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НОВИНИ
ЕНЕРГЕТИКИ

УКРАЇНИ

Колеги!
Цьогорічний турнір «ТОП-енергія», 

який відбувся нещодавно у Полтаві, поті-
шив нас своїми результатами. І хоч наша 
команда не вийшла у фінал, вона проде-
монструвала хорошу командну роботу та 
фізичну підготовку. Тому ми не зупиняти-
мемося на досягнутому і плануємо неза-
баром провести в НЛК «Яблуневий сад» 
нашу III спортивну Спартакіаду. Але окрім 
звичайних видів спорту, представлених 
на Cпартакіаді, ми окремо проведемо у 
Хмельницькому турнір з міні-футболу се-
ред команд АТ «Хмельницькобленерго».

Тому готуйтеся, надихайтеся! Я пере-
конаний, що буде цікаво та весело. Адже 
це чудова можливість не тільки позмага-
тися, але й поспілкуватися, часом пора-
дитися за межами офісів та кабінетів.

З повагою,
Олександр МАКАРОВ,

голова об’єднаної
профспілкової організації 

АТ «Хмельницькобленерго»

НАШІ
НОВИНИ

Зеленський ввів у дію рішення РНБО
про нейтралізацію загроз в енергетиці

Оригінальне привітання рідній країні

Президент Володимир Зеленський у суботу 
28 серпня ввів у дію рішення Ради національ-
ної безпеки і оборони про заходи з нейтраліза-
ції загроз в енергетичній сфері.

Рішення РНБО, зокрема, передбачає пере-
вірку обґрунтованості та прийнятності пара-
метрів стимулюючого регулювання для опе-
раторів систем розподілу електричної енергії 
(обленерго).

РНБО вимагає також встановити власників 
всіх обленерго і перевірити, чи всі вони відді-
лені від постачальників електроенергії.

Рішення передбачає розробку цілої низки 
законопроєктів:

—  про заміну «зеленому» тарифу;
—  про створення енергетичної біржі для 

продажу електроенергії за двосторонні-
ми аукціонами;

—  про корпоратизацію «Енергоатома»;
—  про передачу боргів облгазів тощо.

Пропонується опрацювати питання плати 
за потужність для виробників електроенергії з 
метою підтримки доступного резерву генеру-
вальних потужностей. РНБО також поставило 
завдання розробити план установлення спра-
ведливої вартості електричної енергії для по-

бутових споживачів, переходу від товарного до 
фінансового механізму ПСО, запровадження 
дієвого покарання за безоплатне споживання 
електроенергії та несвоєчасні розрахунки між 
учасниками ринку електричної енергії тощо.

Фонду державного майна доручили виклю-
чити з приватизаційного переліку належні дер-
жаві пакети акцій операторів систем розподілу 
електричної енергії.

Ювілейну 30-у річницю Не-
залежності України колектив АТ 
«Хмельницькобленерго» зустрів 
оригінальним флешмобом — під-
несено, дружно та щиро. Кожен на 
своєму місці, всі ми зміцнюємо і 
розвиваємо вітчизняну енергетику 
та є патріотами своєї держави. 

Слава Україні!
Героям слава!

Відділ зв’язків
із громадськістю
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ЗАПИТАННЯ
ДО ТОПА

Як бачите своє майбут-
нє, до прикладу, через  
5, 10, 15 років?
Своє майбутнє я бачу в 

мирній, фінансово безпеч-
ній та стабільній Україні. 
Звучить пафосно? Думаю, 
ні. Просто війна з 2014 року 
зачепила кожну родину в 
нашій країні, і це мені бо-
лить, болить, мабуть, так 
само як і кожного з вас. 
А ще не хочу, щоб люди в 
країні були поділені на «бі-
лих», «червоних», «зеле-
них», «фіолетових», неза-
лежно від їхніх політичних 
чи релігійних поглядів. От 
через п’ять років телефо-
ную мамі і спокійно спіл-
куємось і про політику, і 
про комунальні... В своєму 
майбутньому бачу і фінан-
сову незалежність своїх ді-
тей. Вірите, так хочеться, 
щоб наші діти і внуки були 
щасливі тут, в Україні, а не 
шукали «кращої долі» на 
чужині!..

Тому і через 5, і через 
10, і через 15 років я — ща-
слива жінка в колі рідних і 
дорогих серцю людей.

Який факт про Вас міг 
би здивувати колег?
Знаєте, я настільки «від-

крита книга», що мої близь-
кі колеги, мабуть, знають 
про мене все. 

Що ви робите ідеально?
Я — холерик за вдачею, 

і тому поки «горю» чимось, 
то роблю це ідеально і з 
запалом. А якщо втрачаю 
інтерес, то навіть змусити 
себе не можу просто зро-

бити це, не кажучи вже про «ідеально». 
Яку пораду Ви дали би своїм підлеглим?
У мене чудовий колектив впевнених у собі 

професіоналів. Це і централізована бухгалтерія, 
і бухгалтери в структурних підрозділах. Я ціную 
кожного не лише за їхні професійні навички, а 
й за щирість і доброту в благодійних справах. 
А пораду все-таки дам: не бійтеся ставити за-
питання! Немає людей, які б знали все, і тільки 
разом, навчаючись один в одного, ми впорає-
мося з будь-чим.

Що Ви любите робити, коли за вік ном 
злива і гроза?
Закутатися в теплу ковдру, налити горнятко 

гарячого чаю і насолоджуватися цікавою кни-
гою. А коли я вдома не одна, а за вікном злива, 
то налити чаю ще й своїм рідним і разом згаду-
вати наші курйозні випадки (а їх в нас було ой 
як багато), із задоволенням чути, як діти і чоло-
вік по-доброму підсміюються наді мною.

Як Ви проводите свій вільний час і як по-
любляєте відпочивати?
У вільний від роботи час я стараюся створи-

ти затишок своїм рідним, люблю коли в домі 
чисто і пахне свіжою випічкою: це нагадує мені 

моє дитинство. А відпочиваю коли читаю книгу 
чи вишиваю нову сорочку, дивлюся зі своїми 
дітьми (вже такими дорослими!) новий фільм 
із чимось смачненьким в руках (це називаєть-
ся у нас «сімейні вечори»), люблю притулитися 
до коханого і «розмови розмовляти», люблю 
море і гори...

