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На базі
Кременчуцької
ТЕЦ відкрили
музей історії
теплоелектроцентралі.
Першими його
відвідувачами
стали пенсіонери
підрозділу.

»»» ст. 12

Трудові резерви компанії
Керівництво підбило
підсумки роботи технічних
підрозділів, що і стало причиною
наради з начальниками районних
філій та їх заступниками з передачі
електроенергії.

»»» ст. 5
Літературний конкурс для дітей
визначив найкращих серед маленьких
поетів і письменників.

»»» ст. 8-11

Перемога як стимул вдосконалюватись
На змаганнях з професійної майстерності серед бригад з ремонту та обслуговування
розподільчих електричних мереж перемогу здобувають найнаполегливіші. Цього
року такими виявилися хорольські енергетики.
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Сприяти фаховому зростанню
Змагання професійної майстерності серед бригад з ремонту та обслуговування розподільчих електричних мереж –
це нагода обмінятися безцінним досвідом, перевірити свої
знання. А також гарна традиція, яка давно стала однією з
найефективніших форм удосконалення навиків електромонтерів, підвищення рівня їхнього професіоналізму, – переконані організатори змагань.

Н

а десятих за рахунком змаганнях визначилися нові лідери. Уже вкотре цей захід
приймали лубенські енергетики на навчально-тренувальному полігоні філії. Відбувалися вони протягом
трьох днів. За цей період визначилася
найкраща бригада з-поміж 28 команд
підрозділів компанії. Для об’єктивного
оцінювання організатори підготували 14
різних етапів. За кількістю набраних, під
час двох днів відбіркових турів, балів визначилися чотири найсильніші команди.
Вони і вийшли до фіналу, де змагалися
за першість. Зрозуміло, що за таких
умов кожен нарахований бал мав дуже
велику вагу.
Досить швидко стали відомі перші лідери змагань професійної майстерності
серед бригад з ремонту та обслуговування розподільчих електричних мереж: лубенчани, які, до речі, виступили
в оновленому складі. Зокрема, судді
схвально відгукувалися про цю бригаду,
що краще за всіх упоралася із монтажем
в’язки електропроводу ПЛ-0,4 кВ. На це
їм знадобилося менше однієї хвилини.
Вони також набрали 29 балів із 30 мож-

ливих у результаті перевірки знань за
допомогою програми «Аспект».
За умовами змагань, один із етапів
потрібно було пройти електромонтерам-водіям. Лише частина з них добре
упоралася з перевіркою знань правил
дорожнього руху, решта не отримали
балів.
Траплялися помилки і на інших етапах.
Під час звільнення умовного постраждалого від дії електричного струму на опорі кілька команд були відсторонені від
участі в етапі змагань через порушення.
Зокрема, учасник шишацької бригади
двічі невміло зробив накид та обірвав
його в місцях з’єднання, а це, за словами суддів, в реальних умовах могло б
призвести до невиправних наслідків.
До електромонтерів, які проводили
монтаж в’язки проводу ПЛ-0,4 та 10 кВ,
у суддів теж виникли зауваження: занадто перетягнутий провід, що призводить
до його деформації, проведення в’язки з
боку опори, хоча потрібно навпаки.
Для проходження 5-го та 7-го етапів
учасникам знадобилося більше часу, ніж
планувалося.
– На змаганнях ми маємо змогу по-

У боротьбі за перше місце

бачити, як персонал працює в реальних
умовах, вказати їм на помилки, якщо
такі трапляються, – розповів інженер
служби охорони праці Віталій Ерлі.
– Наш етап, а саме встановлення переносного заземлення на повітряні виводи
ПЛ-10 кВ «Полігон» від КРУН 10 кВ при
підготовці робочого місця, показав, що
дехто або ж від хвилювання, або з інших причин допускав певні порушення.
Зауваження були незначні, однак вони
вплинули на кількість балів, набраних
бригадами.
У перший день змагань найменше
отримали учасники із Комсомольська
– 175,5. Цій бригаді було найважче, бо
працює вона переважно з кабельними
лініями.

Загалом до фіналу
за підсумками двох
попередніх днів вийшли команди чотирьох підрозділів:
Миргородської, Хорольської,
Лубенської та Полтавської
філії районних електромереж.
За словами заступника начальника служби з експлуатації розподільчих мереж Олександра Денисенка,
у фіналі до учасників
ставилися більші вимоги, неточності та
помилки не допускалися.
– Всі етапи були взаємопов’язані і стосувалися безпосередньо робіт, які електромонтери повинні виконувати
щодня: видача наряду на звалювання дерева в охоронній
зоні, підготовка робочого місця, допуск бригади, а також
зняття умовного потерпілого з
опори та проведення реанімаційних заходів.
Цікаво, що передбачити результати фіналу було неважко.
Переможцями стали хорольські
енергетики, які одними з перших
пройшли усі етапи фіналу та набрали у сумі найбільшу кількість
балів. Майстер бригади Сергій
Астапович результатами цілком
задоволений:
– Наша команда довго і наполегливо йшла до цієї перемо-

Відповідальність примушує
до вдосконалення
Наступного дня начальник дільниці
розподільчих мереж 0,4-10 кВ Кременчуцької філії Валерій Ковтун розповів, що задоволений тим, як на етапах
працювали електромонтери Сергій Пацинський, Олександр Тесленко, старший майстер Олексій Грабовський.
– Вже вдруге бригада виступила на
змаганнях у цьому складі і досить успішно. Як і в роботі, я ними задоволений.
Але переконаний, що і працювати є
над чим. Наприклад, нашому старшому
майстру слід звернути увагу на удосконалення вмінь з виписування наряду при
допуску бригади до робіт.
– На нашому етапі робітники визначали придатність опор до
експлуатації шляхом перевірки стану залізобетонних опор, встановлених на
ПЛ-10 кВ або ПЛ-0,4 кВ.
Такі огляди проводяться
за відповідним графіком
і перед кожним підйомом
на опору. Після цього
майстер робить висновки
щодо можливості її подальшої експлуатації. Тому ми
ретельно стежимо, щоб
огляд проводився відповідно до існуючої технічної
документації, – зазначив
провідний інженер групи експлуатації розподільчих мереж Юрій Колосков.
Майстер
Великокохнівської філії Євген

Остапенко говорить, що вже не вперше бере участь у змаганнях. І цього року
він з рештою учасників тренувався у
позаробочий час, багато попрацювали
над зніманням умовного постраждалого
з опори. Каже, що досвід переймали у
спеціаліста з 30-річним стажем, електромонтера з експлуатації розподільчих мереж Великокохнівської філії Юрія
Олексієнка. Але більш вдало підготувалися енергетики Миргородської філії,
відтак у них за результатами другого дня
змагань був найкращий результат.
Заступник технічного директора з
розподільчих мереж Сергій Гудзь говорить, що основною метою суддів є обговорення не лише успіхів, а й визначення
вузьких місць у роботі.
– Скажімо, змагання показали, що
теорію члени деяких бригад знають
недостатньо. Учасники з Красногорівки отримали усього 12 балів за проходження етапу з перевірки правил та
інструкцій і їм потрібно звернути на це
увагу. Менше 20 балів набрали команди
Гадяцької, Диканської, Комсомольської,
Котелевської, Пирятинської, Машівської, Решетилівської філій. Така кількість балів
свідчить про недостатеремога на змаганнях – це
ню підготовку персоналу цих підрозділів. Тому
стимул для учасників наслід приділяти більше
вчитися правильно органіуваги підвищенню рівня
зовувати і проводити роботи в електтеоретичних знань прароустановках.
цівників.

