
Піклуватися про дітей своїх праців-
ників – давня традиція нашого підпри-
ємства. 

продовження на ст. 7 »

Свято для наших
дітей

Обласна безкоштовна газета

ст. 2

Нові конкурсні завдання, відмінний від 
звичного формат проведення та участь усіх 
без винятку філій – на учасників професій-
них змагань бригад розподільчих мереж 
цього року чекало багато сюрпризів.

Перша несподіванка – змагання відбува-
лися 27-28 травня 2010 року. Саме так – два 
дні замість звичних чотирьох. 

продовження на ст. 2 »

Перше відвідування Музею 
ВАТ «Полтаваобленерго» може 
стати кроком на шляху до вибо-
ру майбутнього фаху. 

продовження на ст. 9 »

Відбулися змагання 
розподільчих мереж

Після ремонту у ньому встановлено 
нові системи освітлення, вентиляції та 
опалення. 

 
продовження на ст. 6 »

Нове обличчя 
спортивного залу

Знайомство 
з історією 
енергетики

Трагедія війни 
– на вічних 
полотнах

Роботи художників, на долю 
яких випали криваві роки війни, 
демонструвалися на виставці у Ху-
дожньому музеї.

продовження на ст. 9 »

№6червень 2010

Пам’ять про подвиги по-
передніх поколінь енер-
гетиків додає наснаги в 
роботі їх нащадкам.

Борис 
ПОПОВ
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максимальної кількості балів. Найкраще 
показали себе представники Козельщин-
ської та Шишацької філій. А ось кременчу-
жани не набрали навіть половини!

Етап №4. Монтаж в’язки проводу на го-
ловці штирового ізолятора усіченої опори 
ПЛ-10 кВ. Тут справи значно кращі. Біль-
шість учасників показали високий резуль-
тат. 15 балів з 15 можливих у представни-
ків Красногорівки та Семенівки. А учасни-
ки з Кременчуцької, Лубенської, Машів-
ської, Новосанжарської та Шишацької фі-

лій навіть «стрибнули вище голови», отри-
мавши по 16 балів. «Не пішло» у представ-
ника Чутівського підрозділу – всього 4 
бали.

Етап №5. Визначення придатності об-
ладнання КТП 10/0,4 кВ за результатами 
проведених випробувань та вимірювань, 
уже викладеними у відповідному протоко-
лі. Цей етап був повністю «на совісті» май-
стрів. До речі, спочатку поява такого за-
вдання  викликала певні нарікання. Мов-
ляв, для здійснення подібних робіт існує 
посада інженера-випробувальника. Але в 
посадових інструкціях майстрів чітко за-
писано: це належить також і до їхньої ком-
петенції. Зазначимо: майстри майже всіх 
бригад впоралися із завданням на достой-
ному рівні. Найкраща оцінка – у представ-
ника Решетилівської філії.

Етап №6. Змагання бензопильників з 
проведення звалювання дерева. Цей етап 
на всіх змаганнях – обов’язковий. Тож і 
бали за нього, здебільшого, цілком нор-
мальні. Найменше отримала Комсомоль-

ська філія – зразу видно, що з цим видом 
робіт наші колеги стикаються рідко.

Етап №7. Звільнення постраждалого від 
дії електроструму на опорі. Іще один не-
змінний етап. І, здавалося б, проблем із 
його проходженням бути не повинно. Але 
«баранок» тут найбільше. 14 бригад не зу-
міли врятувати постраждалого. А саме це 
було основною передумовою для оціню-
вання. Навіть бездоганно виконаний накид 
не міг виправити ситуацію, якщо умовний 
потерпілий не отримував допомогу вчасно. 
Максимальна кількість балів – у представ-
ників Великокохнівської, Оржицької, Хо-
рольської та Чорнухинської філій.

Етап №8. Перевірка знань ПБЕЕ, 
ТЕЕСіМ.П, ППБ та інструкцій у програмі 
«Аспект». Судді особливо відзначили бри-
гаду Кобеляцької філії. 30 балів з 30 мож-
ливих – це більше, ніж просто гідний ре-
зультат. А ось бригади з Гадяча, Машівки 
та Комсомольська, схоже, все ще вважа-
ють теорію справою другорядною. Дарем-
но, колеги: без гарних знань у переможці, 
як показує практика, не вирватися.

«Нам победа, как воздух, 
нужна»
Змагання проходили швидко і без зами-

нок – давалася взнаки чудова організація, 
забезпечена господарями – працівниками 
Лубенської філії. Накреслена прямо на сті-
ні будівлі підстанції «Лубни-районна» табли-
ця давала можливість усім учасникам зма-
гань в режимі «реального часу» відслідко-
вувати результати своїх колег. Напруга не-
впинно зростала. Врешті-решт стало ясно: 
на І місце з результатом 161,4 бали вийшли 
представники Решетилівської філії.

– Секрет успіху цієї команди – не лише у 
професіоналізмі, а й у надзвичайній згур-
тованості, – розповідає начальник служби 
РЕМ Сергій Гудзь. – Троє з її представників 
– працівники Сухорабівської дільниці. Зда-
валося, що вони всі розуміють один од-
ного з півслова, інтуїтивно відчувають, що 
від кожного з них буде потрібно у наступну 
мить. А майстер спокійно і впевнено веде 
свою спрацьовану команду до перемоги.

