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КРОКУЙМО
ВПЕВНЕНО!

Дорогі колеги, друзі!
Як Ви уже знаєте, внаслідок відокремлення діяльності з розподілу та постачання електричної енергії з 1 січня 2019 року
ми продовжуємо нашу діяльність в новому форматі. Хочу запевнити Вас: усі, хто
будуть переведені до ТОВ «Хмельницьк
енергозбут», не зазнають жодних втрат у
соціальному плані.
Реорганізація, передбачена вимогами
Закону України «Про ринок електричної
енергії» та впроваджувана нині в усіх енергопостачальних компаніях України, забезпечить нам більш ефективну логістику процесів та в кінцевому результаті — позитивно відобразиться на задоволеності наших
споживачів.
Крокуймо впевнено! Зміни — лише
поштовх до вдосконалення.
Олег КОЗАЧУК,
в.о. генерального директора
АТ «Хмельницькобленерго»
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Міненерго підтримуватиме проекти,
які відповідають цілям Енергостратегії

Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України надаватиме всебічну підтримку проектам в атомній енергетиці, які відповідають цілям Енергетичної
стратегії України до 2035 року.
Про це пише Урядовий портал із
посиланням на заступника міністра
енергетики та вугільної промисловості Юлію Підкоморну, котра виступила під час другого дня роботи 9-го
Міжнародного форуму з енергетики
для сталого розвитку.

«Формування та реалізація державної політики України в галузі використання ядерної енергії
відбувається з чітким дотриманням світових норм
та правил, зокрема, документів МАГАТЕ», — наголосила заступник міністра.
За словами Підкоморної, одним з успішних
кроків є затвердження
проекту та початок будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива вітчизняних
атомних електростанцій, що дозволить
зміцнити енергетичну безпеку України.
Важливими для України проектами
є будівництво енергоблоків №3 та №4
Хмельницької АЕС та проект «Енергетичний міст Україна — Європейський Союз»,
який передбачає експорт електроенергії
з Хмельницької АЕС до країн ЄС. Реалізація останнього сприятиме інтеграції України до Європейської енергетичної системи
ENTSO-E.

В Івано-Франківську
презентували результати проекту
«Прозора енергетика»
Проект реалізується аналітичним центром Dixi Group за підтримки Агентства
США з міжнародного розвитку. Він спрямований на боротьбу з корупцією та поліпшення фінансової прозорості в енергетиці України. Цього планується досягти
шляхом розкриття, аналізу та оприлюднення інформації з енергетичного сектора,
яка або приховується, або доступ громадськості до якої є обмеженим.
Під час заходу учасників ознайомили
з онлайн-картою енергетичного сектора.
«Вона демонструє рух потоків сировини і
коштів у секторах газу, електроенергії, те-

пла і нафтопродуктів. Людина, яка не знає
нічого про видобуток газу, може отримати
про це певне уявлення. Ми тісно співпрацювали з Міненерговугілля, аналізували
дані департаментів, відомств. Також планується співпраця з НКРЕКП», — каже
учасник проекту Тарас Ткачук.
Крім цього, презентували додаток
«Енергетика онлайн», який дозволить
українцям реагувати на неякісні послуги
центрів обслуговування. Ще один додаток
зможе розраховувати субсидію й щомісячну «квитанцію» з урахуванням субсидії.

«Коментуючи
інформацію про те,
що Чорнобильська
зона дуже приваблива
для інвесторів,
О. Семерак
зазначив: за два
роки від інвесторів
надійшло понад
60 заявок»

«Землю під будівництво вже виділили...»
У Кабміні заявили, що зона відчуження в Чорнобилі стала дуже
привабливою для інвесторів. Тому
прийнято рішення виділити тамтешню землю для того, щоб почати
будівництво об’єктів вітряної енергетики.
Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак заявив, що «це продовження курсу на збільшення частки альтернативної енергетики в загальному енергобалансі
країни». Він додав, що це особливо важливо для Мінприроди, адже об’єкти відновлюваної енергетики не вимагають постійної
присутності людей і є абсолютно безпечними для навколишнього середовища.

Коментуючи інформацію про те, що
Чорнобильська зона дуже приваблива
для інвесторів, О. Семерак зазначив: за
два роки від інвесторів надійшло понад
60 заявок. Це як вітчизняні компанії, так і
компанії з Данії, США, Китаю, Німеччини,
Франції, Японії та Білорусі.