П

ги. Я, наприклад, беру участь
у змаганнях уже всьоме. Цього
разу виступили добре, бо намагалися бути зібраними, не
хвилювалися та координували
свої дії. Навіть один з найскладніших етапів у фіналі – підготовку робочого місця перед
початком виконання завдань
– пройшли успішно і отримали
схвальні відгуки суддів.
Минулорічні лідери – лубенчани – опинилися за крок до
перемоги. На їхній загальний
результат вплинули, у тому числі, і зняті бали за невдале проходження одного з етапів. Третє
місце з невеликим відставанням посіла бригада Полтавської
філії районних електромереж.
Четвертими стали миргородські
енергетики.
Підсумовуючи
результати,
директор з кадрової політики,
оплати праці та соціальних питань Борис Попов зазначив:
– Змагання професійної майстерності, яким, до речі, у травні вже десять років, є однією з
ефективних форм підготовки
персоналу компанії, позаяк
вони сприяють підвищенню загального рівня, кваліфікації робітників, допомагають попередити виробничий травматизм,
сприяють обміну досвідом у
процесі демонстрації навичок,
а значить потребують підтримки та уваги.
Борис Попов привітав фіналістів з вдалими виступами. Їм
вручили грошові премії в залежності від здобутого призового
місця.
Окрім того, щомісяця протягом року робітники отримуватимуть надбавку від 30 до 55% від
суми посадового окладу.

»Ірина Малашецька
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На контролі

Головна цінність –

життя та здоров’я

за дотриманням вимог безпеки виконання робіт. Його здійснювали спеціалісти служби
охорони праці. А також керівники на місцях, які за період
дії особливих умов обстежили
475 робочих місць, працівники СОП видали 43 приписи,
зокрема, було виявлено по
одному порушенню при видачі наряду-допуску та використанні засобів індивідуального захисту, – зазначив
Олександр Олексійович.
Варто також зауважити, що
у рамках підготовки до Всесвітнього
дня охорони праці
Всесвітній день охорони
в Україні і в енерпраці основна увага була
гокомпанії провезосереджена на безпечВарич вилучив два
дено низку заходів,
талони у Кременспрямованих на те,
ному використанні хімічних речуцькій філії, також
щоб уже вкотре
човин на виробництві.
вилучено один тазвернути увагу на
лон у Чутівському
безпеку праці.
підрозділі.
користання хімічних речовин
Зокрема, з 21-го до 28А от за недбалість відпона виробництві».
го квітня проходив Тиждень
відальним особам, згідно з
Організаційний
комітет
охорони праці. Перед підроз«Порядком вилучення та від«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на
ділами ставилося завдання
новлення відривних талонівоснові отриманих звітів про
обстежити стан промислопопереджень у посвідченнях
обстеження підбив підсумки
вого обладнання, робочих
про перевірку знань працівпроведеної роботи структурмісць, виробничих приміників структурних підроздіних підрозділів та визначив
щень, територій
лів компанії», було зменшено
серед них ті, у яких дане пипідприємства,
Профілактика виробничотравневу надбавку до посатання вирішується на належцехів, дільниць.
го травматизму ефективнідового окладу.
ному рівні.
Була поставлеУ рамках Тижня охорони
– На моє переконання, пона також вимога
ша та менш затратна, ніж ліпраці також розроблено нотрібно підтримувати колеконовити куточки
кування й реабілітація через
вий порядок інформування
тиви і окремих працівників,
з охорони праці,
втрату здоров’я.
працівників у разі виникнення
що пильно стежать за рівнем
при потребі донещасних випадків та надзвиорганізації безпеки. Тому ми
укомплектувати
чайних ситуацій, його введеїх всебічно заохочуємо, – роззасоби захисту, спецодяг,
но у дію відповідним наказом
повідає заступник директора
спецвзуття. Належна увага
по підприємству.
з питань охорони праці – наприділялася і позаплановим
Водночас заступник дирекчальник СОП Олександр Раінструктажам
персонала,
тора з питань охорони праці–
кецький. – Одним із таких
який зайнятий на роботах,
начальник СОП Олександр
стимулів є преміювання найпов’язаних із використанРакецький зазначає, що побільш відповідальних.
ням, зберіганням токсичних
кращити рівень безпеки та
Однак під час комплексних
хімічних речовин або із фарзнизити виробничий травмаперевірок умов виробничої
бувальними роботами згідно
тизм у підрозділах-порушнибезпеки були виявлені і поруз відповідними інструкціями.
ках можливо, лише своєчасшення. Скажімо, працівникам
Адже за рекомендацією Міжно усунувши недоліки згідно
Зіньківської та Карлівської
народної організації праці
з актами перевірок робочих
філій надані приписи для усуВсесвітній день охорони прамісць та приписами.
нення недоліків. Заступник
ці пройшов під девізом «Збетехнічного директора Сергій
реження здоров’я під час ви»Ірина Малашецька
Щороку служба охорони
праці Товариства перевіряє
дотримання
працівниками
підрозділів заходів виробничої безпеки.
Заступник директора з
питань охорони праці–начальник СОП Олександр
Ракецький розповідає, що
з цією метою кожен рік у
Товаристві проводяться відповідні заходи, які сприяють
тому, аби робітники «освіжили» знання правил та вимог безпеки на виробництві
і зосереджено працювали в
особливих умовах. У 2014-му
цьому питанню на підприємстві приділили належну увагу.
А комплексні перевірки почалися раніше, ніж зазвичай.
Причиною цьому став вихід
наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Про введення
Особливих умов безпечного
виконання робіт на підприємствах електроенергетики».
– Особливі умови запроваджені з 7-го до 11-го квітня,
відтак у підрозділах Товариства було посилено контроль

У

виконання запланованих робіт

У

Товаристві підбили
підсумки роботи філій підприємства за
І квартал поточного року.
Начальників районних підрозділів і їх
заступників з передачі електроенергії запросили на нараду, де і обговорили недоліки у роботі, виявлені під час комплексних перевірок.
Нарада відбулася на базі Новосанжарської філії під головуванням технічного
директора ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Андрія Богдановича Козаня. Він
розпочав нараду, привітавши присутніх.
«Подібні зустрічі дуже корисні для вдалої
організації роботи, адже проблеми, які
виникають, схожі для всіх районних підрозділів, а от рішення у кожного своє, –
переконаний Андрій Богданович. – Тож
нарада має на меті спільний пошук дієвих заходів, спрямованих на запобігання
недоліків у виконанні повсякденних завдань».
З доповіддю виступив заступник технічного директора з розподільчих
мереж Сергій Віталійович Гудзь. Він
проаналізував виконання планів з екс-

