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КОРПОРАТИВНУ
КУЛЬТУРУ
ПЛЕКАЙМО

РАЗОМ

Дорогі колеги, друзі!
Щиро дякую всім, хто взяв участь у
нашому флешмобі до Дня Незалежності
України. Утворивши живий вишиванковий
логотип АТ «Хмельницькобленерго», ми
продемонстрували єдність, солідарність,
патріотизм, виявили свою повагу до традиційних українських цінностей.
Запрошую, шановне Товариство, і надалі плекати та розвивати корпоративну
культуру. Шукайте, пропонуйте, ініціюйте!
Ваші ідеї — наше спільне втілення.
Слава Україні!
Олег КОЗАЧУК,
в.о. генерального директора
АТ «Хмельницькобленерго»
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ВІСНИК «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»

ЕНЕРГІЯ
2

В Україні хочуть впровадити
нову модель підтримки
відновлюваної енергетики
У Верховній Раді зареєстрували законопроект №8449 і ряд інших проектів законів, які передбачають введення нової моделі підтримки відновлюваної енергетики
в країні. Про це повідомляється на сайті
Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України.

У повідомленні йдеться, що Міненерговугілля вносить свої пропозиції до проекту
закону. А саме — розвиток відновлюваної
енергетики при одночасному зниженні
вартості виробленої «зеленої» електро
енергії. Ще — дотримання стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України.
Крім цього, повідомляється,
що вже досягнута попередня домовленість з країнами ЄС про надання технічної допомоги, в тому
числі щодо розробки відповідних підзаконних актів на основі найкращих світових практик.
У Міненерговугілля впевнені, що
прийняття законопроекту з внесеними пропозиціями дозволить знизити фінансове навантаження на споживачів, забезпечити надійність і економічність
режимів ОЕС.

Три українські міста переходять
на «зелену» енергетику
Житомир, Кам’янець-Подільський та
Чортків поступово переведуть свої енергосистеми на відновлювані джерела
енергії.
Три українських міста переходять на
зелену енергетику. Про це повідомляє
«НВ Бізнес» з посиланням на координатора в регіоні Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії від міжнародної кліматичної організації 350.org
Світлану Романко.
Міські голови Житомира, Кам’янця-Подільського та Чорткова підписали меморандум з міжнародною кліматичною організацією 350.org. У ньому йдеться про
наміри поступово переводити енергосистему своїх міст на відновлювані джерела
енергії.

За словами Світлани Романко, підписання меморандуму зобов’язує міста скорочувати споживання енергії, відмовитися від викопного палива та поступово
перевести енергобаланс на відновлювані
джерела.
Водночас експерти незадоволені ініціативою влади перейти від фіксованого
зеленого тарифу на вироблення енергії
сонця або вітру до так званих зелених
аукціонів.
«Йдеться про скорочення зеленого
тарифу і переведення його у режим аукціонів, тобто не фіксована ставка, а той,
хто запропонує меншу ціну. Зараз вона в
Україні найвища в Європі, а то й у світі»,
— розповів експерт РПР з питань енерго
збереження Станіслав Павлюк.

«НКРЕКП схвалила
підвищення
зарплати працівникам
електроенергетичної
галузі країни. Зарплата
українських енергетиків
підвищиться
на 10,3 відсотка
з 1 жовтня
поточного року»

Українським енергетикам
підвищать зарплату
НКРЕКП схвалила підвищення зарплати працівникам електроенергетичної
галузі країни. Зарплата українських енергетиків підвищиться на 10,3 відсотка з 1
жовтня поточного року. Про це розповіли в прес-службі регулятора.
Зазначається, що рішення прийнято задля збереження кваліфікованого кадрового потенціалу підприємств і
забезпечення надійної роботи Об’єднаної енергетичної системи України, а

також для забезпечення якісного і надійного електропостачання споживачів. Підвищення заробітної плати торкнеться співробітників багатьох підприємств — ТЕЦ, енергопостачальних компаній, «Укренерго», «Енергоатома» та
«Укргідроенерго».
До речі, працівники промислової галузі заробляють зараз більше енергетиків:
за підсумками травня середня зарплата в
цій галузі становила 9387 гривень.

НОВИНИ
ЕНЕРГЕТИКИ
УКРАЇНИ
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ГОЛОВНІ
АСПЕКТИ РОБОТИ
ПОСТАЧАЛЬНИКА:
КОРОТКО
ПРО ВАЖЛИВЕ

ІЗ ПЕРШИХ
УСТ

Отже, фактично з грудня 2018 року на
теренах області буде функціонувати вже 2
компанії: АТ «Хмельницькобленерго», що
буде відповідати за розподіл електричної
енергії, та ТОВ «Хмельницькенергозбут»,
що буде постачати електричну енергію
споживачам області. До слова, остання
вже отримала необхідну ліцензію та стала
членом Оптового Ринку Електричної енергії України. Звичайно, на ринку з’являються і інші, приватні, компанії, які постачатимуть електричну енергію в межах області.
Вони є потенційними конкурентами ТОВ
«Хмельницькенергозбут».
Одразу хочу наголосити: ТОВ «Хмельницькенергозбут», принаймні спершу,
буде здійснювати функції трьох постачальників. А саме:
Безпосередньо постачальника за
вільними цінами, який оперуватиме у
ринкових умовах та відповідно до ринкових тарифів. До речі, оплату послуг за
розподіл електроенергії споживач зможе
здійснювати через постачальника, або
безпосередньо здійснюючи оплату компанії з розподілу. Це вже залежить від бажання споживача і фіксується у договорі на
постачання електричної енергії.
Постачальника універсальних послуг, який виступає гарантованим постачальником для побутових і малих непобутових споживачів та гарантованим покупцем електроенергії за «зеленим» тарифом
для побутових споживачів, в домогосподарствах яких встановлені сонячні електростанції. В тариф постачальника універсальних послуг буде включено вартість
розподілу електроенергії. Отже, споживач
у своєму рахункові зможе відстежити кошти, які він сплачує як на постачання, так і на
розподіл. Звичайно, питань у споживачів
не поменшає, а тільки збільшиться, але ми
уже розпочали інформаційну кампанію, направлену на роз’яснення всіх цих аспектів
споживачам.
На завершення, постачальник «останньої надії». Ця функція є особливою,
оскільки ТОВ «Хмельницькенергозбут» буде
постачати електроенергію споживачам виключно протягом 90 днів та тільки у випадку
банкрутства, ліквідації, завершення терміну
дії ліцензії попереднього постачальника
або ж у випадку не обрання споживачем
постачальника електроенергії. В тариф постачальника «останньої надії» буде включено вартість розподілу електроенергії. Та
зауважу: оскільки цей постачальник не матиме постійної клієнтської бази, ймовірно, і
тариф на постачання електроенергії у нього буде більший ніж у решти, що навряд чи
буде до вподоби споживачам. В свою чергу,
постачальник «останньої надії» буде щомісячно інформувати споживача про потребу
укласти договір на постачання електроенергії (протягом 90 днів), а після завершення зазначеного періоду він зобов’язаний
припинити постачання електроенергії споживачу без попередження.
Варто наголосити про загальні критерії
для всіх постачальників, наприклад, постачальник не має права та й можливості постачати електроенергію споживачу області без укладеного договору з АТ «Хмель

