УПА. Згодом було прийнято 
рішення про припинення збройного опору УПА проти пере-
важаючих сил НКВД. Проте окремі дії УПА і підпілля тривали 
щонайменше до 1953 р., а за іншими джерелами — до 1956 р.

ЗВІльНеННЯ УкРАїНи
ВІд НАЦиСТСької НІМеЧЧиНи

Після розгрому гітлерівців у битві під Сталінградом та у хо-
ді загального контрнаступу Красної армії з кінця грудня 1942 
р. почалося звільнення України від нацистської Німеччини. 
Першим звільненим населеним пунктом було село Півнівка 
Меловського району на Ворошиловоградщині (нині Луганська 
обл.). Цього ж дня були звільнені й деякі інші населені пункти 
Меловського району. 2 лютого 1943 р. Воронезький фронт роз-
горнув наступ на Курськ і Харків. Красній армії вдалося звіль-
нити ряд північно-східних районів Донбасу й м.Харків. Однак 
супротивник завдав потужних контрударів і повернув під свій 
контроль ряд цих територій. Але, незважаючи на невдачі, стра-
тегічна ініціатива залишалася на боці Красної армії.

Сталінградська та Курська битви були вирішальними в 
ході Другої світової війни. Поразка нацистської Німеччини 
стала очевидною. Красна армія розгорнула потужний наступ 
на всьому фронті.

У вересні 1943 р. звільнені Суми, Чернігів, Полтава. На кі-
нець вересня совєтські війська звільнили весь Донбас.

Командування Вермахту у своїх планах розраховува-
ло, що непереборною перешкодою для наступу совєтських 
військ стане могутній Дніпро («Східний вал»). Проте війська 
Красної армії вийшли до Дніпра фронтом від Києва до Запо-
ріжжя. Жодна з армій фронту для переправи військ Дніпром 
немала понтонних мостів аж до 29 вересня 1943 р. Проте 
совєтське командування ще уночі 21 вересня почало пере-
праву військ на правий берег Дніпра. 14 жовтня 1943 р. бу-
ло звільнене Запоріжжя, 25 жовтня — Дніпропетровськ, а 6 
листопада 1943 р. війська Першого Українського фронту під 
командуванням генерала Миколи Ватутіна звільнили Київ.

Форсування Дніпра в районі Києва супроводжувалося 
надзвичайно великими, часто невиправданими жертвами. 
Ширина Дніпра тут сягає від 700 м до 900 м. Можливо фор-
сування Дніпра логічніше було зробити вище за течією у Бі-
лорусії? Там ширина ріки сягає до 300 м і у листопаді Дніпро 
часто замерзає. Автор статті залишає це питання історикам, 
як і багато інших питань Великої війни.

Період зими-весни 1944 р. став періодом основного 
звільнення України від нацистської Німеччини. Війська Пер-
шого Українського фронту з 4 березня до 17 квітня 1944 р. 
здійснили Проскурівсько-Чернівецьку операцію, в результа-
ті якої були визволені міста Проскурів (нині Хмельницький), 
Кам’янець-Подільський, Чернівці.

8 квітня 1944 р. почалися кровопролитні бої за Крим-
ський півострів, і тільки 12 травня Крим був цілком звільне-
ний від німецьких окупантів.

Однак доля корінного населення Криму склалася тра-
гічно. Усе кримсько-татарське населення півострова за зви-
нуваченням у співпраці з німецькими окупантами рішенням 
Державного Комітету Оборони СССР у травні примусово ви-
селене в Середню Азію. Із загальної кількості виселених (по-
над 235 тис. осіб) більше 80% були жінки і діти. Близько 50% 
загинули дорогою й у перші роки перебування на нових міс-
цях проживання. Незабаром така ж доля спіткала грецьке, 
вірменське, а згодом і болгарське населення Криму.

Тільки в роки незалежності України почалося повернення 
кримських татар, які залишилися серед живих, і представників 
інших народів на півострів. Витрати, пов’язані з їхнім повер-
ненням й облаштуванням у Криму, взяв на себе уряд України.

28 жовтня 1944 р. останні окуповані нацистською Німеч-
чиною території України були звільнені від гітлерівських оку-
пантів. Красна армія пішла «визволяти» Европу. На превели-

кий жаль, тактика совєтського командування не берегти осо-
бовий склад армії продовжувалася.