плуатації розподільчих мереж 0,4–10 кВ
районними філіями. Обговорювалося
питання здійснення капітальних ремонтів
ПЛ-0,4 кВ. Воно склало 91,97% від плану. Відремонтовано 465,34 км повітряних ліній з 505,95 км запланованих. Також присутнім було надано дослідження
виконання плану із заміни проводу на
ПЛ-0,4 кВ, із заміни опор на ПЛ-0,4 кВ,
виконання плану капітального ремонту
ПЛ-6-10 кВ, заміни проводу і опор на повітряних лініях такої напруги. Зупинилися
і на питаннях розчистки трас ліній електропередач, заміні ізоляторів, виконання
плану освоєння коштів.
Ігор Іванович Бабенко, начальник
служби з технічної експлуатації, детально проаналізував роботу філій у напрямку виконання ними вимог показників SAIDI та SAIFI.
«У Товаристві триває робота із регулювання якості наданих послуг, – розповідає Ігор Іванович. – Беруться до уваги
показники надійності електропостачання, які добре відображають стан енергосистеми та її основних елементів: SAIDI
та SAIFI».
SAIDI контролює індекс середньої
тривалості довгих перерв в електропостачанні, середньої тривалості

Керівники районних філій Товариства обговорили складнощі,
з яким стикаються у роботі, змогли разом знайти можливі шляхи
вирішення проблемних питань,
запитати поради у колег і поділитися власним досвідом.

перерв в електропостачанні на одного
споживача за певний період. SAIFI – це
індекс середньої частоти довгих перерв
електропостачання, тобто середня кількість перерв у енергоживленні на одного
споживача за певний період.
Був підбитий рейтинг філій за показниками експлуатації розподільчих мереж
(робота бригад р/мереж, профілактика
травматизму, SAIDI та SAIFI) за І квартал
2014 року. У трійці лідерів опинилися
Чорнухинська, Лубенська та Оржицька
філії. Пасуть задніх Миргородський, Котелевський та Карлівський районні підрозділи.
Перед присутніми з доповідями виступили також начальник виробничо-технічного відділу Дмитро Миколайович
Олійник, заступник начальника відділу з приєднання електроустановок
споживачів Віталій Леонідович Прокопенко та заступник начальника
служби розподільчих мереж Олександр Васильович Денисенко.
Присутні активно обговорювали доповіді, ставили запитання, розповідали про
проблеми, з якими стикаються у роботі.
Було прийняте рішення подібні наради
проводити щоквартально.
»Тетяна Ярченко
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В Україні подорожчала електроенергія
У деяких ЗМІ було оприлюднено недостовірну інформацію про тарифи на електроенергію,
яка відпускається населенню з 1 червня цього року. Тому публікуємо порівняльню таблицю
старих та нових тарифів з градацією по категоріях населення та рівню споживання послуги.
Категорії споживачів

Тарифи на е/енергію (з ПДВ),
коп. за 1 кВт·год
старі тарифи

нові тарифи

(до 01.06.2014)

(після 01.06.2014)

Збільшення тарифу на:
коп.

%

1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення „населення, яке розраховується з
енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та
об’єднане шляхом створення юридичної особи”)

28,02

30,84

2,82

10

1.8. Гуртожиткам (які підпадають під визначення „населення, яке розраховується з
енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та
об’єднане шляхом створення юридичної особи”) у сільській місцевості

25,92

28,5

2,58

10

1.9. Населенню, яке розраховується з енергопостач. організацією за заг.
розрахунковим засобом обліку, об’єднане шляхом створення юридичної
особи, і проживає в житлових будинках (у т. ч. в житлових будинках готельного
типу), обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами та/або
електроопал. установками (у т. ч. в сільській місцевості), крім гуртожитків

28,02

32,22

4,2

15

21,54

23,7

2,16

10

36,48

41,94

5,46

15

Електроенергія, що витрачається в багатоквартирних будинках, гуртожитках на технічні
цілі (роботу ліфтів, насосів, замково-переговорних пристроїв, що належать власникам
квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності), освітлення дворів,
східців і номерних знаків

36,48

41,94

5,46

15

Електроенергія, що витрачається у багатоквартирних будинках, гуртожитках сільської
місцевості на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів, замково-переговорних пристроїв, що
належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності),
освітлення дворів, східців і номерних знаків

33,72

38,76

5,04

15

Електроенергія для дачних та дачно-будівельних кооперативів, садових товариств,
гаражно-будівельних кооперативів на технічні цілі (роботу насосів), освітлення території

36,48

41,94

5,46

15

2,82

10

41,94

5,46

15

1.10. Гуртожиткам (які підпадають під визначення „населення, яке розраховується
з енергопостачальною організацією за заг. розрахунковим засобом обліку та
об’єднане шляхом створення юридичної особи”), що розташовані в будинках,
обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами та/або
електроопал. установками (у т. ч. в сільській місцевості)

134,04

38,28

40

2. Електроенергія, що відпускається споживачам, прирівняним до населення

30,84

2,82

10

25,92

28,5

2,58

10

за обсяг, спожитий понад 150 кВт·год до 800 кВт·год на місяць (включно)

33,72

38,76

5,04

15

за обсяг, спожитий понад 800 кВт·год на місяць

95,76

134,04

38,28

40

для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від
обсягів споживання

25,92

28,5

2,58

10

1. Електроенергія, що відпускається:
1.1. Населенню:
за обсяг, спожитий до 150 кВт·год на місяць (включно)

28,02

за обсяг, спожитий понад 150 кВт·год до 800 кВт·год на місяць (включно)

36,48

за обсяг, спожитий понад 800 кВт·год на місяць

95,76

для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від
обсягів споживання

28,02

за обсяг, спожитий до 150 кВт·год на місяць (включно)

30,84

1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості:

1.3. Населенню, що проживає в житлових будинках (у т. ч. в житлових будинках
готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку кухонними
електроплитами (у т. ч. в сільській місцевості):
за обсяг, спожитий до 250 кВт·год на місяць (включно)

21,54

за обсяг, спожитий понад 250 кВт·год до 800 кВт·год на місяць (включно)

28,02

32,22

4,2

15

за обсяг, спожитий понад 800 кВт·год на місяць

95,76

134,04

38,28

40

для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від
обсягів споживання

21,54

23,7

2,16

10

23,7

2,16

Примітка.

