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Із святом
Воскресіння
пов’язані
особливі звичаї,
які передаються
із покоління у
покоління і яких
дотримуємося
століттями.

»»» ст. 12-13

У продуктивній
співпраці
Надійне електропостачання
і безпека жителів Полтавщини
– основна мета тримісячника з
розчистки трас ПЛ, який організували
енергетики взимку.

»»» ст. 2-3
Унікальний номер особового
рахунка запрацював для покращення
якості обслуговування споживачів

»»» ст. 4-5

Економлячи ваш час
З березня у Товаристві працює Кол-центр, фахівці якого займаються обробкою
звернень споживачів та наданням відповідей на всі питання стосовно роботи
енергокомпаній. За нетривалий, двомісячний період, мешканці області вже
позитивно оцінили роботу операторів Товариства.
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Коли насадження загрожують
електропостачанню

П

ідбито підсумки тримісячника з розчистки трас повітряних ліній електропередач, що
проводився працівниками підприємства. Протягом зимових місяців спеціалістами філій
здійснено обрізку зелених насаджень вздовж 918,96 км трас повітряних ліній 0,4 кВ та
577,01 км ПЛ 6/10 кВ. Заплановано було розчистити 1382,8 км ПЛ 0,4 кВ та 796,44 км
ПЛ 6/10 кВ.
Стовідсотково за означений період з
цим завданням упоралися Комсомольська, Лубенська та Чорнухинська філії.
Водночас говорити про повне виконання робіт наразі не доводиться.
– Існує певний порядок планування та
проведення розчистки трас повітряних
ліній електропередач. Раз на рік працівниками відповідних підрозділів здійснюється обов’язкове обстеження усіх
повітряних мереж. Складаються листки
оглядів, де вказуються усі виявлені дефекти, у тому числі й ділянки, що потребують першочергової розчистки від
зелених насаджень, – розповідає заступник технічного директора з розподільчих мереж Сергій Гудзь. – На
основі даних документів формуються
річні плани робіт з ремонту та технічного обслуговування мереж, зокрема й
обсяги з розчистки трас. Вже декілька
років процес формування планів на неї
та виконання запланованих обсягів робіт ретельно контролюється Держенергонаглядом.
Починаючи із грудня і до кінця лютого філії Товариства зосереджують
велику увагу на обрізці зелених насаджень в охоронних зонах, позаяк
обсяги планових ремонтних робіт на
холодні місяці зазвичай мінімальні.
Погодні умови можуть сприяти або
гальмувати цей процес. Цьогоріч,
наприклад, зима видалася доволі м’якою і численних пошкоджень
опадами та вітром й припинення
електропостачання, пов’язаного з

цим, не було.
Інформація про відключення електроенергії у підрозділах у зв’язку з проведенням обрізки регулярно з’являлася
на корпоративному сайті Товариства,
а також у місцевих засобах масової інформації.
– Нашою основною метою є забезпечення надійного і якісного електропостачання. І без проведення робітниками планових та позапланових обрізок
зелених насаджень в охоронних зонах
повітряних ліній електропередач домогтися цього дуже складно, – розповідає заступник технічного директора
з розподільчих мереж Сергій Гудзь. – А
такі заходи суттєво зменшують кількість
аварійних відключень. Тому працівники й
прибирають сухі дерева, обрізують поросль та гілки дерев в охоронних зонах
ліній електропередач і цим сприяють захищенню дротів від обривів під час негоди та забезпечення безпеки жителів
Полтави і області.
Аварійні відключення електроенергії,
пов’язані з насадженнями, трапляються

П

ротягом тримісячника
передбачалося проведення інтенсивної розчистки трас повітряних ліній
електропередач, але фактично ці роботи не припиняються
протягом року.

нерідко. Так, наприкінці березня у Карлівському районі вогнем від спалювання
сухої трави було пошкоджено дерево, а
воно, падаючи, стало причиною обриву
дротів повітряних ліній. Відтак, споживачі певний період часу залишалися без
електропостачання. Дерева можуть зламати і залізобетонну опору.
Однією з причин пошкодження дротів гіллям на Полтавщині є неефективна робота комунальних служб. Однак
енергетики сподіваються на більш тісну
співпрацю з органами місцевого самоврядування і покращення ситуації.
Нещодавно Полтавська облдержадміністрація своїм листом зобов’язала органи місцевого самоврядування спільно
з «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» організувати
в постійному режимі виконання робіт з
обрізки трас повітряних ліній електропередач.
– Це було на початку тримісячника.
Ми спробували налагодити співпрацю,
звернулися до місцевих органів влади,
аби узгодити графіки розчистки та відключень, пов’язаних із цими роботами.
Але чіткі відповіді надійшли лише з
кількох районів Полтавщини, – розповів заступник технічного директора Сергій Гудзь.
Уже не перший рік велике навантаження лягає саме на енергетиків,
хоча виконати обрізку повністю підприємство не в змозі. Часто зелені
насадження, крони яких загрожують лініям електропередач, ростуть
на приватній території. І слідкувати

підготовки і подальшого проведення обза ними мають господарі житлових бурізки трас повітряних ліній до підприємдинків і власники земельних ділянок.
ства можуть виникати певні претензії.
Позаяк цього не відбувається, компанія
– Є відповідні вимоги до даного виду
вимушена самостійно забезпечувати
робіт. Адже при розчистці трас повітрябезпечну відстань від дротів до гілок, що
них ліній електропередач наші спеціалісмає бути не меншою ніж один метр для
ти здійснюють, як правило, односторонПЛ напругою 0,4 кВ та два метри для ПЛ
напругою до 20 кВ.
Деякі дерева та кущі, наЕнергетики розраховують на
віть в аварійному стані, мешканці відстоюють дуже енерпідтримку й розуміння власнигійно. Бувають і курйози,
ків садових ділянок та оргаколи грушу або горіха в охонізацій, що мають виконувати
ронній зоні вони називають
обрізку насаджень в охоронмало не єдиним джерелом
прибутку.
них зонах ПЛ.
При цьому дуже важко
довести, що завчасне обрізування має здійснюватися регулярно,
як і розчистка та видалення зелених насаджень, які через вік, хвороби і т.д. можуть нести небезпеку майну та здоров’ю
людей.
Суттєвою перепоною для проведення даного виду робіт є різні законодавчі
колізії. Обрізаючи гілки дерев, енергетики змушені прискіпливо дотримуватись
вимог екологічних норм. На практиці ж
витримати їх непросто. Справжньою
проблемою може стати обов’язкова
процедура із отримання порубочного білета на дерево, що росте на «нічийній»
території.
Спеціалісти пояснюють, що під час

ню обрізку. І природоохоронні органи
трактують її не інакше, як пошкодження.
Буває важко визначити, хто власник зелених насаджень. Найчастіше це стосується лісозахисних смуг. Тому ми постійно доводимо до відома громадськості
Полтави й області, що не слід шукати,
так би мовити, «крайніх», а навпаки закликаємо співпрацювати у проведенні
цього виду робіт, – підсумовує Сергій
Гудзь.
Ірина Малашецька

Ще ближче до споживачів
Минає другий місяць роботи Кол-центру ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Період, здавалося б, нетривалий, але фахівці підрозділу
уже готові похвалитися першими досягненнями у роботі.