Яку подію в житті вважаєте найбільш не-
забутньою?
Виділити лише одну подію я не можу. Неза-

бутніми до щему в серці були народження моїх 
дітей і моїх племінниць. Незабутньою подією 
до болю в душі — втрата мого тата і чоловіка.

Якби Вам подарували безкоштовну тур-
поїздку, куди б Ви вирушили?
Головне, щоб подарували, а вже куди — чи 

на сонечку ніжитися і в морі купатися, чи на-
солоджуватися горами, — для мене різниці не-
має. От лише стосовно подорожі на Марс сум-
ніваюся...

Що Вас надихає, дає енергію в повсяк-
денному житті?
Мене надихає моя родина. Моя мама, яка в 

свої 71 рік стоїть у планці і їздить на велосипеді, 
скидає в «вайбері» відео своїх помідорчиків і 
огірочків, а за кадром я чую як вона щось собі 
тихенько співає... Мій старший син, з яким в 
мене дуже теплі і дружні стосунки: ми можемо 
говорити годинами на будь-які теми, і я при-
слухаюся до його думки, а він до моєї… Мій мо-
лодший син, який за натурою замкнутий в собі, 
але коли відкривається, то мене гордість роз-
пирає за його глибокі знання і таку впевненість 
в собі на шляху до мети… Мій чоловік, який з 
такою любов’ю та ніжністю дивиться на мене і 
завжди каже «не бійся, я з тобою»...

Які події, вчинки були найскладнішими в 
професії?
Я пам’ятаю слова моєї мами: можна нічого 

не робити, але добре вміти все робити. Тому й 
до роботи я так ставлюся так, що треба вивчити 
кожну ділянку до найменших дрібниць, і якщо 
ти — керівник, то брати відповідальність за всіх 
підлеглих, і, якщо необхідно, «замінити» кож-
ного на його ділянці. Було важко «морально» 
ставати головним бухгалтером, але допомог-
ла віра інших в мене, та й перехід на програму 
«Бухгалтерія для України» допоміг розібратися 
зі всіма нюансами. (Зізнаюся, якби зараз впро-
ваджували іншу програму, то я б багато чого 
робила по-іншому, вже з досвіду своїх «наби-
тих гуль».)

Що потрібно додати в світ, щоб він став 
добрішим, гарнішим?
Щоб світ став добрішим, то й додати потріб-

но доброти. Якби кожен ставився до інших, як 
він хоче щоб ставилися до нього чи до його 
дітей, то й додавати нічого не треба б було. А 
гарнішим? Так гляньте, він і так чудовий, яскра-
вий... Просто де б ми не були, потрібно до цьо-
го місця ставитися як до своєї домівки.

Люба ДАРУН,
головна бухгалтерка

АТ «Хмельницькобленерго»
P.S. Анонімний відгук (замість питання): 
Дякую Вам за людяність, порядність, щи-

рість, доброту, чарівність, професіоналізм, 
самовідданість бухгалтерській справі, за ор-
ганізаційні якості і за те, що вміло згурто-
вуєте колектив. Бережіть себе! Поважаємо, 
цінуємо Вас.

навчаючись
один в одного, 
ми впораємося 
з будь-чим

"У "ДЖЕРЕЛЬЦІ" ТАНЦЮВАЛА З СИНОМ
ПІД "RAMMSTEIN"

КАВЕРЗНЕ
ПИТАННЯ

Тетяна КОРЧУН,
інженерка
служби підстанцій
АТ «Хмельницькобл-
енерго»

1. Якщо уявити себе че-
рез 20 років, то… я в 
Парижі…

2. Якщо була б можли-
вість обрати тур у будь-яку країну світу, то 
обрала б… Лапландію. 

3.  Якщо на вулиці злива і трохи сумно, то за-
йняла б себе… чашечкою кави і книжкою. 

4.  Якщо відверто про благодійність, то… це 
прекрасно і цим мають займатися всі, хто 
має можливість.  

5.  Якщо поміркувати про колег-жінок, то які 
їхні риси (або одна риса) дратують? Упе-
реджена думка.

6.  Якщо пригадати себе у років 10, то мріяла 
стати… психологом. 

7.  Якщо пригадати свій якийсь дивний вчи-
нок, то… у «Джерельці» танцювала з си-
ном під «Rammstein».   

8.  Якщо розповісти про себе трьома іменни-
ками, то… оптимізм, творчість, мама. 

9.  Якщо завтра Ви потрапляєте в команду 
для польоту на Марс, але без родини, ко-
ханих людей, то… я не погоджуся. 

10.  Вночі наснилося жахіття, прокинулась і… 
потрібно подивитися в дзеркало — і сон 
одразу ж забудеться.

Ірина КУЦ, 
юрисконсультка
юридично-
договірного відділу
1. Якщо уявити себе 

через 20 років, то…  
Уповноваженою Вер-
ховної ради України з 
прав людини.

2. Якщо була б можли-
вість обрати тур у будь-яку країну світу, то 
обрала б… Індію.

3.  Якщо на вулиці злива і трохи сумно, то… 
заварила б смачний чай, закуталась в ков-
дру та читала б книгу.

4.  Якщо відверто про благодійність, то… — 
роби добро та кидай його в воду.

5.  Якщо поміркувати про колег-жінок, то які 
їхні риси (або одна риса) дратують? Не-
ввічливість.

6.  Якщо пригадати себе у років 10, то мріяла 
стати… акторкою.

7.  Якщо пригадати свій якийсь дивний вчи-
нок, то… пофарбувалась у блондинку.

8.  Якщо розповісти про себе трьома іменни-
ками, то… красуня, розумниця, скромняш-
ка.  

9.  Якщо завтра Ви потрапляєте в команду 
для польоту на Марс, але без родини, ко-
ханих людей, то… вони мене підтримають.

10.  Вночі наснилося жахіття, прокинулась і… 
вмилась та забула.

Людмила
КОРНІЦЬКА,

інженерка
відділу видачі

технічних умов 
1.  Якщо уявити себе 

через 20 років, то… 
важко відповісти, 
то буде вже зовсім 
інше життя.

2.  Якщо була б можливість обрати тур у 
будь-яку країну світу, то обрала б…  навко-
лосвітню подорож.

3.  Якщо на вулиці злива і трохи сумно, то 
зайняла  б себе… чашкою кави і гарним 
фільмом.

