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Глобинська філія відзначила 50 
років надбань і довіри споживачів

    
»»» ст. 2-3 

Енергетики Товариства продовжують ремонтувати підстанції 35–150 кВ, 
готуючи їх до роботи в осінньо-зимовий період

»»» ст. 4-5 

Музей компанії нещодавно 
прикрасили дитячі поробки на 
енергетичну тематику     

»»» ст. 10-13 



Наша робота - 
це завжди відповідальність

Доволі людно лише в абонгрупі, куди 
один за одним звертаються користувачі 
електроенергії, щоб зробити перераху-
нок, укласти договір і т.д. У бухгалтерії, 
юридичній групі, канцелярії – так само, 
як і в підрозділах з передачі електро-
енергії: робота кипить, але без зайво-

го галасу, бо кожен знає, чим сьогодні 
буде займатися, хіба що доведеться 
переключитися на вирішення якихось 
нагальних справ. І так протягом усього 
дня. Ближче до вечора повертаються 
до філії працівники ОВБ, контролери. 
О 16.45 – кінець робочого дня. Але не 
для всіх: скажімо, в оперативно-диспет-
черській групі спеціалісти продовжують і 
далі пильно стежити за станом електро-
обладнання району. І так щодня, окрім 
вихідних та святкових днів, коли Глобин-
ська філія порожніє, хоча знову ж таки 
відпочивають не всі…

– Призвичаїтись до такої специфі-
ки роботи не складно, якщо любиш те, 
чим займаєшся. У моїх працівників саме 
такий підхід до справи, –  говорить на-

чальник Глобинського підрозділу 
Дмитро Ведмідь. – У цьому нам завжди 
неабиякий приклад подають ветерани.

Електроенергія в Глобиному з’явилася 
у 1938 році, коли запрацювала дизельна 
електростанція на місцевому елеваторі. 
Але централізованого електропостачан-
ня у краї не було тривалий період. У ра-
йоні спочатку встановили першу дизель-
ну електростанцію, згодом з’явилися й 
інші. До їхніх електромереж підключали 
сусідні вулиці. Працювали вони до півно-
чі, а потім Глобине поринало у темряву.

У 1961 році в Глобинському районі по-
чинається будівництво електромереж 35 
та 10 кВ. Наступного року на околиці на-
селеного пункту спорудили центральну  
підстанцію напругою 154 кВ. 
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Робочий день у Глобинській філії починається з того, що на світанку сюди приходять 
прибиральники виробничих приміщень, які готують кімнати підрозділу до трудового дня. 
О 7.30 у роботу включається решта працівників: проводяться наради, всі отримують за-
вдання і приступають до їх виконання. До 10-ї територія порожніє: оперативно-виїзні бри-
гади виїздять на об’єкти, лінійні контролери прямують до споживачів…   

 Дар любити професію

50 років – це прекрасний вік, колектив уже накопи-
чив великий досвід, вирізняється злагодженіс-
тю дій, зосередженістю, цілеспрямованістю, при 

цьому потенціал продовжує зростати, енергії вдосталь», – гово-
рить Дмитро Ведмідь.

1 липня 1963 року запрацював 
Глобинський РЕМ, підпорядкований 
Полтавському обласному відділенню 
«Сільенерго». До 1970 року електрифі-
кація Глобинського району завершила-
ся, електроенергію отримали 104 насе-
лені пункти, місцеві колгоспи і радгоспи. 

Протягом 50 років існування Глобин-
ського підрозділу його начальниками 
були: Ф.Й. Лазун (1963–1970 рр.), В.В. 
Панасенко (1970–1981 рр.), М.В. Пи-
липенко (1981–1999 рр.), О.В. Пиркало 
(1999–2006 рр.),  М.П. Чуприна, (2006-
2008 рр.). У 2008 р. підрозділом керував 
С.М. Борсук, а з 2009 року його очолює 
Д.С. Ведмідь.    

До ветеранів, які й донині трудяться у 
філії, належать механік В.П. Черевань, 
диспетчер М.А. Плотницький, електро-
монтери А.В. Гошко, О.А. Шевченко, 
заступник начальника зі збуту електро-
енергії В.І. Кривченко. 

Можливість самореалізації
У Глобинській філії майже 150 праців-

ників, середній вік яких – 30-35 років. 
Основна ставка у підрозділі робиться на 
спеціалістів груп та бригад. 

Підтримка перспективних працівників, 
надання їм можливостей для самореалі-
зації – також одне із важливих завдань 
колективу філії.  

– Вгадати перспективу у молодих 
спеціалістах не складно. Для цього до-
статньо простежити за ними у роботі. 
Якщо вони стараються, то йдемо на зу-
стріч, всіляко підтримуємо їх, – говорить 
Дмитро Ведмідь. – Скажімо, Олександр 
Левченко у 2005 році влаштувався у фі-
лію охоронцем, потім був водієм, елек-
тромонтером, а нещодавно перейшов 
на посаду диспетчера і маю зазначи-
ти, що справляється зі своїми новими 
обов’язками досить добре, постійно де-
монструє старанність, бажання вчитися 
новому та реалізовувати себе.

У філії відзначають роботу працівників 
підрозділів зі збуту електроенергії, яким 
постійно доводиться вирішувати без-
ліч питань зі споживачами, але з кожної 
складної ситуації можна вийти, – пере-
конані тут. Їм вдалося досягти стовідсот-
кових розрахунків за спожиту електрое-
нергію, як побутовими, так і юридичними 
споживачами. Нині у філії працюють над 
скороченням рівня втрат електроенергії  
в електромережах.  

У віданні  підрозділів з передачі елек-
троенергії не менш важливі завдання. На 

часі у них – заміна вводів на ізольовані 
у побутових споживачів (даний вид робіт 
виконується згідно з Інвестпрограмою), 
також триває заміна опор та дротів 
електропередач 0,4-10 кВ. Енергетики 
постійно працюють над виконанням іще 
одного важливого завдання – обрізки 
зелених насаджень поблизу трас пові-
тряних ліній. 