«Наша
енергокомпанія
успішно виконала вимоги
Постанови № 1070 Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у
сфері енергетики, – розповідає начальник Колцентру Василь Замула. – З
3 березня у Товаристві почав
діяти підрозділ, фахівці якого
займаються обробкою звер-

нень споживачів та наданням
відповідей на всі питання
стосовно роботи енергокомпаній. Це відмінно новий рівень обслуговування, який
надає мешканцям області
легший і швидший доступ до
інформації».
До підбору персоналу Колцентру керівництво компанії
підійшло дуже уважно. Як
пояснює Василь Якович, під
час підбору колективу підрозділу керувалися, перш за
все, знаннями конкурсантів,
тож перевагу віддавали тим,
хто обізнаний у щоденній ро-

боті компанії, знає її, так би
мовити, зсередини. Але це
був лише перший етап відбору. Усі претенденти пройшли
двотижневий курс навчання,
план якого був розроблений
завчасно. Читачами лекцій
виступили керівники і провідні фахівці різних відділів і

»

служб Товариства. «Ми намагалися охопити якомога
більше коло питань, – розповідає начальник Навчально-курсового центру
Наталія Залужна, – адже
оператори Кол-центру мають досконало знати усі аспекти роботи компанії». »»»

Створення Кол-центру ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» стало одним з
перших кроків у поліпшенні обслуговування клієнтів і перебудови бізнес-процесів Товариства.
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і вимагає доопрацювання. У
оператор засумнівається у
перспективі до неї хочуть досвоїх знаннях, він за хвилидати поновлювану інформану зможе перевірити інфорцію про планові відключення
мацію і надати компетентну
електроенергії, адже більвідповідь з посиланням на
шість звернень пов’язані з
відповідні закони України чи
питаннями відсутності елекпостановчі документи».
тропостачання.
Необхідність цієї програВасиль Замула, підводячи
ми також полягає у тому, що
підсумки роботи Кол-центру,
вона фіксує звернення. Коли
розповідає, що з кожним
оператор отримує дзвінок,
днем все більше і більше
на екрані його комп’ютера
споживачів телефонують до
з’являється необхідна інцентру. Близько 500 телеформація про додзвонювафонних звернень приймають
ча: номер телефона, повне
оператори щодня, вночі – не
ім’я, номер особоДо програми лекцій
більше 10.
Кол-центр об’єднує фахівців, вого рахунка спожибули внесені теми, які
Мешканці області уже
вача
електроенергії
і
висвітлювали питання
які допомагають споживачам
встигли оцінити роботу Колйого стан. Це значно
законодавства Украелектроенергії у вирішенні багацентру компанії як механізспрощує діалог, адже
їни у сфері енергетьох нагальних питань.
му достовірного, надійного і
фахівець
компанії
тики, приєднання до
ненав’язливого зворотного
може «блискавично»
мереж, порядку облізв’язку зі споживачами Топовідомити суму боргу, якщо
одночасно оператори моку електроенергії, договірних
вариства. Це виведе підпритака є, або, приміром, сежуть прийняти 30 дзвінків,
відносин між споживачем і
ємство на вищий рівень обредньомісячне споживання
до речі, не лише мешканців
енергокомпанією,
відклюслуговування.
електроенергії.
області. Щоб контролювачення за несплату рахунків,
Наразі програма для опети достовірність інформації,
тарифів на електроенергію,
раторів Кол-центру знахощо надають оператори Колпільг та субсидій, порушенТетяна Ярченко
диться у стадії випробувань
центру, і їх субординацію веня ПКЕЕН та їх наслідки.
деться безперервний аудіоОсобливу увагу у ході назапис телефонних звернень
вчання надавали стандартам
споживачів електроенергії.
професійного спілкування,
айчастіше питання додзвонюваТакож споживачі можуть
роботі з білінговими прочів пов’язані з випадками форсзадати питання, відправивграмами, програмним компмажорних ситуацій, під час яких
ши його електронною полексом, сайтом компанії.
відбувається відключення електроенергії,
штою. Спеціально для цього
Два заняття було відведено
було розроблено вікно звона відточування практичних
або ж з непланоротного зв’язку на сайті Тонавичок.
вими перервами
вариства.
Після навчання усі слухачі
в електропостаКол-центр компанії – це не
курсу пройшли комплексний
чанні.
тільки колектив професійдвоетапний екзамен. Спеціних, ерудованих співробітниально для цього був розроків, готових надати консульблений комплект питань для
тацію з будь-якого питання,
програми «Аспект». Другим
що стосується діяльності
етапом іспиту стала усна
компанії, але ще і чудовий
співбесіда, головою комісії
майданчик для освоєння і
якої був заступник диреквдосконалення новітнього
тора зі збуту електро- і тепрограмного
обладнання.
плоенергії Юрій Яремченко.
«Наші працівники прекрасно
Усі претенденти на роботу
орієнтуються у всіх аспектах
успішно склали екзамен і
роботи Товариства, – говоотримали посвідчення про
рить начальник Кол-центру
проходження навчання, яке і
Валерій Замула. – Але, щоб
давало їм право займати поінформація не забувалася
саду оператора Кол-центру.
у майбутньому, спеціально
Наразі у підрозділі працюдля Кол-центру компанії була
ють 19 фахівців. Кол-центр
розроблена своєрідна прообладнаний багатоканальграма підказок. У ній всі пиною лінією зв’язку, безкотання сортовані за класифіштовною для додзвонюкатором. Тож, якщо раптом
вачів. За одним номером