10

Н

1.4. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у т. ч. в житлових будинках
готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку
електроопал. установками або електроопал. установками та кухонними
електроплитами (у т.ч. в сільській місцевості):
1.4.1. У період з 01.05 по 30.09 (включно):
за обсяг, спожитий до 250 кВт·год на місяць (включно)

21,54

за обсяг, спожитий понад 250 кВт·год до 800 кВт·год на місяць (включно)

28,02

32,22

4,2

15

за обсяг, спожитий понад 800 кВт·год на місяць

95,76

134,04

38,28

40

за обсяг, спожитий до 3600 кВт·год на місяць (включно)

21,54

23,7

2,16

10

за обсяг, спожитий понад 3600 кВт·год на місяць

95,76

95,76

0

0

1.4.3. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу
незалежно від обсягів споживання

21,54

23,7

2,16

10

10

23,7

2,16

10

1.4.2. У період з 01.10 по 30.04 (включно):

1.5. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих
природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого
теплопостачання:
1.5.1. У період з 01.05 по 30.09 (включно):
за обсяг, спожитий до 250 кВт·год на місяць (включно)

21,54

23,7

2,16

за обсяг, спожитий понад 250 кВт·год до 800 кВт·год на місяць (включно)

28,02

32,22

4,2

15

за обсяг, спожитий понад 800 кВт·год електроенергії на місяць

95,76

134,04

38,28

40

за обсяг, спожитий до 3600 кВт·год на місяць (включно)

21,54

23,7

2,16

10

за обсяг, спожитий понад 3600 кВт·год на місяць

95,76

95,76

0

0

1.5.3. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу
незалежно від обсягів споживання

21,54

23,7

2,16

10

1.6. Населенню, що розраховується з енергопостачальною організацією за
загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення
юридичної особи, крім гуртожитків

36,48

41,94

5,46

15

1.5.2. У період з 01.10 по 30.04 (включно):

а вихідних, 17
та 18 травня,
територією
Полтавської області пройшов
буревій з сильним дощем,
градом та шквалистими поривами вітру. Тож цей період
для енергетиків виявився гарячою порою: було не до відпочинку.
Електропостачання через
складну синоптичну ситуацію
було призупинене у 29 населених пунктах, з яких 22 були
знеструмлені повністю. Найбільше постраждали електромережі
Семенівського,
Решетилівського, Лубенського, Глобинського, Полтавського, Миргородського, Пирятинського, Хорольського,
Гадяцького, Котелевського,
Кобеляцького, Зіньківського, Кременчуцького, Новосанжарського та Чутівського
районів. Місцеві енергетики
розповідають, що буревію не
витримували ні опори, ні де-

Негода додала
енергетикам клопоту
рева, які падаючи, рвали лінії
електропередач.
Недільна негода теж не
дала спокою енергетикам.
Увечері нищівна гроза пошкодила секційний роз’єднувач
підстанції Північної енергосистеми Полтава-330 кВ.
Внаслідок цього знеструмилися чотири лінії 110 кВ, залишивши без електропостачання багатьох споживачів.
Однак у найкоротші терміни
високовольтна мережа була
заживлена по резервних лініях електропостачання.
Енергетики працювали навіть уночі, не зважаючи на
зливу і сильний вітер.
На ранок понеділка більшість пошкоджень усунули.
Але роботи залишалося ще
багато, адже знеструмленими були 15 ліній 6-10 кВ, з
яких 10 – повністю, та 111 ТП.
Негода розлютувалася і
в понеділок, так і не давши
енергетикам перевести по-

дих. Буревій зі зливою пошкодили 220 ліній електропередач 6-10 кВ, більшість з
яких відразу були заживлені
дією автоматичного включення.
Знову усю ніч велися аварійно-відновлювальні роботи. Працівники бригад «піднімали» обірвані електричні
дроти, замінювали пошкоджені ізолятори та металоконструкції опор ліній 0,410 кВ, стояки залізобетонних
опор. На ранок наступного
дня знеструмленими залишалися 128 населених пунктів.
Протягом вівторка всі наслідки негоди були усунені. Після

«

того, як напружений період
залишився позаду, енергетики повернулися до звичного
режиму роботи.
Чітка взаємодія всіх підрозділів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», постійний контроль з боку керівництва компанії, оперативне реагування
на ситуацію дозволили не
лише в найкоротші терміни
відновити електропостачання
жителям Полтавщини, а й не
допустити травмувань працівників, які цю роботу виконували.

»Тетяна Ярченко

Грозові дощі та пориви вітру спричинили знеструмлення в електромережах
краю. Виробничі бригади районних філій Товариства відразу були мобілізовані
для виконання аварійно-відновлювальних робіт.
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У безмежному світі фантазій
На початку літа на підприємстві було підбито підсумки літературного конкурсу «Море талантів». Вітали його учасників та переможців в урочистій обстановці в одному з наймальовничіших
і найчарівніших куточків Полтави – музеї-садибі Івана Котляревського.

Ч

и достатньо діти
енергетиків знають про професію своїх батьків? На це питання відповіли
у своїх оповіданнях, віршах
та казках маленькі, але дуже
обдаровані, учасники літературного конкурсу. Виявилося,
що малеча не лише вміє талановито і цікаво складати різноманітні історії. Дітям також
немало відомо про енергетику. Окрім змістового наповнення, вони вирішили ще й ори-

гінально оформити свої
літературні твори. Для
цього учасники прикрасили конкурсні роботи
малюнками, власними
фото тощо.
У тому, що дитяча
фантазія безмежна, а
знання ґрунтовні, переконалися і члени журі у
складі директора з кадрової політики, оплати праці
та соціальних питань Бориса Попова, голови профкому Володимира Абрамова,
наукового співробітника
літературно-меморіального музею-садиби Івана
Котляревського
Лариси
Лобінцевої. Кожен твір був
уважно прочитаний і безперечно заслуговував на похвалу.
Тож для нагородження малеча зібралася

в Полтаві. Для них відчинилися гостинні двері музею-садиби Івана Котляревського,
що на Соборній площі. І це
дуже символічно, адже у цій
садибі все нагадує про нашого видатного письменника,
якого вважають зачинателем
сучасної української літератури. А мальовнича Іванова
гора з її неосяжними краєвидами захоплює і надихає на
творчість. Тож кращого місця
для нагородження майбутніх
поетів та письменників із числа дітей працівників компанії
годі було й шукати.
Хвилюючий момент нагородження розпочався з виступів членів журі, які отримали приємне враження від
складених учасниками оповідань, віршів, казок тощо. Зокрема, директор з кадрової

політики, оплати праці та соціальних питань Борис Попов
зазначив:
– Приємно, що наші діти
мають безліч талантів, серед
яких і нахил до літературної
творчості. Його вони у повній
мірі розкрили, взявши участь
у конкурсі. Мені сподобалися
їхні твори, з’явилася змога
побачити енергетичну професію очима дітей. І я вважаю, що це дуже корисно.
Науковий
співробітник
музею-садиби Івана Котляревського Лариса Лобінцева
захоплено розповідала про
кожну творчу роботу. А малечі було приємно слухати
схвальні відгуки, а ще очікуваним став момент нагородження. Оцінювати за однаковими критеріями твори,
складені дітьми різного віку,

До участі в конкурсі допускалися діти, які склали вірша
або прозового твору українською мовою на тему «Професія моїх батьків дарує тепло і світло всім».