НОВИНИ
ЕНЕРГЕТИКИ
УКРАЇНИ
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ВАША
ІНФОРМАЦІЙНА
БЕЗПЕКА –
У ВАШИХ
РУКАХ

ІЗ ПЕРШИХ
УСТ

Світ сучасних технологій — стрімкий і
прогресивний. Він невпинно переходить
на новий етап життя, де головну роль відіграє інформація. Стрімкий розвиток технологій 3G та 4G зв’язку забезпечив появу
мережі Інтернет майже у кожній оселі та в
кожному електронному гаджеті.
Використання сучасних інформаційних технологій у нашому повсякденному
житті (онлайн-оплата рахунків, замовлення товарів і послуг, отримання необхідних
електронних документів, спілкування в
месенджерах, соціальних мережах, пошук та перегляд цікавої мультимедіа інформації та навіть керування побутовими
«розумними приладами») стає для нас не
тільки приємною звичкою, але й простою
необхідністю.
Але за всіма благами розвитку інформаційних технологій нас підстерігає також
сучасна небезпека онлайн-простору. Так,
майже щодня фіксуються факти поширення шкідливого програмного забезпечення та «зламу» інформаційних систем.
Аби убезпечити Вас від таких негараздів,
наведемо прості правила комфортного
користування Вашим гаджетом та безпеки
поводження у мережі Інтернет.
ЗАХИЩАЙТЕ ВАШІ
КОМП’ЮТЕРИ ТА СМАРТФОНИ
Використовуйте антивірусне програмне
забезпечення на Ваших пристроях. Не забувайте регулярно оновлювати антивірусні бази шкідливого програмного коду, а ще
краще — налаштуйте автоматичний режим
оновлення.
Використання платного програмного забезпечення відомих світових брендів (таких
як ESET, Symantec, McAfee) більш якісно та
надійно забезпечить захист Ваших гаджетів.
Не бажано використовувати програмне забезпечення виробництва Російської Федерації.
Постійно створюйте резервні копії важливої для Вас інформації та робіть резервні
копії вмісту Вашого смартфона або планшета. Якщо ж Ви загубили телефон, планшет,
ноутбук або їх викрали, Вам стануть у пригоді додаткові функції антивірусного програмного забезпечення або ж сервіс Google, за
допомогою яких можна знайти, заблокувати
та навіть видалили весь вміст Вашого гаджета.
ЗАХИЩАЙТЕ ВАШІ ДАНІ
Ваші дані цінні. Встановіть надійні паролі на усі пристрої, якими користуєтеся, —
PIN-коди, паролі на вхід до облікових записів,
паролі на планшетах, смартфонах, ноутбуках
тощо. Не використовуйте для створення паролів інформацію, яку можна пов’язати з
Вами (дати народження, клички собак/котів, номери телефонів і т.ін.). Не використовуйте той самий пароль для різних видів
онлайн-сервісів.
Для більш надійного збереження Ваших паролів можна використовувати спеціальне програмне забезпечення «Password
manager» для зберігання паролів у спеціальному захищеному зашифрованому сховищі.
БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ
З ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ
Віруси, трояни, хробаки — існує багато
різних онлайн-ризиків, з якими Ви можете
«побачитися» при роботі за комп’ютером
або в мережі Інтернет. Добре подумайте,
перш ніж відкрити прикріплені до електрон
ного листа файли або перейти за посиланням — навіть якщо відправник електронного
листа Вам знайомий.
Ні в якому разі не запускайте на Ваших
пристроях вкладення підозрілих листів, що
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містять виконуваний файл з такими розширеннями як «.exe», «.bat», «.cmd», «.vbs»,
«.docm», «.xlsm».
ОХОРОНЯЙТЕ ВАШУ ЦИФРОВУ ОСОБУ
Щоб не допустити отримання зацікавленими особами додаткової (приватної) інформації про Вас, членів Вашої родини, колег,
необхідно дотримуватися простих правил:
yy не публікувати у соціальних мережах
інформацію, що може поставити під
загрозу Ваше особисте життя, життя
членів Вашої родини та інших осіб;
yy в налаштуваннях конфіденційності соціальної мережі вибрати налаштування, які найбільше захищають додаткові
відомості про Ваш акаунт. Зокрема, не
зазначати геолокацію (місце розташування) та доступність пошуку акаунта в
соціальній мережі за номером мобільного телефону або адресою поштової
скриньки;
yy періодично переглядати список друзів
у соціальній мережі. Якщо серед них є
підозрілі люди (акаунти), необхідно їх
видалити, оскільки статус «друга» зазвичай відкриває доступ до більшого
обсягу приватної інформації про Вас;
yy не використовувати російські соціальні
мережі.
РОБІТЬ ПОКУПКИ З РОЗУМОМ
Потрібно бути обережним при виборі
онлайн-магазину. В першу чергу зверніть увагу на заголовок адресного рядка веб-сайту та
переконайтеся, що «з’єднання безпечне», а
сертифікат безпеки дійсний.
При здійсненні онлайн-оплати потрібно
також бути пильним при виборі платіжної
системи, аби забезпечити надійну транзакцію Ваших грошей та захист Вашої платіжної
інформації.
ОНОВЛЮЙТЕ ПРОГРАМНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Також важливим є постійне оновлення
операційної системи та прикладного програмного забезпечення. Спеціалісти з програмування та виявлення кіберзагроз постійно вдосконалюють та поліпшують свої
програмні продукти, виправляючи помилки,
додаючи нові функції та переваги конфіденційності.
Кожного разу відкриваючи веб-сторінку, Ви використовуєте веб-браузер. Переконайтеся, що Ви користуєтеся останньою його
версією, а краще — налаштуйте автоматичний режим оновлення.
ПОДБАЙТЕ
ПРО ОНЛАЙН-БЕЗПЕКУ ДІТЕЙ
Ви хвилюєтеся, що Ваші діти проводять багато часу в інтернеті? Розповідайте їм про небезпеки, які можуть підстерігати їх в онлайн, та
допоможіть їм уберегтися від загроз за допомогою інструментів безпеки. Майже в кожному антивірусному програмному забезпеченні
вбудована функція «Parental control» — «Батьківський контроль», за допомогою якого можливо контролювати час перебування в мережі
Інтернет, а також фільтрувати вміст веб-сторінок.
Зараз важко знайти сферу, в якій ще не
використовуються інформаційні технології. Вони глибоко проникли в наше життя.
А перспективи їх розвитку сьогодні складно уявити навіть фахівцям. Проте ясно, що
в уже недалекому майбутньому нас чекає
щось грандіозне. У цьому немає жодних
сумнівів.
Сергій ПЕТРЕНКО,
директор
з інформаційних технологій
АТ «Хмельницькобленерго»