Н

Покращуються можливості
початку року компанія запровадила унікальний норозрахунків мерЗспоживача
електроенергії. Разом з тим, створено
багато можливостей для того, щоб користувач міг дізна– Слід зауважити, що в минулі роки
тися унікальний номер власного особового рахунку. Дисбули випадки, коли однакові номери особових рахунків присвоювали споживатанційно це можна зробити, відкривши корпоративний
чам у кількох районах Полтавщини. Щоб
сайт або телефонний довідник Товариства.
не траплялося плутанини, в компанії нині
почали використовувати інший підхід у
кнопку «Заборприсвоєнні номера споживача. Тому цей
гованість по осорахунок більше не повторюватиметься
бовому рахунку»
в межах області, – розповів інспектор
в меню, що знавідділу по роботі з побутовими споходиться в нижживачами Юрій Заградський. – І в
ній його частині
ньому містяться лише цифрові символи.
та
позначене
Позитивним аспектом нововведення є
символом «Гамаможливість вільно здійснювати платежі
нець». Потім, обза електроенергію в режимі самообслуравши філію та
говування через Інтернет, банкомати,
набравши номер
термінали та інші електронні засоби. А
свого особового
також проводити оплату в будь-яких відрахунка (з розділеннях поштового зв’язку та банках.
рахункової книжСтарий (попередній) номер особового
ки), користувач
рахунка залишається номером договозможе отримати
ру про користування електроенергією.
ли можливі завдяки ефективній роботі
інформацію про заборгованість за споЗа свідченням спеціалістів, дана зміна
кількох підрозділів компанії. Спеціалісжиту електроенергію та довідатись нобула потрібна для того, аби вкотре потами департаменту інформаційних техвий номер власного особового рахунка
кращити якість надання послуг спожинологій разом з працівниками відділу
(це 10 цифр, починаючи від одиниці).
вачам електроенергії. На даному етапі
по роботі з побутовими споживачами
Варто зазначити, що «Телефонний
вони можуть вільно обирати, за яким
розроблений та впроваджений механізм
довідник» працює в Інтернет-браузерах
номером особового рахунка (поперестворення унікальних номерів особових
без необхідності доступу до Інтернету на
днім або новим) сплачувати за спожиту
рахунків. Вони також забезпечили можкомп’ютерах в мережі ПАТ «ПОЛТАВАелектроенергію. Але пріоритет все ж
ливості для швидкого пошуку потрібної
ОБЛЕНЕРГО». Тому ним можуть скориснадається останньому. Його вже почаінформації по новому номеру у базах дататися наші працівники.
ли обов’язково вказувати банки у своїх
них побутових споживачів філій.
Можна також цю інформацію дізнаквитанціях про сплату послуги.
З банківськими та поштовими устатися, зателефонувавши до Кол-центру
– Водночас ми широко розповсюджуновами було налагоджено відповідну
Товариства за цілодобовим номером
ємо серед населення Полтави та обласспівпрацю та передано їм оновлену ін0-800-210-312.
ті інформацію про те, як дізнатися свій
формацію. Ці установи також продовжу– Запровадження нового особового
унікальний номер та скористатися його
ють удосконалювати нову систему розрахунка буде поступовим, – каже Юрій
перевагами, – зазначає спеціаліст віддірахунків та покращують рівень надання
Заградський. – Але кінцевою метою є
лу по роботі з побутовими споживачами
даного виду послуг.
Юрій Заградський. – ПодбаБудь-яке
нововведення
ли про те, щоб повідомлення
очинаючи з березня цього року
може викликати нарікання
відповідного змісту постійно
у жителів Полтави та області
та плутанину серед користуз’являлися у засобах масової
з’явилася можливість за унікальвачів. Але у відділі по роботі
інформації. Споживачі можуть
з побутовими споживачами
довідатися його і на нашому
ним номером отримувати в автоматичкажуть, що великих проблем
корпоративному сайті (http://
ному режимі телефоном інформацію про
із новими рахунками немає.
www.poe.pl.ua/). Для цього трестан розрахунків за електричну енергію.
– Люди з розумінням поба «клікнути» на закладку «Ноставилися до цього і ми навий рахунок», яка знаходиться
магаємося зробити процес змін макповне виведення старого номеру із виз правого боку на cторінці ресурсу. У вісимально зручним для кожного з них.
користання. Зокрема, під час видачі ноконці, що відкриється, потрібно обрати
Оцінити переваги нововведення можна
вих розрахункових книжок споживачам,
філію Товариства і ввести номер старого
буде вже найближчим часом, – зазначив
працівники компанії вказуватимуть там
особового рахунка, на цій сторінці одраЮрій Заградський.
лише новий номер особового рахунка.
зу ж з’явиться новий.
Всі ці зміни, розповідають у відділі по
У корпоративному «Телефонному доІрина Малашецька
роботі з побутовими споживачами, ставіднику» (http://telefon/) слід натиснути
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«Небезпечна»
професія енергетика
Охороні праці у Товаристві надають багато уваги. Та
все рівно енергетик під час виконання своєї роботи не
може бути під постійним наглядом. Тож дотримання правил безпеки залишається на його совісті. На жаль, Олександр Ракецький, заступник директора з питань охорони праці – начальник служби охорони праці Товариства,
може навести не один приклад, коли неуважне чи навіть
халатне ставлення до своєї безпеки ставало причиною
важких травм і хвороб.
невтішним: закритий скалковий перелом здухвинної
кістки зліва з переходом на
вертльогову западину зі зміщенням, закритий скалковий
за викликом сусідки. Раптом
за все, в області «людського
перелом голівки лівого стегспіврозмовник ударив Олекфактора». Порушення вимог
на, забій грудної клітини, засандра Яковича. Для останбезпеки праці, що виявлябій нирки. Зараз Олександр
нього це було шоком, адже
ються в ході розслідування
Дашевський знаходиться на
він не міг зрозуміти,
лікуванні.
чим викликаний такий
Для фахівців
доров’я енергетиків –
гнів. Пощастило, що
служби охоропід їхньою відповідальна сходовий майданни праці новина
ністю. Але бувають і вичик вийшли мешканпро подію стаключення, коли ситуація виходить
ці інших квартир, які
ла неприємною
знали про схильність
несподіванкою.
з-під будь-якого контролю.
свого сусіда до неБуло проведене
контрольованих дій. Вони
нещасних випадків, свідчить,
службове розслідування, в
запросили Олександра Якощо основними їх причинами
ході якого вияснилися всі повича до одного із помешкань,
насамперед є недотримання
дробиці випадку.
де було безпечніше, ніж задисципліни, вимог інструкцій
«Дашевський порушив вилишатися на майданчику.
з охорони праці та неякісний
моги Інструкції з охорони
Коли вдалося заспокоїтися,
контроль з боку керівників
праці для електромонтера
енергетик повідомив про те,
робіт.
з ремонту повітряних ліній
що сталося, свого керівника,
Неприємний випадок ставелектропередачі, – розповикликав міліцію і швидку дося і з електромонтером з
відає Олександр Ракецьпомогу.
експлуатації електролічилький, – а саме, працівник
У Першій міській лікарні
ників Полтавської філії місьзобов’язаний дбати про осоОлександру Яковичу постаких електромереж Олексанбисту безпеку і здоров’я, а
вили діагноз вивих та саддром Яковичем Сулімою.
також про безпеку і здоров’я
на правої стопи, забій лівої
Він приїхав до помешкання
оточуючих людей в процесі
тім’яної ділянки.
споживача електроенергії за
виконання будь-яких робіт».
Олександр Ракецький розвикликом. За збігом обстаЗагалом аналіз виробничоповідає, що подібний випадок
вин Олександру Яковичу дого травматизму показує, що
– не поодинокий. «На даний
велося затриматися на схойого проблема лежить, перш
момент стан здоров’я потердовому
майданчику.
пілого – середньої тяжкості, –
З сусідньої квартири
Зі своїм здоров’ям жартувати не варто, вийшов чоловік і за- продовжує він. – Олександр
– постійно запевняє своїх колег Олек- вів розмову з енерге- Суліма знаходиться на лікарсандр Ракецький, заступник директора з тиком на підвищених няному. Його чекає тривалий
період реабілітації».
тонах. Електромонтер
питань охорони праці, – адже професія енергети- показав посвідчення,
ка ховає у собі багато небезпек».
Тетяна Ярченко
пояснив, що приїхав
Нещодавно цей список поповнився ще одним випадком, який стався з нашим
колегою, Дашевським Олександром
Миколайовичем,
електромонтером з ремонту
повітряних ліній електропередач 35 кВ і вище.
Бригада ЛЕП на чолі з Віктором Кривошапкою виконувала роботи на опорі з
заміни ізоляторів. Два електромонтери працювали на
робочій платформі підйомника, яка була встановлена
безпосередньо біля опори.
Коли роботи з заміни ізолятора були виконані, електромонтери зняли переносні
заземлення і водій опустив
підйомник в початкове робоче положення. Олександр
Миколайович першим почав
спускатися з підйомника,
тримаючись руками за щаблі. Будучи на висоті близько 7 метрів від землі, нога
електромонтера зіскочила зі
щабля, він втратив рівновагу
та, не втримавшись, впав на
фундамент металевої опори.
Постраждалого
відразу
відвезли до травматологічного пункту Першої міської
лікарні. Діагноз виявився