4.  Якщо відверто про благодійність, то… це 
про людей з великим серцем.

5.  Якщо поміркувати про колег-жінок, то які 
їхні риси (або одна риса) дратують? Я не 
дратівлива, та й ідеальних людей не буває.

6.  Якщо пригадати себе у років 10, то мріяла 
стати… модельєром.

7.  Якщо пригадати свій якийсь дивний вчи-
нок, то… ой, та їх було багато!

8.  Якщо розповісти про себе трьома іменни-
ками, то… жінка, мама, інженерка.  

9.  Якщо завтра Ви потрапляєте в команду 
для польоту на Марс, але без родини, ко-
ханих людей, то…  краще залишуся вдома.

10.  Вночі наснилося жахіття, прокинулась і… 
добре, що то був тільки сон!

Ілона НАЗАРОВА,
інженерка

з програмного
забезпечення 

комп’ютерів сектору 
розвитку

та впровадження
білінгового програмного

комплексу

1.  Якщо уявити себе 
через 20 років, то… 
на березі Атлантичного океану.

2.  Якщо була б можливість обрати тур у будь-
яку країну світу, то обрала б… Антарктиду. 

3.  Якщо на вулиці злива і трохи сумно, то… 
вийшла б на вулицю і гуляла б під дощем. 

4.  Якщо відверто про благодійність, то… на-
віть не знаю, що відповісти…  

5.  Якщо поміркувати про колег-жінок, то які 
їхні риси (або одна риса) дратують? Мене 
все більш ніж влаштовує. 

6.  Якщо пригадати себе у років 10, то мріяла 
стати… агентом розвідки.  

7.  Якщо пригадати свій якийсь дивний вчи-
нок, то…  стрибала з парашутом. 

8.  Якщо розповісти про себе трьома імен-
никами, то… важко відповісти, мабуть, їх 
більше ніж три.

9.  Якщо завтра Ви потрапляєте в команду для 
польоту на Марс, але без родини, коханих 
людей, то… я відміняю політ на Марс.

10.  Вночі наснилося жахіття, прокинулась і… 
засинаю, щоб продовжити його дивитися. 
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У цій «святая святих» енергорозподільчої 
компанії, поміж схем, комп’ютерів, телефо-
нів, тек із документацією він почувається 
напрочуд легко, гармонійно. Це вочевидь 
саме той випадок, коли абсолютна відда-
ність професії та колективу дається взна-
ки: за ось уже 34 роки, які працює тут, він, 
каже, жодного разу не пошкодував про свій 
життєвий вибір. 

Отже, знайомтеся ближче: Анатолій Ми-
колайович Яковишин, диспетчер ОДС АТ 
«Хмельницькобленерго».

— В середині 60-х років минулого століття у 
нас була інтенсивна електрифікація сільського 
господарства, самих сіл, — вдається у приємні 
спогади Анатолій Миколайович. — Пам’ятаю, 
як тільки закінчувалися уроки (а шкільне ди-
тинство моє минуло в селі Митківці на Летичів-
щині, звідки й родом), ми з хлопцями одразу 
поспішали туди, до цих бригад — дивитися як 
ставлять стовпи, натягують проводи… І настіль-
ки це було цікаво — споглядати реальну робо-
ту і реальний результат: тоді не лише прово-
дили світло по хатах, але й ліхтарі вішали такі 
з абажуром — так що вулиці буквально сіяли!

— Вас це захопило найбільше з того не-
великого на той час вибору професій?.. 

— Так. Вирішив, що буду електриком. Мама 
моя працювала завучем школи, батько — ме-
ханіком. Поставилися до мого рішення з розу-
мінням.

Після восьмого класу я вступив до Хмель-
ницького електромеханічного технікуму за 
спеціальністю «Електрообладнання промисло-
вих підприємств та установок». По закінченню 
постало питання: куди ж піти на роботу? Уявіть, 
висить карта Радянського Союзу з червони-
ми прапорцями — вибирай де і що хочеш! На 
Урал навіть була можливість. І їхали охочі, тоді 
ніхто не боявся ні труднощів, ні незручностей...

Я вирішив поїхати в Білорусію. Перше місце 
роботи — Мінська область, місто Молодечно, за-
вод напівпровідникових силових вентилів. Лише 

втягнувся в роботу, як отримав повістку і звідти 
пішов в армію. Оскільки спеціалістів подібного 
профілю тоді бракувало, мене направили в на-
вчальну частину, після якої я став майстром з ре-
монту спеціального електрообладнання (до при-
кладу, механізмів заряджання танка, стабілізації 
ствола, інших секрет-
них на той час механіз-
мів у танку Т-64). 

Після демобілізації 
повернувся на Хмель-
ниччину, попрацював 
майстром у тролей-
бусному управлінні. А 
потім захотів ще по-
вчитися і вступив до 
Української сільсько-
господарської академії 
на факультет електри-
фікації. У Києві і одру-
жився під час навчан-
ня — на майбутній 
економістці... 

Далі — Умань Чер-
каської області. Вла-
штувався в тамтеш-
ньому районі елек-
тромереж. Там з 1979 
року почалася моя диспетчерська кар’єра. До 
1985 року попрацював старшим диспетчером, 
а потім знову переїхав сюди, вже остаточно.

— І одразу ж — у диспетчери?
— Ні, спершу попрацював в мехколоні, потім 

інженером на хмельницькій підстанції 330 кВ. 
Далі в 1987 році «майже примусово» перевели 
мене сюди. Оперативну роботу знав, схему ви-
вчив, щоб орієнтуватися. І з тих пір — я тут. 

— Не набридло, зізнайтеся? Чималий 
термін!.. 

— Ви знаєте, я ніби прожив два життя. Ми 
працюємо позмінно, тому залишається бага-
то вільного часу на особисті справи, і це мене 
влаштовує. Були різні привабливі пропозиції, 
але відмовився… 

Робота непроста, та мені подобається. Дис-
петчер — це як диригент оркестру. Директор 
— адміністратор, а диспетчер — диригент. Як 
диригент «махає», так усі й «грають»! 

— Це ж — шалена відповідальність, 
Анатолію Миколайовичу, чи не так?

— Саме так. Прийшов на зміну, розписався 
отут — і до 20-ї години це все по південній ча-
стині області — твоє. 