Ще одне свідчення дружби та співпраці
Делегація АТ «Хмельницькобленерго»,
очолювана в.о. генерального директора
Олегом Козачуком, на запрошення корейської сторони взяла участь в урочистому
прийомі посла Республіки Корея в Україні
з нагоди національних свят — Дня заснування нації та Дня збройних сил. Загалом
учасниками цього святкового заходу стали близько 500 представників міністерств
та відомств, політичної та економічної еліт

нашої держави, а також дипломати, військові аташе, представники ділових кіл
Республіки Корея.
Урочистий прийом був одночасно й
майданчиком для спілкування на теми
міжнародної співпраці у різних галузях,
зокрема, — енергетики. Ця подія вкотре
засвідчила тісну співпрацю між АТ «Хмельницькобленерго» та діловими колами Республіки Корея.

Перша незалежна Спартакіада:
лідерів визначено
У селі Жилинці Ярмолинецького району
на базі навчально-лікувального комплексу «Яблуневий сад» відбувся другий етап
цьогорічної Спартакіади працівників АТ
«Хмельницькобленерго» під егідою Незалежної профспілки енергетиків України.
Відкриваючи його, в.о. генерального директора АТ «Хмельницькобленерго» Олег
Козачук побажав усім спортивної удачі й
хороших результатів.
На стадіоні та спортивних майданчиках,
а також у басейні понад 250 працівників
Товариства (команди дирекцій, департаменту високовольтних електромереж, усіх
відокремлених підрозділів) продемонстрували свою вправність у футболі, більярді,

стрільбі та плаванні. Наприкінці змагань за
сумарною кількістю здобутих очок було визначено переможців Спартакіади: почесне
перше місце посіла команда Хмельницького міського району електромереж, друге
— команда Старокостянтинівського РЕМ,
а «бронзу» здобув Департамент високовольтних електромереж.
Примітно, що цього разу, окрім кубків та
дипломів, команди-переможці вибороли у
змаганнях ще й солідні грошові винагороди на закупівлю спортивного інвентаря.
Це — свідчення турботи керівництва та
профкому АТ «Хмельницькобленерго» про
розвиток фізкультурно-спортивного руху у
Товаристві.