5

«Енергія», №8-9 (256-257)

ницькобленерго» на розподіл електро
енергії. Окрім того, для всіх постачальників
чітко визначені аспекти інформування споживачів про їх діяльність. Так, на офіційному сайті постачальника обов’язково повинні бути розміщені інформація про умови постачання, ціни, комерційні пропозиції та типовий договір, процедура зміни
постачальника тощо. Наведені документи
повинні бути максимально зрозумілими та
прозорими для споживачів.
Цікавою є реалізація договірних відносин зі споживачем. Так, взаємодія із постачальником за вільними цінами та постачальником «універсальних послуг» буде
здійснюватися на основі заяви-приєднання
до договору відкритої оферти, розміщеної
на сайті відповідного постачальника. Ініціаторами цього процесу можуть бути як споживач, так і сам постачальник. Звичайно, за
потреби або за запитом буде оформлений
паперовий примірник договору із відповідними підписами та печатками. Але, якщо
споживач здійснив оплату спожитих обсягів
електроенергії або ж є документальне підтвердження споживання електроенергії —
ці події будуть свідчити про прийняття споживачем умов типового договору.

Хочу наголосити, що є певні важливі
зміни стосовно термінів та форм оплати
спожитих обсягів електроенергії, а зважаючи на певне спрощення процедури відключення — це важливо.
Отже, оплата електроенергії споживачем здійснюється в межах укладеного договору згідно з обраною схемою оплати.
До прикладу, споживач може здійснювати
систематичні планові платежі із подальшим
перерахунком відповідно до даних засобу
обліку. Або ж він може здійснювати попередню оплату на період із подальшим перерахунком після закінчення зазначеного
періоду. Крім того, залишилася без змін
можливість оплати за фактично відпущену
електричну енергію відповідно до даних
комерційного обліку. Така гнучкість у оплаті є досить зручною, оскільки дозволяє
не турбуватись щомісячно щодо передачі
показу та навіть здійснення оплати.
Що ж до термінів оплати, то непобутовий споживач зобов’язаний сплатити
рахунок за спожиту електроенергію протягом 5 робочих днів від дня його отримання, побутовий же споживач має можливість сплатити протягом 10 днів від дня
отримання рахунку. Але оплата повинна

відбутися не пізніше 20-го календарного
дня після закінчення розрахункового періоду. Виключенням є випадки, коли у договорі споживача на постачання електроенергії зазначено інший граничний термін.
Процедура відключення споживача
суттєво відрізняється від звичної нам. Сам
постачальник не володіє безпосередніми
правами на відключення споживача. Отже
він зобов’язаний звернутися до оператора системи розподілу (АТ «Хмельницьк
обленерго») із запитом на відключення
(обмеження) електроживлення споживача.
Зверніть увагу, що відключення споживача
у випадку наявності заборгованості здійснюється через 10 робочих днів після попередження такого споживача.
Звичайно, споживачі повинні будуть
зорієнтуватись та управляти певними новими для себе ризиками, до прикладу,
зростання ціни для промислових споживачів, особливо тих, у кого не рівний графік навантаження або максимальне споживання у пікові періоди, значне збільшення кількості договорів та навіть вибір
ненадійного постачальника. Але не варто
зосереджуватися лише на застереженнях,
споживач здобуває цілу низку можливостей. Головна — це право вибору та зміни постачальника. І ось тут вступає в силу
конкурентний ринок.
Для того, щоб зацікавити споживача, не
завжди достатньо чи навіть можливо знизити ціну на електроенергію. Європейські
постачальники активно розробляють комерційні пропозиції, які дозволяють отримати пакетні послуги. Наприклад, підписавши контракт із постачальником на три
роки, споживач отримує право безкоштовного візиту до кваліфікованого приватного
лікаря, або ж повернення частини коштів
на рахунок, або навіть послугу з ремонту
телевізора тощо.
Звичайно ж, це поки що поле для роздумів. Ми аналізуємо, зважуємо потреби
наших споживачів, розробляємо проекти пакетних послуг. Це процес достатньо
складний, але ми впевнені, що зможемо зацікавити наших споживачів та бути
по-справжньому конкурентоспроможними. Зауважу, що побутові споживачі здобудуть право змінювати постачальника не
одразу, а з липня 2019 року.
Ще один аспект, важливий для споживача, — це можливість отримати компенсацію у разі недотримання зазначених у
договорі показників якості послуг електропостачання.
Та варто зазначити, що не усі нормативні документи прийняті наразі та не всі
процеси, взаємозв’язки учасників нового
ринку електричної енергії чітко визначені.
Але перехідний період до повноцінного
функціонування нового ринку електричної
енергії і ставить за мету забезпечити максимально можливе уникнення незручностей для споживачів. Отже, попереду у нас
багато роботи, але спільними зусиллями
професійної команди ми обов’язково досягнемо успіху!
Олег ІВАНЮК,
Директор комерційний
АТ «Хмельницькобленерго»