«
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Незнайомий вам Тарас Шевченко
Сім’я, у якій народився Тарас, жила не
у злиднях, як прийнято вважати. Давно
в минуле відійшли ті часи, коли кріпак нічого не мав. Починаючи з 14-15-річного
віку, кріпаки повинні були двічі на тиждень іти на панщину, платити грошима
чи натурою десятину вирощеного з тієї
землі, що їм надав пан. Все, що кріпак
заробив на стороні, залишалось йому.
На зароблене він міг і сам викупитись, і
викупити землю.
Не з бідних була і сім’я Тараса. Батько його Григорій Шевченко одружився
не по вибору батьків, а по коханню, на
красуні Катерині Бойко, дочці заможного покозаченого кріпака Якима Бойка з
Моринців.
У батьківському обійсті молодятам
було тіснувато, адже у старого Івана
Шевченка ще було четверо дітей. Тож
Яким Бойко добився в управителя пана
Енгельгардта, щоб молодятам віддали хату і землю його сусіда Колесника,
москаля, який поїхав на війну. Всі думали, що згине той Колесник десь в чужій
країні. Жила родина Шевченка непогано. Тримали корівку, свиней та овець,
мали воли з возом.
Та недовго було те раювання. Тарас
народився у березні 1814 року, а вже
через півтора року, розбивши Наполе-

Сьогодні ми продовжуємо цикл статей, присвячених
200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, вся творчість якого зігріта гарячою любов’ю до Батьківщини, пройнята священною ненавистю до ворогів і гнобителів народу.

своїх дітлахів і залишок скарбу і поїхала
она, повернувся на Батьківщину Колесдо себе в Моринці, залишивши у хаті голі
ник. Пішов додому, а там живе родина
стіни.
його сусіда. Прокляв чоловік зайд. У
Тарас зібрав свої речі, пішов до дякалісах назбирав собі неборака ватагу і
маляра в Лисянку вчитись малярству. Та
почав грабувати людей. Кілька разів потам примушували хлопця тяжко працюсеред ночі нападав він і на Григорія Шеввати, а згоди вчити малярству так і не
ченка. Порадились батьки та й купили
дали.
Додітям хатку з
велось
йти
садибою в Киевченко був наділеу
сусіднє
рилівці. Нове
ний багатьма рисами
село
Таобійстя
теж
вдачі: палким вільнорасівку, де
було не з біджив знамелюбством, великою працездатнісних.
нитий дякБатько Татю, жадобою вчитися, широким
богомаз. Та
раса був градіапазоном зацікавлень, тонким
він
відмомотним. Хотів,
знанням людської психології.
вився брати
щоб грамотхлопця на
ними були і
навчання. Повернувся Тарасу ні з чим
його діти. Отож коли Тарасу виповнилось
до рідної домівки. Брат його попробував
8 років, віддали його вчитись до церковнавчити теслярству і стельмахству. Не
но-приходської школи. Навчання Псалвийшло. Спорядив пасти громадську четирю тоді тривали біля двох років, після
реду. Увільнила його громада з пастухів.
чого приступали до вивчення граматики.
Дід Іван, бачачи, що хлопець пропадає
Та не довелось Тарасу закінчити ті набез роботи, упрохав помічника управивчання. Ще йому й
теля Димовського взяти Тараса до себе
9 не виповнилось,
хлопчиком до доручень. Йому дуже спояк восени, під час
Не вміючи писати й читати, але
добався кмітливий і допитливий Тарас.
епідемії, захворіла і
маючи допитливий розум, Тарас
Він навчив його письму. Та сам Димовпомерла мати. ПоШевченко з дитинства дивував і
ський був поляк. Отож після церковновернувся з чумабатьків, і сусідів.
словянської Тарас засвоїв не українську,
кування
Григорій
навіть не російську, а польську мову.
Шевченко, а вдома
Та от у 1828 році помер поміщик Вані жінки, ні спокою.
силь Енгельгардт. Маєтності розділили
Кричать голодні діти. Привіз
між спадкоємцями. Вільшанський кущ
йому з Моринців тесть молодсіл дістався Павлу Енгельгардту, наймошу сестру Катерини – Оксану,
лодшому з братів.
яка чотири роки тому овдовіла
До нового місця призначення Павло
і залишилась з 3 малими дітьми
Васильович захотів приїхати з новона руках. Підкорився Григорій
набраною гвардією з молодих кріпаків.
тестю, одружився з Оксаною,
Ян Станіславович порадив Тарасу їхахоч і знав про її відьмацький
ти з паном до Вільно в ролі кімнатного
характер. Гризла його поїдом
художника. Так і сталося. Хлопець понова дружина. Сварилися між
товаришував з баронесою Софією Енсобою зведені діти.
гельгардт. Вона, на відміну від чоловіка,
Восени 1824 року захвобачила в Тарасі людину. Це вона навчирів батько, а в березні віддав
ла його читати і писати російською. Та з
Богу душу. З часом мачуха повід’їздом до Вільно закінчилось Тарасочала жити з новим дяком Бове дитинство, почався новий етап життя
горським. Діду Івану увірвався
Кобзаря.
терпець дивитись, як його невістка пропиває синове добро,
За інформацією
і він наказав Якиму Бойку заІнтернет-видань
брати дочку назад. Взяла вона
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Формат змагань оновлено

10 років

Вперше на навчально-тренувальному полігоні Чутівської
філії відбулися змагання
бригад розподільчих мереж.
Після цього їх було вирішено проводити щорічно. А лубенська команда, що стала
лідером змагань, протягом
наступних десяти років залишатиметься однією з найсильніших.

