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Енергетики
надали всебічну
допомогу військовим, яких призвано на службу у
рамках часткової
мобілізації

»»» ст. 4-5

Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері
комунальних послуг встановила нові
тарифи на послуги з централізованого
постачання гарячої води та з
централізованого опалення.

»»» ст. 6
15 років пріоритетом для
спеціалістів відділу РПС є сприяння
в налагодженні ефективної взаємодії
компанії з населенням.

»»» ст. 2-3

Стежками дитинства
Цьогоріч ДЗОВ «Енергетик» подарував відпочинок, повний вражень, 335 дітям.
Щоденна насичена програма та досвідчені вихователі зробили кожен день,
проведений у таборі, змістовним і цікавим.
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Рецепт успіху – в любові до професії
Майже 80% побутових
споживачів щомісячно
і в повному обсязі розраховуються за спожиту
електроенергію і завдяки цьому досягається
100% реалізації по групі «населення». Один із
ключових
підрозділів,
що забезпечує стабільні
результати енергозбутової діяльності – відділ по
роботі з побутовими споживачами, який 30 серпня відзначає 15 років від
дня створення. Ця дата є
вдалим приводом привітати співробітників і дізнатися більше з життя
цього трудового колективу. Про те, що вже зроблено та про перспективи на майбутнє нам
розповіла начальник підрозділу Катерина Шрамко.

Для цього у підрозділ додатково набирається персонал. Філією буде обслуго– Катерино Іванівно, як відбуваловуватись понад 30 тисяч лічильників гася формування відділу РПС?
рячої води. Зрозуміло, що засоби обліку
– У 1999 році, тобто на період ствопотрібно буде прийняти на абонентський
рення нашого підрозділу у компанії
облік, здійснювати їх повірку. ВРПС
робота з побутовими споживачами буу свою чергу сприятиме у цій роботі.
дувалися за іншими принципами аніж
Окрім цього, Кременчуцькому підроздізараз та була менш ефективною. Філії
лу потрібно буде укласти нові договори
не мали абонгруп (окрім Полтавської),
зі споживачами про надання послуг з
рейдових бригад тощо. Після їх ствоцентралізованого опалення і гарячого
рення, контроль та координацію за
водопостачання, а на нас ляже завдання
цими енергозбутовими підрозділами
підготувати зміни до цих договорів.
було покладено на щойно сформоваЗа останні роки були оновлені принний відділ по роботі з побутовими споципи розрахунків за електричну енерживачами. Останній також мав сприяти
гію, введено блочні тарифи. Наприклад,
в налагодженні ефективнішої взаємодії
якщо у помешканні споживача встановкомпанії з населенням.
лено тризонний лічильник, то за послугу
– А чим живе Ваш відділ сьогодні?
потрібно заплатити, врахувавши аж 12
– Ми постійно удосконалюємо підхід
різних тарифів. У таких складних розрадо роботи зі споживачами, оперативно реагуємо на виклики
часу. Скажімо, нещодав«Для початку будь-якої справи важлино було внесено зміни
во сформувати команду професіонадо Закону України «Про
лів. Саме такі спеціалісти трудяться у
житлово-комунальне
господарство»,
відтак
відділі по роботі з побутовими спожина Кременчуцьку філію
вачами. І приємно, що 15-річчя колек«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРтив відзначає зі здобутками та новими
ГО» покладено частину
перспективними планами», – заступфункцій, які раніше виконувалися комунальник директора зі збуту електричної та
ним
підприємством
теплової енергії Юрій Яремченко.
«Кременчукводоканал».

хунках люди губляться і допускають помилки. Тому налагоджено роботу з виписки рахунків цій категорії споживачів,
куди внесено всю потрібну інформацію.
Допомогу надає також нещодавно створений Кол-центр. У ньому за безкоштовним багатоканальним номером 0-800210-312 всі бажаючі можуть отримати
відомості про тарифи та багато інших
корисних даних. Дуже зручно, що Колцентр для споживачів працює цілодобово.
З трьома великими банками (АТ
«Ощадбанк», КБ «Приватбанк», ПАТ
«Полтавабанк») компанія уклала договори і щомісяця в електронному вигляді надає їм інформацію про суму, яку
має сплатити той чи інший споживач за
електроенергію. У свою чергу, фінансові
установи оперативно подають компанії
електронні звіти про прийняті платежі,
тож ми можемо швидко відслідкувати
будь-який платіж. Кожен обирає зручний
спосіб отримання необхідної інформації
та сплачує за електропостачання.
– Ваш колектив постійно удосконалює роботу й за іншими напрямками
діяльності?
– Близько семи тисяч людей зареєструвалися і нині користуються послугою електронної абонкнижки. А саме набравши в мережі відповідну електронну
адресу та зареєструвавшись, будь-який
споживач отримає інформацію про стан