Особливо важкі часи були для мене на по-
чатку 2000-х років, коли проводилися аварій-
ні відключення споживачів — так звані ГАВи. 
Неможливо це описати! Нічого, якось пере-
жили…

Ще коли сильна ожеледь була, телефонують: 
там відключення, там пошкодження… Не всти-
гаєш записувати, неможливо «зібрати кінці», 
що і де вже повідключалося!.. Деколи доводи-
лося, здавши зміну колезі, ще на кілька годин 
залишатися, щоб заповнити всю необхідну до-
кументацію. І ще пригадую дві неприємні ава-
рії. Горів вимикач на Термопласті років чоти-
ри тому, вилилося дев’ять тонн масла. І на лінії 
біля Кам’янця-Подільського — теж вимикач, 
пожежники ледь дали раду… 

— Як би Ви змалювали специфіку своєї 
роботи?

— Адреналін! Особливо в нічну зміну, коли 
стаються масові відключення. 

Надійність роботи — найперше, що відсте-
жуємо в мережах. По-друге — якість напруги. 
До обов’язків диспетчера належать також фік-
сація і реагування на аварійні випадки. А щодо 
робіт на лініях, то ми повинні відповідно до 
поданих і затверджених керівництвом заявок 
відключити обладнання, заземлити правильно, 
допустити бригади до робіт. 

— Анатолію Миколайовичу, а оця мне-
мосхема — як вона змінювалася з роками? 

— За моєї пам’яті, з 80-х років, — добавило-
ся всього на ній десь удвічі. Раніше було кілька 
високовольтних підстанцій у Хмельницькому, а 
зараз їх більше десяти. Зростають навантажен-
ня, досвід, відповідальність…

— У часи новітніх комунікаційних тех-
нологій як Вам?.. Чи складно було опанува-
ти комп’ютер?

— Непросто. А телефон бачите який у мене 
— старенький звичайний. І смартфона не хочу 
принципово, бо ще потраплю в якусь залеж-
ність!.. (Сміється — Авт.) Телефон — для того, 
щоб подзвонити. А комп’ютер у мене і вдома є, 
аякже, з безлімітним інтернетом…

— За такий довгий період роботи в 
«Хмельницькобленерго» маєте чимало за-
служених відзнак. Як ставитеся до них?

 — Я не славолюбний. Але можу похвалити-
ся тим, що практично одинадцять диспетчерів 
нашого Товариства дублював, 
стажував. Вдячність твоїх учнів та 
колег — то найвища відзнака! 

— Ви стверджуєте, що 
у Вас багато вільного часу. 
Чим його заповнюєте? 

— Живемо з сім’єю в Ко-
пистині поблизу Хмельницько-
го, звідки родом моя мама. Своя 
хата, а тому завжди багато буді-
вельно-ремонтних робіт. Років п’ять будував її 
своїми руками ще у 80-х. Нормально вийшло, 
вважаю. І опалення з сином змонтували само-
тужки...

Книжок назбирав більше двох тисяч: худож-
ня, технічна література, історичної томів шіст-
десят. Багатьох класиків маю, до прикладу, всі 
томи Бальзака. Навіть не всі прочитав ще. Мені 
навіть просто перелистувати їх подобається. 

А ще ж сад маю: дерева, груші, сливи — за-
галом півсотні дерев… 

— Анатолію Миколайовичу, а Ваш син 
Тарас — заступник начальника служби ре-
лейного захисту, автоматики і контроль-
но-вимірювальних пристроїв Товариства 
— свого часу пішов стопами батька свідо-
мо чи «заагітували»?

— Трохи розповідав, радив, звісно. Бо бажа-
но, щоб син електрика став електриком, — це 
правильно, я вважаю. Так і сталося цього разу. 
Але то не закон, звісно: он мій онучок Іванко, 
вже четвертокласник, вивчає програмування і 
посилено «штурмує» англійську. І дуже споді-
ваюся, що в нього буде така ж насичена і хоро-
ша трудова біографія, як у діда!..

— Щиро підтримуємо Вас у цих чудових 
сподіваннях! Дякую за інтерв’ю. 

Ростислав БАЛЕМА 
Фото автора, Олександри ТУМЕНОК

та з родинного архіву
Анатолія ЯКОВИШИНА

ЕЛЕКТРИЧНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ 
МЕРЕЖМЕРЕЖ«ДИРИГЕНТ»«ДИРИГЕНТ»

Диспетчер —
це як диригент оркестру. 

Як диригент «махає»,
так усі й «грають»!

Анатолій ЯКОВИШИН:
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ЗАСТОСУНОК WAZE —
GPS, МАПИ, ТРАФІК
І ЖИВА НАВІГАЦІЯ

Одразу наголосимо, 
що застосунок про-
понує не просто кар-
ту. Його користувачі 
об’єднуються в певну 
соціальну спільноту. І 
при виявленні пробле-
ми на дорозі мають 
змогу створити подію, 
яка допоможе подоро-
жувати іншим водіям. 

Користувачі засто-
сунку знають не тільки 
маршрут та очікуваний 
час в дорозі, а й на-

живо отримують інформацію про затори, ре-
монтні роботи, інші перешкоди на дорозі, ава-
рії, поліцію та багато чого іншого. Якщо ж на 
обраному маршруті ускладнений трафік, Waze 
змінить його, щоб зберегти час водія. 

Важливим є те, що час у дорозі розрахо-
вується, зважаючи на реальні обставини на 
маршруті. Крім того, застосунок можна віль-
но використовувати через Android Auto або 
CarPlay.

Операційні системи: Android та iOS.
Рейтинг: Android — 4,1 та iOS — 4,6.
Кількість користувачів: майже 8 млн 
400 тис (Android). 

ЗАСТОСУНОК DOZOR CITY —
КАРТИ Й НАВІГАЦІЯ

На жаль, додаток поки що працює не у 
всіх містах України, тільки у Хмельницькому 
та ряді інших українських міст: Авдіївка, Біла 
Церква, Борислав, Бровари, Дрогобич, Дубно, 
Житомир, Івано-Франківськ, Кам’янець-По-
дільський, Кам’янське, Ковель, Коломия, Ко-
ростень, Краматорськ, Кропивницький, Львів, 

Миргород, Мукачево, 
Нова Каховка, Новово-
линськ, Покровськ, Рів-
не, Ужгород, Черкаси, 
Чернігів, Чортків. 