наприклад, семи і шістнадцяти років, досить складно.
Тому організатори розділили
учасників на чотири вікові
групи, у кожній з яких потім
визначали переможців. Але
подарунки було вирішено
вручити кожному з учасників, без винятку. Бо кожен з
них вклав у свій твір працю,
талант і натхнення. Приємно було спостерігати за тим,
як осяйні усмішки світилися
на юних обличчях після того,
як було названо їхні імена та
розпочалося урочисте вручення подарунків і грамот.
Отож переможцями у різних вікових групах було названо четверо маленьких,
талановитих письменників і
поетів. Серед них Балацький Артем із Лубен, Потяженко Артем, батьки якого працюють у Полтавській
філії міських електромереж
та головному офісі, Іванова Наталія, тато і мама якої
трудяться у Полтавській філії міських електромереж та
Скуб Даша із Машівщини,
до речі, найстарша учасниця
цього конкурсу.
Літературний талант останньої дівчинки проявився вже
досить давно, і вона прагне його постійно розвивати.
Свою допитливість і жагу до
пізнання нового і цікавого демонструє постійно.
– Від мого тата Григорія
Петровича, який працює заступником начальника зі збуту електроенергії Машівської
філії
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», я багато довідалася про
енергетику і про його роботу,
– розповіла юна авторка. – З
часом і в мене з’явилася любов до точних наук, скажімо,
таких як фізика. Однак потрібно всебічно розвиватися,
тому й українська мова та література мені близькі. Багато
читаю. І постійно намагаюся
удосконалювати свій літературний хист.
Даша Скуб розповідає, що
конкурс «Море талантів», оголошений на підприємстві, не
перший, в якому вона бере
участь. Вона вже мала певний літературний досвід. Не

Дітей запросили
на екскурсію Полтавою

так давно писала
дослідницьку роботу для Полтавської
обласної Малої академії
наук, дослідила журналістику Машівського району на прикладі місцевого
друкованого
видання.
Підхід до виконання роботи виявився досить вдалим. Тож Даша отримала
схвальні відгуки та поради
розвиватися у цьому напрямку.
Чотирикласниця і відмінниця із Гадяча Анастасія
Удовіченко,
міцно тримаючи свій
подарунок, захоплено
розповідала про те,
що дуже зраділа можливості взяти участь
у літературному конкурсі.
На написання твору витратила усього два дні.
Спочатку маленька дослідниця зібрала потрібну інформацію на задану
тему, а потім приступила
до написання. У неї виникло декілька ідей, дівчинка
планувала навіть скласти літературний твір англійською
мовою, однак потім передумала. Зрештою написала
роботу, у якій повідала про
енергетику в житті людини.
Літературна творчість – це не
єдине її захоплення. Вона любить малювати, а також займається вишивкою бісером.
Її однокласниця Анна Грунтенко склала казку про Світлячка і Ліхтарика. Щоб придумати сюжет, їй знадобився
усього один день. Дівчинка
дуже полюбляє фантазувати,
вигадувати різноманітні історії. Окрім того, вона надзвичайно артистична і цей талант
проявився у неї з першого
класу. Справжнім порадником для юної казкарки завжди була її мама Лідія Олександрівна. Вона прищеплює
донечці любов до читання і
всіляко підтримує її творчість.
Ще одна маленька авторка
Софія Заголовацька порадувала своїм чарівним віршиком. І хоча їй усього сім рочків, дівчинка добре знає, що
її тато Руслан Дмитрович пра-
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початку весела юрба оглянула затишну і гостинну садибу-музей Івана Котляревського, потім всі попрямували до
Пам’ятника галушці та до Білої альтанки, звідки
на саме місто та на його далекі околиці відкриваються чудові краєвиди. З цікавістю малеча
роздивлялася і неперевершену духовну пам’ятку
Полтави – Успенський кафедральний собор.
цює майстром Опішнянської
дільниці Диканської філії, забезпечує струмом кожну оселю, обслуговує повітряні лінії
і що він енергетик, про це і
розповіла у своєму віршику.
Тарас Кульбачка із Козельщини навчається у десятому класі, дуже любить
писати. Однак потяг до літературної творчості у нього
межує з бажанням піти стопами тата-енергетика. Про
цю професію він знає немало. Зокрема, і те, що вона
не з легких, бо тато завжди
багато працює, особливо в
негоду. Тарас свого першого
вірша написав і присвятив дівчинці. До енергетичної теми
звернувся зовсім недавно,
коли дізнався, що на підприємстві оголосили літературний конкурс на тему «Професія моїх батьків дарує тепло і
світло всім». З задоволенням
узяв у ньому участь.
При цьому хлопець задоволений тим, що за винагородою потрібно було їхати
до Полтави. Для цього в обласний центр вирушили усією
родиною. Тарас розповідає,
що йому цікава Полтава, тому

за першої ліпшої нагоди намагається побувати тут, отримувати подарунки за участь
у конкурсі йому також дуже
подобається.
Інші учасники з радістю та
натхненням розповідали про
те, як створювали власні літературні твори. Згодом їхню
увагу привернув іще один
цікавий і пізнавальний захід:
екскурсія. Дітки весело ділилися враженнями від побачених визначних місць. У
захваті вони залишилися і від
пішохідної прогулянки ошатною вулицею Жовтневою.
Повернувшись додому, діти
щиро і безпосередньо розповідали про свої враження,
емоції, подарунки, про всі
яскраві миті, які подарував їм
цей чудовий червневий день.
І хто знає, можливо, досвід
участі у дитячому конкурсі
стане для когось із малечі стимулом для подальшої
творчості. В будь-якому разі у
їхньому житті обов’язково будуть нові цікаві проекти, море
спілкування та здійснення
творчих мрій.

»Ірина Малашецька
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Ода матусі
(акровірш)

й, 7 років

цьки
Артем Бала

Світлячок і ліхтарі
Щовечора, коли сонце повільно і величаво ховалося за високі гори, в ліс
непомітно і тихо приходила темна ніч.
У цьому лісі жив маленький Світлячок,
який мав крихітний ліхтарик. Він ледь
чутно і неспішно вилітав на край узлісся
і вмощувався на високому пеньку. Світлячок жваво, але обережно, піднімав
свій ліхтарик. Жовто-гарячі промінці
всю ніч освітлювали узлісся.
Одного разу він помітив багато інших світлячків. Вони сяяли яскравіше
за його світло. Наш Світлячок вирішив
познайомитися з ними. Він знявся і полетів назустріч вогникам. Та ті чомусь
не підлітали ближче, а залишалися на
одному місці. Світлячок вперше наблизився до міста. Він не знав, що ті яскраві світлячки – то ліхтарі, які освітлюють
вулицю. Вони теж, як і його маленький
ліхтарик, згасають вранці, коли сходить
сонечко. Саме вони освітлюють дорогу
людям вночі. Про це маленькому мандрівнику розповів старий мудрий світлячок.
З того часу Світлячок був впевнений,
що його світло і світло вуличних ліхтарів приносить користь усім оточуючим.
Нехай ніколи не згасає світло ліхтарів
на вулицях міст і сіл нашої країни!

Моя матуся дорога,
Однією тобою пишаюсь я!
Ясне сонце для тебе лише горить,
Місяць у небі вночі мерехтить.
Адже ці вірші шлю тобі я,
Мамо, матусе рідненька моя!
Айстрів букетик для тебе нарву,
Епоху світла й тепла принесу.
Нехай не згасає зірка Добра!
Енергії миру, наснаги щодня.
Радість вирує хай, личко горить.
Ген в небокрай моя пісня летить.
Електризуйся і множся Добро,
Ти для матусі на щастя дано.
«И-и-и-и», – так маленьким радів колись я,
Краще матусі моєї нема!