Серйозні теми — на дитячих полотнах

У приміщенні навчально-курсового комбінату АТ «Хмельницькобленерго»
відбувся огляд робіт учасників конкурсу
дитячого малюнка «Родина енергетика —
2018» з подальшим визначенням серед
них переможців у кожній віковій категорії.
Компетентне журі конкурсу під головуванням директора Департаменту охорони праці АТ «Хмельницькобленерго»
А. Міщука у складі першого заступника начальника Управління Держпраці у
Хмельницькій області О. Логвина, керівника відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних

захворювань
у
Хмельницькій області М. Литвицького, начальника
відділу охорони
праці Хмельницької міської ради
О. Стукана, представників Департаменту охорони
праці,
Департаменту розподільчих мереж, профспілкових лідерів
Товариства персонально визначилися з уподобаннями
щодо
конкурсних робіт
та проголосували за допомогою бюлетенів. Критеріями оцінювання дитячих малюнків були: відповідність темі конкурсу,
актуальність, практичне значення, втілення творчої ідеї та задуму автора, оригінальність та оформлення, індивідуальність та якість виконання, охайність.
Роботи переможців цього творчого
турніру візьмуть участь у відбірковому регіональному турі Всеукраїнського конкурсу
«Охорона праці очима дітей — 2019». А
нагородження їх, як і обіцяли організатори, відбудеться у грудні.
Прес-служба

«Ця подія вкотре
засвідчила тісну
співпрацю між АТ
«Хмельницькобленерго»
та діловими колами
Республіки Корея»

НАШІ
НОВИНИ
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ПРУЖНІ ВІТРИЛА
НЕСТРИМНИХ МРІЙ

«Зменшені копії
катерів, рибальських
суден, корветів,
авіаносців, атомних
підводних човнів...
постають як живі.
І споглядати їх можна
вічність...»

ЗНАЙОМСТВО
ЗБЛИЗЬКА

...Він прочинив перед нами двері —
і ось вона, майстерня справжніх чоловіків-романтиків, з руками «на своєму
місці» і вітрами пригод у полум’яних
серцях!.. Тут панує якийсь особливий
сакральний творчо-конструкторський
хаос, а фрагменти моделей на столах
в оточенні різноманітних інструментів
та пристроїв аж випромінюють енергію майстровитих людських рук...
У прилеглій кімнаті — святая святих
клубу «Корвет», як неофіційно йменується Хмельницький осередок Федерації судномоделізму і судномодельного спорту України, — його музей.
Зменшені копії катерів, рибальських
суден, корветів, авіаносців, атомних
підводних човнів, виготовлені моделістами клубу впродовж п’ятнадцяти років його існування, постають як
живі. І споглядати їх можна вічність,
тим паче у супроводі по-справжньому
залюбленого у цю справу майстра Артура Сорочинського.
Моделізмом він захопився під час навчання в середніх класах Хмельницької
ЗОШ № 14. Починав на місцевій станції
юних техніків, причому, як авіамоделіст.

— Непросто було, — пригадує Артур
початок 2000-них. — Дошкуляв дефіцит
матеріалів, креслень. Клей робили розчиняючи пінопласт в ацетоні...
В 2004 році юнак вступив до Хмельницького політехнічного коледжу і... на
певний час «заморозив» своє моделювання — щоб у 2008-му повернутися до
нього з потроєною силою. За що тепер і
вдячний своєму теперішньому керівнику
Юрієві Володимировичу Гаркавенку. Судномоделізм, який вважається у світі найважчим технічним видом спорту, привабив
його своїм особливим азартом. Тож юнак
швидко набув майстерності, деякі робочі
рухи довів буквально до автоматизму.
...Артур обережно знімає з музейного
стенда своє ваговите дітище — сучасний
англійський рибальський катер «Hellen»,
точніше — його ходову модель масштабом 1:20.
— І скільки ж часу пішло на виготовлення цього красеня? — цікавимося.
— Сім років. В середньому над однією
моделлю працюєш від одного року до шести, в залежності від її розміру, складності,
інших факторів. Це не «безвилазно», звісно,
не лякайтеся, — посміхається майстер. — До
того ж, доводиться одночасно вести кілька
проектів, бо виступаю в двох секціях: NS —

Німецький «Граф Гетцен»
в роботі...

