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«Мовчи, доки тобі не буде потреби сказати 
щось таке, що корисніше твого мовчання».

                                                                          Архімед.

• Підприємства регіонів • Компетентно

• З нашої пошти 

Минулої п’ятниці на базі ДП «Сла-
вутське лісове господарство»  пройшли 
обласні змагання вальників лісу... 

На першому енергоблоці Хмельницької АЕС 
тривають ремонтні роботи...

• «103» інформує

• Висока напруга • У світі захоплень

З 25 по 31 липня 2016р. Славутською підстанцією екс-
треної медичної допомоги та медицини катастроф було 
зареєстровано 379 викликів, у т.ч. на села – 101. З них: 
до хворих з серцево-судинними захворюваннями – 57, до 
травмованих - 9, до онкохворих - 7, до людей з хронічними 
захворюваннями – 39, до дітей віком до 1 року - 5, з ал-
когольним отруєнням - 10,  на пологи та патологічну вагіт-
ність – 7, хибних викликів - 7.

Приймальним відділенням Славутської ЦРЛ госпіталізо-
вано 168 осіб, із них: 2 дітей віком до року, пневмонією – 3, 
гострим порушенням мозкового кровообігу – 4, травмами 
– 8, ГРВІ-1, отруєнням -1.

За минулий тиждень у пологовому відділенні народилось 
2 дівчаток та 6 хлопчиків.

Санітарно-просвітницька служба Славутської ЦРЛ.

Звичайне хамство
У вівторок, 28 липня, дорогою до лікарні, куди йшла 

провідати свою важко хвору сусідку, у торговельній ятці, 
неподалік від кафе «Челентано», вирішила купити два пер-
сики. Продавець зважила і назвала вартість цих фруктів - 8 
грн. 30 коп. Я подала 10 гривень 25 копійок і чотири монети 
по 1 копійці.

Та раптом крик: «Я таких грошей не візьму! Ці копійки 
давно не ходять!». Я попросила повернути мої гроші, а па-
кунок з персиками кинула в ящик. Розвернулася й пішла. А 
навздогін мені лунали образливі слова. На них я не стала 
відповідати, але незаслужена кривда, грубість глибоко ра-
нили мене. Дорогою змушена була прийняти сердечні ліки. 
Мені було дуже боляче, пригнічений настрій переслідував 
цілий тиждень.

Але ж за що? Хіба я «залізла» до кишені продавця? Я ж 
дістала гроші зі свого гаманця. Тим паче, що в  жодному 
відділенні Ощадбанку нашого міста я не зустрічала ого-
лошень про те, що монети в одну копійку зняті з обігу. Та й 
продавець могла сказати про це іншим тоном.

На превеликий жаль, ні імені, ні прізвища продавця я не 
знаю. На торговій ятці паспорта торгівельної точки не було. 
Та й на інших ятках нашого ринку я їх не помічала. Хоча па-
спорти повинні бути обов’язково.

Є люди, для яких нетактовність, лайливий тон розмо-
ви - звична норма спілкування. Вони можуть образити 
мимохідь, навіть не помічаючи, що зробили іншій людині 
боляче. Є й такі, хто грубими словами хоче довести свою 
зверхність, ще й хизуються цим перед іншими (що й було, 
на мою думку, у даному випадку).

Хамство властиве людям, у яких відсутні внутрішні галь-
ма. Свої надмірні емоції та внутрішні поривання вони стри-
мують від страху перед іншими, сильнішими. Як правило, 
хами - це люди з недостатньо розвинутим почуттям власної 
гідності, до того ще й боягузи.

Погодьтеся, грубість і хамство не сумісні із суспільними 
нормами моралі. Як же хочеться, щоб сьогодні всі ми були 
ввічливими, тактовними, не принижували один одного, не 
травмували морально інших. Адже й без того надто важко 
живеться!

А тим, хто звик виливати свої емоції, злобу на оточуючих, 
хочеться порадити: навчітися стримувати себе. Тим, хто не 
здатен на це - не місце в сфері обслуговування!

Н. ІВАНОВА,  
вчителька-пенсіонерка, м. Славута. 

7 липня 2016 року Верховна Рада України прийняла 
Закон України «Про внесення змін до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення щодо посилення 
відповідальності за керування транспортними засобами у 
стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або 
під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 
швидкість реакції» (далі - Закон).