професійного
зростання

У травні на навчально-тренувальному полігоні Лубенської філії відбудуться десяті за рахунком змагання з професійної майстерності серед бригад
розподільчих електричних мереж. Організатори постійно намагалися вносити щось нове у цей захід і нині він у
повній мірі виконує своє головне завдання, а це підвищення професійного
рівня персоналу.

ся

Загальний рівень підвищуєть

2006 2007

2010

У
та
роках змагання проводилися на навчальнотренувальних полігонах кількох філій. Організатори відзначили, що фіналісти, які не стали
призерами, могли б пишатися собою, адже
останнє місце у фіналі було рівнозначним
першому місцю у 2005 році.

2008

У
році на навчально-тренувальному полігоні Лубенської філії бригади змагаються за новими правилами. Відтепер учасників
жеребкуванням розділяють на дві відбіркові групи.
А переможця обирають виключно за сумою балів.
Вперше до змагань долучилися працівники Комсомольської філії.

Вимоги стають жорсткішими

У
році
організатори вперше здійснювали перевірку знань за допомогою програми «Аспект». Негайним
зняттям з етапу учасникам загрожував вихід команди із захисними засобами, що не пройшли
випробовувань або якщо термін цих випробовувань вже закінчився.

Етапів побільшало

2011

рік

З кожним роком кількість завдань збільшується. Свої вміння бригади демонстрували під час
14-ти етапів. Організатори дібрали
етапи так, щоб охопити якомога
ширше коло професійних питань.
Бригада Кобеляцької філії набрала
252 бали із 269 можливих та здобула перемогу. Окрім одноразової
матеріальної винагороди за перші три місця, учасникам протягом
року виплачували надбавку до заробітної плати.

Заявка на довготривале
лідерство зроблена

2012

Проект, який корисно розвивати

2009

рік

Визначення найкращої бригади проводилося на новому навчально-тренувальному полігоні у
Лубнах. За прикладом служби розподільчих мереж подібні турніри проводять служба ліній електропередач 35 кВ і вище, центральна диспетчерська служба, відділ по роботі з побутовими споживачами.

У
році змагання серед бригад розподільчих
мереж показали, що загальний рівень команд постійно зростає, а
обмін досвідом між конкурсантами і суддями сприяє покращенню
професійних навичок. Найкращі
результати показали фаворити
2011 року – лубенські енергетики.
Ірина Малашецька

2013

рік

Чи принесуть десяті змагання
несподіванки?
Кілька етапів у фіналі об’єднуються організаторами для
об’єктивної оцінки результатів. Вдруге поспіль перемогу
виборюють господарі – команда Лубенської філії. Головна
інтрига ювілейних змагань, що відбудуться у 2014 році, –
чи втримають переможці вже вретє взяту ними висоту.

Турбота – найкращий
прояв людяності

Співчуття, гуманність, солідарність і милосердя – це ті риси, яких надзвичайно потребують люди з обмеженими можливостями. Конституція, закони України, інші нормативноправові акти гарантують їм створення умов для того, щоб почуватися рівними серед рівних
у суспільстві. На місцях задля забезпечення потреб інвалідів працюють відповідні установи.
Про діяльність однієї з них, а саме відділення виконавчої дирекції Фонду у м. Полтаві Полтавської області щодо виконання та дотримання прав інвалідів внаслідок трудового
каліцтва розповідає його начальник Володимир Руденко.

Р

івень цивілізованості
суспільства залежить
від ставлення у ньому
до тих, кому з різних
причин важко або неможливо самостійно подбати про себе. Але як не прикро,
донедавна у людей, яких ми нині відносимо до категорії «інвалідів», було дуже
мало шансів на виживання.
У сучасному світі нарешті було зроблено крок до розв’язання цієї проблеми. Наприкінці XX сторіччя, з 1983-го до
1992-го року Організацією Об’єднаних
Націй проводилося своєрідне «Десятиліття інвалідів». Про проблеми людей з
обмеженими можливостями не тільки
заговорили, подолання цих проблем
перевели у площину активних практичних рішень, а права почали закріплювати на законодавчому рівні.
З метою привернення уваги до життя цих людей з 1992 року в Україні було
запроваджено Міжнародний день інвалідів, який з 1994 року на державному
рівні почали відзначати щорічно.
Наша держава взяла на себе і виконує конкретні зобов’язання щодо мате-

»

ріального забезпечення людей з обмеженими можливостями, створення для
них необхідних правових та соціальнопобутових умов життя, надала ряд пільг,
конституційно гарантувала рівні з іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній
сферах життя суспільства.
Прогресивне людство, відзначаючи
щороку Міжнародний день інвалідів, засвідчує цим, що громадяни з обмеженими фізичними можливостями потребують особливої уваги і для них мають
бути створені такі умови, які б дозволили відчувати себе рівними серед рівних.
Адже ставлення до інвалідів визначає
ступінь цивілізованості суспільства.
Наша молода держава з прийняттям
Конституції та Основ законодавства
України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування визначила
правову основу, економічну та організаційну структуру загальнообов’язкового
державного соціального страхування
громадян, які постраждали від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що призвело до

Люди, які через життєві обставини мають проблеми
зі здоров’ям, повинні почуватися повноцінними членами суспільства та на рівні з іншими користуватися
всіма правами щодо покращення умов життя, вирішення соціально-побутових проблем тощо, – переконані у Фонді соціального страхування від нещасних випадків у м. Полтаві.