В Україні багато хто сприйняв відновлення совєтської вла-
ди з деякою тривогою. І це не було безпідставним. Олександр 
Довженко у своїх щоденниках пише: «Чи подивлюся на пусте-
лі, на цвинтарі, чи поплачу на руїнах і чи перерахую мільйони 
втрат? А потім умру з горя, щоб не бачити, як будуть засе-
ляти тебе, моя Україно, чужими людьми, як будуть карати 
твоїх недобитків за каторжну працю в Німеччині, за те, що не 
вмерли вони від голоду і дочекалися нашого приходу».

Село кУРІВЦІ. ЗВІльНеННЯ. МобІлІЗАЦІЯ
Західноукраїнське село Курівці, яке розташоване за чо-

тирнадцять кілометрів на північний захід від обласного цен-
тру Тернополя, було звільнене від гітлерівської Німеччини 
23 березня 1944 р. Ось як описує звільнення села професор 
Львівського національного університету ім.Івана Франка 
Олег Шаблій (народився у Курівцях у 1935 р.) у книжці «Село 
на золотому Поділлі»: «Десь у перших числах третьої дека-
ди березня 1944 р. совєтське військо зробило спробу вибити 
німців з села. Над ранок воно форсувало Серет (а він ще був 
частково замерзлим), зламало передові позиції ворога на 
крутому західному схилі долини ріки і наступало східніше 
Глядок (Глядки — це село. — Я.П.) на східний край Курівців. Тут 
воно зустріло сильний опір німців, які налагодили добру обо-
рону. Атака захлиснулася.

…Друга атака сталася 23 березня теж над ранок, але 
вже з Глядок на західний кінець села. Вона була успішною».     
*2. О.Шаблій, с.231.

Фронт далеко від села не відійшов, він зупинився за 10-
12 км на східній околиці с.Озерна. Крім того майже на такій 
самій відстані гриміли бої в оточеному совєтською армі-
єю Тернополі. Курівці так і залишилися у прифронтовій зоні 
двох фронтів.

Село стало базою розміщення штабів і військових совєт-
ських частин. Буквально через кілька днів, після звільнення від 
німців, почалася мобілізація в Красную армію чоловіків віком 
від 16 до 45 років. Усім їм було наказано з’явитися у збірний 
пункт, маючи з собою чисту білизну і триденний запас харчів.

Майже усіх мобілізованих повезли поїздом, як і ново-
бранців з інших сіл, в глибокий тил, а саме — у Саратов. І пе-
редали їх у руки, точніше у «волохаті лапи» совєтської польо-
вої жандармерії — СМЕРШ.

Мобілізований мешканець Курівець Федір Чайковський 
про ці події розказав таке: «У Саратові усіх їх роздягали на-
голо і ставили на ніч у підвали з холодною водою, щоб були 
м’якими і розказали все про себе та інших. «Експеремент» 
був перевірений попереднім досвідом НКВД і тут повністю 
спрацював. Загартовані дядьки розказали все, що знали: 
скільки моргів поля мали, ким працювали при німцях, які ма-
ють погляди та ін. Не можна сказати, що не хитрили і не 
грали забудькуватих дурнів. Але перехресні допити зробили 
свою справу. На кожного була складена його «об’єктивка»». 
*2. О.Шаблій, с.235.

Після цього почалася сепарація, тобто відбір до різних 
родів і видів військ. Курівецьким випала доля поповнити ря-
ди «гарматного м’яса». Майже усі опинилися у піхоті.

Із усіх 110 мобілізованих осіб не повернулися у село 39 
його мешканців. Мартиролог убієнних і пропалих безвісти 
тих, що були мобілізовані у 1944 р. є таким:

— значна кількість загинули і померли від ран у При-
балтиці (особливо у Латвії) та Східній Прусії (14 з відомих 23). 
Тобто їх було послано у район, де гітлерівці чинили найжор-
стокіший опір і де була найміцніша їхня оборона. Шість осіб 
загинули у Польщі. До Німеччини дійшов лише один;

— надзвичайно велика кількість пропалих безвісти (вісім 
осіб). При цьому у цих офіційних даних чомусь ніде не зазна-
чено, хоч би приблизно, району, де це сталося;

— загинули і пропали безвісти по декілька мобілізова-
них осіб з однієї родини: Алексевичі (четверо!), Бенцалі, Ви-
соцькі, Дубчаки, Лисі (по троє!), Млиновські, Полигачі, Флис-
ти (по двоє!);

— усі загиблі і пропалі безвісти були рядовими (за винят-
ком одного), тобто  «гарматним м’ясом».