Зі своїм переможним судном
«Hellen»

морські судна і С — настільні моделі-копії.
Інтернет і креслення схожих за класом моделей стають у пригоді. Деякі креслення
розробляю сам. Якусь деталь знайдеш —
і далі працюєш, потім удосконалюєш…
— Артуре, а з чого виготовлені ці моделі? — допитуємося.
— Це пластик, вітрила з парусини. Канати — спеціальна нитка, яка не провисає.
А он ті паперові моделі — стендові...
— А «змусити» модель пливти — це
теж, певне, ціла наука?..
— Так, тут теж є своя специфіка. Ось
майбутній німецький «Граф Гетцен». Погляньте: літій-полімерні акумулятори, регулятори, двигун... Все має бути правильно
під’єднано. А ось те, за допомогою чого
керуватиму потім цим судном, — багатоканальний пульт на 2,4 гіга-герца. І, до речі,
масштаб має значення. Рідко хто з європейців нині використовує масштаб 1:350, більшість віддають перевагу 1:20 і ще крупнішим
моделям. Вони стійкіші на воді та помітніші,
а це важливо для суддівства на змаганнях...
А участей у змаганнях, і всеукраїнських,
і міжнародних, у його досьє уже чимало.
З приємністю пригадує своє «золото», яке
здобув кілька років тому у Славуті. І ще
одне перше місце у Польщі, теж на змаганнях кількарічної давності. І зовсім свіже —
вересневе — «срібло» у тій-таки Польщі...
Виявляється, змагання з судномоделізму — то також ціла наука зі своїми правилами і законами. На кожен конкурс до
кожної моделі обов’язково додається документально-довідковий пакет: креслення,
фото, інструкції тощо, за якими судді теж
оцінюють її автентичність. Власне ж змагання ходових моделей відбувається у два
етапи: стендова оцінка (за 100-бальною
системою); ходові випробування: потрібно
швидко проходити через спеціальні «ворота» в умовному трикутнику на водному
плесі розміром 9х9х9 м.
Що-що, а суддівські «штучки» Артур уже
знає досконало. Адже сам віднедавна —
суддя, голова колегії суддів Федерації судомодельного спорту України! Хоча, мабуть,

ще не остаточно вжився у цю почесну та
відповідальну роль:
— Хвилювання, коли ти стоїш на березі
із секундоміром і оцінюєш виступи, рівноцінне тому, коли стоїш з радіопультом: серце так само виривається з грудей...
...Уже майже прощаючись після такої
насиченої вечірньої екскурсії світом судномоделізму, уявляємо, як завтра вранці невиправний романтик Артур Сорочинський
знову буде простим електромонтером
служби електродіагностики та пожежної
автоматики Департаменту розподільчих
мереж АТ «Хмельницькобленерго».
Та чи таким уже й простим, коли з такою любов’ю ставиться до будь-якого діла,
за яке береться?..

Артур
СОРОЧИНСЬКИЙ:
«Хвилювання, коли
ти стоїш на березі
із секундоміром і
оцінюєш виступи,
рівноцінне тому,
коли стоїш з
радіопультом:
серце так само
виривається з
грудей...»

Друге місце на змаганнях
у Польщі!

— Ви, Артуре, часто майструєте тут, у
клубі?
— Майже щодня...
— А яка у Вас наразі найзаповітніша
творча мрія?
— Колись мій прадід був машиністом
паровоза на проскурівській станції «Гречани». Мрію віднайти креслення і зібрати
модель паровоза, на якому він працював...
Ростислав БАЛЕМА
Фото Андрія СОЛОНИЦЬКОГО

ЗНАЙОМСТВО
ЗБЛИЗЬКА
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45 років
Бартошук Віктор Юрійович
Красилівський РЕМ
Водій автотранспортних засобів
Кирилюк Iрина Григорiвна
Дирекція з інформаційних технологій
Інженер з комп’ютерних систем
Куций Iгор Миколайович
Новоушицький РЕМ
Диспетчер
Доценко Оксана Михайлівна
Хмельницький МРЕМ
Контролер енергонагляду
Сушма Валерій Васильович
Кам’янець-Подільський РЕМ
Тракторист
Вуженко Валентина Вікторівна
Дирекція з інформаційних технологій
Черговий інформаційно-довідкової
служби

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!