Починаючи з 27 липня 2016 року, відповідно до ст.130 
КУпАП керування транспортними засобами особами в 
стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або 
під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 
швидкість реакції, а також передача керування транспор-
тним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння 
чи під впливом таких лікарських препаратів, а також 
відмова особи, яка керує транспортним засобом, від про-
ходження відповідно до встановленого порядку огляду на 
стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або 
щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу 
та швидкість реакції, - тягнуть за собою накладення штра-
фу на водіїв у розмірі 10200 гривень або позбавлення пра-
ва керування транспортними засобами терміном один рік.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з цих пору-
шень тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі 
20400 гривень із позбавленням права керування транспор-
тними засобами строком на три роки і на інших осіб - на-
кладення штрафу у розмірі 20400 гривень з оплатним ви-
лученням транспортного засобу чи без такого.

Якщо такі дії вчинені особою, яка двічі протягом року 
піддавалася адміністративному стягненню за вказа-
не адміністративне правопорушення, передбачена 
відповідальність у вигляді штрафу на водіїв у розмірі 40800 
гривень із позбавленням права керування транспортни-
ми засобами на десять років і на інших осіб - накладення 
штрафу у розмірі 40800 гривень із оплатним вилученням 
транспортного засобу чи без такого.

Вживання водієм транспортного засобу після ДТП за 
його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських 
препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять 
до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені 
медичним працівником), або після того, як транспортний 
засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до прове-
дення уповноваженою особою медичного огляду з метою 
встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого 
сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що 
знижують його увагу та швидкість реакції, чи до прийнят-
тя рішення про звільнення від проведення такого огляду, 
- тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі 
20400 гривень або адміністративний арешт терміном на 
п’ятнадцять діб, із позбавленням права керування транс-
портними засобами строком на три роки.

Варто зауважити, що раніше штраф передбачався лише 
за вчинення правопорушення вперше і становив 3400 гри-
вень. За наявності кваліфікуючих обставин для водіїв було 
передбачено позбавлення права керування транспортни-
ми засобами з оплатним вилученням транспортного за-
собу і для інших осіб - адміністративний арешт з оплатним 
вилученням транспортного засобу чи без такого.

З.  ДАВИДЧУК,  
начальник управління Головного територіального 

управління юстиції у Хмельницькій області.

Про питну воду
Найбезпечнішою для здоров’я людини за мікробіологіч-

ними та санітарно-хімічними показниками є артезіанська 
вода, яка подається населенню із глибин водоносного го-
ризонту. Тим часом майже у всіх населених пунктах Сла-
вутського району є криниці громадського користування, 
приватні колодязі, де якість води у багатьох випадках не 
відповідає вимогам чинного санітарного законодавства – 
вміст нітратів перевищує граничнодопустимі концентрації 
у декілька разів. Основною причиною забруднення питної 
води з таких джерел водопостачання є те, що вони екс-
плуатуються, будучи в занедбаному стані, розміщені по-
близу гноївок, вбиралень, вигрібних і стічних ям. Через 
відсутність глиняного замка навколо криниці та верхнього 
бетонованого покриття  з ухилом від криниці радіусом два 
метри,  ливневі і талі води без перешкод проникають у ко-
лодязь, забруднюючи питну воду органічними та іншими 
сполуками, роблять її непридатною для споживання.

Обов’язковими вимогами є облаштування  криниці від-
ром громадського користування, необхідністю щорічно-
го проведення її чистки з наступною сезонною  хлорацією 
питної води (весна, осінь), а за необхідності – частіше. 
Хлорацію необхідно проводити 25%  хлорним вапном, з 
розрахунку 100-125 мг/м куб., з експозицією – 6 годин. 
Поліпшується якість води і при  частому її водорозборі.

Застерігаємо жителів Славутчини, що вживання води з 
надмірним вмістом нітратів призводить до виникнення різ-
номанітних захворювань, наприклад, онкологічних, серце-
во-судинних, пригнічення імунітету. Передусім від нітратів 
страждають вагітні жінки і немовлята. Ці шкідливі сполуки 
провокують у вагітних жінок токсикоз, аномалії розвитку 
плода, передчасні пологи та народження мертвої дитини. 
Тому метою профілактики та недопущення негативних на-
слідків, у тому числі гострих кишкових захворювань, на-
селенню необхідно при будівництві й експлуатації джерел 
децентралізованого водопостачання суворо дотримува-
тись вимог чинного санітарного законодавства.

Ваше здоров’я – у ваших руках!
О. КОЗИРА, провідний фахівець Управління 

Держпродспоживслужби в Славутському районі.