ПРИЗИ
ДЛЯ НАЙУВАЖНІШИХ
Шановні читачі
часопису «ЕНЕРГІЯ»!
Як ми і обіцяли, перші десятеро із Вас,
хто успішно пройшов наш тест на уважність, помітивши, що у кросворді на сторінці 10 «ЕНЕРГІЇ» №7 (255) за липень цього
року бракує однієї клітинки, та зателефонував до редакції, ОТРИМАЛИ ПРИЗИ!
З приємністю публікуємо «Почесний перелік найуважніших читачів»:
Володимир ОНИЩУК, начальник
відділу економічних розрахунків та тарифної політики, Дирекція фінансова
Василь БОРБОЛЮК, директор Теофіпольського РЕМ
Сергій ВЕЗДЕНЕЦЬКИЙ, директор
Департаменту розподільчих мереж
Борис ТУЛУПОВ, директор Дунаєвецького РЕМ
Віктор КОВАЛЬЧУК, провідний інженер ВІКС, Дирекція з ІТ

Володимир
ЩЕРБЮК,
начальник
ВТВ,
Дирекція
технічна

Галина
ІЩЕНКО,
інженер НКК,
Дирекція з
управління
персоналом
та юридичних
питань
Федір КУЗЬМІН, заступник директора
з реалізації, Хмельницький РЕМ
Надія САГАН, інженер ВКБ, Дирекція з
питань забезпечення бізнесу
Сергій ЦАРУК, начальник сектору із
розрахунків з юридичними споживачами
СОЗ, Дирекція комерційна.
Вітаємо Вас, шановні наші читачі, і дякуємо Вам за пильність та активність!
Редколегія журналу
«ЕНЕРГІЯ»

НАШІ
НОВИНИ
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За декілька кроків до Smart Grid

«Хмельницькі
енергетики
розраховують
на колосальний ефект
від реалізації
цього проекту»

АТ «Хмельницькобленерго» впевнено і послідовно прямує до застосування у
своїй діяльності новітніх технологій енергоаудиту, обліку електроенергії, автоматизації електричних мереж, впровадження
найсучасніших технологій диспетчерського управління. Завдяки цьому в уже недалекому майбутньому компанії вдасться
значно підвищити якість послуг з електропостачання, скоротити технологічні витрати електроенергії та вивести взаємодію зі
споживачами на якісно новий рівень.
Так, нещодавно у рамках діяльності
робочої групи з впровадження технологій Smart Grid («розумна мережа») було
здійснено інспектування потенційних площадок для реалізації пілотних проектів в
електричних мережах 0,4-110 кВ Товариства, зокрема, у містах Старокостянтинові
та Кам’янці-Подільському. Цю роботу проведено за підтримки та безпосередньої
участі представників Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
— генерального директора Директорату
енергетичних ринків Ольги Буславець, начальника відділу нормативно-правового
забезпечення реформування ринку елект
ричної енергії Департаменту електроенер-

гетичного комплексу Вікторії Гнатовської,
начальника відділу нормативно-технологічного забезпечення роботи електричних
станцій та мереж Департаменту електроенергетичного комплексу Юлії Задорожнюк.
Також відповідно до меморандуму
про взаєморозуміння та співпрацю між
АТ «Хмельницькобленерго» і південнокорейською компанією AMSTECH розпочато активну фазу впровадження пілотного
проекту Smart Grid у Старокостянтинові.
Там за участю представників південнокорейських партнерів було здійснено тестові
заміри, оглянуто площадки для розробки
детального плану впровадження проекту.
Об’єктами предметного вивчення стали
трансформаторна підстанція ТП-30 та кілька домогосподарств по вулицях Орлика,
Кринички та Меджибізькій.
Як зазначив директор технічний АТ
«Хмельницькобленерго» Руслан Слободян,
компанія AMSTECH — партнер Корейської
електроенергетичної корпорації KEPCO,
що є світовим лідером у сфері розробки
та впровадження AMІ систем. Отож хмельницькі енергетики розраховують на колосальний ефект від реалізації цього проекту.

Висока відзнака за гідний вчинок

НАШІ
НОВИНИ

Відповідно до наказу начальника ГУ
ДСНС України у Хмельницькій області,
водія АТ «Хмельницькобленерго» Анатолія Ксьондза нагороджено грамотою та
цінним подарунком — «за вправні дії при
виникнення пожежі». Відзнаку йому вручили в урочистій обстановці у День рятівника України, на святковому обласному
зібранні працівників служби цивільного
захисту.
Анатолій Ксьондз, справді, виявив відмінні знання щодо дій у надзвичайних
ситуаціях та володіння засобами гасіння
пожеж. Рухаючись на службовому автомобілі в обласному центрі по вул. Трудовій, в
районі авторинку, він побачив автомобіль
ВАЗ 2105, який палав на ходу. Не гаючи ні
секунди, зупинився, дістав з автомобіля
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свій вогнегасник та кинувся на допомогу.
Вправно, як на тренуванні, загасив вогонь.
Таким чином, своїми діями він врятував
життя водієві та запобіг поширенню вогню
на сусідні автомобілі.

Подарували Україні... вишиванковий логотип!
Енергетики Хмельниччи
ни у незвичний, оригінальний спосіб відзначили найбільше державне свято —
День Незалежності України.
Більше сотні зодягнених у
вишиванки представників
відділів, служб, відокремлених підрозділів АТ «Хмельницькобленерго» зібралися
на території Департаменту
високовольтних електромереж.
Утворити живий вишиванковий логотип «Хмельницькобленерго» — таким
був їхній передсвятковий
задум. І втілили його, як кажуть, на всі сто відсотків.
Представники топ-менеджменту енергопостачальної компанії також взяли активну участь у флешмобі до Дня Незалеж-

ності. Вони не лише заохотили персонал,
але й особисто засвідчили чітку патріотичну позицію.