І все це, щоб вигнати одного — гітлерівського окупанта і 
звільнити дорогу іншому — совєтському.

Захищаючи Україну від споконвічного російського агре-
сора на сході нашої держави (с.Сміле, р-н Слов’яносербський, 
обл.Луганська) 15 жовтня 2014 р. загинув мешканець села Ю-
рій Зіновійович Флиста (1986-2014). Все село вийшло зустрі-
чати тіло 28-річного ГЕРОЯ навколішках. Люди вистелили до-
рогу свічками, взяли синьо-жовті прапори, зробили тризуб з 
ялини та калини.

Захищати свою БАТЬКІВЩИНУ Юрій Флиста пішов добро-
вольцем.

УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКОВИКА поховали 1 лютого 2015 р. 
у його рідних Курівцях. Аби провести в останню путь Юрія, 
батькам довелося чекати декілька місяців, поки тривала екс-
пертиза ДНК.

Тепер кожного року на Провідну Неділю на кладовищі 
священик розпочинає Молебень на могилі УКРАЇНСЬКОГО 
ВІЙСЬКОВИКА.

Вічна їм усім пам’ять!

УкРАїНЦІ НА фРоНТАх дРУгої СВІТоВої ВІйНи
У вир бойових дій Великої війни 1939-1945 рр. українці 

були втягнуті з перших днів. Вояки «Карпатської Січі» у бе-
резні 1939 р. відбивали наступ переважаючих сил угорської 
армії, а вже у вересні 1939 р. разом з поляками — наступ ні-
мецьких військ. Також українці брали участь у совєтсько-фін-
ській війні 1939-1940 рр. у лавах Красної армії. В совєтській 
пропаганді це називалося «оборонною війною СССР проти 
агресії буржуазної Фінляндії». Були українські підрозділи, які 
воювали на боці Фінляндії. Одним із найвідоміших команди-
рів українських добровольців у складі фінської армії був хо-
лодноярівець і письменник Юрій Горліс-Горський (1898-1946).

До угорської і румунської армій мобілізували закарпат-
ських, бессарабських, буковинських українців. Зі сторони 
Канади воювало до 50 тис. канадійських українців, зі США 
— близько 40 тис. українців у Тихоокеанському регіоні, Пів-
нічній Африці та Європі. Українці також брали активну участь 
у русі Опору країн Європи. В Італії, Югославії і Греції рух на-
був характеру справжньої партизанської війни. Істотну роль 
у ньому відігравали вихідці з України.

Українці добре воювали і у складі Красної армії. Із семи млн 
нагороджених орденами і медалями українці становлять 2,5 
млн. За виняткову мужність 2072 українці удостоєні звання Ге-
роя Совєтського Союзу, 32 стали двічі Героями. Серед трьох Ге-
роїв Совєтського Союзу, які удостоїлися цієї нагороди тричі — 
льотчик-винищувач Іван Кожедуб (1920-1991), також українець.

Першим, хто підняв Прапор Перемоги над Рейхстагом, 
був українець із Сумщини Олексій Берест (1921-1970). Акт про 
беззастережну капітуляцію Японії, що знаменував закінчення 
Другої світової війни, на лінкорі «Міссурі» 2 вересня 1945 р. 
від совєтської сторони підписав українець з Уманщини гене-
рал-лейтенант Кузьма Дерев’янко (1904-1954).

Усі учасники протистояння у Великій війні закликали 
українців реалізувати патріотичний обов’язок саме у їхніх ла-
вах. Не маючи власної незалежної держави, українці змушені 
були воювати в лавах армій чужих країн, подекуди по різні 
боки фронту.

НАСлІдки Великої ВІйНи
Для звільнення української землі з кінця грудня 1942 р. до 

жовтня 1944 р. було проведено 11 стратегічних і 28 фронтових 
операцій. 680 діб тривала безпрецедентна битва за звільнення 
України. Під час цих боїв втрати Красної армії склали 3 млн 83 
тис. військовиків, втрати танків і САУ — 21 615 машин, гармат і 
мінометів — 72 278 одиниць, бойових літаків — 5488 одиниць.

Кожна тисяча квадратних кілометрів території України 
була оплачена кров’ю солдатів і офіцерів однієї стрілецької 
дивізії (11 083 особи), одного танкового батальйону (36 тан-
ків), однієї ескадрилії літаків (9 машин).