втрати працездатності.
Відділення виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Полтаві
– це саме та організація, яка піклується про людей, що втратили здоров’я
за таких умов. Протягом більш ніж десяти років працівники відділення надали інвалідам, які постраждали на виробництві, значну кількість соціальних
послуг, зробили багато добрих справ,
спрямованих на запобігання нещасних
випадків, відшкодування шкоди потерпілим, відновлення їхнього здоров’я та
працездатності тощо.
Основним аспектом запобігання виробничому травматизму є проведення
страховими експертами відділення профілактичних заходів.
На виконання статутних обов’язків
Фонду щодо запобігання виробничому
травматизму експертами відділення
проводяться перевірки стану охорони
праці на підприємствах міста. У 2013
році було виявлено 775 порушень законодавства про охорону праці та соціального страхування від нещасного
випадку на виробництві. Фахівцями відділу профілактики здійснюється постійний контроль за своєчасним та повним
усуненням роботодавцями виявлених
порушень.
Основна функція діяльності страхових експертів – надання дієвої допомо-
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забезпечують своєчасне наги страхувальникам з питань організації
рахування та надходження
системи охорони праці й управління
страхових виплат потерпінею, у розробці розділів про охорону
лим, а й цікавляться їхнім життям.
праці у колективних договорах.
Так, у 2013 році вони відвідали інвалідів
Під час перевірок стану охорони праУ 2013 році за сприяння Фонду
першої групи, таких як: О.В. Деревянці з’ясувалося, що не всі працівники,
відбулися змагання першої Всеко, Г.В. Курилко, Л.В. Пукас, А.Ф. Цимзайняті на важких роботах та роботах
української спартакіади серед інвабал, інваліда другої групи К.А. Літовко
зі шкідливими чи небезпечними факлідів праці «Сила духу». У змаганнях
та інших.
торами, проходять періодичні медичні
взяли участь особи, які перебуваБуло надано близько 150 роз’яснень
огляди. Вагомим критерієм низького
ють на обліку у відділенні м. Полпро нарахування страхових виплат, інрівня дотримання правил охорони пратави: О.М.Кравченко, О.З.Ніколаєв,
дексацію, протезування та інше. Що
ці є те, що на багатьох підприємствах
С.М. Калініченко, Ю.А. Кравченко,
стосується забезпечення людей з обта в установах немає штатних посад
О.М. Кухта, А.Ю. Цина, М.С. Ковальмеженими можливостями санаторноінженерів з охорони праці, здебільшого
чук. Команда Полтавського міського
курортним лікуванням, то протягом
такі обов’язки виконують спеціалісти за
відділення посіла третє загальноко2012 року було забезпечено 57 таких
сумісництвом.
мандне місце в обласних змаганнях.
осіб, протягом 2013 року – 64-х. ПоСтраховими експертами відділення
Спартакіада серед інвалідів праці
стійно ведуться роботи у напрямку затакож надавалася допомога підприєм– це відкритий спортивний захід, що
лучення інвалідів до активного суспільствам в опрацюванні та впровадженні
проводиться з метою підтримки люного життя.
СОУП, розробці нормативних актів про
дей, які втратили здоров’я внасліЗахищаючи гідність осіб з особливиохорону праці.
док трудового каліцтва, цілеспрями потребами,
Одним з осномованості у подоланні особистих
ми захищаємо
вних напрямів
фізичних меж, реабілітації засобами
У 2013 році було виявлено
своє
людське
роботи відділенфізичної культури і спорту та по775 порушень законодавобличчя.
Інваня є турбота про
дальшої адаптації у суспільстві. А
ства про охорону праці та соцілідність – це не
соціальний заще це залучення органів виконавчої
ального страхування від нещасвирок. Пракхист тих людей,
влади, місцевого самоврядування
ного випадку на виробництві.
тика показує,
які в результаті
та громадськості до проблем потерщо
інваліди
отриманих ними
пілих на виробництві.
можуть бути і стають повноцінними і
травм на виробництві або професійних
Не лише суспільство і держава повисокоефективними членами суспільзахворювань, стали інвалідами. Це, зовинні опікуватися проблемами інваства, відмінними фахівцями, соціально
крема, стосується медико-соціальної
лідів, а й кожен з нас має робити те,
активними і життєрадісними людьми.
реабілітації, відновлення їх здоров’я,
що він може, для людей з обмежеВід імені соціальних працівників зичипрацездатності. Так, протягом 2013
ними можливостями. Мова йде про
мо всім, хто небайдужий до вирішення
року цілеспрямоване амбулаторне та
різні аспекти. Серед них створення
проблем інвалідів, сил, здоров’я та успістаціонарне лікування за кошти Фонвідповідних умов і рівних можливосхів. А тим, на чию долю випало складне
ду було надане 124 інвалідам на суму
тей для реалізації життєвих потреб,
життєве випробування, окрім хорошого
281 160 грн, санаторно-курортне лікуздібностей і творчого потенціалу,
самопочуття, бажаємо оптимізму, віри
вання – 64 потерпілим на суму 685 612
встановлення рівності і повноцінної
у власні сили й благополуччя!
грн, 76 осіб забезпечено необхідними
участі постраждалих на виробництві
Начальник відділення ФССНВ
лікарськими засобами, протезами, ору соціальному житті й розвитку крау м. Полтаві Володимир Руденко
топедичними та коригуючими виробаїни.
ми, окулярами, слуховими апаратами,
спеціальними засобами пересування,
зубопротезування, сума витрачена на
ці цілі становила 262 624 грн. Оплату
за спеціальний, постійний сторонній
догляд та побутове обслуговування
потерпілого отримали 25 осіб і її сума
склала 158 118 грн, спеціальний медичний догляд надано 7 особам на суму
93 739 грн, побутове обслуговування
отримали 14 інвалідів виробництва, з
цією метою було використано 44 055
грн. На відшкодування шкоди потерпілим та членам їхніх сімей витрачено
14,9 млн грн.
Сьогодні, підбиваючи підсумки, впевнено можна сказати, що відділенням
У 2013 році за сприяння Фонду відбулися
виконавчої дирекції Фонду у м. Полтаві
змагання
першої Всеукраїнської спартакіади
за тринадцять років було проведено весеред інвалідів праці «Сила духу».
ликий обсяг робіт і результати діяльності – значні. Фахівці відділення не тільки

«Сила духу» інвалідів праці

Фото Ігора Салнікова
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Складаємо Великодній кошик разом
Згідно з християнською традицією миряни напередодні Пасхи посвячують великодні кошики. Щоправда, багато з того, що
ми звикли святити, до церкви нести не можна. Кожен продукт
у кошику має символічне значення та нагадує про нерозривний
зв’язок Творця зі своїм творінням.

В

еликодній кошик
можна прикрасити зеленню, яка є
символом вічного
життя та безсмертя. Традиційно його накривають вишитим
рушником, який символізує
життя і вічність. Інколи у кошик ставлять свічку, що нагадує нам про Ісуса, який є Світлом для світу (Івана 8:12).
Що потрібно покласти до
кошика та освячувати на
Великдень

Паска

–
символ Воскресіння та Небесного Царства. Це хліб вічного
життя, символ Агнця Божого,
який був розп’ятий за наші грі-

хи на хресті. Як пише апостол
Павло, паска – це Христос,
який був принесений у жертву
(1 Кор.5,7).
Пасок випікають кілька, інколи для кожного члена родини, але обов’язково одну
велику – для всіх. Саджають
паску і виймають з печі або
духовки з молитвою. Бажано,
щоб у цей час на кухні була
ідеальна тиша. Великодній
хліб, який печеться в шумі,
тріскається. Кажуть, поки він
не освячений, їсти його не
можна.

Яйця,

писанки, крашанки

символізують нове життя, воскресіння, достаток, вічний

рух. За язичницькими віруваннями, яйце – символ сонця. Майже в усіх народів воно
вважалося джерелом життя і
початку світу.
Малюють крашанки у Чистий четвер або в суботу. Найпоширеніші – червоні. Вони
символізують пролиту за людей кров воскреслого Спасителя і радість життя. У воду
для фарбування крашанок
додають свячену воду – хрещенську, стрітенську і благовіщенську. Прийнято малювати тринадцять крашанок – на
згадку про Христа і його апостолів.
Наші діди і прадіди свято вірили в те, що писанки мали
чудодійну силу. Перш ніж будувати хату, розмальовані яйця
закопували в місцях, де мали

»

бути кути. Щоб у хату не вдарив грім, писанки ставили
під стріху. Щоб велися худібка та бджоли, закопували їх у
стайні та під вуликами.