Футбольна команда АТ «Хмельницькобленерго»
дебютувала у чемпіонаті «ТОП-енергія»
Новостворена футбольна команда АТ
«Хмельницькобленерго», до якої входить
топ-менеджмент акціонерного товарист
ва, нещодавно вперше вийшла на поле в
Івано-Франківську, в рамках престижного
турніру «ТОП-енергія 2018» — ХІІ Чемпіонату України з футзалу серед керівного
складу енергетичних компаній.
За результатами жеребкування команда у своїй групі зійшлася в спортивному
двобої з енергетиками «Київобленерго» та
«Одесаобленерго». Ігри були нелегкими,
проте в процесі наші футболісти таки виробили власну тактику.
На жаль, дебют у великому турнірі не
приніс команді АТ «Хмельницькобленерго» перемоги. У грі із Одесою вийшли у
нічию — з рахунком 1:1, а киянам поступилися з рахунком 1:2. Та це не головне.
Переконані: набувши більше спортивного

досвіду, вони зможуть у майбутньому забити ще не одного м’яча.
Переможцями турніру, врешті, стали
досвідчені футболісти та цьогорічні господарі поля — АТ «Прикарпаттяобл
енерго».
Окрім участі у самих змаганнях, представники енергокомпаній обмінялися думками щодо реформування вітчизняної
енергетики на дискусійних майданчиках.
Також кожна команда отримала від організаторів чемпіонату скриньки з грішми,
які стануть стартовим капіталом для Благодійної естафети спортивних починань для
дітей. Організовувати дитячі турніри для
АТ «Хмельницькобленерго» не в новинку,
тож і надалі планують продовжувати цю,
справді позитивну, справу.
Прес-служба

НАШІ
НОВИНИ
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«Ні непрості роки
розвитку енергетики
краю, ані деколи геть
не жіночі роботи не
знівелювали в ній
жіночності і якогось
дивовижного шарму.
Може, тому що завжди
знаходила відраду,
віддушину: у сім’ї,
добрих друзях, зрештою
— у вельми незвичних
захопленнях»

ЗНАЙОМСТВО
ЗБЛИЗЬКА

За її жіночими плечима — майже сорок
років стажу в енергетиці! Вирішивши піти
стопами батьків-енергетиків, свого часу
зовсім юна Ірина Полєтаєва вступила на
вечірню форму навчання до тодішнього
Хмельницького електромеханічного технікуму (нині Хмельницький політехнічний
коледж — Авт.) і, водночас, розпочала трудову біографію електромонтером у
службі високовольтних ліній на Південному підприємстві електромереж. Далі працювала майстром цеху з ремонту лічильників, інженером...
Нині Ірина Вікторівна Полєтаєва — начальник сектора з режимів Дирекції комерційної АТ «Хмельницькобленерго».
На запитання «У чому важливість Вашої
посади?» відповідає усміхнено, але впевнено:
— Робота важлива, адже режими будуть завжди, за будь-яких обставин!.. Зараз у нас в основному спілкування з енергоринком. І, звісно ж, зі споживачем. Графіки обмежень, доведені ліміти потужностей для підприємств, звітність...
Нинішній же період реформування віт
чизняної енергетики, каже Ірина Вікторівна, особливо напружений. Та ні непрості
роки розвитку енергетики краю, ані деколи
геть не жіночі роботи не знівелювали в ній
жіночності і якогось дивовижного шарму.
Може, тому що завжди знаходила відраду,
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віддушину: у сім’ї, добрих друзях, зрештою
— у вельми незвичних захопленнях.
...Ось вони, витворені нею ляльки-тваринки — неначе справжні, живі: так і зазирають тобі у душу своїми допитливими
оченятами: «Ну, будь ласка, погладь нас!..»
— А чому обрали саме такий вид рукоділля — в’язана іграшка? — цікавимося.
— Моя мама, колишній диспетчер СМІТ
на «Півночі», колись навчила мене в’язати.
Знаєте, це у часи дефіциту дитячого одягу
було популярним видом дозвілля, — при-

гадує майстриня. — Полюбила я це заняття... А на іграшки надихнула мене Ольга
Харченко зі служби енергозбуту. Швачка
— «золоті» руки! Вона почала шити іграшки, саме шити. Але мені простіше і цікавіше було в’язати, тому й вирішила удосконалюватися у цій техніці...
Як у кожній декоративно-ужитковій
справі, в’язана іграшка починається з ескіза. Точніше, зі схеми, за якою й виготовлятиметься власне іграшка. Схеми Ірина
Вікторівна шукає в інтернеті. Вони, каже,

ДОБРА ЕНЕРГЕТИКА

У В’ЯЗАНИХ СТВОРІНЬ...
Аміґурумі
(яп.
букв.: «в’язанезагорнуте») —
японське мистецтво
вязання на спицях
або гачком маленьких
м’яких звірят і
людиноподібних
істот. Амігурумі
— це найчастіше
симпатичні тварини
(ведмедики, зайчики,
кішечки, собачки
та ін.), чоловічки,
але це можуть бути
і неживі об’єкти,
наділені людськими
властивостями.
Наприклад, кекси,
капелюхи, сумочки та
інші. Останнім часом
амігурумі, зв’язані
гачком, стали більш
популярними і частіше
зустрічаються.
https://uk.wikipedia.org

дуже детальні: прописується все до петельки, враховуються всі анатомічні нюанси майбутнього витвору.
На виготовлення однієї іграшки може
витрачатися місяць-півтора копіткої праці — у вільний від роботи і домашніх
обов’язків час.

— Саме в’язання — це ще не все, —
ділиться секретами ремесла майстриня.
— Для того, щоб у нашої ляльки, яка фактично є зменшеною моделлю людини,
природно згиналися ручки, ніжки, спина,
щоб поверталася голова, застосовуються
спеціальний рухомий каркас хребта і дротяний каркас. Потім іграшку заповнюємо
наповнювачем холлофайбером, причому,
набивати потрібно дуже щільно.
— А ось носик, копита — це ж не нитка... З чого вони?
— Їх я випікаю з полімерної глини. Деякі
дрібні елементи валяються з шерсті. Одяг,
туфельки для ляльок — вив’язуються…
— То, певно, вимагає чималих терплячості і наполегливості?..
— На труднощі стараюся не звертати уваги, — посміхається. — Просто робиш все із задоволенням, вкладаєш добру
енергетику, частинку душі в кожну петельку. Без цього — ніяк...
За чотири роки, відколи Ірина Вікторівна почала займається іграшкою, з її умілих,
невтомних рук вийшли у світ десятки ляльок, ведмедиків, песиків, лисичок будьяких розмірів. Так-так, буквально — вийшли у світ, адже багато з них уже «розійшлися-роз’їхалися» не лише Україною, але й
ближнім та дальнім зарубіжжями. Проте
ставити на комерційну основу своє хобі
вона не планує:
— По-перше, це час, якого завжди
мало. Ну і, самі розумієте: все це не безкоштовно дається — схеми з інтернету, спеціальні нитки, фурнітура, інструменти... Тому
такий виріб виходить недешевим.
Отож на замовлення творить у виняткових випадках, здебільшого для найближчих. А рідня у Полєтаєвих велика, і вже
майже кожен із дітлахів має бодай ведмедика чи невеличку ляльку від майстрині
Ірини. Найбільше ж їх, ясна річ, — у внучок
Віки та Лізи. Старшенька — тринадцятилітня Віка — за прикладом бабусі-наставниці
уже пробує себе в рукоділлі, особливо полюбляє бісероплетіння. А там, дивись, і у
Лізоньки творча іскра розгориться.
Хтозна, може, й вони колись — петелька до петельки — будуть вив’язувати чудернацькі м’які іграшки для своєї малечі.
А з «почесних» місць на полицях поглядатимуть на цю ідилію смішні та милі в’язані
створіння, які навічно зберегли тепло бабусиних рук...
Ростислав БАЛЕМА
Фото Миколи ПЕРЕП’ЯТЕНКА