На ІІ місці з результатом 157 балів – бри-
гада з Лубен, на ІІІ – команда з Оржиці. Ці-
каво, що вже кілька років поспіль пред-
ставники обох цих філій постійно входять 
до трійки переможців. Погодьтеся, така 
стабільність є ознакою справжньої май-
стерності.
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Несподіванка друга: для їх проведення 
використовувався лише один навчально-
тренувальний полігон – Лубенської філії. 
І, нарешті, сюрприз №3: від звичної схе-
ми, за якою під час трьох відбіркових ета-
пів визначали шістьох учасників фіналу, та-
кож вирішили відмовитися. Учасників зма-
гань розділили на дві групи. А переможця 
обирали виключно за сумою балів.

– Такий формат проведення має свої пе-
реваги, – переконаний начальник служби 
РЕМ Сергій Гудзь. – По-перше, той факт, 
що всі бригади змагаються на одному по-
лігоні, ставить їх у рівні умови. По-друге, 
перемогу здобуває, безперечно, найпідго-
товленіша, найзгуртованіша бригада, здат-
на з першої спроби показати максималь-
ний результат.

І дійсно: якщо під час минулих змагань 
достатньо було стати кращим у своїй під-
групі, отримавши при цьому менше балів, 
ніж, наприклад, переможець в іншій підгру-
пі, а потім, врахувавши допущені помилки, 
увірватися у трійку лідерів у фіналі, то цьо-
го разу учасники усвідомили: такий номер 
не проходить. З самого початку викону-
вати усі конкурсні завдання потрібно було 
досконало, з повною віддачею, адже шан-
су виправити допущені «ляпи» уже не буде.

До «новинок сезону» зарахуємо й участь 
у змаганнях представників Комсомоль-
ської філії – уперше за шість 
років їх проведення. Справа 
у тому, що цей районний під-
розділ здебільшого обслуго-
вує кабельні лінії – повітряних 
у місті Комсомольську майже 
немає, та й у навколишніх се-
лах їх кількість незначна, при-
наймні, у порівнянні з тими 
обсягами, з якими доводить-
ся мати справу решті філій. 
Тож у минулі роки, коди учас-
никам змагань доводилося 
виконувати такі виробничі за-
вдання, з якими наші комсо-
мольські колеги вкрай рідко 
стикаються у реальній робо-
ті, останніх до заходу не залу-
чали. Але цього року перелік 
конкурсних завдань помітно 
оновили, тож вирішили, що 
комсомольській команді упо-
ратися з ними також під силу.

І, врешті-решт, найбільший сюрприз цих 
змагань – склад суддівських бригад. У кож-
ній – по одному представникові з головно-
го офісу та по двоє заступників начальни-
ків філій з передачі електроенергії. Ох і за-
дачку поставили перед ними організатори 
заходу! Довелося суддям і свої знання оно-
вити, адже одна справа знати, як правиль-
но виконувати те чи інше завдання, а зо-
всім друга – зуміти це пояснити учасникам. 

– Та й взагалі, судити своїх же колег – 
важка справа, – зауважує заступник на-
чальника Зіньківської філії з передачі елек-
троенергії Валерій Масюк. – Адже судді 
потрібно бути уважним, обізнаним з усіма 
нюансами, та при цьому ще й об’єктивним. 
Тож, якщо раніше ми дозволяли собі ви-
словлювати незгоду з діями суддів, іноді 
навіть вважали, що на їхньому місці впора-
лися б краще, то після такого досвіду біль-
шість з нас свою думку змінила кардиналь-
но.

Етапи великого шляху
Свої вміння бригади-учасниці демон-

стрували під час 8 конкурсних етапів. Ор-
ганізатори добрали завдання так, щоб охо-
пити якомога ширше коло професійних пи-
тань.

Етап №1. Перевірка наявності, стану, 
зберігання, комплектності засобів захисту, 

інструменту, інвентарю, пристосувань, ап-
течки бригади. Перевірка технічного ста-
ну бригадного автомобіля. Найкращі оцін-
ки отримали Кобеляцька, Полтавська ра-
йонна та Оржицька філії. А ось до бригад 
з Зінькова та Гадяча, судячи з балів, у суд-
дів були серйозні претензії. Останні, напри-
клад, взагалі примудрилися приїхати на 
змагання без бригадної аптечки. Все-таки 
не радимо нашим колегам забувати, що від 
того, у якому стані в їхніх бригадах утри-
муються засоби захисту, інструменти та 
від інших важливих «дрібничок» залежить 
життя і здоров’я кожного з них.

Етап №2. Перевірка відста-
ні від проводів ПЛ-0,4 кВ або 
ПЛ-10 кВ (залежно від жереб-
кування) до поверхні землі без 
зняття напруги. У більшості 
учасників складностей з вико-
нанням цього завдання не ви-
никло. Виняток – бригада Ве-
ликокохнівської філії: при ви-
значенні відстані вони допус-
тили похибку у майже півтора 
метра, а також команда з Хо-
ролу: її представники заплута-
лися і виміряли «стрілу прови-
сання».

Етап №3. Монтаж бокової 
в’язки проводу на шийці шти-
рового ізолятора усіченої опо-
ри ПЛ-0,4 кВ. Це – та робота, 
з якою електромонтерам до-
водиться стикатися мало не 
щодня. Саме тому дивно, що 
жодна з команд не отримала 

Зуміти, зробити і перемогти! 
Професійні змагання бригад розподільчих мереж цього року пройшли у цілком 
новому форматі.