Дмитро Ведмідь відзначає роботу 
інженера-керівника групи реалізації 
Л.Р. Березкіну, водія С.І. Бугайця, май-
стра виробничої дільниці О.М. Власюгу, 
секретаря І.В. Коваленко, майстра ви-
робничої дільниці В.П. Компанійця, дис-
петчера району мереж О.Г. Левченка, 
майстра виробничої дільниці В.І. Ращуп-
кіна, електромонтера А.І. Сохацького, 
контролера енергонагляду А.П. Шакун. 
А електромонтер ОВБ В.М. Мартинов 
нещодавно був нагороджений Грамо-
тою Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України. 

– Ми намагаємося покращувати умо-
ви праці: обладнано  клас охорони праці 
стендами, плакатами відповідної темати-
ки. У планах – відремонтувати побутове 

приміщення для електромонтерів, кімна-
ту для сушіння одягу та ін.

Традиційними у філії стали товариські 
зустрічі за першість з волейболу та фут-
болу між працівниками. Вони постійно 
беруть участь у різноманітних святкових 
заходах компанії та спортивних змаган-
нях: туристичних, рибальських та ін. 

– З нагоди ювілею нашим ветеранам, 
енергетикам району бажаю успіхів, но-
вих трудових здобутків і постійного від-
чуття причетності до корисної і потрібної 
справи – забезпечення якісного і надій-
ного електропостачання споживачів Гло-
бинського району, – підсумовує керівник 
Дмитро Ведмідь.

 Ірина Малашецька
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«
Своїй справі ми віддаємо більшу частину власного 
часу і дуже важливо, щоб він використовувався про-
дуктивно», – говорить начальник Глобинської філії 
Дмитро Ведмідь.

П’ятдесят років
 існування Глобинської 

філії – це період демонстрації 
її колективом цілеспрямова-
ності, витримки і величезної 

відповідальності. 



Н
а поточний рік запланова-
ний комплексний ремонт 
34 підстанцій 35–150 кВ, 12 
з яких уже повністю про-

йшли капітальний ремонт, прийняті від-
повідною комісією і передані в експлуа-
тацію. На 18 підстанціях сьогодні роботи 
ведуться у посиленому режимі. Фахівці 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» працюють 
на ПС «Крюків» 150/35/6 кВ; ПС «Пи-
рятин» 110/35/10 кВ; ПС «Матяшівка» 
110/35/6 кВ; ПС «Сагайдак» 110/10 кВ; 
ПС «Нові Санжари» 110/35/10 кВ; 
ПС «Кобеляки» 110/35/10 кВ. На пере-
лічених підстанціях роботи йдуть до за-
вершення, ці об’єкти будуть прийняті 
комісією та передані в експлуатацію най-
ближчим часом. 

Виконуючи 
Правила експлуатації обладнання
«Згідно з багаторічними графіками, 

кожна підстанція раз у 6 років підлягає 
комплексному ремонту, – пояснює на-
чальник служби підстанцій 35 кВ і 
вище Володимир Деркач. – До цих 

робіт залучається не один підрозділ 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»: відбува-
ється ремонт первинного обладнання, 
працівники релейної служби переві-
ряють вторинне обладнання, фахівці 
служби ІЗП та метрологи перевіряють і 
випробовують обладнання. Зараз можу 
сказати, що темп роботи заданий до-
стойний, основними матеріалами ми за-
безпечені, тож нічого не може завадити 
виконанню плану з комплексного ре-
монту підстанцій». 

Необхідність подібних робіт виклика-
на тим, що в експлуатації Товариства є 
підстанції, які збудовані на початку 60-х, 
у роки активної електрифікації країни. 
Останні, тобто найновіші, підстанції були 
збудовані на початку 90-х, і зараз їм уже 
близько 20 років. До таких відносяться 
ПС «Шенгури» 110/10 кВ, ПС «Завор-
скло» 35/10 кВ і ПС «Гожули» 35/10 кВ. 

«Слід пояснити, що являє собою повна 
модернізація будь-якого об’єкта, – роз-
повідає Володимир Григорович. - Старе, 
зношене, морально застаріле обладнан-
ня замінюють на те, яке створене за но-

вітніми технологіями і відповідає потре-
бам нинішнього споживача. До того ж є 
заводські норми виробника обладнання, 
Правила експлуатації обладнання, у яких 
чітко прописана періодичність проведен-
ня поточних і капітальних ремонтів. Без-
посередньо в «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
комплексний ремонт обладнання всієї 
підстанції має проходити раз на 6 років». 

Не гаяти ні дня
До комплексних ремонтів підстанцій 

залучені 15 бригад підприємства. Три-
надцять з них займаються ремонтом 
основного обладнання, а дві, спеціалі-
зовані, – маслонаповненого обладнання. 

Крім цього, ведуться роботи на тих 
підстанціях, модернізація яких заплано-
вана Інвестиційною програмою. Зараз 
на завершальному етапі реконструкція 
ПС «Карлівка» 110/35/10 кВ, ПС «Пол-
тава-місто» 110/6 кВ, ПС «Власівка» 
110/35/6 кВ. Зокрема, на останній зро-
блений новий закритий розподільчий 
пристрій, загальнопідстанційний пункт 
керування, в якому змонтовано дві секції 
шин 6 кВ та всі необхідні панелі релейно-
го захисту, виконано будівництво першої 
комірки 150 кВ, яку включено в роботу 
разом з новим трансформатором. Нині 
посиленими темпами йде будівництво 
другої комірки 150 кВ і заміна другого 
трансформатора на новий. 
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У працівників служби підстанцій нині гаряча пора. Вони 
обслуговують 206 ПС Товариства, добра частина з яких по-
требує ремонту, а то і повної модернізації. Тож відпочивати 
ніколи, адже роботи треба завершити до настання холодів.