Ірина
ПОЛЄТАЄВА:
«Вкладаєш добру
енергетику,
частинку душі
в кожну петельку.
Без цього —
ніяк...»

ЗНАЙОМСТВО
ЗБЛИЗЬКА
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ІЗЯСЛАВ — невеликий районний
центр на Хмельниччині. Річка Горинь
розділяє його на дві частини — Старе
та Нове місто. Старе місто розташоване на невеликому підвищенні. Ким
заснований Ізяслав достеменно не
відомо, але припускають, що це був
князь Ізяслав Мстиславович.
Перший достовірний акт, в якому
згадується Ізяслав, датований 1386
роком: це грамота, що підтверджувала права князя Федора Острозького на місто Острог та надавала права на володіння іншими населеними
пунктами, серед яких був і Ізяслав. На
офіційному сайті Ізяславської міської
ради повідомляється, що відповідно
до останніх досліджень, датою заснування міста вважають кінець XI століття.
Отже, що варто оглянути в Ізяславі? Перш за все —
КОСТЕЛ СВЯТОГО МИХАЙЛА
ТА МОНАСТИР БЕРНАРДИНІВ

«У 1972 році в ході
земляних робіт тут
знайшли скарб —
золоті чаші, срібні таці,
підвіски, ланцюжки,
хрести та інше церковне
начиння.
Через деякий час скарб
вивезли до Москви...»

ХМЕЛЬНИЧЧИНА
INCOGNITA

Колишній костел святого
Михайла та монастир бернардинів,
нині виправна колонія

Монастирський комплекс є характерним
зразком споруд у стилі бароко початку XVII
століття. Архітектурні особливості комплексу забезпечували і оборонну функцію.
Розташувався монастир по ліву сторону
річки Горинь. До комплексу монастиря
входять костел, келії, стіни з баштами та
ворота. Костел бернардинів побудований
на початку XVII століття за проектом львівського архітектора Якуба (Джакомо) Мадлена. Перебудований у XVIII столітті під керівництвом архітектора П. А. Фонтана.
Келії побудовані з цегли одночасно з костелом. Перебудовані у 1727 році.
Монастир оточують стіни з воротами і
баштою. Збереглася й арочна дзвіниця.
Зараз у приміщеннях монастирського
комплексу розміщена виправна колонія,
яку заснували у 1960 році. У 1972 році в
ході земляних робіт тут знайшли скарб —
золоті чаші, срібні таці, підвіски, ланцюжки,
хрести та інше церковне начиння. Через
деякий час скарб вивезли до Москви...
Зважаючи на специфічне нинішнє призначення, оглянути цю пам’ятку архітектури можна лише з вулиці.
КОСТЕЛ СВЯТОГО ЙОСИПА
ТА МОНАСТИР ЛАЗАРИТІВ
Розташований по вулиці Шевченка,
10, поряд із руїнами палацу князів Сангушків. Побудований протягом 1750-1760
років під керівництвом архітектора італійського походження Паоло Фонтани. Будівля споруджена у стилі бароко. У різні
роки XX століття приміщення костелу та
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НАВІТЬ У РУЇНАХ
ПРЕКРАСНИЙ ІЗЯСЛАВ

Костел святого Йосипа
та монастир лазаритів, вид зі сторони
палацу Сангушків

монастиря використовували як гуртожиток
Червоної армії та військові склади. Майно
костелу, на превеликий жаль, було розграбовано та втрачено.
У 1988 році костел почали реставрувати. У 1991-му його повернули вірянам парафії Святого Йосипа. До костелу прилягає
триповерховий корпус монастиря, у якому
нині розміщені школа мистецтв, редакція
районної газети та відділення Пенсійного
фонду.
РУЇНИ ПАЛАЦУ КНЯЗІВ
САНГУШКІВ
Інакше цю пам’ятку і не назвати. Дивлячись на руїни, тяжко уявити яким колись
був палац. Хоча раніше це була головна
резиденція роду князів Сангушків.
Палац побудовано у 1754-1770 роках як
житлово-адміністративну резиденцію князів Сангушків у типовому тоді стилі баро-

Руїна палацу Сангушків

ко. Щоправда, планування в неї явно не
звичне для тих часів та «трендів». Проект
палацу створений зусиллями трьох осіб:
двох архітекторів Паоло Фонтани та Якуба Фонтани й безпосереднього замовника споруди — княгині Барбари Сангушко.
Будівництво палацу затягнулося на 16 років: відчувався дефіцит необхідних спеціалістів, а будівельні матеріали доводилося привозити з інших населених пунктів.
Бляху та олово діставали аж на території
сучасної Польщі. Попри довершеність
замку, у 1860 рр. до його конструкції було
внесено окремі зміни: ще додано ризалітів, перекрито дах, проведено деякі роботи з декорування.