Цього року було змінено та-
кож формат нагороджен-
ня переможців. Дипломи та 
грошові премії директор з 
кадрової політики, оплати 
праці та соц. питань Борис 
Попов, технічний директор 
Володимир Ярцев, голова 
профкому Володимир Абра-
мов, заступник технічного 
директора Сергій Єльчуков 
та начальник служби РЕМ 
Сергій Гудзь вручали «на міс-
цях»: у Решетилівській, Лу-
бенській та Оржицькій філі-
ях. Тож своїм переможцям 
щиро аплодували їхні ж ко-
леги з рідних підрозділів.
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запрошених на свято ветеранів війни. – 9 
травня ми відзначаємо 65-ту річницю ве-
ликої Перемоги, у якій є і часточка вашого 
внеску. Ваш подвиг безсмертний і житиме 
у віках. І для того, щоб пам’ять про вашу 
звитягу передавалася з покоління в поко-
ління, ми, нащадки славних творців Пере-
моги, щороку влаштовуємо подібні заходи. 
Наші артисти дарують вам свої виступи, і 
щоб підтримати у такий непростий час, 
компанія знаходить можливості для додат-
кових виплат та подарунків.

Після вітальних слів та побажань від ке-
рівників підприємства на імпровізованій 
сцені з’являлися учасники художньої са-
модіяльності з головного офісу та Кре-
менчуцької філії, що дарували свої пісенні 
та музичні виступи усім присутнім. Самі ж 
ветерани в черговий раз отримали чудову 
нагоду для спілкування та спогадів. До того 
ж святковий стіл, підготовлений старання-
ми місцевих кухарів з їдальні Кременчуць-
кої ТЕЦ, і саме оформлення залу створю-
вали у них відповідний піднесений настрій. 

А вже наступного дня подібні урочистос-
ті проходили у Полтаві. Урочиста частина 
та святковий концерт відбулися в актовій 
залі головного офісу ВАТ «Полтаваобле-
нерго». Тож разом із запрошеними вете-
ранами війни та учасниками бойових дій у 
залі було чимало нинішніх працівників ком-
панії. Директор з кадрової політики, опла-
ти праці та соціальних питань Борис По-
пов передав ветеранам вітання від голо-
ви правління Євгена Засіменка та побажав 
міцного здоров’я, довгих років життя. А та-

кож нагадав, що турбота про старше по-
коління енергетиків завжди залишалася на 
чільному місці серед решти соціальних за-
ходів та перебувала під постійним контро-
лем керівництва компанії.

Згодом настав час для пісенних вітань. 
На початку Олександр Сулима подару-
вав присутнім ветеранам пісню з симво-
лічною назвою «За победу». Далі ведучі 
концерту – Тетяна Зезекало та Ігор Пліш-
ко, декламуючи уривки з віршів про війну, 
по черзі оголошували наступних учасни-
ків концерту: тріо у складі Миколи Поно-
маренка, Валентина Палішка та Олексан-
дра Сулими, сольні виступи Лоліти Локкер, 
Юлії Клітної, Олени Разбакової, Валентини 
Вовк, Інни Петренко, Ірини Ємельяненко, 
Віктора Перетятька, Василя Кузнєцова. У 
залі звучали як пісні, добре відомі старшо-
му поколінню присутніх («Старый клён», 
«Рябина-рябинушка», «Стоят девчонки»), 
так і більш сучасні композиції – «Офицеры», 
«Мужичок с гармошкой» і т. д. – або ж і зо-
всім невідомі широкому загалу, проте не 
менш ліричні («Тянет к людям», «Сивини», 
«Дружба», «Тучи в голубом», «Старый друг» 
та багато інших). Попурі на тему мелодій 
фронтових буремних років та нестарію-
чу «Ріо-Ріту» виконав віртуоз гри на акор-
деоні Валентин Палішко, а Віктор Черняв-
ський декламував зі сцени монолог солда-
та перед боєм. А вже наприкінці концер-
ту у виконанні Миколи П’явки прозвучала 
загальновідома та символічна пісня «День 
Победы», якій підспівував майже весь зал.

Після завершення концерту ветера-
ни за багаторічною традицією вшанували 
пам’ять енергетиків, що не повернулися з 
полів війни, та поклали живі квіти до під-
ніжжя пам’ятника на території підприєм-
ства, зробили фотознімок на згадку про 
цьогорічне свято Перемоги.

СВЯТО

Що для безсмертя народилось,
Від зброї смертних не умре!
Ми всі збратались і зсестрились,
Новим овіявши старе,
Ми всім народом ополчились,
Дніпро і Волга розгнівились —
І морем бурним покотились
До збаламученої Шпреє!

Максим Рильський, 1945 рік 

Пам’ять серця не підвладна плину часу. 
І подвиг захисників Вітчизни живе у на-
шій пам’яті і 65 років потому, як відлунали 
останні залпи далекої війни. Війни, яка двічі 
прокотилася вогняним валом територією 
нашої України, полишаючи за собою руїни, 
згарища, вдів, сиріт, інвалідів. Саме тому 
свято Перемоги – особливий день для 
кожного з нас, і тому саме цього дня ми за 
всенародною традицією вшановуємо на-
ших визволителів, героїв, які не шкодува-
ли ні сил, ні здоров’я, 
ні самого життя для 
порятунку народу 
від іноземних за-
гарбників.