Енергообладнання деяких підстанцій Товариства 
морально застаріло унаслідок створення нового, прогресивного. 

Поява досконаліших видів устаткування з підвищеною продуктив-
ністю і зробила економічно доцільною заміну діючого обладнання 

навіть до його фізичного зносу.
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Новітнє 
енергообладнання підстанцій – 

для нормалізації напруги

Масштабні ремонти тривають
Значний обсяг роботи виконаний на 

ПС «Полтава-місто» 110/6 кВ: змонто-
вані трансформатори, збудований за-
критий розподільчий пристрій, загально-
підстанційний пункт керування, повністю 
оновлені панелі релейного захисту. На-
разі продовжуються пуско-налагоджу-
вальні роботи. За словами Володимира 
Деркача, у планах залишається викона-
ти заміри і випробувати обладнання.  

Відповідати викликам сучасності
Інвестиційною програмою на 2013 рік 

запланована заміна 6 трансформаторів 
на ПС «Чутове» 110/10 кВ, ПС «Дубен-
ки» 110/10 кВ, ПС «Супрунівка» 110/10 
кВ, ПС «Диканька» 110/10 кВ, ПС «ППФ» 
35/10 кВ. На останній заміни потребують 
два трансформатори. 

Володимир Деркач пояснив нам, чому 
ці підстанції були обрані для модернізації: 
«Звичайно, значна частина обладнання 
підприємства застаріла і вимагає онов-
лення. Трансформатори ПС «Чутове» і 
ПС «Дубенки» не мають автоматичного 
регулювання. І особливо в перехідні пе-
ріоди: з зими на весну, з літа на осінь, 
коли починає змінюватися навантажен-
ня, виникають проблеми з рівнем на-
пруги. З цього приводу на адресу Това-
риства неодноразово надходили скарги 
від споживачів. Тож назріла необхідність 
замінити трансформатори на ті, які ма-
ють автоматичне регулювання і зможуть 
тримати заданий рівень напруги».

 Тетяна Терентьєва

Максимальне навантаження на енергообладнання 
припадає на осінньо-зимовий період. Тож задля забезпе-

чення надійної роботи електромереж і трансформаторних 
підстанцій енергетики здійснюють планово-

попереджувальні ремонти.



У матчах суперники обмінялися до-
свідом, відпрацювали тактику гри, пере-
вірили на практиці зіграність своїх збір-
них. Зустріч відбулася у теплій дружній 
обстановці, при чому з самого початку 
гравці домовилися не визначати пере-
можця турніру. Для збірних ці поєдинки 
були своєрідною репетицією напере-
додні чергового Чемпіонату України з 
міні-футболу серед аматорських команд 
енергопостачальних компаній України. 

«Результати таких товариських зустрі-
чей не надто важливі, – ділиться вра-
женнями заступник голови проф-
спілкового комітету, капітан команди 
збірної Товариства Ігор Олійник. – 
Для нас було важливо побачити супер-
ників, зрозуміти їхній рівень на даний 
момент. Команди справді дуже сильні. 
Проте кожен з нас ще має час вдоско-
налювати свою гру, щоб на Чемпіонаті в 
Івано-Франківську показати найкраще, 
на що здатна команда».

Цього року Чемпіонат з міні-футбо-
лу серед аматорських команд енерго-
компаній відбудеться уже втринадцяте. 
Вперше він пройшов у Запоріжжі в 2001 
році. Збірна «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
приєдналася до учасників Чемпіонату 
в 2003 році і якнайкраще заявила про 
себе: полтавчани привезли до рідно-
го міста перемогу. Цього року учасни-
ків змагання зустрічатиме місто Івано-
Франківськ.

 Тетяна Терентьєва

6 | спорт

С
кажімо, у 2012 році на участь у грі подали заявки 9 команд, а цьо-
горіч їх було вже 12. З поміж них – гравці з досвідом та новачки. 
Вони, як і незліченна кількість людей по всьому світу, по праву 
вважають пінг-понг динамічною грою, яка допомагає тренувати 

реакцію, покращувати фізичну форму. Спортсмени серед енергетиків знають: 
як і в будь-якому виді спорту, тут головне мати відповідну підготовку та бажан-
ня перемагати.

Кругова система, яку вже традиційно обрали для змагань, дозволила всім 
командам зіграти між собою. На кілька тижнів спортзал головного офісу пе-
ретворився на майданчик для турніру з настільного тенісу, на якому колеги та 
друзі тимчасово стали суперниками у грі. 

Команди намагалися показати гарний результат, але деякі поєдинки свід-
чили про те, що рівень суперників різний. Підсумковий результат було визна-
чено співвідношенням сил усіх пар. Так, за два кроки від перемоги опинилася 
збірна енергозбутових підрозділів, у складі якої вкотре грав заступник дирек-
тора зі збуту електричної та теплової енергії Олександр Лекторський та за-
ступник начальника служби балансів Ігор Котлярчук. Вони опинилися на тре-
тьому місці. Адже більш обережна і при цьому гостроатакуюча гра їх головних 
суперників, і в подальшому – переможців, не дозволила команді «Енергоз-
бут» стати кращою. Першу та другу сходинку розділили між собою команди 
«ДІТ-2»  (керівник групи ДІТ Владислав Бородай та адміністратор підрозділу 
Віктор Однорог) та «Павлій +» (минулорічний переможець змагань Олександр 
Павлій, фахівець з програмного забезпечення, запросив заступника голови 
профкому Ігоря Олійника пограти з ним у парі). За підсумками зустрічі, пере-
могу здобула друга пара тенісистів. Тим, хто цікавиться грою, відомо, що до 
складу обох команд вже вкотре увійшли найсильніші гравці турнірів минулих 
років.  