Саму ж історію використання палацу
можна розділити на два періоди — «польський» та «російський». Під час польського палац функціонував, як і було задумано, — для проживання та прийомів. Двічі
серед його гостей, наприклад, був король
Речі Посполитої Станіслав Август. Також
тут влаштовували концерти і театральні
імпрези. «Російський» період життєпису
замку починається у другій половині XIX
ст. Сангушки не проживали в ньому ще з
1840, а у 1860 р. Роман Даміан Сангушко
був змушений продати резиденцію російській державі.
На превеликий жаль, представники російської імперії, вочевидь, не знаючи як
достойно поводитися із такими будівлями,
не знайшли нічого кращого, ніж розробити проект переробки палацу у офіцерську
казарму. Далі — більше: під час Першої
світової війни у приміщенні були гауптвахта й склади. Від закінчення Другої світової
війни і до початку 1980-х років у замку розміщувався гуртожиток і знову склади, після
чого він був покинутий і донині поступово
руйнується.
СТАРОЗАСЛАВСЬКИЙ ЗАМОК
Не менш драматична історія у ще однієї пам’ятки архітектури Ізяслава — Старозаславського замку. Споруджений у XV
ст., він був складовою частиною цілого
архітектурного ансамблю, збудованого,
ймовірно, на замовлення Василя Красного
Острозького. Замок майже квадратних обрисів зведено із каменю.

Старозаславський замок

Його особливістю є наявність спеціальних внутрішньостінних каналів, які з’єдну-

ють два поверхи та підвал. Призначення
споруди точно не відоме, є гіпотези про
її використання у якості місця зберігання
зброї і амуніції, в’язниці, фондосховища
колекції мистецтва.
Друге життя споруди починається завдяки волі вже згаданих осіб — Паоло Фонтани, Барбари Сангушко та її чоловіка Павла Карла. Вони розпоряджаються добудувати другий поверх та вежу перед одним із
входів. В ХІХ та першій половині ХХ століть
приміщення використовується як склад, в
тім числі й зерновий. Після цього замок
занепадає...
РУЇНИ ХРАМУ (КОСТЕЛУ )
СВЯТОГО ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ
За руїнами костелу поки ще можна здогадатися, що його побудували у типовій для
католицької архітектури формі базиліки.
За рахунок поперечного нефу споруда за
обрисами відповіла латинському хрестові.
Іншими характерними особливостями костелу є два ряди внутрішніх колон, аспида
та вежа, прибудована із західної сторони.
Внутрішнє та зовнішнє декорування храму
було скромним, навіть аскетичним, проте й
воно майже не дожило до ХХІ століття.

Руїни костелу

Історія святині плачевна вже з моменту завершення її будівництва приблизно у
1630 році. Так, уже в 1643-му церква пошкоджується пожежею, через декілька років її громлять війська повсталих козаків.
Богослужіння відновлюються тільки після
ремонту (1720-1723 рр.). Період спокою обривається у 1929 році, коли костел закриває радянська влада і традиційно для себе
робить у ньому музей атеїзму. Подальше
переобладнання будівлі під водонапірну
функцію ще більше посилює її руйнування,
спинити яке поки що, на жаль, не вдається.
Не зважаючи на значну руйнацію, архітектурні пам’ятки Ізяслава ще досі зберегли дух історії, певну красу та здатність
викликати захоплення.
Частково використано
матеріали із сайту
https://trip.org.ua

«Не зважаючи
на значну руйнацію,
архітектурні
пам’ятки Ізяслава
ще досі зберегли
дух історії, певну
красу та здатність
викликати
захоплення»

ХМЕЛЬНИЧЧИНА
INCOGNITA
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45 років
Андрощук Микола Вiкторович
Ізяславський РЕМ
Електромонтер з експлуатації
розподільних мереж
Чорний Валентин Миколайович
Ізяславський РЕМ
Диспетчер
Цугель Вiктор Петрович
Чемеровецький РЕМ
Диспетчер
Кучер Віктор Миколайович
Департамент високовольтних
електромереж
Черговий електромонтер
з обслуговування підстанції
Пилипчук Василь Миколайович
Славутський РЕМ
Електромонтер з експлуатації
розподільних мереж

На довгий вік,
на многая літа,
На шану від людей,
тепло родинне,
Стелися, доле,
крізь усе життя,
Лише добром
для доброї людини!
Нехай старання Ваші
і труди
Помножать успіх
в нашім колективі!
Живіть в добрі
і радості завжди,
Та будьте
все життя щасливі!

Бойко Костянтин Олексійович
АТ «Хмельницькобленерго»
Радник генерального директора
Пастер Віктор Васильович
Летичівський РЕМ
Електромонтер з експлуатації
електролічильників
Галка Олександр Миколайович
Департамент високовольтних
електромереж
Електромонтер з ремонту
повітряних ЛЕП
Волков Олександр Володимирович
Полонський РЕМ
Електромонтер оперативно-виїзної
бригади
Гураль Олена Олександрівна
Чемеровецький РЕМ
Головний бухгалтер
Федорова Світлана Миколаївна
Камянець-Подільський РЕМ
Бухгалтер
Цимбалюк Ірина Ростиславівна
Полонський РЕМ
Контролер енергонагляду

50 років

ВІТАЄМО
ЮВІЛЯРІВ
СЕРПНЯВЕРЕСНЯ!

Лівшун Анатолій Євгенович
Полонський РЕМ
Водій автотранспортних засобів (ОВБ)
Муравйов Михайло Трохимович
Старосинявський ЦЦР
Майстер виробничої дільниці
Яцишина Альона Миколаївна
Дирекція з управління персоналом
та юридичних питань
Завідувач дитячого садка
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Заруцька Лариса Анатоліївна
Дирекція технічна
Інженер

Добровик Анатолій Васильович
Дирекція з питань забезпечення бізнесу
Слюсар з ремонту автомобілів

Янушевський Борис Олександрович
Шепетівський РЕМ
Електромонтер оперативно-виїзної
бригади

Квасюк Артем Павлович
Новоушицький РЕМ
Інспектор інспекції енергонагляду

Кошетар Микола Анатолійович
Шепетівський РЕМ
Водій автотранспортних засобів
Гетьман Олександр Григорович
Славутський РЕМ
Директор
Гураль Олег Іванович
Чемеровецький РЕМ
Електромонтер з експлуатації
електролічильників
Сазонов Олег Володимирович
Департамент високовольтних
електромереж
Електромонтер диспетчерського
устаткування та телеавтоматики