Свій внесок у 
загальну всена-

родну справу перемоги над ворогом зро-
били і колишні енергетики. А згодом – у 
перші повоєнні роки – вони самовіддано 
і наполегливо відбудовували поруйнова-
не окупантами енергообладнання, забез-
печували загальну електрифікацію міст та 
сіл області, створювали надійний енерге-
тичний фундамент для розвитку промис-
ловості Полтавщини. З кожним роком їх 
стає все менше. Проте щоразу, напере-
додні Дня Перемоги, кожного з учасників 
Великої вітчизняної війни представники ни-
нішнього покоління енергетиків запрошу-
ють на традиційні урочисті збори та свят-
ковий обід, дарують квіти, подарунки та 
гарний настрій. За останні роки стало та-
кож гарною традицією дарувати ветера-
нам святковий концерт, усі номери якого 
готують колеги-енергетики, активні учас-
ники художньої самодіяльності ВАТ «Пол-
таваобленерго».

Цей рік не став виключенням. Опівдні 
6 травня до майданчику перед приміщен-
ням адміністративного корпусу Кремен-
чуцької ТЕЦ почали прибувати легкові ав-
томобілі, мікроавтобуси та автобуси, якими 
з’їжджалися до ТЕЦ колишні її працівники. 
Ще до початку урочистостей вони мали чу-
дову нагоду поспілкуватися один з одним 
та з тими працівниками станції, що несуть 
щоденну трудову вахту на станції у наш 
час. Після традиційного загального фото-

знімку на згадку на сходах адміні-

стративного корпусу Кременчуцької ТЕЦ 
усіх учасників зустрічі запросили до примі-
щення їдальні на святковий обід.

З вітальним словом до героїв бурем-
них років війни звернулися директор з ка-
дрової політики, оплати праці та соціаль-
них питань Борис Попов, заступник гене-
рального директора з генерації – директор 
Кременчуцької ТЕЦ Сергій Солдатов, пер-
ший заступник Кременчуцької філії Ігор Пе-
трусь.

– Минуло вже 65 років відтоді, як про-
гриміли останні постріли найжахливішої, 
найкровопролитнішої в нашій історії війни. 
Війни, у якій ідеологи гітлерівського фа-
шизму прагнули заволодіти мало не поло-
виною планети. Війни, яка принесла чис-
ленні страждання мільйонам сімей на те-
риторії багатьох країн, – зазначив у своє-

му виступі Борис Попов, звертаючись до 

Свято для творців 
Великої Перемоги
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томобілі, мікроавтобуси та автобуси, якими 
з’їжджалися до ТЕЦ колишні її працівники. 
Ще до початку урочистостей вони мали чу
дову нагоду поспілкуватися один з одним 
та з тими працівниками станції, що несуть 
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Напередодні  Дня Перемоги ветерани-енергетики отримали привітання від 
колег та керівництва «Полтаваобленерго».

ШАНОВНОМУ КЕРІВНИКУ ЛУБЕНСЬКОЇ ФІЛІЇ 

ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»!
В ознаменування 65-ї річниці Великої Перемоги радянського народу у Великій Ві-

тчизняній війні 1941-1945 років дозвольте мені, шановні керівники ВАТ «Полтавао-
бленерго»: начальник Лубенської філії І. І. Слинько та голова правління Є.Ю. Засі-
менко, від імені ветеранів, колишніх 17-18-річних солдатів у сірих шинелях Черво-
ної армії, подякувати вам за турботу та піклування про нас, ветеранів війни, учасни-
ків бойових дій, колишніх працівників Лубенського підприємства електричних мереж 
ВЕО «Харківенерго».

Які тільки випробування не витримали з честю солдати у 1945 році, щоб нинішнє 
покоління поважало ветеранів війни і працівників тилу того періоду не тільки в День 
Перемоги, а й повсякчас, як піклуєтесь і турбуєтесь ви, Іване Івановичу та Євгене 
Юрійовичу. Нам надзвичайно приємно, що напередодні свята кожного з нас відві-
дали нинішні працівники енергокомпанії, привітали з річницею Перемоги та вручили 
такі дорогі для нас подарунки.

Іван Якович Гришко,
ветеран, інвалід війни І групи, м. Лубни

ШАНОВНИЙ ЄВГЕНЕ ЮРІЙОВИЧУ!
Виконавчий комітет Ленінської районної у м. Полтава ради висловлює вам щиру 

подяку за підготовку та активну участь у районних заходах, присвячених 65 річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Ми дякуємо за співпрацю, розраховуємо і на-
далі на Вашу підтримку і розуміння. 

Е. Рева,
голова Ленінської районної ради



6 7
СПОРТ ДІТИ

Чемпіонат з міні-футболу «Енергія-2010» 
серед енергетичних компаній України від-
бувся вже вчетверте. В Алушту запроси-
ли команди, до складу яких входили пред-
ставники керівного складу енергопідпри-
ємств. Організатором заходу стало ВАТ 
«Львівобленерго» – переможець минуло-
річного турніру. Участь у ньому взяли ко-
манди «AES-Київобленерго», АЕК «Киї-
венерго», ВАТ «Прикарпаттяобленерго», 
«Чернігівобленерго», «Кіровоградобленер-
го», «Львівобленерго», «Одесаобленерго» 
та «Полтаваобленерго».