Відповідальність посилено

У цьому році такі змагання 
були вже дев’ятнадцятими 
за ліком, пройшли вони під 
керівництвом заступника 
генерального директора 
Хмельницького обласного 
управління лісового та мис-
ливського господарства 
Володимира Колесника. 

На заздалегідь облашто-
ваному лісівниками май-
данчику рубки головного 
користування Партизансь-

На Славутчині змагалися кращі лісоруби області

спостерігати роботу «лісо-
заготівельного комбайну», 
всі були вражені можливо-
стями, надійністю та якістю 
роботи агрегату.

Як переконує директор 
ДП «Славутське лісове го-
сподарство» Віктор Сапож-
нік,  професія вальника лісу 
дуже важлива для лісового 
господарства. Саме від май-
стерності та продуктивності 
цих фахівців залежить за-
гальний результат сторічної 
праці лісівників. Неправиль-
не звалювання може при-
звести до відчутних втрат 
товарної якості деревини. 
Але разом із тим представ-
ники цієї шанованої професії 
найбільше ризикують бути 
травмованими. Тому без-
доганне виконання робіт 
і безумовне додержан-
ня правил техніки безпеки 

та продуктивність праці 
працівників, професійний 
рівень, зростає престиж 
професії та безпека праці на 
лісозаготівлях. Ще однією 
важливою складовою таких 
змагань є те, що вони да-
ють прекрасну можливість 
поспілкуватися, обмінятися 
досвідом, освоїти сучасні 
прийоми в роботі вальника. 
А для переможця змагань 
є чудова можливість взя-
ти участь у Всеукраїнських 
змаганнях серед вальників 
лісу. 

Підсумовуючи результа-
ти обласного суперницт-
ва, Володимир Колес-
ник підкреслив, що з року 
в рік росте професійна 
майстерність учасників зма-
гань. 

- У найвідповідальніші мо- 
менти, особливо при зва-
люванні дерев, конкурсан-
ти продемонстрували вели-
ку точність та вправність, - 
наголосив заступник голови 
Хмельницького обласного 
управління лісового та мис-
ливського господарства. 
- Для підприємств галузі 
професія вальника лісу є 
вкрай важливою, але разом 

вимог до проведення такого 
роду змагань, скрупульоз-
но оцінювало результати 
кожного з учасників, уважно 
слідкувало за тим, аби всі 
конкурсанти були поставлені 
у рівні умови.

 За підсумками змагань 
перше місце виборола ко-
манда Хмельницького лі-
сового та мисливського гос-
подарства, яку представляв 
Михайло Павлишак. Радість 
перемоги розділив юніор 
змагань Артур Савчук (Яр-
молинецький лісгосп). 

Друге командне місце 
посів Ізяславський лісгосп 
(Ростислав Мельник).

є необхідною умовою та 
пріоритетом не лише у ДП 
«Славутське лісове госпо-
дарство», але й усіх лісових 
підприємств Хмельниччини.

За словами заступника го-
лови Хмельницького облас-
ного управління лісового та 
мисливського господарства 
Володимира Колесника, за-
вдяки відповідальності та 
професійній майстерності 
вальників лісу лісові госпо-
дарства області є бюджето-
утворюючими підприємст-
вами для усіх регіонів 
області. А завдяки прове-
денню подібних змагань 
підвищується майстерність 

із тим ця робота залишається 
небезпечною. Мене радує 
те, що приходять нові молоді 
хлопці, які опановують цю 
нелегку чоловічу професію 
та стають майстрами своєї 
справи, гідно продовжують 
працю старожилів галузі… 
Процес лісозаготівлі мож-
на порівняти зі збором 
урожаю, але хочу вкотре 
підкреслити - це надзви-
чайно небезпечна праця. І 

саме завдяки участі у зма-
ганнях люди вчаться, опано-
вують нові професійні при-
йоми, відшліфовують свої 
навички. Їхня професійна 
майстерність досягає 
справжньої філігранності.

* * *
Незважаючи на палюче 

сонце, адже змагання прово-
дилося під відкритим небом 
у лісовому масиві з метою 
створення реальних умов 
праці вальників, в особисто-
му заліку кожен із учасників 
продемонстрував високу 
майстерність. Компетентне 
журі, виходячи з основних 

Третє місце у Кам’янець-
Подільського лісгоспу (Пав-
ло Опольський).