55 років
Боркалюк Віктор Анатолійович
Славутський РЕМ
Електромонтер з експлуатації
електролічильників
Попелюшко Олександр Анатолiйович
Департамент високовольтних
електромереж
Заступник начальника служби РЗА і КВП
Мельник Юрій Броніславович
Хмельницький МРЕМ
Електромонтер з експлуатації
електролічильників
Козлов Михайло Васильович
Дирекція з управління персоналом
та юридичних питань
Начальник команди служби охорони
Кучерявий Микола Михайлович
Хмельницький МРЕМ
Машиніст екскаватора
Ткачук Таїсiя Василiвна
Дирекція з управління персоналом
та юридичних питань
Кухар
Вітер Сергій Миколайович
Дирекція з питань забезпечення бізнесу
Водій автотранспортних засобів
Івасечко Валентина Михайлiвна
Камянець-Подільський РЕМ
Бухгалтер
Попович Валерій Петрович
Департамент високовольтних
електромереж
Черговий електромонтер з
обслуговування підстанції
Гонтик Владислав Петрович
Славутський РЕМ
Начальник дільниці

Висока відзнака
Міненерговугілля

Сукманський Віктор Васильович
Волочиський РЕМ
Начальник дільниці

60 років
Григорець Микола Андрiйович
Старосинявський РЕМ
Електромонтер з експлуатації
електролічильників
Шклярук Анатолій Михайлович
Теофіпольський РЕМ
Водій автотранспортних засобів
Піголь Любов Анатоліївна
Департамент високовольтних
електромереж
Прибиральник виробничих приміщень
Севрук Маргарита Альбертiвна
Дирекція з управління персоналом
та юридичних питань
Бухгалтер-ревізор
Баран Василь Васильович
Дирекція з питань забезпечення бізнесу
Водій автотранспортних засобів

Начальника відділу пожежної безпеки та екології Департаменту цивільного
захисту, пожежної безпеки та екології АТ
«Хмельницькобленерго» Віктора Паламарчука нагороджено Почесною Грамотою
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Цієї високої відзнаки він удостоївся «за вагомий особистий
внесок у розвиток паливно-енергетичного
комплексу України, високий професіоналізм, значні трудові досягнення».
Колектив Товариства щиро вітає Віктора, зичить йому подальших досягнень на
професійній ниві та особистих гараздів!

Виборов тенісну
«бронзу»

Сірий Володимир Андрійович
Білогірський РЕМ
Машиніст крана автомобільного
Політаєв Iгор Миколайович
Департамент розподільчих
електромереж
Провідний інженер
Ходзінський Олександр Анатолійович
Департамент високовольтних
електромереж
Заступник начальника служби
діагностики електрообладнання
Ковальчук Павло Іванович
Департамент високовольтних
електромереж
Черговий електромонтер з
обслуговування підстанції
Оголь Василь Олексійович
Дунаєвецький РЕМ
Контролер енергонагляду

На базі відпочинку «Залив», що у селищі Затока на Одещині, під егідою Федерації настільного тенісу України відбувся
міжнародний турнір любителів настільного
тенісу «Стара фортеця».
У змаганнях взяли участь 157 тенісистів
різних вікових груп. Серед них у віковій
групі «60 років і старше» — 30 тенісистів,
у тім числі двоє майстрів спорту з Білорусі та один із Молдови. У цій віковій категорії успішно виступив уповноважений за
виконання антикорупційної програми АТ
«Хмельницькобленерго» Петро Драпатий,
у підсумку зайнявши третє призове місце.

Чорноконь Володимир Васильович
Новоушицький РЕМ
Бухгалтер

НАШІ
НОВИНИ

Погребняк Василь Миколайович
Департамент високовольтних
електромереж
Електрогазозварник
Петришин Олександр Миколайович
Дирекція з питань забезпечення бізнесу
Слюсар з ремонту автомобілів

Прес-служба
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ДЛЯ
МАЛЕЧІ

РЕЦЕПТИ

КОРИСНІ
ПОРАДИ
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ГОРОБИНА
Горобина і ялинка стояли поряд. Зовсім
близенько одна біля одної. І тому вони часто
перешіптувались між собою. На ялинці росли
хвоїнки і шишки, а на горобині — листя і грона
жовтогарячих плодів. Прийшла осінь. Дихнула
прохолодою раз, другий. Пожовкли на горобині
листочки, і кожний плодик став червонішим. А
ялинка зовсім не змінилась. Хвоїнки зелені-зелені, а шишки як позолотилися влітку, такими і
лишились. Ялинка дивилась на свою подругу і
милувалась нею. Яка то вона гарна стала!
Та налетів буйний осінній вітер, згойдав горобину і почав зривати з неї листя. Посипалось
воно жовтим дощем додолу. А ялинка не злякалася вітру. Настовбурчила колючі голочки,
поколола вітер — він і полетів геть від неї. Не
злякалися вітру і плодинки-намистинки на горобині. Міцно-міцно вхопилися вони за гіллячки, щільніше притулилися одна до одної і зовсім
почервоніли.
«Для кого ти приготувала ці плоди? — тихо
спитала горобину ялинка. — Вони ж у тебе зовсім несмачні. Хіба що тільки червоні».
Горобина мовчала. Що скажеш? Справді, її
плоди гіркуваті і терпкі-терпкі. Ніхто не зважиться
покуштувати.

Уночі лягли
перші заморозки. Уранці,
хоч і визирнуло сонце,
проте не потеплішало. У
небі захололи табунці хмар, і довкола зробилося тихо, як у вусі. У цю ранкову тишу ні ялинці, ні
горобині не хотілося розмовляти. І вони стояли
мовчазні й задумливі.
І раптом високо в небі хтось ніби зачепив
срібну струну. За нею другу, третю... Ближче й
ближче. І вже зовсім недалеко, злившись у ніжну мелодію, забриніло над горобиною і ялинкою дзвінко, прозоро. Наче війнув і злегка зашумів вітер. Кружляючи, підлітали якісь напрочуд гарні птахи. Це були омелюхи. Вони прилетіли до горобини, покинувши на зимовий час
свій холодний край.
І горобина радо пригощала далеких чубатих
гостей червоними, мов жар, плодами, вже не
терпкими, а солодкими після морозів.
«То ось для кого ти їх берегла», — промовила, погойдуючись, ялинка і ласкаво торкнулась
зеленими гілками своєї подруги.
Галина ДЕМЧЕНКО

ЗАПЕЧЕНИЙ ГАРБУЗ З ПОМІДОРАМИ І ЧАСНИКОМ
Інгредієнти: 500 г гарбуза, 400 г помідорів
черрі, маленька головка часнику, сіль і перець за
смаком, 2 ст. л. гарбузового насіння, оливкова олія.
Як приготувати запечений гарбуз з
помідорами і часником:
1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
2. Гарбуз наріжте скибочками, часник розберіть на зубчики.
3. Викладіть скибочки гарбуза на застелене
пергаментом деко, розподіліть помідори і часник.
4. Змастіть овочі оливковою олією, посоліть
і поперчіть за смаком, присипаючи очищеним
насінням.
5. Запікайте 30 хвилин.