Спортивну честь нашої енергокомпа-
нії відстоювали найвміліші футболісти: в.о. 
директора з капітального будівництва, 
транспорту та загальних питань Володи-
мир Супрун, заступник начальника відділу 
з приєднання електроустановок спожива-
чів Олександр Собко, начальник групи ре-
алізації Полтавської філії міських електро-
мереж Сергій Троцький, майстер вироб-
ничої дільниці Полтавської філії районних 

електромереж Олег Прокопенко, інженер 
з КОС Зіньківської філії Вадим Микитенко, 
в.о. начальника АГВ Ігор Олійник, заступ-
ник начальника 
Гребінківської фі-
лії Ігор Тищенко. 
З’явився у скла-
ді нашої команди 
і новий гравець – 
директор депар-
таменту безпеки 
та охорони Олег 
Канабеєв. Але на-
віть у такому по-
силеному складі 
піднятися на вер-
шину турнірної та-
блиці нашим ко-
легам, на жаль, 
не вдалося.

– Нам дістали-
ся сильні і вправ-
ні суперники, – го-

ворить капітан команди Ігор Олійник. – Гра-
ти з командами «Київенерго», «Львівобле-
нерго» та «Одесаобленерго» було цікаво і 
складно водночас.

Його слова підтверджує і той факт, що у 
підсумку дві з трьох команд, з якими пол-
тавці зустрілися у групі, увійшли до трій-
ки лідерів: команда «Одесаобленерго» на 
ІІІ місці, львів’яни – переможці, уже вдру-
ге поспіль. На другу сходинку п’єдесталу 
пошани піднялися кіровоградці. Ну, а грав-
цям з «Полтаваобленерго» довелося задо-
вольнятися шостим місцем. Утім, ми впев-
нені – найкращі матчі у наших хлопців ще 
попереду.

Жодні складнощі не можуть завадити 
нашій енергокомпанії робити життя най-
менших представників суспільства ціка-
вим, веселим та безтурботним.

5 червня на подвір’я головного офісу 
ВАТ «Полтаваобленерго» наче хтось виси-
пав яскраве конфетті – це на влаштоване 
заради них свято прийшли діти працівни-
ків підприємства разом зі своїми батьками. 
110 малюків віком від 2 і до 13 років – це 
вам не жарти! Взагалі-то планувалося, що 
спочатку діти малюватимуть на асфаль-
ті свої кольорові фантазії. Але коректи-
ви внесла погода. Дрібний дощик, що за-
рядив з самого ранку, змусив змінити пла-
ни. Діти, щоправда, на це рюмсання неба 
готові були й не зважати, але ж, на жаль, 
малювати на мокрому асфальті просто не-
можливо.

Щоправда, зіпсувати дитяче свято жод-
ні погодні примхи були не в змозі. Адже до-
рослі подбали про те, щоб за будь-яких 
умов дійство відбулося. Тож дітей запро-

сили у спортзал, де 
на них чекали ве-
селі танці, спільні 
ігри та конкурси, 
а головне – зу-

стріч з таки-
ми знайомими 
казковими ге-

роями. Ось пра-
цівник друкарні Ві-
ктор Чернявський 

в образі Ча-
р і в н о -

го олів-
ця по-
яснює 

плакси-
вій дівчин-

ці Галинці, що 
життя без дру-
зів – нудне й не-
веселе, але ж 
товаришів собі 
завжди мож-
на знайти! Ось 
у колі дітла-
хів з’являється 
Червона Шапоч-
ка – Юля, донь-
ка медсестри 

Тетяни Заїки, і разом з нею діти мандру-
ють в Африку, де, як відомо «крокодилы, 
бегемоты, обезьяны, кашалоты и зеленый 
попугай». Ось на імпровізовану сцену на 
мітлі влітає Олена Разбакова – сьогодні 
вона чарівна і зовсім не зла Баба Яга. Ось 
разом з дітьми плескають у долоні, стри-
бають і танцюють веселі клоуни – Тетяна 
Зезекало, Валентин Палішко та Юлія Кліт-
на. Персонаж Олександра Сулими зму-
сив дітей замислитися: який же кіт перед 
ними – Матроскін чи Леопольд? Але перші 
ж акорди знайомої пісеньки все розстави-
ли на свої місця. Не налякала дітей і поява 
розбійників на чолі з Атаманшею – Вален-
тиною Вовк. Адже побешкетувати з таки-
ми «професійними розбишаками» – справ-
ді весело. Тим більше, що виявилися вони 
ніякими не «бяками-буками», а хлопцями 
дійсно товариськими. Ну, а найбільше за-
хвату – причому не лише в дітей, а й у їх-
ніх батьків – викликав вихід Миколи Поно-
маренка в образі Водяника. Кумедно ляс-
каючи по підлозі ластами та погладжуючи 
довжелезну зелену бороду, він так щиро 
затягнув: «Я Водяной, я Водяной, никто 
не водится со мной», що вмить став най-
популярнішим персонажем свята. Бажаю-
чих сфотографуватися з ним вишикувала-
ся ціла черга!

Після таких розваг непогано б і підкрі-
питися. Кухарі нашої їдальні подбали, щоб 
святковий обід при-
пав дітям до вподо-
би. Усі приготова-
ні страви – не лише 
корисні та смачні, а 
ще й оздоблені кри-
хітними барвисти-
ми парасольками 
та клоунами. Так 
що і перше, і друге, 
і десерт, прикраше-
ні з такою любов’ю, 
пішли «на ура»!

Ну і, звісно, у день 
народження всіх на 
світі дітей немож-
ливо було обійтися 
без подарунків. На 
виході з їдальні усім 
маленьким учасни-
кам дійства вруча-

ли пакети. А там і фарби, і пензлики, і гарні 
альбоми – є, де розгулятися дитячій фан-
тазії, якщо в один із літніх днів погода буде 
не надто приязною до малюків.