Підсумовуючи результа-
ти змагань, директор ДП 
«Славутське лісове госпо-
дарство» Віктор Сапожнік 
відзначив високий рівень 
майстерності учасників, а 
головним показником пра-
ці - відсутність отримання 
травм під час проведення 
змагань, що свідчить про те, 
що безпека праці вальників 
лісу для підприємства по-
над усе. Він подякував учас-
никам за професіоналізм 
та побажав усім міцного 
здоров’я, усіляких гараздів, 
особистого щастя, благопо-
луччя та мирного неба над 
головою. 

У свою чергу, голова об-
ласного комітету профспілки 
працівників лісового госпо-
дарства Тамара Ковальчук, 
яка входила до складу журі, 
наголосила, що профспілка 
ніколи не залишається осто-
ронь заходів, що проходять 
на підприємствах лісового 
господарства області, а 
фінансує учасників змагань, 
які з’їхалися в Славуту з усіх 
куточків області, сприяє 
їхньому фінансовому заохо-
ченню. 

* * *
Михайло Павлишак, який 

став переможцем цього-
річних змагань, півтора 
десятка років успішно тру-
диться в ДП «Хмельниць-
ке лісове господарство» та 
вже у восьме (!) брав участь 
в обласних змаганнях. 
Щоразу чоловік виборює 
призові місця - друге або 
перше - серед вальників 
лісу з усієї Хмельниччини, 
також він неодноразово 

ставав конкурсантом зма-
гань всеукраїнського рівня. 
Михайло зізнається, що з 
року в рік рівень учасників 
обласних змагань зростає, 
адже кожному з учасників 
змагання такого рівня да-
ють поштовх до підвищення 
особистої майстерності, 
доведенню власних навиків 
до досконалості. Також 
зустрічі і спілкування з ко-
легами дають можливість 
обмінятися передовим дос-
відом працівників галузі. 
На думку Михайла Павли-
шака, участь у змаганнях 
дає поштовх до підвищення 
продуктивності праці, а це, в 
свою чергу, відображається 
на заробітній платі вальника 
лісу. 

Переможці обласних зма-
гань були відзначені грамо-
тами та цінними подарунка-
ми від обкому профспілки 
лісового господарства та 
Товариства лісівників Укра-
їни, яке представляв за-
ступник голови обласного 
осередку Петро Дідик.

Численні гості та вбо-
лівальники оплесками під- 
тримували й підбадьорю-
вали учасників змагань. 
На майданчику панував 
міцний сплав спортивної 
сили та професійної май- 
стерності, витримки і зі- 
браності, відчуття причет-
ності до дружньої лісової 
родини. 

А. ПЕРМЯКОВА, 
«ПУЛЬС».

кого лісництва представ-
ники лісозаготівельної 
галузі демонстрували свою 
вправність у майстерному 
володінні бензопилою. Ко-
жен з учасників у запеклій 
боротьбі доводив, що саме 
він гідний звання найкра-
щого!

Щороку обласні змагання 
серед вальників лісу прово-
дяться на території одно-
го із базових підприємств 
Хмельниччини - у ДП «Сла-
вутське лісове господар-
ство», ДП «Шепетівське 
лісове господарство», ДП 
«Ізяславське лісове госпо-
дарство». Треба зазначи-
ти, що перед цим найбільш 
вправних вальників визна-
чають у кожному лісгоспі 
окремо, і вже потім вони 
змагаються на обласному 
рівні.

Цьогоріч участь в облас-
ному конкурсі взяли оди-
надцять найкращих спе- 
ціалістів галузі, які де-
монстрували свій хист та 
професійну майстерність у 
таких дисциплінах: спилю-
вання дерев, відокремлен-
ня сучків, розкряжовуван-
ня стовбура комбінованим 
різом, точне розкряжову-
вання, уміння досконало і 
швидко проводити заміну 
пильного ланцюга. 

Вже традиційно участь 
у змаганнях брав юніор - 
спеціаліст, якому ще не ви-
повнилося тридцяти років.

Перед початком змагань 
директор Славутського 
лісгоспу Віктор Сапожнік 
привітав учасників та ко-
ротко розповів присутнім 
про підприємство  «Ета-
лон-Агро», представники 
якого наочно продемон-
стрували можливості ро-
боти  валочної машини 
«Харвестер» на лісосіці. 
Продуктивність машини 
становить близько двох-
сот (!) кубічних метрів лісо-
матеріалів за зміну. При 
цьому спецтехніка не лише 
зрізає дерево, але й очищає 
його від гілок, розкряжовує 
на сортименти заданих 
розмірів та укладає їх у 
штабелі для зручного на-

вантаження на автомобіль.  
Для порівняння, бригада 
лісорубів здатна заготови-
ти максимум 30 кубометрів 
сортиментів за зміну. Але 
найголовніше, безумовно, 
це новий рівень безпеки 
працівників при виконанні 
робіт із підвищеною небез-
пекою.