– Ми підтримуємо енергетиків, які хочуть займатися спортом, створюємо 
можливості для тренувань та змагань. У нашому спортивному переліку важ-
ливе місце посідає сприяння розвитку  настільного тенісу, – говорить голо-
ва профкому Володимир Абрамов. – Цьогорічні ігри вкотре підтвердили 
бажання працівників грати і перемагати. З року в рік вони прагнуть досягати 
більшого, покращуючи результати, а переможці минулих років міцно трима-
ють свої високі позиції. 

 Ірина Малашецька

Нещодавно у Полтаві від-
булися товариські змагання 
давніх друзів – їх учасниками 
стали команди «Кіровоград-
обленерго», «Сумиобленерго» 
та «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

XIII Чемпіонат відбудеться 
26 листопада – 1 грудня. Від-
крите жеребкування уже розді-
лило 21 команду-учасницю між 
чотирма групами. 

Заради 
майбутніх 
перемог 

Уболіваємо за кращих
Визначено переможців змагань з настільного тенісу на 

першість ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Цей вид спорту 
з кожним роком стає популярнішим серед працівників 
компанії. 

Другий рік поспіль Олександр Павлій доводить, що він 
знає, як перемогти суперників у настільному тенісі.

Марина Пиляй, 
бухгалтер Полтавської філії ра-
йонних електромереж:

«Говорять, що на кожного грибника 
знайдеться свій гриб. Цієї осені їх справ-
ді було дуже багато завдяки сприятливій 
погоді. На лісових галявинах зі старими 
пеньками і кущами можна було знайти 
достатню кількість лисичок, цілий кошик 
опеньків назбирати в листяних лісах по-
руч зі стовбурами, що впали. На відкри-
тих місцевостях, у змішаних та соснових 
лісах, спостережливий любитель відшу-
кував маслюки. У березових та осикових 
лісах добре виднілися підберезники і під-
осиновики завдяки високим ніжкам.»

 
Надія Садова, 

штукатур ремонтного цеху: 
«Завжди з нетерпінням чекаю на по-

чаток осені. У цей час часто буваю на 
дачі у селі Марківці Полтавського ра-
йону. Поруч знаходиться ліс, у якому 
багато грибів. Я люблю готувати страви 
з них. У нашому сімейному меню часто 
з’являються борщ, голубці, плов з гри-
бами. Чоловік засолює грузді за простим 
перевіреним рецептом. Для цього про-
варює їх, заливає розсолом та залишає 
на певний час. Виходить дуже смачно!»    

Ніно Вишар, 
бухгалтер Полтавської філії ра-
йонних електромереж: 

«Відпочинок за містом – нагода побути 
з рідними, близькими. Це таке собі по-
єднання приємного з корисним. Не раз 
я їздила до родичів, які проживають у 
Великобагачанському районі і кілька ра-
зів устигла побувати у тамтешніх грибних 
місцях.  Назбирала повні кошики білих, 
польських, опеньків, маслюків. 

У нашій філії також поширене це захо-
плення. У моїй родині склалася хороша 
традиція – збирати гриби. Ми з колега-
ми також неодноразово їздили за ними. 
Вважаю, що це не просто хороший спо-
сіб провести дозвілля. Спільні захоплен-
ня завжди роблять трудовий колектив 
більш дружнім.»

Олександр Будніков, 
інженер з безпеки руху СМіТ:

«Справжні грибники знають, де рос-
те найбільше грибів і знайдуть їх навіть 
у лісі, де на перший погляд узагалі ні-
чого немає. І зрізують їх обережно, аби 
не пошкодити грибницю. Я почав гриби 
збирати ще у дитинстві, від батьків за-
своїв, що потрібно брати лише знайомі. 

Цієї осені мало не щотижня бував у гриб-
них лісах Полтавського і Шишацького 
районів. Для мене це хороший спосіб 
провести час. Радували великі «урожаї», 
вдалося зробити чималі запаси. Думаю, 
вистачить на цілий рік.» 

Андрій Пронь, 
електромонтер СРЗА: 

«Провести день на свіжому повітрі, 
збираючи гриби, для мене – це головне 
захоплення. Особлива радість – знайти 
хорошу галявину, на якій можна назби-
рати повний кошик. Цього року не по-
трібно було витрачати багато зусиль, 
щоб знайти таке місце у лісі, вони тра-
плялися практично повсюди. Моє захо-
плення розділяє і родина: назбиравши 
грибів, разом консервуємо, солимо, су-
шимо, заморожуємо.»

Леонід Чамара,
 електромонтер-водій СРЗА: 

«Сезон збору для мене починається 
улітку, коли у лісі з’являються маслюки, 
потім виростають білі, польські гриби. А 
закривають грибний сезон зеленушки, 
які можуть з’являтися до пізньої осені. 
Усі знають, що гриби не ростуть до рів-
ня людського зросту, а найкращі можуть 
«ховатися» під листям і потрібно ретель-
но їх відшукувати. Це заняття стає все 
популярнішим, восени у лісах буває все 
важче знайти місця, у яких до цього не 
побували інші грибники.»

 Ірина Малашецька

Дозвілля радує враженнями
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Багато працівників Товариства у вихідні відправлялися на 
«тихе» полювання по гриби, щоб повернувшись, не раз при-
гадати ці незабутні миті на природі: прогулянки на свіжому 
повітрі з рідними, друзями, і, звісно, щедрі «урожаї» відбірних 
грибів, які згодом були смачно приготовані або законсерво-
вані, засолені, засушені, заморожені.