Анна Грунтенко, 10 ро

ків

Енергія добра
Ця дивовижна подія
трапилася в кінці XIX
століття. По вулиці, в невеличкому диліжансі, в
довгому фраку та капелюсі проїжджав знатний
вельможа. Це був Вольт.
Його багато хто знав
через гостроту слова
та креативний розум.
Погода була теплою та
сонячною. Раптом підійнявся сильний вітер і
його капелюх злетів до
самого саду, в якому
милуючись барвами та
ароматами квітів прогулювалась чарівна незнайомка. Вольт наздогнав
капелюха і представ перед дамою в кумедному
розхристаному вигляді. Побачивши це, прекрасне створіння, немов
по-дитячому, щиро розсміялася. Наш герой-дотепник зніяковів і навіть
трішки почервонів. Він
настільки був захоплений її вродою, що навіть
не смів вимовити жодного слова і деякий час
стояв у повному оціпенінні. Потім, зібравшись
із думками, запитав її
ім’я. Вона представилась як леді Струм. Тривалий час вони не могли
відірвати погляду одне

від одного. Напевне, це і було
саме воно – справжнє
кохання з першого погляду. Минув час, вони
зрозуміли, що лише
разом почуваються посправжньому
щасливими і своє майбутнє
вже не уявляють один
без одного.
Це була
дивовижна пара, адже
коли вони прогулювались по вечірньому
парку, їхні почуття настільки
виблискували яскравим світлом,
що ліхтарі нагадували хіба що маленьких
світлячків. Вони вирішили
об’єднатися
на все життя. Після
одруження у Вольта
й леді Струм з’явився
син, якого батьки назвали Ватиком. Цій
дитині була передана
феноменальна енергія
справжнього кохання.
Все, до чого доторкалася рука Ватика, починало яскраво сяяти. Це
була надзвичайно дружня
сім’я. Вони були абсолютно
нероздільними
і підживлювали одне
одного
незрозумілою
для простих людей потужною енергією. Вони

Там, де живуть

мрії

Читаючи твори учасників літературного
конкурсу дитячої творчості, переконуєшся,
що світ дитячої фантазії повний добра і затишку, любові і взаємопідтримки. Ми пропонуємо і вам, дорогі колеги, перенестися
у місто талантів, з якого черпають натхнення наші діти.

Скуб Дарія, 17 років
багато подорожували і
невдовзі вся наша планета мерехтіла безліччю
різнокольорових барв.
За це Господь подарував їм вічне життя.

Поглянувши на наше
сьогодення, ми вдячні
цим прекрасним створінням, які і досі дарують
нам світло і радість. Хоча
варто замислитись –
чи не пора вже їм надати час відпочити, перехопивши естафету позитиву, добра та любові.
Жити з вірою в щасливе майбутнє, пам’ятати
про почуття тих людей,
які знаходяться поруч.
І якщо всі ці прагнення
будуть дійсно справжніми та чистими, разом
нам під силу зробити
завтрашній день кращим та світлішим.
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Хвилюючий подих минулого
Кременчуцька теплоелектроцентраль –
найбільший підрозділ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», який має багате минуле.
Тож керівництво ТЕЦ вирішило зібрати і
систематизувати історію електростанції.

Д

о
святкування
9 Травня цього
року
колектив
Кременчуцької
теплоелектроцентралі готувався особливо ретельно.
Адже перед ним стояло відповідальне завдання – крім організації традиційних заходів,
відкриття Музею історії ТЕЦ.
Ідея створення музею виникла уже давно, ще під час
будівництва
адміністративного корпусу електростанції.
Ще тоді кілька кімнат першого
поверху планували відвести
під музей. Але втілити це нововведення вдалося лише у
травні 2014 року.
«На збирання інформації
та оформлення експонатів,
стендів, – розповідає директор Кременчуцької ТЕЦ
Олексій Алєксєєнко, – ми
витратили близько півроку.
Бажання мати музей історії
рідного підприємства не один
рік жило у колективі, тож всі
дружно взялися за його створення».
Коли заходиш у зал, не відразу віриться, що він оформлений з мінімальними мате-

ріальними затратами. Меблі
зроблені працівниками ремонтно-будівельного
цеху
з матеріалів, знайдених на
складі. Експонати зібрані небайдужим колективом: хтось
приніс з дому грамоти і нагороди діда, який все життя
пропрацював на ТЕЦ, хтось –
устаткування для роботи,
яке десятки років пилилося
у закутку кабінету. Але найбільше враження справляє
макет теплоелектроцентралі, зроблений умільцями ремонтно-будівельного цеху. На
змайстрованому столі вони
розмістили всі корпуси і споруди електростанції.
У музеї розміщено вісім
стендів, які висвітлюють різні
етапи розвитку та сучасного життя колективу ТЕЦ. Особлива
увага відводиться колишнім та сучасним
працівникам.
«Звичайно ж, найвдячнішими відвідувачами музею,
– переконаний Олексій Алєксєєнко, – є наші пенсіонери,
по суті ті люди, історія життя
яких і є історією теплоелек-

троцентралі. Тож було прийняте рішення відкрити музей
саме напередодні 9 Травня,
коли традиційно на території
станції зустрічаються ветерани та пенсіонери підприємства».
Усі гості теплоелектроцентралі зібралися біля входу в
музей. Гарний настрій від зустрічі з давніми друзями підігрівав очікування. Витало передчуття ще більш хвилюючої
зустрічі – зі своїм минулим.
Коли ж символічна стрічка,
яка закривала вхід до музею,
була перерізана, і гості потрапили до кімнати, всіх поглинула атмосфера музею. Нові
стенди і меблі дихали історією. На екрані безперервно
демонстрували фотопрезентацію будівництва теплоелектроцентралі, її розвитку. Звичайно ж, емоціям не було
меж, адже сьогоднішні бабусі
і дідусі бачили на фото себе
молодими. Життя іде вперед –
і багатьох з тих, хто посміхався з фотокарток,

П

давно немає на цьому світі.
«У подібних зустрічах, – говорить Сергій Лупар, голова
профспілкового комітету
Кременчуцької ТЕЦ, – завжди є нотка суму за тими, хто
не прийшов».
Гості ще довго гортали альбоми зі старими фотокартками, шукали статті про себе
у Книзі Пошани. Багато хто
підходив до Олексія Миколайовича Алєксєєнка та Сергія
Івановича Лупара та дякували
їм за ці безцінні хвилини спогадів.
На досягнутому у ТЕЦ зупинятися не збираються. Для
нинішнього колективу відкриття музею – тільки початок
роботи у цьому напрямку. До
50-річчя
теплоелектроцентралі готується до друку книга-фотоальбом про історію
Кременчуцької ТЕЦ. Наразі
розробляються підготовчі матеріали цього проекту.