Масло і сир
– символи жертовності. Молочні страви, а особливо
молоко, є первотвором, продуктом, який не створений
людиною, а дарований природою. Ці продукти нагадують про стародавню культуру
господарів-скотарів, без них
не обходиться майже жодне
традиційне свято.

Шинка або ковбаса
символізують душевну радість. Освячення м’ясних
страв сягає коренями ще до
старозавітної Пасхи: на це
свято споживали жертовне
ягня – прообраз Ісуса Христа,
який своєю жертвою відкупив
наші гріхи та врятував від влади смерті. Євангеліст Іван на-

Кошик обов’язково прикрашають вічнозеленою рослиною. У Центральні Україні
– переважно барвінком. На заході країни –
самшитом.

зиває Ісуса Христа Агнцем Божим, який бере на себе гріхи
світу (Івана 1:29).

Хрін
робить людину міцнішою, як
міцнішає християнин, прийнявши тайну сповіді під час
Великого посту. Ним піст починається та закінчується,
його потрібно їсти при зміні
системи харчування, під час
розговіння.
Існує легенда, за якою
Христа намагались отруїти корінням хрону, вважаючи його
через гіркоту смертоносним.
Проте ця рослина, як природний антисептик, навпаки
корисна та сприяє травленню.

Сіль
– символ суті, повноти та достатку. У Біблії вона виступає символічним способом
зв’язку між Богом і його народом: «І не оставляй жертви
твоєї без солі завіту Бога твого». У Нагірній проповіді Ісус
Христос називає своїх учнів
«сіллю землі».
Вважається, що сіль – це
очисна речовина, пов’язана з
залізом, кров’ю і небесними
світилами, якої жахається нечиста сила. Зустріч гостей хлібом-сіллю має два значення:
вияв гостинності та оберіг. У
святкові дні для надання особливої сили солі її запікали в
печі або святили у церкві.
Подекуди ще клали до кошика мак, який використовували на Різдво при приготуванні куті. Раніше святили
просо, пиріжки з капустою,
печінкою, яблуками. На Закарпатті – відвареного або засмаженого півня. За повір’ям,
саме він першим сповістив
людям, що Христос Воскрес
із мертвих.
Що ж стосується вина, то
священики не заохочують
його приносити до храму, хоч
воно має чітку визначену біблійну символіку. Христос на-

зиває себе виноградною ло- можна пояснити тим, що під німальна кількість – по шмазою, а своїх учнів – віттям. Як час посту у деякі дні можна точку на кожного члена сім’ї.
віття без виноградної лози не вживати спиртні напої (неділя Сенс цього свята аж ніяк не в
може приносити саме собою та свята), а молитва промов- надмірностях.
Церковнослужителі
плоду, так і
Головними атрибутами святкопопереджають, що кралюди, які не
ще не класти до кошика
будуть поєдвого застілля, з якими і асоціюєтьножа. Думка, що свячену
нані з Ісусом
ся Великдень, є паска і фарбовані
їжу слід різати виключно
Христом, не
яйця. Саме вони є головною приосвяченим ножем – це
можуть прикрасою великоднього кошика.
вигадка.
носити духоНе варто носити на
вних плодів.
Вино використовується в най- ляється на ті страви, від яких церковну службу для освяченголовнішому таїнстві церкви – ми відмовляємось під час по- ня і різні предмети. Що б там
не говорили про те, що освясту.
під час Причастя.
Також не радять нести до чені гроші приносять весь рік
Попри те, що вино – благородний напій, ним можна так церкви кров’янку, адже у Біблії удачу, або покроплений свявпитись, що від цього благо- написано, що не можна вжи- тою водою ключ від будинку
родства нічого не залишиться. вати у їжу кров, тож такі стра- дає затишок і благополуччя
сім’ї, священики це вважають
Скоромні наїдки, що прино- ви не освячуються.
Крім того, не рекомендуєть- забобонами і не вітають.
сять на Великдень, благословляються на споживання після ся освячувати занадто багато
За інформацією
Великого посту. Молитви ж на продуктів. У великодньому
Інтернет-видань
благословення вина немає. Це кошику всього має бути мі-

Коли зібрали кошик
Йдучи до церкви, не забувайте вітати всіх зустрічних: «Христос Воскрес – Воїстину Воскрес». І не лінуйтесь прийти на Богослужіння завчасно. Освячення не проходить лише покріпленням водою, а і щирою
молитвою усієї церкви. Також не переживайте, якщо свята вода не потрапить на якийсь із продуктів, бо важливий не лише факт покроплення продуктів, а й святі наміри того, хто освячує.
Коли настане час освячення – обов’язково запаліть свічку в кошику.
Вона символізує світло, яке виноситься назовні між людей, оскільки
жертва Ісуса на хресті спричинила відновлення нашого внутрішнього
світла. А прийшовши додому, пам’ятайте: свято Пасхи не полягає лише
у набиванні шлунка. Це свято символізує спасіння наших гріхів, а тому,
перш за все, слід пам’ятати не про те, що в кошику, а про те, що в душі.

14 | спорт

захоплення | 15

Гра високого класу
Понад три тижні тривали волейбольні змагання серед команд
головного офісу. Їхні лідери показали блискавичну реакцію, вміння
швидко пересуватися
по майданчику, націленість на перемогу та
розіграли немало видовищних подач.

В

олейбол – це
вид
спорту, який доступний людям різного
віку і неоднакового рівня
підготовки. І в ньому багато складових впливає на
загальний результат: налаштованість команди, вдале варіювання складом,
обрана тактика. Все це, а
також високий клас гравців, можна було побачити
на цьогорічних змаганнях
з волейболу серед команд
головного офісу.
Протягом кількох років
основні умови проведення
волейбольних змагань залишаються незмінними. А
от командний склад зазнає
перестановок.
Цьогоріч
збірних було сім: СМтаТ,
технічних служб, Полтавської філії міських електромереж, енергозбутових
підрозділів,
Управління,
відділу організації закупівель та Полтавської філії
районних електромереж.