Каньовський Iгор Григорович
Хмельницький МРЕМ
Водій автотранспортних засобів
Братенко Микола Сергійович
Старосинявський РЕМ
Юрисконсульт

50 років
Кришталюк Микола Федорович
Департамент
високовольтних електромереж
Електромонтер з ремонту апаратури,
релейного захисту і автоматики
Плінська Зоя Михайлiвна
Кам’янець-Подільський РЕМ
Прибиральник виробничих приміщень
Малецька Ела Миколаївна
Департамент цивільного захисту,
пожежної безпеки та екології
Інженер
Бодягiна Свiтлана Леонтiївна
Хмельницький МРЕМ
Провідний інженер
Будзiнський Iгор Iгорович
Департамент
високовольтних електромереж
Черговий електромонтер
з обслуговування підстанції
Передрійчук Олег Вікторович
Шепетівський РЕМ
Електромонтер
оперативно-виїзної бригади

ВІТАЄМО
ЮВІЛЯРІВ
ЖОВТНЯЛИСТОПАДА!
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Луцюк Віктор Іванович
Красилівський РЕМ
Контролер енергонагляду

Остапчук Василь Олексійович
Славутський РЕМ
Диспетчер району мереж

Дмитрук Микола Вікторович
Білогірський РЕМ
Водій автотранспортних засобів

Стародуб Микола Леонідович
Дирекція з питань забезпечення бізнесу
Електрогазозварник

Навроцький Віктор Петрович
Старосинявський ЦЦР
Електрогазозварник

Леськов Віктор Васильович
Кам’янець-Подільський РЕМ
Електромонтер
оперативно-виїзної бригади

Буров Олег Владленович
Департамент цивільного захисту,
пожежної безпеки та екології
Інженер

55 років
Заболотна Наталiя Iванiвна
Департамент
високовольтних електромереж
Штукатур
Бондар Юрiй Станiславович
Дирекція з питань забезпечення бізнесу
Водій автотранспортних засобів
Прокопчук Юрiй Степанович
Красилівський РЕМ
Електромонтер з експлуатації
розподільних мереж
Генералюк Віктор Іванович
Старокостянтинівський РЕМ
Водій автотранспортних засобів
Нікончук Людмила Олександрівна
Полонський РЕМ
Головний бухгалтер
Кавунець Василь Петрович
Дирекція з питань забезпечення бізнесу
Водій автотранспортних засобів
Бушуєва Олена Вікторівна
Кам’янець-Подільський РЕМ
Інженер
Гаврилович Валерiй Семенович
Хмельницький МРЕМ
Начальник лабораторії
Хворостовський Вiктор Георгiйович
Кам’янець-Подільський РЕМ
Головний інженер
Драпалюк Олександр Прокопович
Департамент
високовольтних електромереж
Провідний інженер
Осадчий Юрій Миколайович
Дирекція з управління персоналом
та юридичних питань
Заступник директора з управління
персоналом та юридичних питань

Кебець Олег Iванович
Дирекція комерційна
Електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування

Дацюк Сергій Васильович
Департамент
високовольтних електромереж
Черговий електромонтер
з обслуговування підстанції

Копач Руслана Павлiвна
Дирекція з управління персоналом
та юридичних питань
Кухонний робітник

Матюк Анатолій Борисович
Дирекція з управління персоналом
та юридичних питань
Стрілець

Мельничук Микола Іванович
Старосинявський ЦЦР
Майстер виробничої дільниці

Наскальний Олександр Миколайович
Дирекція з питань забезпечення бізнесу
Інженер

Унікальна в усій Європі

Макарчук Наталія Григорівна
Старокостянтинівський РЕМ
Прибиральник виробничих приміщень
Сілідуєва Надія Анатоліївна
Дирекція з питань забезпечення бізнесу
Інженер

60 років
Ягодін Сергiй Iванович

Департамент
високовольтних електромереж
Черговий електромонтер з
обслуговування підстанції

Мазур Іван Пилипович
Дунаєвецький РЕМ
Водій автотранспортних засобів
Іванов Iван Iванович

Департамент
високовольтних електромереж
Електромонтер з випробувань
та вимірювань