І, нарешті, фінальний акорд – яскравий 
«кулькопад». Начебто і звична вже спра-
ва, але водограй різнокольорових кульок, 
що летять з неба, щоразу викликає у ді-
тей непередаване захоплення. Додому ко-
жен малюк вирушав з букетом повітряних 
кульок, міцно тримаючи батьків за руки – 
очевидно, щоб з поривом вітру не підня-
тися раптом у небо. І як же приємно було 
дорослим організаторам свята чути таке 
щире від усміхненого хлопчика з русявим 
чубчиком: «Бабуня, знаєш, свято вдало-
ся!».

Днями гостинно відкрив двері усім при-
хильникам спорту та активних видів від-
починку відремонтований спортивний зал 
ВАТ «Полтаваобленерго».

Основна мета, яку прагнули досягти 
реконструкцією спортзалу, це створен-
ня більш комфортних умов для праців-
ників підприємства. У приміщенні заміни-
ли дерев’яні віконні рами та встановили 
нові – з метало-пластикового профілю та 
склопакетів, що дозволило суттєво змен-
шити втрати тепла та запобігти випадкам 
травмування спортсменів об елементи за-
хисних грат на вікнах. Відновлено елемен-
ти системи освітлення, суттєвих змін за-
знала і система опалення в спортзалі. На 
зміну старим металевим регістрам вста-
новили нову систему вентиляції та обігріву 
приміщення, яка на повну потужність пра-
цюватиме лише на час перебування у залі 
людей. До того ж елементи нової системи 
розташовані на стінах, тож корисна площа 
зали після ремонту збільшилася.

Найкращі матчі 
ще попереду

Подорож у казку

Спортзал після ремонту  
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ігри та конкурси, 
а головне – зу
стріч з таки
ми знайомими 
казковими ге

роями. Ось пра
цівник друкарні Ві
ктор Чернявський 

в образі Ча

вій дівчин
ці Галинці, що 
життя без дру
зів – нудне й не
веселе, але ж 
товаришів собі 
завжди мож
на знайти! Ось 
у колі дітла
хів з’являється 
Червона Шапоч
ка – Юля, донь
ка медсестри 

З традиційного чемпіонату з міні-футболу «Енергія-2010» полтавські енергети-
ки цього разу повернулися без перемоги. Зате з гарним настроєм та позитив-
ними враженнями.

5 червня на честь Дня захисту дітей для дітей працівників ВАТ «Полтаваобле-
нерго» влаштували справжню подорож у казку. Знайшлося в ній місце і для 
мультяшних героїв, і для ігор, пісень, солодощів та гарних подарунків.
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Цьогорічний, ювілейний День Перемо-
ги видався багатим на різноманітні заходи. 
Зокрема, полтавці отримали гарну нагоду 
переглянути виставку картин, присвячену 
буремним рокам  воєнного лихоліття.

На ній представлені твори класиків об-
разотворчого мистецтва  ХХ століття Т. 
Яблонської, В. Орєшнікова, Г. Цейтліна, В. 
Масика, П. Жарова, Л. Чернова, Л. Лабе-
нока, художників-фронтовиків Б. Піаніди, 
М. Когана-Шаца, В. Павлюченка, скуль-
пторів Я. Кравченка, М. Мордика.

В експонованих на виставці роботах ху-
дожники, на долю яких випали криваві ви-
пробування війни, показали весь її жахли-
вий трагізм, незламний героїзм людини, 
віру у перемогу життя і миру.

Трагічні події перших днів війни зна-
йшли правдиве відображення в картині 
Т.Яблонської «Ворог наближається». Праг-
нення з максимальною достовірністю по-
казати тяжкі страждання мирного насе-
лення, змушеного, рятуючись від фашист-
ської окупації, залишати рідні міста і села, 
визначило в цьому творі і характер компо-
зиції, і характер живописно-пластичних за-
собів.

Високою трагедійністю сповнене полот-
но П. Жарова «У забороненій зоні». Уміння 
не тільки переказати сюжет, а й відтворити 
психологію моменту, передати емоційний 

контекст події яскраво демонструє карти-
на В. Масика «Висока нагорода». Хвилюю-
чий твір Л. Чернова «З евакуації» розпові-
дає про радість довгожданого повернення 
до рідного краю і зустрічі з сім’ями.

«Проліски» є однією з найкращих ро-
біт полтавського художника В. Павлючен-
ка, який пройшов війну від Сталінграду 
до Берліну. Тонким психологізмом відзна-
чається «Портрет головного хірурга Ста-
лінградського фронту Попова» пензля В. 
Орєшнікова.

Щемливою згадкою про минулі втрати, 
про незагойні рани, полишені війною, про-
йнята картина Л. Лабенока «Тато». 

С.Борисенко

Для чотирикласників полтавських 
шкіл №5 та №17 літні канікули почали-
ся з візиту до Музею історії та розвитку 
ВАТ «Полтаваобленерго».