Але він надзвичайно 
корисний для людей, 
котрі користуються гро-
мадським транспортом. 

Дані про рух тран-
спорту надходять в 
онлайн-режимі через 
систему навігації GPS. 
Користувач застосун-
ку може відслідковува-
ти на карті, де перебу-
вають тролейбус або 
маршрутка, та напря-
мок їхнього руху, фак-
тичний час прибуття транспорту на кожну зу-
пинку, повний перелік міських маршрутів — як 
комунальних тролейбусів, так і приватних ав-
тобусів.

Операційні системи: Android та iOS.
Рейтинг: Android — 4,1 та iOS — 4,6.
Кількість користувачів: більше 45 тис 
(Android). 

ЗАСТОСУНОК GOOGLE KEEP —
НОТАТКИ ТА СПИСКИ

Застосунок дозволяє 
занотовувати свої дум-
ки та отримувати нага-
дування в потрібному 
місці й у потрібний час. 
До речі, надиктовані но-
татки транскрибують-
ся автоматично. А ще 
можна фотографувати 
плакати, квитанції або 
документи та легко їх 
впорядковувати. 

Але найзручніша 
функція — це складан-

ня списків покупок, якими можна поділитися 
із членами родини, або формування спільного 
списку. Не потрібно більше ходити до магазину 

із паперовими клаптиками, просто занотуйте 
необхідні продукти в застосунку. 

До речі, поділитися можна і занотованими 
ідеями. А ще застосунок має гарний функціо-
нал налаштовування зовнішнього вигляду но-
таток. 

Операційні системи: Android та iOS.
Рейтинг: Android — 4,3 та iOS — 3,4.
Кількість користувачів: 1 253 тисячі 
(Android).

ЗАСТОСУНОК ПРИВАТ24 —
ФІНАНСИ

Сподіваємось, що всі 
наші читачі успішно ви-
користовують застосу-
нок — Приват24. Проте 
нагадаємо про нього. 
Адже він дійсно зруч-
ний! 

Користувач засто-
сунку з легкістю може 
сплачувати за кому-
нальні послуги он-лайн, 
переводити кошти між 
рахунками, сплачувати 
за різноманітні товари 

чи погашати кредити. Шаблони платежів у за-
стосунку позбавлять зайвих витрат часу. А ще 
— поповнення мобільного телефону, переказ 
коштів за номером телефону, зручний інтер-
фейс консультування із фахівцями банку. 

Зауважимо про можливість створення вірту-
альної картки для інтернет-розрахунків, функ-
ції налаштування безпеки фінансів, аналітики 
витрат і доходів та багато іншого. 

Операційні системи: Android та iOS.
Рейтинг: Android — 4,4 та iOS — 4,7.
Кількість користувачів: 351 тисяча 
(Android). 

ЗАСТОСУНОК STAYFREE —
STAY FOCUSED & SCREEN 

Застосунок StayFree (залишайся вільним) на-
лежить до Time Tracker (трекер часу). Для ко-
гось він актуальний, для когось ні. Але проана-
лізувати час використання смартфону дійсно 
цікаво. 

У застосунку відсутня реклама — і це чудо-
во. А ще з його допомогою користувач змо-
же детально проаналізувати скільки часу він 
використовує смартфон та у яких саме про-
грамах. Статистика використання відобража-
ється графічно. Крім того, користувач може 
встановити обмеження використання певного 

застосунку і при вико-
ристанні ліміту — от-
римає відповідне пові-
домлення.

Взагалі, застосунків 
такого типу досить ба-
гато, кожен може обра-
ти на свій смак. Але те, 
що вони допомагають 
зрозуміти обсяги марно 
витраченого часу, — це 
100%.

Операційні систе-
ми: Android.
Рейтинг: Android 
— 4,6.
Кількість користу-
вачів: майже 100 
тисяч (Android). 

ЗАСТОСУНОК ДІЯДІЯ —
СОЦІАЛЬНІ

Про цей застосунок 
ми бачимо чимало зга-
док та реклами. 

Адже у ньому дійс-
но є корисні функції, до 
прикладу, цифрові до-
кументи. 

Користувачу засто-
сунку не потрібно хви-
люватися про те, що в 
період карантину він за-
був дома паспорт, адже 
паспорт завжди з ним. 

Перелік цифрових 
документів, які грома-

дянин може використовувати у застосунку, чи-
малий: 

  Паспорт громадянина України у вигляді 
ID-картки.

  Біометричний закордонний паспорт.
  Картка платника податків (РНОКПП).
  Водійське посвідчення.
  Свідоцтво про реєстрацію транспортного 

засобу.
  Страховий поліс транспортного засобу.
  Студентський квиток.
  Довідка переселенця (ВПО).
  Свідоцтво про народження вашої дитини.
А ще дуже зручно отримувати цілий ряд 

державних послуг он-лайн, до прикладу, спла-
чувати штрафи за порушення ПДР, борги за 
виконавчими провадженнями, податки ФОП 
тощо.

Операційні системи: Android та iOS.
Рейтинг: Android — 3,3 та iOS — 3,8.
Кількість користувачів: 100 тисяч 
(Android). 

Редакційна колегія
вісника «ЕНЕРГІЯ»

НАЙКОРИСНІШИХНАЙКОРИСНІШИХ МОБІЛЬНИХМОБІЛЬНИХ
ЗАСТОСУНКІВЗАСТОСУНКІВ

Сучасні смартфони подекуди значно потужніші, ніж персональні комп’ю-
тери чи ноутбуки, особливо якщо їх не оновлювали останні 5 років.  

Відповідно потужність смартфонів та їх висока технологічність дозволя-
ють користувачам ставати більш продуктивними та організованими, забез-

печують миттєву комунікацію та управління інформацією. Але, разом з тим, 
можуть негативно вплинути на рівень зосередженості користувачів.