Мелiчар Володимир Iванович
Білогірський РЕМ
Машиніст бурильно-кранової
самохідної машини
Костiв Микола Андрiйович
Дирекція з питань забезпечення бізнесу
Машиніст крана автомобільного
Скопецька Світлана Миколаївна
Хмельницький МРЕМ
Контролер енергонагляду
Чернюк Лідія Прокопівна
Департамент
високовольтних електромереж
Діловод
Гуменюк Вiктор Петрович
Ярмолинецький РЕМ
Водій автотранспортних засобів
Мураховський Олександр Петрович
Дирекція з управління персоналом
та юридичних питань
Стрілець
Замурняк Юрiй Анатолiйович
Шепетівський РЕМ
Водій автотранспортних засобів
Дідик Дмитро Анатолійович
Віньковецький РЕМ
Електромонтер
оперативно-виїзної бригади
Попович Микола Павлович
Волочиський РЕМ
Водій автотранспортних засобів
Чорноморець Iван Петрович
Дирекція з питань забезпечення бізнесу
Водій автотранспортних засобів

Оборонна церква в селі Сутківці Ярмолинецького району, що на Хмельниччині,
— унікальна, й аналогів не лише в Україні,
але й в усій Європі не має. Тож не дивно,
що її світлина ще з початку 1980-х прикрашає шкільні підручники та посібники з історії.
Уславилася вона передовсім своїм зовнішнім виглядом. Решта оборонних храмів України — це передовсім сакральні
споруди, їх фортифікаційне призначення
може визначити хіба що фахівець. У Сутковецькій Покровській церкві фортифікаційну споруду впізнає кожен. Її ознаки тут домінують, і лише хрести на банях вказують,
що то Дім Божий.
Перша писемна згадка про Сутківці
датована 1407 роком, коли великий литовський князь Вітовт подарував за вірну
службу вихідцю з Угорщини Хотьку Кроату
містечко Ярмолинці із прилеглими селами. У переліку останніх і згадано Сутківці.
Згодом, при розподілі Хотькової спадщини між його онуками Сутківці відійшли до
Федора, який став протопластом роду Сутковецьких. Облаштовувати свої маєтності
Федір Сутковецький почав з замку та, як
годилося, з церкви.
У деяких краєзнавчих публікаціях згадується версія й про те, що Сутковецька церква від початку теж була замковою вежею,
яку лише згодом — у 1476 році перебудували на храм.
Окрім своєрідної зовнішності, Покровська церква вирізняється ще й своїм, надзвичайно рідкісним для України, плануванням: вона належить до споруд тетраконхового типу.
Особливістю «тетраконхових» храмів
є наявність центрального (зазвичай квадратного) об’єму, до якого з чотирьох боків
прибудовані склеплені циліндричні апсиди
– «конхи» (звідси й назва: по-грецьки «тетра» — чотири). Особливого поширення
цей стиль набув у Візантії, часто зустрічається у грузинській та вірменській сакральній архітектурі.
Якщо ж говорити про укріплення, то в
Європі відоме лише одне, схоже у плані на
храм у Сутківцях. Це вежа-донжон у французькому Етампі, де вона є предметом гордощів і неформальним символом міста.
З Інтернет-джерел

«Якщо ж говорити
про укріплення,
то в Європі відоме
лише одне, схоже у плані
на храм у Сутківцях.
Це вежа-донжон
у французькому
Етампі»

ХМЕЛЬНИЧЧИНА
INCOGNITA
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ВІРШЕНЯТА ДЛЯ НАЙМЕНШИХ
ДЛЯ
МАЛЕЧІ

Спи, маленький козачок,
Повертайся на бочок.
А не хочеш, синку,
То лягай на спинку.
***
Біля нас стрибають всі
Дідусі та бабусі:
«Йдіть мерщій на ручки,
Любі наші внучки!»
***
Є маленькі коні,
Звуться вони «поні».
Та не хоче хлопченя
Осідлать того поня´:

«Я й без поні обійдуся —
Осідлаю я дідуся!»
***
Раз маленька мишка
Почитала книжку.
І тепер у книжці — дірка.
Мабуть, то — мишача нірка.
***
Якось гномичок один
Завітав у магазин.
Походив там, роздивився
Й непомітно… оселився.
Раді всі — й дорослі, й діти:
З нами буде гномик жити!