»Тетяна Ярченко

ерший стенд музею «Так починалася ТЕЦ»
розповідає про період будівництва станції. Стенд «Запуск Кременчуцької ТЕЦ»
містить відомості про перші роки роботи, нарощування виробничої потужності. Наступні два стенди «Найважчі роки» говорять про
діяльність ТЕЦ у період з 1991-го до 1997-го
років, у часи масштабної економії і відсутності фінансування. Стенд «Безпека роботи – перш за все» відкриває серію
про сучасне життя колективу і розповідає про підготовку персоналу до дій
в умовах виникнення надзвичайних
ситуацій. Стенд «Відпочинку дітей – велика увага» – про діяльність літнього
дитячого табору «Енергетик». Наступний «Командний дух єднає покоління
енергетиків» – про соціальні заходи,
які проводяться на теплоелектроцентралі. І останній стенд «Керівники Кременчуцької ТЕЦ» містить фотографії
директорів теплоелектроцентралі, починаючи з 1963 року.

Художник з
душею поета
Природа щедро наділила кріпацького сина
Тараса Шевченка не лише поетичним даром,
а й талантом художника, які ніколи не зраджували йому, навіть у години страждань і
тяжкої неволі. Для Шевченка живопис став
потребою, вираженням його творчого духу.

Н

айбільш ранній малюнок,
що дійшов до нас і відомий під назвою «Погруддя
жінки» або «Жіноча голівка», датований самим автором ще 1830
роком. Бажаючи оволодіти мистецтвом
живопису, Тарас звертається до шляхетних дяків-живописців, які не навчають, а
змушують прислужувати їм.
Шевченко згадує, що у його поміщика Павла Енгельгардта влаштовувались
музичні вечори. Прийоми давали можливість козачкові ближче спостерігати
манери панства. Решта челяді бачили
лиш стайню, кухню, а Тарас більш-менш
вільно ходив по всьому будинку, дивився
картини, гортав книжки. На балах він не
лише подавав склянки з водою чи колоди карт, але й спостерігав за художниками, музикантами, вченими, поетами,
слухав їхні розмови.
У лютому 1831 року юний Шевченко
вирушає з новонабраною гвардією з молодих кріпаків до столиці Російської імперії Петербурга. З цього часу почалося
його тривале міське життя, сповнене боротьби за існування, незгасного бажання
стати вільним, вивчитися на художника.
У Петербурзі доля Шевченка круто
змінилась. Пан вирішив мати власного
кваліфікованого майстра і 1832 року він
віддав Шевченка у майстерню на навчання до одного з кращих художників-ельфрейщиків Василя Ширяєва, законтрактувавши юнака. Систематичне навчання
почалося і це подобалось Тарасу. У 1836
році закінчився термін контракту, але
Шевченко залишається у Ширяєва вже
в ролі найманого робітника-підмайстра.
Нестача денного часу і заклопотаність,
бажання стати справжнім художником
змушували Шевченка в білі ночі виходити в Літній сад і змальовувати статуї. Тут
відбулась перша зустріч Тараса зі своїм
земляком, художником Іваном Максимовичем Сошенком, який зацікавився
обдарованим юнаком і вирішив допомогти йому. Сошенко давав поради і

консультації початківцю, знайомив його
з видатними діячами російської і української культур, спільними зусиллями яких
талановитого хлопця було викуплено з
кріпацтва.
Звільнення дало право Шевченку
вступити до Академії мистецтв. Він став
одним з улюблених учнів Брюллова.
Тарас переходив з класу в клас в числі
найкращих. У малярстві він робив дедалі
помітніші успіхи. За час навчання в Академії мистецтв його тричі нагороджували
срібною, а потім золотою медалями за
малюнки з натури і живописні твори.
У 1843 році Тарас Григорович нарешті
приїхав в Україну. Під час подорожі любов до рідного краю наштовхнула його
на створення цілої серії картин. Уміння
інтерпретатора історії Шевченко виявив
у трьох офортах серії «Живописна Україна», на яких відображено історичні місця,
побут і природу країни. Повернувшись
до Петербурга, він завершує навчання
в Академії, видає на власні кошти і поширює альбом під назвою «Живописна
Україна».

продовжував роботу в цьому напрямку.
Незабаром він став одним з відомих і популярних портретистів. Значне місце посідають портрети діячів культури, близьких та друзів, автопортрети.
У 1858 році, приїхавши до Петербурга, Шевченко здійснив свою давню мрію
— почав опановувати нову для нього
техніку акватинти. Одним із перших видатних творів у цій техніці є «Притча про
робітників на винограднику», сюжет для
якого художник узяв з відомої картини
Рембрандта. За цю та низку інших гравюр Петербурзька Академія мистецтв
1860 року присвоїла Шевченку звання
академіка гравюри.
Живопис посідає неабияке місце в
житті Тараса Шевченка. Художник ставився до образотворчого мистецтва
з глибокою щирістю, воно приносило
йому розраду в гіркі хвилини життя. Зараз його роботи, крім автобіографічного,
мають ще й історичне та етнографічне
значення. Прекрасно виконані малюнки
окреслюють художні смаки та прагнення Шевченка і є немовби паралеллю до
його віршів, служачи ілюстраціями життя поета.

У картинах Тараса Шевченка відбилася вся глибина і самобутність його особистості.
Згодом Шевченко знайшов
роботу в Київській археографічній комісії. Художникові довелося побувати у різних місцях
України, де він змальовував й
описував історичні пам’ятки. З
часу його подорожей залишилось чимало акварелей.
Велике місце в Шевченковому доробку належить портретам. Він почав працювати над
ними ще кріпаком. В Академії

»За інформацією
Інтернет-видань
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– Міжнародний день захисту дітей.

Його святкує цілий світ! Бо всі ми родом із казкового, сонячного та щасливого дитинства.

Ми саме в підростаючому поколінні
воліємо бачити здійснення своїх мрій,
сподівань, прагнень. Хочеться, щоб діти
зростали здоровими та радісними, відчували постійну турботу про них, проживали щасливе дитинство, наповнене
особливими подіями.
Традиційним для Гадяцького підрозділу стало проведення заходів для доньок і синів місцевих енергетиків з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.
Вже 11 років ця подія у філії проходить
гамірно і цікаво. Цьогоріч погода внесла
власні корективи у святкування, але це
не зіпсувало загального настрою. У філію завітало 27 дітей, вік яких був доволі різним: від 2-х до 11-ти років. А
ще сюди прийшли їхні батьки, бабусі,
дідусі. Того недільного ранку підрозділ швидко заполонили дзвінкий сміх
та дитячі голоси. Не став на заваді
і рясний дощик – весела компанія перемістилася до приміщення, де продовжилися ігри.
Тут спочатку відбувся конкурс художньої самодіяльності. Маленькі учасники
розповідали віршики, співали і танцювали. Хвилювання в дитячих очах не було,
бо їх гучними оплесками підтримували
присутні. Дійство в Гадячі згуртувало дітей і кожен наступний конкурс ставав
більш жвавим. Малеча слухала про те,
як потрібно поводитися, щоб уникнути
травмувань електроприладами, з азартом відгадувала загадки. Організатори
відійшли від традиційного малюнка на
асфальті, знову ж таки через дощ. Однак
такі атрибути свята, як смачна каша та