У спорті важко
спрогнозувати
результат. Але можна
все ж спробувати.
Cкажімо,
минулого
року одна із командфаворитів – збірна
Полтавської
філії
міських електромереж - посіла у загальному заліку третє
місце.
Пам’ятаючи
про
допущені
помилки, вона
на цьогорічних
змаганнях показала блискучу
гру. Несподівану конкуренцію
їм в одній із зустрічей
склали учасники з
енергозбутових
підрозділів, але
і їм не вдалося перемогти.
Кожна гра за
участю збірної
цієї філії закінчувалася їхньою
переконливою
перемогою і в підсумку вони
набрали найбільшу кількість
очок у загальному заліку.
Трохи відстала збірна технічних служб, яка у деяких
поєдинках
припускалася

1

помилок. Але практично
завжди, коли кінцевий результат був уже далеко не
на їхню користь, ці волейболісти встигали зібратися
з силами та довести власну
перевагу. Їхнє прагнення до
максимального результату
передалося і прихильникам
збірної технічних служб, яких
на кожних іграх збиралося
чимало.
– Запам’ятався останній
турнірний день і зустріч між
гравцями техслужб і Управління, де визначалися володарі другого та третього
місць, – розповіла інженер
відділу реалізації електричної та теплової енергії Наталія Грінченко. – Напруження
було величезне, а кожний
спірний момент вимагав від
судді максимуму уваги та
об’єктивності. У рахунку після першої партії вели гравці
Управління, але техслужби
змогли зібратися і в другій
продемонстрували свою перевагу – 25:16. У третій партії
переможний розіграш м’яча
теж закінчився на їхню користь.
Протягом усього турніру глядачі побачили, так
би мовити, рівну гру, адже
більшість команд мали прак-

тично однакову підготовку.
До прикладу, поєдинки між
службою механізації та транспорту й збірною Управління
або зустріч гравців Полтавської філії районних електромереж і енергозбутових
підрозділів. У ній спочатку
перевагу
демонстрували
гравці філії, але кілька вдалих подач команди енергозбуту змінили хід гри на їхню
користь.
Організатори відзначають
велику волю до перемоги команди відділу організації закупівель. Самовіддано вони
провели не один матч. Певна
робота над технікою та зіграність в подальшому допоможуть їм досягати ще кращих
результатів.
Урочистий момент нагородження
переможців
пройшов під гучні оплески
вболівальників, адже лідируючі місця зайняли справді
сильні та вправні команди.
На першій сходинці опинилася збірна Полтавської філії
міських електромереж, на
другій – команда технічних
підрозділів, на третій – гравці
Управління.

Ірина Малашецька

команда Полтавської філії міських електромереж

2

команда технічних підрозділів

3

команда Управління

Солодкий присмак життя

Валентини Іващенко
Згодом вона здобула спеціальність
економіста у Харківській національній
академії міського господарства. І зробила енергетику фахом свого життя.
«Дуже люблю готувати у вільний від
роботи час, особливо щось нове та
цікаве, – розповідає Валентина. – Найбільше подобається випікання тістечок
і тортів. Причому незвичних за своєю
формою та змістом. Спершу займалася випічкою просто для себе, згодом
почала робити торти для
друзів та гостей». Вдосталь
Технік групи реалізації Пичасу для свого захоплення
Валентина отримала, коли
рятинської філії Валентина
вийшла у другу декретну
Іващенко – справжня «кондивідпустку. Випікання почало
терська фея». Досить одного
приносити, хоч і невеликий,
погляду на її солодкі шедеври,
але прибуток. Зараз же серед клієнтів Валентини не
щоб зрозуміти: їх автор – геній.
лише пирятинці. За солодкиА ще – світла і добра людина.
ми шедеврами приїжджають
з Лохвиці, Гребінки, Лубен та
Києва.
Валентина Василівна почала приго«В училищі і технікумі, – згадує майщати рідних своїми «чудесами з духостриня, – мало уваги надавали прикравки» ще з дитинства. Будучи семикласшанню виробів. Радше з нас готували
ницею, вона твердо вирішила стати
трударів-ударників. Ми вміли, примікондитером. Не зрадила мрії і після заром, випекти за зміну тисячу кексів чи
кінчення школи. Дівчинка продовжип’ятсот тортів. Мені ж завжди хотілося
ла навчання у Київському училищі, де
навчитися робити тематичні вироби,
освоювала кондитерські навики. Щоб
та і замовлення з часом ставали все
удосконалити уміння, Валентина встувибагливішими».
пила до технікуму громадського харчуНе жалкуючи часу, Валентина
вання. Успішно закінчила і його.
передивлялася відео в Інтернеті,
Юній умілиці пощастило працювати
читала статті, поради і пробувау кращих ресторанах Києва. Її смачні
ла сама робити свої
тістечка і торти куштували гості «Дніперші торти, припровського» і «Хрещатика». Тоді 19-річкрашені
мастина дівчина, яка тільки починала кар’єру
кою, чаклувала
кондитера, навіть подумати не могла,
над солодкищо зовсім скоро вона покине столицю
ми фігуркаі освоїть нову професію, на довгий час
ми. Зараз
забувши про кондитерські вироби.
кондитер
У 1992 році Валентина разом з чолом о ж е
віком вирішили переїхати у рідне місвтілити
течко коханого – Пирятин. Незабаром
в
бісквівона народила донечку, і життя зміниті
будь-яку
лося: ніколи було і подумати про ще ненайнезвичайнішу
давно улюблену справу.
фантазію. З першого разу
З енергетикою талановиту маму понавіть не віриться, що на
єднав випадок. Донечка підросла, і Вапапері майстриня малює,
лентина почала шукати роботу. Якраз
за її словами, не дуже доу Пирятинській філії ПАТ «ПОЛТАВАбре. А от на тортах вихоОБЛЕНЕРГО» звільнилася вакансія
дять справжні картини.
контролера енергозбуту. Валентину
Найбільше кондитер люприйняли на випробувальний термін.

бить пекти солодощі для діточок. До цієї
випічки Валентина ставиться з особливою відповідальністю. Уважно вибирає
найсвіжіші, найякісніші продукти. Пирятинці довіряють кондитеру. І вона їх не
підводить.
У Валентини Василівни за роки такого «цікавого» підробітку сформувався конкретний список продуктів, яким
вона не зраджує: якщо масло, то тільки
лубенське, якщо згущене молоко, то
тільки білоруське, якщо треба додати
кислинки, то тільки свіжовичавлений
лимонний сік і ні в якому разі не лимонна кислота.
«На замовлення я печу переважно бісквітні торти, – ділиться досвідом
Валентина Василівна. – Для сімейних
свят люблю готувати щось оригінальне з незвичних інгредієнтів, наприклад
з додаванням солодких лікерів чи маскарпоне».
Захоплюються маминими шедеврами її діти: 20-річна донька та 13-річний
син. Вони – найбільша радість і гордість
Валентини Василівни. А ще невичерпне
джерело натхнення. З чистим серцем
можна сказати, що торти Валентини Іващенко зроблені з любов’ю,
адже цієї любові у її житті вдосталь.
Тетяна Ярченко

Головне – відчути настрій
та зрозуміти характер людини, якій даруватимуть торт, її
смаки і вподобання. Так у кожну свою роботу Валентина
вкладає частинку душі.
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