Ростислав БАЛЕМА

САЛАТ «ПОДАРУНОК НА НОВИЙ РІК»

РЕЦЕПТИ

Інгредієнти:
yy куряча грудка — 1 шт.,
yy печериці — 300 г,
yy морква — 1 шт. + для прикраси,
yy цибуля — 1 шт.,
yy яблуко — 1 шт.,
yy волоські горіхи за смаком,
yy яйця — 4 шт.,
yy сир — 100 г,
yy майонез для змащування,
yy сіль і чорний мелений перець за смаком,
yy зелень, помідори черрі для оздоблення.

КОРИСНІ
ПОРАДИ

Як приготувати Салат «Подарунок
на Новий рік»:
Курячу грудку відваріть і поріжте кубиками. Печериці почистіть, поріжте і підсмажте разом з подрібненою цибулею на олії
до готовності. Моркву відваріть і потріть на
крупній тертці. Яблуко очистіть і потріть на
крупній тертці. Волоські горіхи подрібніть.
Жовтки і білки окремо потріть на тертці.
Викладайте салат шарами, змащуючи
майонезом: 1-ий шар — куряча грудка,
2-ий — шампіньйони з цибулею, посоліть і
поперчіть, 3-ий — морква, 4-ий — яблуко,
5-ий — волоські горіхи, 6-ий — жовтки і
сир, 7-ий — білки.
З сирої моркви виріжте тонкі стрічки і
прикрасьте ними салат у вигляді банта. Також прикрасьте салат зеленню і половинками помідорів черрі.

ЯК ЗБЕРЕГТИ ЗІР,
ПРАЦЮЮЧИ ЗА КОМП’ЮТЕРОМ?
Щоб надовго зберегти свій зір, не
обов’язково харчуватися лише чорницею
і морквою. Збагатіть свій раціон стравами,
які містять каротин, аскорбінову кислоту і
вітамін В2. Ці загадкові речовини містяться
в цілком доступних абрикосах, петрушці,
вершковому маслі, шипшині, чорній смородині і продуктах, багатих на білки. Печінка,
брюссельська капуста, горіхи, цитрусові —
основні захисники нашого зору. А пакетик
смаженого мигдалю в сумці — запорука
відмінного перекусу протягом дня. Це і ситно, і корисно для Ваших очей.
Постарайтеся дотримуватися основного
правила: при роботі за комп’ютером просто
необхідно робити перерви в 10-15 хвилин
щогодини. Відпочиньте, приготуйте собі чаю
або кави, зробіть необхідні дзвінки, приберіть на робочому столі — дайте відпочинок
своїм очам, не зашкодивши при цьому роботі.
Якщо ж робити перерви щогодини не
виходить, є невелика хитрість. Повісьте над
своїм робочим столом що-небудь зелене,
приємного для вас відтінку. Це може бути
картинка, листівка, шматочок тканини або
просто кольоровий папірець для записок. У
центрі папірці поставте чорну крапку і фокусуйте на ній зір кожного разу, коли відчуваєте, що втомилися. Зелений колір розсла-

блюючи діє не тільки на психіку, але й на очі.
Не забувайте також… просто моргати.
Лікарі-офтальмологи з усього світу одноголосно заявляють, що основною причиною
псування зору є пересушені рогівки ока.
А це стається, якщо людина моргає рідше,
ніж зазвичай. Синдром «сухих очей» — це
неприємне відчуття печіння і сухості в очах,
яке виникає при напруженій і довгій роботі за комп’ютером без перерв, занадто сухому повітрі в приміщенні або банальному
недосипанні. Впоратися з цим неприємним
станом допоможуть спеціальні краплі і, зрозуміло, повноцінний відпочинок.
Розвантажити зір і дати відпочити очам
допоможе і проста вправа. Потріть долоні,
щоб вони стали гарячими, і покладіть їх собі
на очі на 5-10 хвилин. Перед вами будуть
миготіти залишкові світлові образи того, на
що Ви дивилися перед цим — кольорові
відблиски і переливи. Уявіть собі щось чорне, як відро з чорною масляною фарбою.
Підключіть уяву і «намалюйте собі», як заливаєте ці світлові плями чорною фарбою,
завішуєте чорною завісою і т.п. Цей метод
лікарі-окулісти рекомендують, якщо вам
довго доводиться працювати з яскравими
об’єктами: ця вправа розслаблює м’язи ока
і заспокоює зорові аналізатори.
І нехай Ваші очі будуть здоровими!
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