Зранку 27 травня яскрава юрба 
школярів прочимчикувала територією 
підприємства до нашого уславлено-
го музею. Для дітей завідувач закладу 
Тетяна Іванівна Вороніна провела ко-
ротку, але змістовну екскурсію. Най-
більше зацікавлення школярів викли-
кали не стенди та моделі лічильників, а 
манекени у спецодязі і, звісно ж, май-
стерно виконані макети: Кременчуць-
кої ТЕЦ та однієї з підстанцій області. 
А від карти розвитку електромереж 
регіону, що миготить та переливаєть-
ся яскравими вогниками, діти просто 
не могли відвести зачудованих очей. 
Можливо, для когось із них знайом-
ство з енергопідприємством стане ви-
рішальним при виборі професії.

Традиції відзначати День захисту дітей у 
Гадяцькій філії вже років сім, не менше. Іні-
ціатива працівників підрозділу – і, звісно, 
люблячих батьків – свого часу знайшла і 
розуміння, і підтримку керівників філії. Тож 
тепер початок довгоочікуваних літніх кані-
кул для дітей гадяцьких енергетиків позна-
чений ще й яскравим святковим дійством.

Цього року дітлахів на філії чекали 29 
травня. На свято їх завітало 15, причо-
му не лише з Гадяча, а й з віддалених сіл 
– Вельбівка, Веприк, Малі Будища. Пер-

ший номер програми – конкурс малюнка 
на асфальті «Літні фантазії». Все, що по-
трібно для польоту дитячої уяви – кольо-
рова крейда і безкрайній простір для твор-
чості. А далі – малюй, вигадуй досхочу! До-
рослим же залишається лише дивуватися 
безмежності дитячих фантазій та далеко-
сяжності мрій.

Номер другий – спортивні змагання. 
Адже активним і непосидючим дітям піс-
ля малювання, яке вимагало цілковитої зо-
середженості, потрібно було вивільнити 
енергію. Дітлахів розділили на дві команди. 
Вони бігали естафету, стрибали у мішках, 
перетягували канат, а наприкінці – і це спо-
добалося малим найбільше – навіть стрі-
ляли з пневматичної рушниці в імпровізо-
ваному тирі. Звісно, під пильним наглядом 
батьків.

Третій етап дійства – святковий концерт. 
В актовій залі філії перед глядачами висту-
пали самі ж діти – з піснями, танцями, ві-
ршами. Ну, і найсмачніше – «солодкий» 
стіл. Фрукти, тістечка, соки – на ньому було 
все, чого тільки забажає дитяча душа. До 
речі, окрім солодощів та гарних емоцій усі 
учасники свята отримали ще й пам’ятні по-
дарунки: блокноти, олівці, альбоми. А ось 
переможців – ні у конкурсі дитячого ма-
люнку, ні під час спортивних змагань – ви-
рішили не визначати. Адже, на думку орга-
нізаторів дійства, кожна дитина по-своєму 
талановита, та й конкуренції і зіпсовано-
му настрою на святі усіх без винятку дітей 
просто не місце.

Ювілейні дні народження, 
весілля, створення підприєм-
ства. Навіть політики звикли 
звітувати про перші сто днів 
перебування при владі.

І ось – дочекалися! Ви три-
маєте в руках сотий номер 
«ІнформЕнерго». А почина-
лося все у 2001 році…

За цей час багато зміни-
лося. Мінялися люди, ру-
ками яких створювався 
новий номер видання, мі-
нявся формат та оформ-
лення, кількість рубрик, 
сторінок, ілюстрацій. 

Життя підприємства йшло своїм шляхом, 
і кожна визначна подія знаходила своє ві-
дображення на шпальтах «ІнформЕнер-
го». Колектив редакції, та наші респонден-
ти прагнули до того, щоб новини про події 
в житті ВАТ «Полтаваобленерго» ставали 
доступними кожному працівнику підприєм-
ства. Адже усі ми, енергетики Полтавщи-
ни – одна велика родина. Редакція газети 
завжди щиро бажала, щоб для тисяч на-
ших читачів видання стало добрим другом 
та досвідченим порадником. Ми сподіває-
мося, що сторінки газети «ІнформЕнерго» 
стали місцем поширення передового до-
свіду, плідного обміну думками, відверто-
го обговорення проблем, що раз по раз 
виникають на шляху розвитку нашого під-
приємства.

Звісно, попереду ще багато вершин, які 
нам потрібно взяти. Але ми впевнені, ша-
новні колеги: з вашою підтримкою для нас 
немає нічого неможливого!

КУЛЬТУРАПОДІЇ

З нагоди 65-річниці Великої Перемоги Полтавська галерея мистецтв підготува-
ла виставку «Весна 45-го року» зі своїх фондів.

«Весна 45-го року» у Галереї мистецтв

Наш музей приймав гостейДитяче свято у Гадячі

“ІнформЕнерго”, № 100

Чудове свято з нагоди Дня захисту дітей влаштували для своєї малечі працівни-
ки Гадяцької філії ВАТ «Полтаваобленерго».

Магія круглих чисел… Багато хто з нас хоча б раз перебував у полоні дат, 
які позначені числами з нулем наприкінці. 

Відсвяткувати День захисту всіх 
дітей вирішили й у Машівській філії. 
Тим більше, що малеча тут – актив-
на, так само, як і їхні батьки. Залюбки 
співають, танцюють, а віршовані при-
вітання у виконанні найменшеньких 
вже не раз ставали окрасою концер-
ту до Дня енергетика та інших уро-
чистих зібрань.