Ніщо так не 
об’єднує, як спільне 

захоплення. 
В осінню пору 

таким заняттям може 
стати збирання

 грибів.
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І   – команда Лубенської філії

ІІ – команда Великокохнівської філії   

ІІІ – команда Зіньківської філії

Свій рибацький хист працівники 
Товариства щороку демонструють 
на чемпіонаті з риболовлі. Останній 
пройшов 6-7 вересня цього року у 
Кременчуцькому районі. Прихопивши 
свої найкращі вудки та спінінги, а ще 
наживки, приманки, інше рибальське 
оснащення учасники попрямували до 
верхів’я Дніпродзержинського водо-
сховища, поблизу села Самусіївка, що 
розташоване за 17 кілометрів від міс-
та Кременчука. Усього сюди з’їхалися 
28 команд з філій та головного офісу, 
у кожній з них –  по двоє учасників. 

В адміністрації Великокохнівської 
філії кажуть, що місце для проведен-
ня змагань обиралося дуже ретельно. 
Село Самусіївка знаходиться у ма-
льовничому куточку, окрім того тут, на 
Дніпродзержинському водосховищі, 
є дуже «рибні» місця. Переконатися 
у цьому учасники чемпіонату змогли 
досить швидко, як тільки на гачок їм 
одна за одною почали потрапляти ве-
ликі і малі щуки, окуні, судаки, карасі, 

лящі, плотва…
Заступник начальника Велико-

кохнівської філії з передачі електро-
енергії Олександр Бобир розпові-
дає, що у їхньому краї багато рибних 
місць, і любителів посидіти на березі з 
вудкою теж чимало.

– Наскільки мені відомо, майже поло-
вина чоловіків із числа наших працівни-
ків захоплюється риболовлею, а іноді й 
працівниці зі своїми родинами відпочи-
вають за цим заняттям, – додає Олек-
сандр Олександрович. 

Проведенню чемпіонату не завади-
ла дощова погода і пронизливий вітер, 
багато хто з його учасників любить і 
взимку посидіти на водоймі з вудкою. 
Перший турнірний день розпочався 
з оголошення умов участі у ньому та 
тривав протягом трьох годин. Після 
зважування та підбиття перших під-
сумків риболовлі приступили до при-
готування страв із риби на багатті. 

– Традиційною для нас є юшка. Її ре-
цепт, здавалося б, відомий усім, але в 

кожного є власні секрети. Наприклад, я 
знаю, що найкраще ця страва виходить, 
коли її готують на трьох хижих рибах – це 
можуть бути судак, окунь, щука, сом або 
комбінація в залежності від вилову (мож-
ливе додавання товстолобу), – розповів 
заступник начальника Великокохнів-
ської філії з передачі електроенергії 
Олександр Бобир. – Особливого смаку 
та аромату цій страві надає те, що готу-
ється вона на відкритому вогні і риба для 
неї використовується найсвіжіша. 

Біля багаття пролунала не одна ці-
кава історія із життя учасників чемпіо-
нату. Однак секретом того, як завжди 
мати хороший вилов, так ніхто й не 
поділився, кожен говорив лише, що їм 
щастить. 

Другий турнірний день розпочався 
о сьомій ранку і тривав до тринадця-
тої години. 

Судді вирішили, що кожна команда 
може сама обрати на вибір поплавце-
ву вудку чи спінінг.

– Я рибалив зі спінінгом, адже тут ве-
лика течія, і риба просто не встигала б 
хапати наживку на вудці, – розповідає 
електромонтер диспетчерського 
устаткування та ТА Лубенської філії 
Олег Калінін. – А карасів і плотви я на-
ловив достатньо. Загалом ми з напар-

Негодою затятого рибалку не налякати. Тож і в спекотну 
днину, і в морозну чи дощову погоду велика кількість люби-
телів риболовлі відправляється до річки або озера, щоб від-
почити та посидіти з вудкою. 
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«Рибне» місце на Дніпрі 

«Чемпіонату 
серед риболовів під-

приємства вже багато 
років і радує те, що цьо-

горіч кількість команд-учас-
ниць зросла у порівнянні з 

поперед-німи роками», –
говорить голова профкому 

Володимир Абрамов.

ником – охоронником Лубенської фі-
лії Олександром Кондратенком - на 
чемпіонаті не вперше. З нетерпіння че-
кали на цьогорічні змагання, готувалися 
ретельно (мало не щотижня рибалили 
на річці Сулі) і як результат - перше місце 
та чимало приємних вражень від участі 
та перемоги.  

Після того, як риболови закінчи-
ли змагатися і останній кілограм ка-
расів та лящів був зважений, судді 
взялися за визначення переможців. 
Поступившись Лубенській команді, 
працівники Великокохнівської філії 
отримали друге місце, а на третьому 
опинилися учасники із Зінькова. Кра-
щим риболовам судді вручили грамо-
ти і корисні для їхнього захоплення 
подарунки. Спеціальними призами 
було нагороджено електромонтера з 
випробувань та вимірювань Полтав-
ської філії районних електромереж 
Івана Бейдика та тракториста Вели-
кокохнівської філії Дмитра Скляра. 
Вони – риболови з досвідом, але ка-
жуть, що хороший вилов для них за-
вжди привід порадіти. 

За високий рівень організації чем-
піонату заохочувальні подарунки 
отримало керівництво Великокохнів-
ської філії.

 Ірина Малашецька



 Діти створюють красу 
Малечі запропонували самостійно ви-

готовити картини, вишиванки, вироби з 
бісеру, дерева, паперу, які б відповідали 
темі, та подати їх на конкурс. Пофанта-
зувати було над чим, і окрилені новим 
цікавим завданням діти поринули у ро-
боту: ретельно вимальовували пензли-
ками енергетичні історії, складали доку-
пи складні паперові конструкції, ліпили 
з пластиліну, вишивали і т.д. Для когось 
завдання виявилося простим, а дехто 
вирішив справді здивувати і витратив 
чимало часу і зусиль. Маленькими руче-
нятами було створено багато яскравих, 
оригінальних поробок. Чи відомо ко-
мусь яке пір’я у «Жарптиці»? Наприклад, 
Максим Супруненко із Шишак вважає, 
що пір’ячко у неї має бути жовте та сала-
тове, тому і представив паперову птаху 
на конкурс у цих кольорах. 