Редакційною колегією вісника «ЕНЕРГІЯ» було обрано 6 мобільних застосун-
ків, які можуть позитивно вплинути на Вашу продуктивність, допоможуть керу-
вати власним часом або спростять певні буденні процеси. Колегія не претендує 
на те, що перелік вичерпний. І з радістю прислухається до Ваших порад, які Ви 
можете опублікувати в Енергохабі (спільнота «Зв’язки з громадськістю та не 
тільки»).
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1 липня
Сторожук Петро Іванович

Красилівський РЕМ
Начальник дільниці

2 липня
Лазука Віталій Зіновійович

Камʹянець-Подільський РЕМ
Контролер енергонагляду

3 липня
Войцеховський Віктор Сигізмундович

Департамент ВЕМ
Начальник служби

4 липня
Бельченко Іван Яковлевич

Хмельницький МРЕМ
Електромонтер оперативно-виїзної бригади

Коваль Василь Степанович
Шепетівський РЕМ

Електромонтер з експлуатації
розподільних мереж

5 липня
Владика Віктор Вікторович

Департамент ВЕМ
Електромонтер з ремонту повітряних ЛЕП 

Ковта Віталій Володимирович
Хмельницький РЕМ

Водій автотранспортних засобів
6 липня
Гаєвський Віктор Павлович

Теофіпольський РЕМ
Контролер енергонагляду

Воробель Світлана Михайлівна
Городоцький РЕМ

Комірниця
8 липня
Сандрацький Олександр Іванович

Старокостянтинівський РЕМ
Контролер енергонагляду

9 липня
Гуцул Олександр Олександрович

Департамент ВЕМ
Черговий електромонтер

з обслуговування підстанції
10 липня
Ситарчук Олександр Федорович

Департамент ВЕМ
Черговий електромонтер

з обслуговування підстанції
Скрипій Людмила Климентіївна

Камʹянець-Подільський РЕМ
Економістка

12 липня
Вержбіцький Леон Тадеушевич

Хмельницький МРЕМ
Електромонтер з експлуатації розподільних 

мереж
Бойчак Леонід Михайлович

Славутський РЕМ
Диспетчер району мереж

Відякін Павло Юрійович
Меджибізький цех централізованого ремонту

Електромонтер з ремонту
та обслуговування електроустаткування

13 липня
Гринчук Володимир Васильович

Департамент ВЕМ
Черговий електромонтер

з обслуговування підстанції

Федчишен Віктор Михайлович
Хмельницький РЕМ

Контролер енергонагляду
Заворотна Лілія Вікторівна

Городоцький РЕМ
Контролерка енергонагляду

15 липня
Драпатий Петро Петрович

 Уповноважений за реалізацію 
антикорупційної програми

Попов Володимир Михайлович
Красилівський РЕМ

Водій автотранспортних засобів
16 липня
Тарнаруцький Петро Михайлович

Віньковецький РЕМ
Водій автотранспортних засобів 

Сердюк Ігор Іванович
Дирекція з інформаційних технологій

Заступник начальника відділу
Долобанько Василь Іванович

Дирекція з управління персоналом
та юридичних питань

Начальник служби
Федчишин Юрій Вікторович

Білогірський РЕМ
Начальник дільниці

19 липня
Голєва Валентина Володимирівна

Летичівський РЕМ
Контролерка енергонагляду

20 липня
Мороз Сергій Іванович

Ізяславський РЕМ
Контролер енергонагляду 

23 липня
Мельник Оксана Олексіївна

Віньковецький РЕМ
Інженерка з компʹютерних систем

24 липня
Бублясь Анатолій Миколайович

Департамент високовольтних 
електромереж

Начальник дільниці
Кицута Олена Геннадіївна

Теофіпольський РЕМ
Електромонтерка з ремонту та 

обслуговування електроустаткування
27 липня
Кулик Ігор Тадеушович

Камʹянець-Подільський РЕМ
Електромонтер з експлуатації 

електролічильників
28 липня
Павлуцький Ігор Миколайович

Камʹянець-Подільський МРЕМ
Водій автотранспортних засобів

29 липня
Очеретний Сергій Йосипович

Хмельницький МРЕМ
Машиніст екскаватора

30 липня
Жишкевич Наталія Григорівна

Технічна дирекція
Електромонтерка з експлуатації 

електролічильників
Тодосійчук Наталія Василівна

Камʹянець-Подільський РЕМ
Прибиральниця виробничих приміщень

1 серпня
Бендюг Сергій Петрович

Славутський РЕМ
Електромонтер оперативно-виїзної бригади

2 серпня
Афросімов Володимир Васильович

Дирекція з управління персоналом
та юридичних питань

Сторож
Залуцький Леонід Анатолійович

Віньковецький РЕМ
Електромонтер оперативно-виїзної бригади

3 серпня
Машинський Леонід Сергійович

Камʹянець-Подільський РЕМ
Водій автотранспортних засобів

Куровський Володимир Григорович
Дунаєвецький РЕМ

Слюсар з ремонту автомобілів
4 серпня
Франасюк Петро Герасимович

Хмельницький РЕМ
Водій автотранспортних засобів 

Небесний Михайло Григорович
Дунаєвецький РЕМ

Електромонтер
з експлуатації розподільних мереж

6 серпня
Гриценюк Данило Петрович

Славутський РЕМ
Майстер виробничої дільниці

7 серпня
Зайцев Олександр Олександрович

Департамент ВЕМ
Начальник служби

Атаманюк Сергій Михайлович
Новоушицький РЕМ

Електромонтер
з експлуатації розподільних мереж

8 серпня
Кондрасюк Наталія Вікторівна

Полонський РЕМ
Контролерка енергонагляду

10 серпня
Попек Олександр Андрійович

Волочиський РЕМ
Начальник дільниці

11 серпня
Гуменюк Іван Васильович

Камʹянець-Подільський РЕМ
Електромонтер з експлуатації

розподільних мереж
Баліцька Інна Павлівна

Хмельницький РЕМ
Контролерка енергонагляду

12 серпня
Ющишин Григорій Францович

Дирекція з питань забезпечення бізнесу
Машиніст екскаватора

Побережний Анатолій Опанасович
Дунаєвецький РЕМ

Водій автотранспортних засобів
14 серпня
Шаховалова Надія Григорівна

Красилівський РЕМ
Прибиральниця службових приміщень

Пізнюр Леонід Іванович
Департамент ВЕМ

Старший майстер виробничої дільниці

15 серпня
Збіглей Анатолій Остапович

Хмельницький МРЕМ
Електромонтер з випробувань

та вимірювань