Усього у період Другої світової війни прямі безповоротні 
людські втрати українців і громадян України інших національ-
ностей склали від 8 до 10 млн осіб. На примусових роботах у 
Німеччині загинуло до 1 млн громадян України. Дуже шкода, 
що у ХХІ столітті українська нація оперує не точними даними, 
а наближеними цифрами.

Жахливим соціальним наслідком війни стало масове си-
рітство, інвалідність мільйонів людей, деформована психіка 
усіх без винятку мешканців України.

«Прямі економічні збитки УРСР становили 285 млрд крб. 
у довоєнних цінах (42% усіх збитків, завданих Радянському 
Союзові), якщо ж додати до цього вартість майна, реквізо-
ваного німцями, та витрати, пов’язані з бойовими діями, 
то цифра економічних збитків зросте до 1 трлн 200 млрд 
крб. у цінах 1940 р.

В Україні частково або повністю було зруйновано 714 
міст і селищ міського типу, 28 тис. населених пунктів, 16150 
промислових підприємств, 2 млн будинків, 1916 залізничних 
станцій, 27725 колгоспів, 1227 МТС, 873  радгоспи, 18 тис. 
лікарень, поліклінік і медпунктів, 32930 шкіл, технікумів, 
училищ, інститутів та університетів, науково-дослідних 
установ, 19200 бібліотек, практично всі промислові підпри-
ємства. 10 мільйонів мешканців в Україні залишилися без да-
ху над головою або проживали в ушкоджених приміщеннях». 
*2. І.Юхновський, с.218.

У січні 1945 р. репортер американського журналу «The 
Saturday Evening Post» Едгар Сноу передав для друку інфор-
маційні матеріали про свою подорож Україною. У статті жур-
налу він писав, що війна, яку дехто називає «русской славою», 
мала би бути «по справедливості визнана насамперед укра-
їнською війною… Міста, промисловість, землеробство й 
людність жодної іншої європейської країни не зазнали таких 
тяжких нищень».

Ця оцінка не повинна випадати з поля зору тих, хто пише 
чи говорить про Другу світову війну. Не повинна, але випа-
дає. Насамперед це стосується путінської Росії.

Пам’ятаючи промову Гітлера на захист «співвітчизни-
ків», яку він виголосив 20 лютого 1938 р. ми також повинні 
пам’ятати промову Владіміра Путіна на церемонії святкуван-
ня «воссоєдінєнія» Криму з Росією. Путін звертаючись до «со-
отєчіствєнніков» сказав: «Ми з повагою ставимося до того, як 
ви через роки і через покоління пронесли любов до Батьківщи-
ни. Але й Батьківщина-мати широко розкрила до вас свої обі-
йми і прийняла в свій дім як рідних дочок і синів».

Історичні «фантазії» Путіна не можуть бути юридичними 
категоріям. Але далі був Донбас…

І якщо проаналізувати 17-ти річну ретроспективу путін-
ської політики щодо захисту «соотєчіствєнніков», то аналогії 
з гітлерівським Третім Райхом стануть більш ніж очевидними.

Сьогодні в нас уже багато чого змінилося. Україна три 
роки тому розпочала нову традицію відзначення 8 та 9 трав-
ня в європейському дусі пам’яті та примирення під гаслом 
«1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо». Український інститут 
національної пам’яті зазначає, що новий зміст відзначення 
Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги включає в себе: 
переосмислення подій Другої світової війни; рівне вшануван-
ня пам’яті кожного, хто боровся з нацизмом; перенесення ак-
центу з історії військових дій на історії конкретних людей, а 
відтак відмову від святкування на користь вшанування.

Набуває популярності символ червоних маків — як сим-
вол трагедії та безневинно пролитої крові. Це міжнародний 
символ пам’яті жертв усіх військових та цивільних зброй-
них конфліктів, алюзія кривавого сліду від кулі, що передає 
страждання та смерть. Червоний мак, як символ вшанування 
пам’яті, ввійшов у традицію з вірша канадського військового 
лікаря Джона Маккрея «В полях фламандських» (1915 р.). Сим-
вол маку присутній і в українському фольклорі. За легендою, 
маки зацвітають там, де пролилася козацька кров.

Слава україні!
Ярослав ПЕТРуСИК.

україна
у вЕликій війні 

1939-1945
(український погляд інженера на причини, 

перебіг та наслідки однієї з найбільших і найтрагічніших подій 
в історії українського народу хх століття)

Закінчення. Початок на стор. 5
події, даТи, ісТоричні посТаТі
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