Задоволені побаченим та почутим, усі
повернулися до філії, а там уже зібралися малюки зі своїми батьками, які також
хотіли взяти участь у святі.
Малювати на асфальті – ото втіха!
Отримавши кольорову крейду, малеча
почала акуратно зафарбовувати голуба,
контури якого стараннями художника
були окреслені на асфальті. Згодом, захопившись цим заняттям, діти вирішили
додати до малюнка ще й українську символіку.
Не оминули увагою тему електробезпеки і в цьому підрозділі. Тут продемонстрував свою роботу професійний електромонтер. Допоки він у відповідному
спорядженні піднімався на
опору, ведуча розповідала
итячі свята у Машівській та
про правила техніки безпеГадяцькій філіях проводяться
ки, яких слід йому дотримублизько десяти років поспіль.
ватися при виконанні своєї
роботи. Дехто із присутніх
пригадав, що і його тато частенько промісцеву флору, у якій зустрічаються рідводить роботи на висоті, бо трудиться
кісні дерева та трави. Діти зі щирим заелектромонтером. Таким чином малеча
хопленням говорили про свої враження і
змогла більше дізнатися про професію
про те, що, живучи на машівській землі,
своїх батьків та філію, у якій вони працюраніше не бували у цих чудових місцях.
ють.
Інші, навпаки, тішилися, що вже бачили
Присутніх на свіжому повітрі пригостиїх. Але усіх присутніх об’єднала любов до
ли щойно приготованим пловом.
рідного краю та маленьких див, які в ньоОрганізатори обох дійств говорять,
му зустрічаються, здавалося б, на кожщо мине кілька років і ці діти неодмінно з
ному кроці. Юним мандрівникам дуже
любов’ю і теплотою у душі згадають про
сподобалася екскурсія в село Огуївка та
чарівні миттєвості свого дитинства, коли
розповідь екскурсовода, тому вони вивони у щирому і натхненному колі люблясловили бажання влаштувати ще одну
чих батьків та друзів робили перші кроки
пізнавальну подорож, скажімо, до Полдо пізнання енергетичної професії.
тавського краєзнавчого музею ім. Василя Кричевського.
»Ірина Малашецька
солодкий стіл, залишилися незмінними,
і маленькі учасники цьому щиро раділи.
У Машівській філії також влаштували
дитяче свято з власним колоритом. Його
присвятили Міжнародному дню захисту
дітей та Святій Трійці і організували на
тиждень пізніше – 6 червня. Захід розпочався з пізнавальної екскурсії у село
Огуївка Машівського району. До неї приєдналося більше 20 дітей, переважно
середнього шкільного віку. Багато хто
з цікавістю слухав захопливу розповідь
екскурсовода про могильник Черняхівської культури, який з’явився у цих краях
ще в 4-му або 5-му ст. н. е., дізнавався про надзвичайно цікаву
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Світ крізь призму
фотооб’єктива

Івановичем Чепілем, поважрій
Михайним місцевим фотографом.
лович
заУ Зінькові останній зібрав
хоплюється
навколо себе колектив фотофотографією
любителів, до якого і ввійшов
добрих років
Кілька років тому фотографія Юрія ДаценЮрій Михайлович.
25. У школі
ка, майстра виробничої дільниці абонент«Василь Іванович багато
почав ходити на фотогурток,
ської групи Зіньківської філії, прикрасила
чому навчив мене, – розпоразом з друзями знімали
відає Юрій Даценко. – Чена плівку шкільні заходи. В
обкладинку календаря «Краєвиди рідного
рез об’єктив я бачив світ
фотолабораторії проявляли
міста». Його робота стала лауреатом районочима молодості і недосвідплівку, друкували фотографії.
ного конкурсу фотографів.
ченості. Василь Іванович
«Згадую, як мені, школяру,
ненав’язливо давав поради,
купили перший фотоапарат
ний військовій тематиці. Заможливості розвитку здіділився досвідом, своїм ба«Зеніт», – розповідає наш кораз ретельно підбираються
бностей. Нещодавно провеченням, яке, звичайно ж, було
лега. – Чи можна словами помоделі, адже тема вимагає
ли перший фотопроект, прибільш досконалим від мого».
яснити ту радість дитини, чию
серйозних, зрілих облич.
свячений Великодню. У ролі
Два місяці тому Юрій Дамрію виконали?»
Років 5 тому до Юрія Дамоделей запросили учасників
ценко разом з чотирма одноПісля закінчення школи
ценка почали звертатися
місцевого
танцювального
думцями почали навчатися
Юрій не полишав свого захоземляки з проханням зняти
колективу. За містом приу Полтавській фотоакадемії.
плення, щоправда, все менважливі події їхнього життя. З
красили великоднім декором
Кожну неділю студенти проше і менше часу було на ньоцього почалися замовні фомальовничу поляну, де і відбуводять у обласному центрі.
го. Навчання, потім робота.
тосесії. Фотографує весілля,
лася фотосесія».
Займаються на курсах за
Отримавши вищу освіту,
хрестини знайомих.
Юрій Михайлович з впевспеціальністю «Основи фовирішив піти стопами батька,
Але найулюбленішими моненістю говорить, що це нетографічної майстерності та
електромонтера Зіньківської
делями для майстра є його
забутній досвід. З ним погокомп’ютерна обробка фотофілії. Молодий фахівець подіти, дванадцятирічні Антон і
джуються і інші фотографи
зображень».
чав працювати у районному
Ліза. Люблячий батько жарпроекту. Тож одностайно
З захопленням Юрій говопідрозділі контролером, зготома говорить, що вони –
було вирішено подібні зустрірить про навчання: «З хлопдом зайняв посаду майстра
основні жертви його навчань і
чі проводити систематично.
цями ми проводимо багато
абонентської групи.
тренувань. Завдяки татовому
Уже готується наступний
часу разом. Обговорюємо
Юрій Михайлович розпозахопленню його родина має
проект, який буде присвячесвої знімки, шукаємо нові
відає, що його захоплення
величезний фотовийшло на новий
архів, який цінує і
рівень
розвитку,
Фотографія для Юрія Михайловича – це спіймана мить
береже
дружина
коли він познайонастрою. А настрій швидкоплинний. Тому Юрій любить
Олена. Вона підтримився з Василем
знімати своїх дітей, дружину, близьких друзів, ловити
мує чоловіка і всіляфотооб’єктивом душевний стан рідних йому людей.
ко йому допомагає.
Юрій переконаний, що його дружина теж
отримує задоволення від захоплення чоловіка: «Вона
допомагає в організації фотопроектів, ніколи не пройде повз, коли я проглядаю
відзняті кадри або працюю з
ними за комп’ютером. І для
мене це дуже цінно. Адже у
Олени безперечно є смак.
І він відрізняється від мого,
тож я завжди прислухаюся
до її думки».
У Юрія Даценка є всі підстави розвиватися, адже у
його родині панує атмосфера любові і підтримки, поруч
вчителі, критики і однодумці.
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