Головні спеціалісти лісо-
вих господарств та учасни-
ки змагань мали  можливість 

Потяг до колекціонування 
захоплює незалежно від 
віку, статі або соціального 
статусу. Для багатьох ен-
тузіастів це захоплення стає 
справою всього життя...

Нещодавно члени Клу-
бу колекціонерів «Славут-
ського міськрайонного від- 
ділення філателістів» від-
значили сорокарічний юві-
лей. Перед початком свят-
кового зібрання присутні 
пригадали імена перших 
колекціонерів, ініціаторів 
створення клубу, вшанува-
ли хвилиною мовчання па-
м’ять тих, хто уже відійшов у 
вічність...

Голова клубу Петро Смір- 
нов розповів про історію 
його створення, підбив 
підсумки зробленого, по-
ділився планами на май-
бутнє.

У 1976 році, коли сла-
вутські колекціонери-енту- 
зіасти об’єдналися в спіл-
ку, її членами стали більше 
ста дорослих та близько 
двохсот школярів з міста 
та району. Підрозділи 
спілки «Корчагінець» були 
створені у Берездові, клуб 
філателістів з’явився у 
Нетішині, а клуби юних 
філателістів були мало не в 
кожній школі.

Сьогодні серед його чле-
нів пенсіонери, військово-

грамзапису. Також члени 
клубу збирають нагороди, 
сірникові етикетки, музичні 
інструменти, фотоапарати, 
мінерали, ґудзики, знаряддя 
праці та побуту наших дале-
ких предків. Колекціонують 
екзотичних метеликів та 
жучків, рослини, цукеркові 
обгортки та пивні етикетки, 
самовари і праски. І це не по-
вний перелік.

За словами керівника енергоремонтного підрозділу 
Володимира Харченка, основні роботи на першому 
енергоблоці Хмельницької АЕС у розпалі. Зокрема, про-
ведено підготовчі роботи та розпочато завантаження 
свіжого ядерного палива, здійснюється заміна колекто-
ра живильної води в парогенераторі №2, відремонтовано 
близько половини арматури в реакторному відділенні, 
здійснюються підготовчі роботи до проведення вихоро-
струмового контролю теплообмінних трубок на парогене-
раторах №1 та № 3.

Також проводиться капі-
тальний ремонт циліндра 
високого тиску турбіни, а 
на роторі низького тиску 
відбувається заміна робочих 
лопаток, які відпрацювали 
свій ресурс. Паралельно ве-
дуться роботи з експлуатаційного контролю металу, ре-
монту насосного, теплообмінного устаткування та арма-
тури. Завершено ремонтні роботи другого каналу систем 
безпеки, найближчим часом буде відремонтовано третій.

Основні ремонтні роботи на енергоблоці виконують 
фахівці зі значним досвідом роботи на атомній станції. 
Також організований цілодобовий супровід робіт групою 
інженерної підтримки, здійснюються регулярні обходи ро-
бочих місць керівниками підрозділу. 

У ремонтній кампанії також задіяні фахівці ВП 
«Атомремонтсервіс», які здійснюють ремонт теплообмін-
ного устаткування турбінного відділення, арматури та 
демонтаж-монтаж теплоізоляції. Ремонт циліндра висо-
кого тиску виконує підрядна організація ІВП «Ременер-
го» (м. Львів). А у проведенні вихоро-струмового контро-
лю теплообмінних трубок парогенератора допомагають 
фахівці з Південно-Української АЕС.

Інформцентр ХАЕС.

Ремонтні роботи у розпалі Ювілей клубу колекціонерів

службовці, підприємці, пе-
дагоги, медики, державні 
службовці, робітники, сту-
денти, школярі, працівники 
Хмельницької АЕС.

Колекціонери - люди 
творчі та непересічні. Та-
кими ж є і їхні зібрання. Се-
ред них є колекції філателії, 
нумізматики, фалеристики, 
боністики, геральдики, ста-
рих фотографій, платівок 

Кращі колекції членів 
славутського клубу колек-
ціонерів демонстрували-
ся на виставках у Славуті, 
Нетішині, Хмельницькому.

З нагоди сорокаріччя 
клубу його найактивніших 
членів відзначили почесни-
ми грамотами, ювілейними 
значками та подарунками.

А. СЕМЕНЧУК, 
«ПУЛЬС».