Світлана Заїка із Гадяцької 
філії вирішила, що найкраще 
оздоблення для світильника 
– паперове орігамі. Малень-

ка майстриня вирішила назвати свою 
поробку «Сяйво 
енергії». Милує око 
оригінальна робота 
на енергетичну тема-
тику у виконанні Ар-
тема Грінченка «Вчо-
ра, сьогодні, завтра 
– світло завжди», а 
Денис Коваленко із 
Миргорода викорис-
тав електричну лам-
почку для створення 
своєї мініатюрної по-
вітряної кулі, яка у ди-
тячих мріях неодмінно 

здійметься у небо під гаслом «Світлий 
політ». Артем Балацький із Лубенської 
філії власною роботою повідав про бо-
гиню світла і тепла Колодару, а щоб 
глядачам було зрозуміліше, чому саме 
це зображення він обрав для конкурсу, 
хлопчик «укомплектував» роботу довід-
кою про Колодару.  

Порадували своїми яскравими виро-
бами талановиті діти працівників голов-
ного офісу, Полтавських філій районних 
та міських електромереж, Лубенської, 
Кременчуцької, Красногорівської, Ши-
шацької, Карлівської, Гадяцької, Мирго-
родської, Чутівської, а також Машівської 
філій. 
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Маленькі таланти «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
Найбільше щастя і радість у житті – це діти. Їх веселий сміх, життєрадісні обличчя, постійна жага 

до відкриттів і безпосередність завжди тішать. Талант і творчість родом із дитинства, коли так хочеть-
ся прикрасити все навколо яскравими барвами, цікавими речами, втілити власні фантазії, щоб їх по-
бачили інші! Нагодою проявити себе для талановитих дітей працівників стала участь у творчому кон-
курсі «З «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» завжди світло і тепло».

У конкурсі взяли участь 
36 дітей. Дехто не об-

межився однією по-
робкою і виготовив 

кілька.

філії вирішила, що найкраще 
оздоблення для світильника 
– паперове орігамі. Малень-

ка майстриня вирішила назвати свою 

Незабаром усі роботи були 
зібрані в музеї підприєм-
ства, їх оглянуло журі: 
директор Полтавської 
дитячої художньої шко-
ли Оксана Семер’янова 
та заступник директора 
школи з навчальної роботи 
Валентина Тарасенко, ди-
ректор з кадрової політики, 
оплати праці та соціальних 
питань Борис Попов та голова 
профкому Володимир Абра-
мов. Вони визначали авторів 
найкращих робіт, хоча це було 
непросто. 

– Кожна дитина має та-
лант. Тому обрати серед 
конкурсантів найкращого 
виявилося складним за-
вданням і ми вирішили за-
охотити усіх учасників. Але 
журі не забуло і про роботи, які 
найбільше відповідали заданій тематиці, 
їх ми відзначили окремо, – розповів ди-
ректор з кадрової політики, оплати 
праці та соц. питань Борис Попов.

– Я захоплено розглядала поробки, 
дивувалася польоту дитячої фантазії, 
неординарному  підходу, терплячос-
ті та старанності маленьких учасни-
ків, – зазначила директор 
Полтавської дитячої ху-
дожньої школи Оксана 
Семер’янова. – На мою 
думку, тема, запропонова-
на дітям, – не проста, але, як 
з’ясувалося, вони  знають про 
професію своїх батьків багато. 
Під час конкурсу я вже вкотре 
переконалася, що в «ПОЛТА-
ВАОБЛЕНЕРГО» дітям при-
діляють багато уваги, і це, на 
мій погляд, дуже добре, адже 
цей конкурс – хороший стимул 
вчитися, розвиватися, знахо-
дити красу у всьому навколо.

Незабаром усі роботи були 
зібрані в музеї підприєм-
ства, їх оглянуло журі: 
директор Полтавської 
дитячої художньої шко-
ли Оксана Семер’янова 
та заступник директора 
школи з навчальної роботи 
Валентина Тарасенко, ди-
ректор з кадрової політики, 
оплати праці та соціальних 
питань Борис Попов та голова 
профкому Володимир Абра-
мов. Вони визначали авторів 
найкращих робіт, хоча це було 

– Кожна дитина має та-
лант. Тому обрати серед 
конкурсантів найкращого 
виявилося складним за-
вданням і ми вирішили за-
охотити усіх учасників. Але 
журі не забуло і про роботи, які 
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«
Оглянути роботи, вико-
нані маленькими учас-
никами конкурсу «З 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-

ГО» завжди світло і тепло», 
можна в музеї підприємства, 

де віднині відкрита постійно ді-
юча виставка.

Оглянути роботи, вико-
нані маленькими учас-
никами конкурсу «З 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-

ГО» завжди світло і тепло», 
можна в музеї підприємства, 

де віднині відкрита постійно ді-

Приз глядацьких симпатій 
Творча виставка в головно-

му офісі привабила енергетиків 
яскравим розмаїттям. Зацікав-
лені працівники уважно розгляда-
ли поробки, захоплювались обдаро-
ваністю дітвори і активно голосували за кращі, на їхню 
думку, роботи. Завдяки своїй неповторності вдячного 
глядача знайшов кожен виріб, який ніс у собі часточку 
тендітної дитячої душі. Але найбільше голосів гляда-
чі віддали за Дашу Скуб із Машівки. Дівчинка зуміла 
зачарувати своєю дивовижною вишивкою бісером, 
особливо всім сподобалася ікона у її виконанні. »»»



Незабутні миттєвості свята
З нетерпінням діти чекали оголошення 

переможців. Церемонія нагородження 
проходила у музеї-заповіднику «Поле 
Полтавської битви». Хвилювання чи-
талося в очах усіх дітей, адже вони не 
здогадувалися, що цього дня без приза 
не залишиться ніхто. Нарешті урочиста 
мить: заступник директора з кадрової 
політики, оплати праці та соціальних 
питань Олександр Ракецький та голо-
ва профспілкового комітету Володимир 
Абрамов вручають подарунки. Цікаво, 
що лідерські місця було розділено між 
двома, а то й трьома дітьми. 