1 червня з ініціативи начальника 
філії Миколи Андрусенка 20 дітей у 
супроводі батьків та свого головного 
організатора – голови цехкому Ірини 
Билим, вирушили у с. Ряське Машів-
ського району. У День захисту дітей 
сюди вже кілька років поспіль приїж-
джають учні, вчителі з усіх шкіл ра-
йону, керівники місцевого управлін-
ня освіті. І урочисто відкривають за-
гальний туристичний зліт. Цього року 
було започатковано нову традицію 
– для туристів влаштували святко-
вий концерт. Саме у ньому і взяли 
участь діти машівських енергетиків. 
Надзвичайно тепло приймав зал на-
ших малят, які читали жартівливі ві-
ршики про своїх батьків-енергетиків. 
Гаряче аплодували і танцюристам, 
і співакам. А пісенька «Не давайте 
суму жити», виконана шестирічною 
Дашею Підгірською, викликала та-
кий шквал оплесків, що маленька аж 
трохи злякалася. Загалом виступ на-
ших дітей настільки сподобався гля-
дачам, що їх запросили щороку бра-
ти участь у відкритті туристичного 
злету, радуючи присутніх своїми та-
лантами. Машівські енергетики з ра-
дістю пристали на цю пропозицію.

Ювілейні дні народження, 
весілля, створення підприєм
ства. Навіть політики звикли 
звітувати про перші сто днів 
перебування при владі.

І ось – дочекалися! Ви три
маєте в руках сотий номер 
«ІнформЕнерго». А почина
лося все у 2001 році…

лося. Мінялися люди, ру
ками яких створювався 
новий номер видання, мі
нявся формат та оформ
лення, кількість рубрик, 
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7 червня

Аллі ПОНОМАРЬОВІЙ, техніку Полтав-
ської філії (район)

8 червня

Віталію ЧЕРЕВАНЮ, механіку Глобин-
ської філії

9 червня

Любові УСТНОВІЙ, інженеру ВТВ 
КремТЕЦ

13 червня

Дмитру КОНДРАТЕНКУ, охороннику 
КремТЕЦ

15 червня

Олександру СКВІРЧЕВСЬКОМУ, елек-
тромонтеру Чутівської філії

19 червня

Миколі СИТНИКУ, контролеру Глобин-
ської філії

Вірі АРТЮХ, заступнику начальника 
ВТВ

Віктору КРИВОБОКУ, інспектору Пол-
тавської філії

21 червня

Володимиру ГУЙВАНУ, начальнику гру-
пи ПС

24 червня

Анатолію СКОБЕЛЮ, майстру котель-
ної дільниці КремТЕЦ

Миколі БОРЩЕНКУ, оператору ТП Кре-
менчуцької філії

25 червня

Валентині ПУГАЧ, інженеру Лохвицької 
філії

26 червня

Володимиру КАЛІНІЧЕНКУ, водію Хо-
рольської філії

27 червня

Ларисі ДЖУРКО, контролеру Кремен-
чуцької філії

3 червня

Олександру КАЙГОРОДОВУ, водію 
КремТЕЦ

Анатолію ГНІДКУ, водію Лохвицької фі-
лії

5 червня

Сергію КОСТИРІ, електромонтеру ОВБ 
Кобеляцької філії

6 червня

Михайлу ОСТАПЕНКУ, оператору ТП 
Кременчуцької філії

ВІТАННЯ ВІДПОЧИНОК

2 червня

Юрія ТАРАХКАЛА, начальника Гадяць-
кої філії

7 червня

Івана РАДЧЕНКА, заступника начальни-
ка Кременчуцької філії з передачі тепло-
енергії

9 червня

Олексія ЧЕРНЯКА, заступника началь-
ника Гадяцької філії

10 червня

Сергія АБРАМОВА, заступника началь-
ника Хорольської філії

12 червня

Тетяну ГАЙДУЧЕНКО, заступника ди-
ректора КремТЕЦ

14 червня

Сергія АНДРІЄВСЬКОГО, начальника 

Кременчуцької філії

16 червня

Володимира ДЕРКАЧА, начальника 
служби підстанцій

21 червня

Дмитра КЛИМЕНКА, заступ-
ника фінансового директора

22 червня

Маргариту ОШУРКОВУ, началь-
ника хімічного цеху КремТЕЦ

23 червня

Ірину БАБЕНКО, начальника відділу ЗГ 
та ЗМІ

Олександра ТОКАРЯ, начальника Ши-
шацької філії

26 червня

Петра ГУЙВАНА, директора юридично-
го департаменту

ЩИРІ ВІТАННЯ НАШИМ ЮВІЛЯРАМ

КРОСС
ВОРД

Олену АНГЕЛОВУ призначено по-
мічником голови Правління

Віталія МАЗУРА, старшого диспетче-
ра ЦДС, призначено заступником на-
чальника ЦДС

Григорія ГЛУЩЕНКА, заступни-
ка начальника ЦДС, призначено на-
чальником ЦДС

Юрія ТАРАСОВА призначено за-
ступником начальника Диканської 
філії зі збуту електроенергії

НОВІ 
ПРИЗНАЧЕННЯ

ВІТАЄМО НАРОДЖЕНИХ У ЧЕРВНІ

Володимира ДЕРКАЧА, начальника 

Дмитра КЛИМЕНКА, заступ-
ника фінансового директора

Маргариту ОШУРКОВУ, началь-
ника хімічного цеху КремТЕЦ

Ірину БАБЕНКО, начальника відділу ЗГ 

Олександра ТОКАРЯ, начальника Ши-

Петра ГУЙВАНА, директора юридично-

ВІТАЄМО НАРОДЖЕНИХ У ЧЕРВНІ
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