Крохмалюк Андрій Миколайович

Білогірський РЕМ
Інженер з охорони праці

17 серпня
Яременко Ольга Василівна

Спецчастина
Провідна інженерка

18 серпня
Остапчук Віталій Олександрович

Старокостянтинівський РЕМ
Електромонтер з ремонту

та монтажу кабельних ліній
19 серпня
Дебопре Петро Вікторович

Славутський РЕМ
Електромонтер

з експлуатації розподільних мереж
Гусятинський Валерій Миколайович

Камʹянець-Подільський МРЕМ
Диспетчер району мереж

20 серпня
Пацаловський Олександр Зіновійович

Департамент ВЕМ
Черговий електромонтер

з обслуговування підстанції
21 серпня
Манжос Тетяна Іванівна

Хмельницький МРЕМ
Бухгалтерка

Куц Людмила Михайлівна
Теофіпольський РЕМ

Інженерка
24 серпня
Петрик Юрій Олексійович

Красилівський РЕМ
Тракторист

Кілянчук Станіслав Іванович
Городоцький РЕМ
Електромонтер

з експлуатації розподільних мереж
25 серпня
Коваль Володимир Миколайович

Дирекція з питань забезпечення бізнесу
Водій автотранспортних засобів

26 серпня
Кучава Георгій Мегонайович

Волочиський РЕМ
Водій автотранспортних засобів

27 серпня
Боднар Анатолій Анатолійович

Хмельницький МРЕМ
Юрисконсульт

28 серпня
Кулінич Марія Дмитрівна

Хмельницький РЕМ
Прибиральниця виробничих приміщень

30 серпня
Бойко Олександр Володимирович

Департамент ВЕМ
Черговий електромонтер

з обслуговування підстанції
Заєць Сергій Васильович

Департамент ВЕМ
Черговий електромонтер

з обслуговування підстанції
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ЕПОХАЛЬНИЙ,ЕПОХАЛЬНИЙ,
УНІКАЛЬНИЙ…УНІКАЛЬНИЙ…

Колишній літературно-меморіальний музей 
Миколи Островського, споруджений у 1960-х 
роках, передусім відомий своєю будівлею, а 
особливо — величезним суцільним мозаїчним 
панно на фасаді. Над художньо-монументаль-
ним оформленням цієї споруди працювало 
понад 80 художників-дизайнерів під керівниц-
твом архітектора Анатолія Ігнащенка й худож-
ника Анатолія Гайдамаки, а сама триповерхова 
будівля музею — індивідуальний проєкт Мико-
ли Гусєва та Володимира Суслова.

Зовнішньому оформленню не поступається 
оригінальністю й інтер’єр. Документи та інші 
експонати розташовані у своєрідних  кубах. Ко-
жен із них оформлений наче вагон паровоза: 
життя у Шепетівці завжди «крутилося» навколо 
залізниці. Над кубами — композиції з натурних 
експонатів, що характеризують певний істо-
ричний період.  Залізничні рейки ніби пряму-
ють у «світле майбутнє». А його, у свою чергу, 
символізують віконечка на стелі…

Вже після розвалу Радянського Союзу музей 
опинився у скруті. Первинна концепція тріща-
ла. Фінансування від Всесоюзного Ленінського 
комуністичного союзу молоді припинилося. 

Тому в середині 1990-х його було пере-
ведено на баланс обласної ради.

Доповнення музейних фондів, які на-
раховують близько 25 тисяч експонатів, 
відбувалося переважно в краєзнавчому 
відділі закладу: останнє оновлення було 
у 2016 році, тоді додали експозицію 
«Борці за Україну», пов’язану з Револю-
цією Гідності, війною на Сході України та 
анексією Криму.

28 березня 2020 року депутати Хмельниць-
кої обласної ради, відповідно до закону Укра-
їни про декомунізацію, прийняли рішення пе-
рейменувати Хмельницький обласний літера-
турно-меморіальний музей М. О. Островсько-
го. Тепер він називається Музеєм пропаганди. 
Змінилася й ідейна наповненість його діяльно-
сті. За словами керівництва закладу, тепер тут 

демонструватимуть як пропаганда стала інфор-
маційною зброєю, як її використовували тота-
літарні режими, яка пропаганда діяла на тери-
торії України, чому у ХХ столітті країна була у 
полоні «ідеологічного гіпнозу»…

Поціновувачу історії та архітектури однознач-
но варто відвідати цей музей, до речі, у 1989 році 
занесений до міжнародного каталогу «Музеї сві-
ту» в якості унікальної архітектурної споруди.

Підготував Ростислав БАЛЕМА
Фото Олександра ШВЕЦЯ

та з Інтернет-джерел

ЕПОХАЛЬНИЙ,
УНІКАЛЬНИЙ…

НАРОДНІ
ПРИКМЕТИ

БАГАТИЙ УРОЖАЙ ГРИБІВ — ДО ЗАТЯЖНОЇ ЗИМИ

1 жовтня
Високий бур’ян — узимку буде багато снігу.
На березі ще залишилося листя — зима буде теплою й тихою.
2 жовтня
Бджоли льотки щільно закладають — скоро прийде холод 

і випаде багато снігу.
Дме південний вітер — до хорошого врожаю озимих.
3 жовтня
Шишки виросли на верхніх гілках ялини — морози при-

йдуть наприкінці зими.
Тепло і літає павутина — снігу довго не буде.
4 жовтня
Яка погода весь день стоїть, такою і на місяць уперед буде.
5 жовтня
Вранці приморозки — зима буде ранньою.
7 жовтня
Сонце яскраво світить — чекайте зміни погоди.
8 жовтня
Випав перший сніг — зими не буде ще більш як місяць.
9 жовтня
Теплий сонячний день — червень буде холодним і дощовим.
10 жовтня
Сухо й немає дощу — зима прийде пізно.
11 жовтня
Листя з дубів і берез опало повністю — зима буде без осо-

бливих перепадів температур, а якщо на гілках листя залиши-
лися — зима буде суворою.

12 жовтня
Ранковий вітер удень посилився, а до вечора стих, — кілька 

днів буде ясно.
Багато яскравих зірок — восени буде мало опадів, а на-

ступний рік буде врожайним.
13 жовтня
Випав сніг — найближчими днями чекайте потепління.
Багато горіхів, а грибів немає — зима буде суворою й сніжною.
14 жовтня
Дуб і береза скинули все листя — рік буде легкий.
15 жовтня
Вранці іній — погода найближчими днями буде сухою й 

сонячною.
Весь день йде дощ — зима буде холодною.