Коли подарунки опинилися в малень-
ких рученятах, а на обличчях малечі 
з’явилися щасливі посмішки, розпоча-
лися ігри. Щирим сміхом і оплесками 
діти зустріли цікаві козацькі розваги, які 
підготували і провели працівники Музею 
історії Полтавської битви. Малечу розді-
лили на два умовні курені, які змагалися 
у спритності, вправності і силі. Вміння 
команд були майже однакові, тож усі 
«козаки» і «козачки» отримали призи на 
згадку про участь у цих забавах.

Згодом весела дитяча юрба взяла 
участь у пізнавальній екскурсії музеєм-
заповідником «Поле Полтавської бит-
ви», щоб дізнатися нове і захопливе про 
козаків, Велику Північну війну, а також 
Полтавську битву. 

Натхненні чудовим і радісним святом 
діти відправилися по домівках, але, без 
сумніву, вони і надалі продовжуватимуть 
фантазувати, щоб на наступних творчих 
заходах компанії ще більше здивувати і 
захопити своїм талантом журі та гляда-
чів.
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»
Кожна дитина має та-
лант. Тому обрати серед 
конкурсантів найкра-
щого виявилося склад-

ним завданням і ми вирішили 
заохотити усіх учасників, – го-
ворить директор з кадр. пол., оплати 
праці та соц. питань Борис Попов.

Юля – кмітлива чотирнадцятирічна 
майстриня, яка щиро розповіла про 
свою участь у творчому конкурсі й 
підготовку до нього.

– Якось тато прийшов додому з робо-
ти і сказав, що на підприємстві оголоси-
ли конкурс «З «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
завжди світло і тепло» для дітей праців-
ників. Він запропонував мені спробувати 
в ньому свої сили. Я з радістю погоди-
лась, – розповідає талановита дівчинка. 
– Ретельно обдумала, чим би журі зди-
вувати і нарешті вирішила зробити кар-
тину у  техніці «мозаїка», яка зараз дуже 
популярна.

Щоб привернути увагу до своєї карти-
ни, Юля використала крупи. Робота ви-
йшла об’ємною і досить великою, адже 
на неї пішло близько кілограма пшенич-
ної крупи, 500 грамів пшона, клей ПВА, 
різнокольорові фарби.  

– На конкурсну роботу я витратила 
чимало часу та зусиль. Потрібно було 
спочатку навести контури олівцем, далі 
– тонкий шар клею і лише потім  ретель-
но розподілити на картині заздалегідь 
пофарбовані крупи. Скажу, що акуратно 
розрівнювала кожну зернинку, щоб усе 
виглядало естетично і охайно, – поділи-

лася Юлія. – Сюжет для цієї картини при-
думала досить швидко, адже професія 
тата, який   працює в енергетиці, завжди 
асоціювалася з теплом і затишком. Тому 
я обрала зображення двох пухнастиків, 
які зручно влаштувалися біля теплої ба-
тареї. З назвою проблем не було, адже 
для моєї картини якнайкраще підійшов 
девіз конкурсу «З «ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО» завжди світло і тепло».

Дівчинка розповідає, що існує чимало 
джерел, у яких можна знайти ідеї для 
створення робіт у техніці «мозаїка». Юлія 
Гарасенко освоїла її, коли відвідувала 
гурток з рукоділля. Там вона також на-
вчилася створювати пап’є-маше, яскра-
ві прикраси з бісеру. А мама та бабуся з 
радістю навчили вишивати і тепер Юля 
тішить рідних маленькими подарунками, 
зробленими своїми руками.

– Вільний час я завжди намагаюся 
проводити цікаво, займатися чимось ко-
рисним і приємним, переважно творчіс-
тю, – говорить Юлія.

Про перемогу юна майстриня також 
дізналася від свого тата, він розповів їй, 
що наприкінці літа усіх учасників конкур-
су запрошують до Полтави на урочисту 
церемонію нагородження. Враження 
від участі у цьому святі Юлія Гарасенко 
отримала неабиякі, особливо від ціка-
вої екскурсії, ігор, знайомства з іншими 
учасниками. Вона також каже, що дуже 
приємно було отримувати подарунки за 
свою роботу, тому майстриня з великим 
задоволенням братиме участь в інших 
творчих конкурсах, бо перемога завжди 
надихає.

 Ірина Малашецька
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Чарівний політ творчих фантазій 
Одразу троє маленьких 

учасників конкурсу «З «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО» завжди 
світло і тепло» були названі 
переможцями. Серед них Юлія 
Гарасенко, донька інженера-
енергетика відділу енергетики 
Кременчуцької філії Віталія Га-
расенка.