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ
ДО УСПІШНОЇ ПОДОРОЖІ ЗА КОРДОН
zz Зробіть по дві фотокопії всіх важливих документів для подорожі — квитків, водійських
прав, свідоцтва автострахування, паспорта, довідки про щеплення. Візьміть одну копію з собою (зберігайте окремо від оригіналів), а другу
залиште вдома. Вони можуть виявитися дуже
потрібними у разі втрати справжніх примірників.
zz Напишіть список безкоштовних телефонних номерів банків. Вони вам знадобляться,
якщо кредитні карти будуть вкрадені або загублені. Також за цими телефонами можна дізнатися інформацію про розташування банкоматів.
zz Постарайтеся знайти когось, хто зможе забирати пошту і газети, поки ви будете у від’їзді. Так
ймовірність того, що незнайомцям стане відомо
про порожню квартиру, значно знижується.
zz Поміркуйте над страхуванням подорожі. У
випадку відмови від поїздки ви зазнаєте мінімальних збитків. Не забудьте захопити свідоцтво про
страховку автомобіля, якщо подорожуєте на авто.
zz Запишіть номери підтвердження всіх бронювань, які ви зробили.
zz Залиште комусь із домашніх докладний
план маршруту, щоб за необхідності можна
було з вами зв’язатися.
zz Покладіть у валізу легкий рюкзак, щоб у вас
був додатковий простір для подарунків і сувенірів.
zz Перед відправленням перевірте прогноз
погоди в пункті призначення, щоб взяти потріб-

ні речі. Не забудьте, що температура в горах набагато нижча, ніж на околицях.
zz Хочете ще раз повернутися в той чудовий готель? Зробіть резервування на наступний
рік. Може, вам навіть вдасться отримати знижку.
Обов’язково запитайте про суму, яка утримується при відмові від броні.
zz За три місяці до поїздки зателефонуйте
або відвідайте інтернет-сайт бюро подорожей в
місці призначення.
zz Дізнайтеся про купони зі знижками і спеціальні акційні пропозиції.
zz Якщо ви хочете взяти в подорож домашнього улюбленця, дізнайтеся норми і правила
транспортування та розміщення тварин, візьміть
підтвердження щеплень.
zz Запасіться парою батончиків, щоб у вас
завжди було чим перекусити під час тривалих
стоянок або переїздів.
zz Завжди носіть із собою блокнот і олівець.
Ніколи не знаєш заздалегідь, що потрібно буде
записати — номер телефону, маршрут або назву магазину, в який хочеться повернутися.
zz Перевозьте медикаменти тільки в оригінальній маркованій упаковці разом з копією рецепта і назвою ліків. Якщо в складі ваших препаратів є наркотичні засоби, візьміть лист від лікаря, що підтверджує необхідність прийому цих
медикаментів.

За горизонталлю:
1. Населений пункт, де мешкають селяни. 5. Норвезька столиця. 8. Польський
національний танець. 10. Орган поглинання їжі. 11. Російська телекомпанія. 13. Тривалий період часу. 16. Прихід, прибуття
куди-небудь. 18. Український політичний
і громадський діяч, поет, прозаїк, перекладач, журналіст, один із співзасновників
Української євангельської церкви. 20. Континентальна ґрунтоутворювальна гірська
осадова порода сірувато-жовтого, іноді
бурого або червонувато-бурого кольору. 22. Частина п’єси. 23. Одиниця довжини в англійській системі мір (6,069 м). 25.
Підприємство, що постачає воду споживачам. 26. Радянський «джип». 27. Об’ємний
квадрат. 29. У 1619 століттях — українська
народна назва мідних монет Росії
вартістю 3 гроші. 31. Одиниця навчального часу. 33. Телефонний вигук. 34. Французький державнй діяч, історик і публіцист,
який прагнув посилити франко-радянську
співпрацю, щоб захистити Францію від
загрози з боку Німеччини. 36. ...-баба. 38.
Одногорбий верблюд. 40. Спеціалізація
лікаря. 43. Головний мулла. 44. Японська
фірма.

За вертикаллю:
2. Стиль музики, що виник із Хардкорпанку. 3. Водна емульсія каучуку, що
міститься в каучуконосних рослинах. 4.
Чарівна країна. 5. Легендарний праотець
слов’ян, батько Кия, Щека і Хорива. 6.
Дуже скупа людина. 7. Грошова одиниця Латвії. 9. «Літаюча тарілка» в англійців. 10. Грошова одиниця Катару —
100 дирхамів. 12. Одиниця вимірювання
потужності за системою СІ. 14. Рух у танці. 15. Хокейний клуб. 17. Різновид велосипедних гонок. 19. Старійшина в Середній Азії. 21. Співоче мистецтво. 23. Кінорежисер-казкар. 24. Виїмка для кріплення. 27. Держава у Вест-Індії, розташована
на найбільшому однойменному острові
та прилеглих островах в Карибському
морі. 28. Рід котушки, валика для намотування. 29. Орган травлення. 30. Хвиляста
поверхня матеріалу. 32. В релігії Стародавнього Єгипту уособлена життєва сила
людини, божественного походження. 33.
Грошова одиниця Лаосу. 35. ...-де-Жанейро. 37. Матрос Врунгеля. 39. Жаба. 41.
Кілометр. 42. «... Скала» (оперний театр у
італійському місті Мілан, один з провідних
оперних театрів світу).
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