16 жовтня
Галки збираються зграями — до ясної погоди.
Горобці перелітають зграйками з місця на місце — до негоди.
17 жовтня
Вечірнє небо червоного кольору — до вітряної погоди.
18 жовтня
Безвітряна погода — до похолодання.
Сніг не випав — зима настане нескоро.
19 жовтня
Якщо дим стелиться, то незабаром буде негода.
20 жовтня
Гарна погода — такою вона буде впродовж трьох наступ-

них тижнів.
21 жовтня
Хмари низько пливуть — чекайте сильних морозів най-

ближчим часом.
22 жовтня
Зранку йде дощ — до вечора піде сніг.
Якщо сніг піде вперше, то зима настане через 40 днів.
23 жовтня
Немає морозу — зими ще 4 тижні не буде.
24 жовтня
Сніг упав на землю і не розтанув — до врожайного року.
Дме північний вітер — до похолодання.
26 жовтня
Півень ввечері кукурікає — до зміни погоди.
Небо темно-синє — до опадів.
27 жовтня
Яскраве та зоряне небо — до хорошого врожаю.
28 жовтня
Сонце сходить, а над ним хмара — гарної погоди не чекайте.
Раптом з’явилися комарі — зима буде теплою.
29 жовтня
Сонце ховається в хмарах — бути негоді.
Йде дощ — скоро зима нагряне.
30 жовтня
День теплий — зима настане пізно.

Підготувала
Олександра ТУМЕНОК

1 вересня
Цього дня місяць у 1-й чверті — готуйся до тепла, в остан-

ній — бути негоді.
2 вересня
Багато калини і горобини — до дощової осені.
Журавлі летять високо — до теплої осені, низько — до хо-

лодної.
3 вересня
Якщо береза жовтіє з верхівки — осінь буде ранньою, а 

якщо знизу — бабине літо затягнеться.
4 вересня
Мало грибів, але багато горіхів — до холодної і сніжної зими.
Ясний і сонячний день сьогодні — до теплої осені.
5 вересня
Вранці немає морозу — до кінця вересня погода буде теплою.
Журавлі відлітають в теплі краї — зима настане рано.
6 вересня
Сильно кричать птахи — бути дощу.
7 вересня
Багатий урожай грибів — до затяжної зими.
Перелітні птахи на землю сідають — до ясної й теплої по-

годи, на дахи будинків — до негоди.
8 вересня
Заморозки вранці — до ранньої та холодної зими.
Грім — до теплої осені.
9 вересня
Грім — тепло протримається ще довго.
Багато жолудів — до суворої зими.
10 вересня
Гроза — до теплої осені.
Опало все листя з берези та осики — наступний рік буде 

врожайним.
11 вересня
Журавлі на південь полетіли — зима буде ранньою.
12 вересня
Теплий вечір і зоряна ніч — наступного року буде хороший 

урожай.
Журавлі парять у небі й не поспішають відлітати — осінь 

буде теплою та без дощів.

13 вересня
Журавлі низько летять — зима буде м’якою, високо — су-

ворою.
15 вересня
Низькі хмари — до негоди.
Безвітряно — осінь буде ясною та теплою.
16 вересня
Червоний захід — скоро прийдуть холоди та заморозки.
17 вересня
Великий урожай горобини — до морозів взимку.
18 вересня
Листя горобини пожовкло — зима буде ранньою.
19 вересня
Вранці на деревах іній — буде багато снігу взимку.
20 вересня
Хмари молочні — скоро похолоднішає.
21 вересня
Туман уранці — до мінливої погоди.
Птахи низько літають — до похолодання, високо — до по-

тепління.
Дощ — такою буде погода ще сорок днів.
22 вересня
Полетіли перелітні птахи — зима буде суворою.
24 вересня
Бджоли ще літають — зима прийде пізно.
25 вересень
Багато жовтого листя на деревах — до довгої осені.
Дощ — до затяжної зими.
26 вересня
Злива — рік буде врожайним.
27 вересня
Заморозки — до ранньої зими.
Ясно і тепло — холоди настануть нескоро.
28 вересня
Багато мурашників — зима буде холодною.
29 вересня
Не падає листя — морози настануть нескоро.
Грім — зима буде безсніжною.
30 вересня
Зранку похмуро — погода найближчими днями буде хо-

рошою.

ДУБ І БЕРЕЗА СКИНУЛИ ВСЕ ЛИСТЯ — РІК БУДЕ ЛЕГКИЙ
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«Коли ти зазираєш в безодню, то сама безодня 
зазирає в тебе»

Фрідріх Ніцше

Знайдіть 10 відмінностей:СМАЧНИЙ ТА КОРИСНИЙ СНІДАНОК —
НАШВИДКОРУЧ

Сніданок — найголовніший прийом їжі в 
нашому денному раціоні. А тому він повинен 
бути смачним, корисним та збалансованим, з 
достатньою кількістю калорій. Сьогодні я поді-
люся з Вами рецептом повноцінного сніданку. 
Складного в ньому нічого немає, а час приготу-
вання — не більше 30 хвилин.  

Отож для початку 
нам знадобляться два 
середніх банани, два 
яйця та столова ложка 
рисового або мигдаль-
ного борошна. 

Банан очищаємо від 
шкірки, ріжемо на ма-
ленькі шматки, кладемо 
до миски. 

Додаємо яйця, все 
дуже добре перемішує-
мо до однорідної маси. 
Я зазвичай роблю це 
блендером. 

Потім додаємо сто-
лову ложку борошна та 
знову добре перемішу-
ємо. За бажанням мож-
на додати цукор, але 
оскільки сніданок у нас 
корисний, то цукор — 
«за бажанням». 

Наше тісто готове. 
Обережно переклада-
ємо його у форму для 

випікання кексів та запікаємо при 200 градусів 
10-15 хвилин або, поглядаючи на зовнішній ви-
гляд, — до готовності. За наявності можна ви-
користовувати мультимейкер з відповідними 
формами. 

Виймаємо та ставимо охолоджуватися.  
Перший етап сніданку готовий. 

Другий включає в себе: 
  М’який сир — 150 г. Зазвичай я вико-

ристовую 5% жирності. 
  Фрукти будь-які — 200 г. У моєму ви-

падку персик. 
  Горішки — 30 г. 
Смачного та корисного сніданку! 

Сергій ПЕТРЕНКО,
директор

з інформаційних технологій 

РЕЦЕПТИ
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