Чарівний політ творчих фантазій 

І  місце – Гарасенко Юлія, Карпенко Ярослав, Балацький Артем

ІІ  місце – Бабенко Олександра, Заїка Світлана, Поплавська Анжеліка,

Бондаренко Анна   

ІІІ  місце – Глущенко Олександр, Коваленко Денис, Багатов Ілля

Нагороджені у номінаціях
Місюкевич Нонна - наймолодший учасник, Алєніна 

Анастасія, Супруненко Максим - оригінальність ви-
конання, Вишар Андрій, Куцина Тетяна - самобутній 
талант, Ревенко Аліна - майбутнє ПОЕ у надійних ру-
ках, Вишар Олександр, Бурсова Настя - «очумелые 
ручки», Колісник Софія - витримка та вправність, 

Шульга Дарина - посидючість, Олексієнко Вікто-
рія - оригінальність ідеї, Черняк Катерина - справжня 
майстриня, Грінченко Артем - оригінальність ідеї та 
майстерність виконання, Скуб Даша - приз глядацьких 
симпатій.
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   2 листопада
Олександра БРЕЧКА, заст. начальника 
Полтавської філії міських е/мереж з пе-
редачі е/енергії

   8 листопада
Тетяну ПЕТРЕНКО, начальника ВТВ 
КремТЕЦ
Владислава ПОТЯЖЕНКА, начальника 
абон. групи Полтавської філії (місто) 

   11 листопада
Олександра СОБКА, начальника відділу 
ПЕУС

   13 листопада
Наталію СУЛЕЙМАНОВУ, начальника 
відділу з земельних відносин
Олексія ДУБОВИКА, начальника Реше-
тилівської філії

   14 листопада
Юрія ВОРОНКА, помічника голови 
Правління

   15 листопада
Наталію РУДНІЦЬКУ, заст. головного 
бухгалтера-керівника групи обліку по-
датків та реалізації

   17 листопада
Олександра ГЕРАСИМЕНКА, заступни-
ка начальника служби охорони праці
Євгенія ДУХНА, заступника директора 
з комерційних питань КремТЕЦ

   18 листопада
Ольгу ЧЕРВОНУ, начальника юридич-
ного відділу КремТЕЦ

   20 листопада
Олега КАНАБЕЄВА, директора депар-
таменту безпеки та охорони

   21 листопада
Олега ФЕДОРЦЯ, заст. начальника Чу-
тівської філії з передачі е/е

   22 листопада
Володимира КРИВЧЕНКА, заст. на-
чальника Глобинської філії зі збуту е/е
Ольгу ЧОРНУ, начальника технічного 
відділу енергозбуту 
Анатолія КАЛІНІЧЕНКА, начальника 
абон. групи Решетилівської філії

   29 листопада
Ігоря ПЕСТОВА, начальника зміни хім. 
цеху КремТЕЦ

Вітаємо народжених у листопаді

Щирі вітання нашим ювілярам
   1 листопада
Валерію МАСЮКУ, заст. начальника 
Зіньківської філії з передачі е/е 
Юрію КОБЗУНЕНКУ, начальнику групи 
ПС Миргородської філії

   2 листопада
Віктору ЛЯПУНУ, водію автотран-
спортних засобів КремТЕЦ

   6 листопада
Сергію ПРОКОПОВУ, інженеру лабора-
торії цифрових систем передачі
Олені СОРОКОЛАТ, контролеру енерго-
нагляду Кременчуцької філії

   8 листопада
Володимиру ПОГРІБНЯКУ, ст. диспет-
черу Великокохнівської філії
Ярославі ОВСЕП’ЯН, начальнику інвес-
тиційного відділу

   9 листопада
Юрію ДАНИЛЕНКУ, е/монтеру з обслу-
говування ПС Лохвицької філії
Валентині ГАВРИШКО, інженеру гру-
пи управління режимами е/споживання 
Миргородської філії
Михайлу МОВЧАНУ, водію Пирятин-
ської філії

   12 листопада
Геннадію ПОЛОНСЬКОМУ, акумуля-
торнику Козельщинської філії
Віктору БОРОДАВЦІ, ст. майстру ви-
робничої дільниці Миргородської філії

   15 листопада
Олександру ДОНОШЕНКУ, слюсарю 
КремТЕЦ

   18 листопада
Дмитру ТІТОВЦЮ, інженеру-програ-
місту групи супроводу збутових про-
грам

   19 листопада
Юрію ЗУБЕНКУ, е/монтеру з експлуа-
тації р/мереж Великокохнівської філії

   21 листопада
Валерію СЛИНЬКУ, електромонтеру 
ОВБ Оржицької філії

   22 листопада
Миколі КОВТУНУ, контролеру енерго-
нагляду Глобинської філії
Галині МИРОНОВІЙ, економісту відді-
лу реалізації електро- і теплоенергії
Олександру ГАВРИЛКУ, водію СМіТ
Вячеславу БУГАЙСЬКОМУ, водію СМіТ
Володимиру ПИЛИПЕНКУ, диспетчеру 
ОДГ Хорольської філії

   23 листопада
Вячеславу БАБІНЦЮ, водію Лубенської 
філії

   24 листопада
Івану БОНДАРЕНКУ, водію Козельщин-
ської філії 
Юрію МАТВІЄНКУ, водію Миргород-
ської філії

Тетяні КОВАЛЬ, бухгалтеру Чутівської 
філії

   25 листопада
Вірі ТЕРЕЩЕНКО, контролеру енерго-
нагляду Гадяцької філії
Віктору БАЙДІ, е/монтеру з експлуата-
ції р/мереж Кобеляцької філії
Наталії ЛУК’ЯНЕНКО, начальнику 
АГУ КремТЕЦ

   26 листопада
Сергію ПРОНІНУ, оператору теплово-
го пункту Кременчуцької філії

   28 листопада
Ігорю КОЧЕТКОВУ, начальнику лабора-
торії з експлуатації приладів обліку
Надії ГЛУШКО, палітурнику друкарні
Ларисі ХОРЄВІЙ, інженеру сектору 
оперативно-технологічних розрахунків
Миколі П’ЯТЕЦЬКОМУ, е/монтеру 
ОВБ Лубенської філії

   29 листопада
Олегу ГОЛУБУ, начальнику ІКЦ
Валентині КОСТЕШІ, провідному ін-
женеру відділу управління режимами 
ен./споживання 

   29 листопада
Сергію БИЧКОВУ, е/слюсарю з ремонту 
устаткування р/пристроїв Лубенської 
філії
Надії МАЗНЯК, контролеру енергона-
гляду Оржицької філії 
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