Відділ по роботі з побутовими споживачами
– важлива структурна
одиниця компанії, спеціалісти якої курирують
та контролюють роботу
енергозбутових підрозділів філій.
розрахунків за електроенергію, заборгованість, роздрукувати рахунки до сплати
і багато іншого. Запровадження електронної абонкнижки ефективне, а тому виправдане. Ми постійно поширюємо відомості про неї, адже це зручно всім, у кого
є доступ до Інтернету.
З початку року створено унікальний
номер споживача електроенергії, який
складається лише з цифрових символів
та не повторюється в межах Полтавської
області (до цього подібне траплялося).
За його допомогою можна легко оплатити послугу через Інтернет-банкінг «Приват24», термінал, банкомат тощо.
Іще один корисний ресурс – це автододзвін до споживачів, які не сплачують
вчасно і в повному обсязі за спожиту
електроенергію. На сьогодні у нас майже
50 відсотків боржників розраховуються
відразу після того, як їм повідомляється
про борги методом автододзвону, тож
його використання безперечно результативне. Окрім того, ми можемо засто-
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сувати цей ресурс для донесення людям
будь-якої іншої інформації про роботу
компанії. Але влітку автодозвін малоефективний і це зрозуміло, адже більшість споживачів електричної енергії перебуває у від’їздах, на відпочинку і до них
не можливо додзвонитися.
– Коло завдань ВРПС передбачає
постійну взаємодію з багатьма підрозділами компанії?
– У першу чергу налагоджено тісну
співпрацю з відділом реалізації, службами приладів обліку та балансів тощо. Усі
робимо спільну і дуже корисну справу,
тому наша чітка взаємодія – запорука
ефективного виконання завдань.
– Підвищення кваліфікації працівників енергозбутових підрозділів філій – це також важлива ланка діяльності, чи не так?
– Постійно проводимо навчання працівників абонгруп: техніків, інженерів.
Двічі на рік збираємо на навчання контролерів, оскільки їх найбільше серед працівників абонентських груп, а також спеціалістів рейдових бригад.
Займаємося підготовкою всіх розпорядчих документів. Беремо участь у
розгляді інформаційно-консультаційним
центром різних спірних питань, що виникають між енергопостачальником та
побутовими споживачами.
– Розкажіть про спеціалістів, плічо-пліч з якими Ви працюєте?
– Наш колектив зовсім невеликий.
Співробітників об’єднують відкритість,
щирість у стосунках, готовність прийти
на допомогу. Вдосконалюючись, долають усе нові й нові вершини до професійної майстерності. На них можна покластися у будь-якій справі. Це стосується як
інспекторів відділу, що, окрім іншого, перевіряють роботу абонентських груп та
груп експлуатації приладів обліку філій,
так і інженерів, що виконують не менш
відповідальні завдання на місці.
– Якими подіями наповнене дозвілля співробітників?
– Мушу зізнатися, що робочий графік
досить напружений. І відпочинок – це зміна одного виду діяльності на інший. Юрій
Заградський – наш найспортивніший
співробітник. Постійно у складі команд
енергозбутових підрозділів бере участь у
різноманітних змаганнях, баскетбольних,
туристичних тощо. Спільна риса наших
жінок – любов до прекрасного, тому і
захоплення пов’язані зі створенням домашнього затишку. І звісно ж найкращі
миті у житті нам усім дарує відпочинок у
тісному родинному колі.

»Ірина Малашецька
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ожні день
і ніч на Сході нашої
країни складні, напружені та наповнені різними подіями,
на жаль, у більшості своїй
трагічними. Щиро прагнучи
миру, збереження життів
місцевих жителів, численним військовослужбовцям
доводиться ризикувати
собою у зоні АТО. У рамках
часткової мобілізації до лав
Збройних Сил України було
призвано більше 30 працівників компанії, частина із них
перебувають безпосередньо
у зоні бойових дій.

Броня на захисті життя
Людське життя безцінне, і щоб захистити бійців від куль, адміністрацією та
профкомом підприємства було придбано кевларові шоломи, а також бронежилети 6-го ступеня захисту, які передали
безпосередньо в зону антитерористичної операції. Військова амуніція виготовлена в Україні і має відповідні сертифікати якості.
Захищаючи східні кордони держави,
деякі бійці не мали змоги особисто отримати ці бронежилети. Тому більшості військовослужбовців їх надали через рідних
та близьких. Скажімо, Владиславу Федорченку, електромонтеру ОВБ, а на даний час стрілку мобільної групи антитерористичної операції, бронежилет через
його батьків передав начальник Новосанжарської філії Володимир Остапчук.
Олександр Лещенко, електромонтер
ОВБ цього ж підрозділу, зміг особисто в
руки отримати захисну амуніцію і одразу

ж приміряти її, а на наступний день вже
рушив із короткої відпустки на службу в
зону АТО.
Сергій Кісенко, провідний інженер групи експлуатації систем обліку у промисловому секторі, який також на п’ять днів
повернувся додому із с. Олексіївка, що
на Донеччині, розповів: «Мене призвали до Збройних Сил на початку квітня,
за ці напружені місяці у зоні АТО не раз
доводилося одягати захисну амуніцію.
Придбані підприємством бронежилети
зручніші і мають вищий ступінь захисту,
ніж ті, які потрібно було носити до цього.
Наші військові дуже вдячні за будь-яку
підтримку і допомогу, яка надходить із
дому і особливо за якісну амуніцію».
Вручивши Сергію Кісенку бронежилет,
голова Правління компанії Євген Засіменко подякував йому та всім бійцям за
мужність у захисті країни, а також побажав швидкого повернення неушкодженими, при цьому запевнивши, що у випадку подальшого призову працівників
Товариства в зону бойових дій, Правління і надалі буде забезпечувати їх якісною
бронею.

»Ірина Малашецька
Енергетики не залишаються
осторонь подій, що нині турбують, здається, усіх і постійно
демонструють свою людяність,
любов до людей та патріотизм. За
військовозобов’язаними працівниками, яких призвано на службу
через часткову мобілізацію, залишаються робочі місця та середній
заробіток. Крім того, цим бійцям
щомісячно виплачується премія у
розмірі 5000 грн.
На потреби військових працівники Товариства перерахували
благодійну допомогу. Задля доброї
справи передаються продукти
харчування, засоби особистої
гігієни, одяг в рамках гуманітарної допомоги на Схід країни. Були
закуплені найнеобхідніші ліки та
передані Полтавському військовому гарнізонному шпиталю для
лікування поранених в зоні АТО.
Для потреб військових частин та
підрозділів також виділено автотранспортну техніку.
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14 червня

традиційно весь світ відзначив Всесвітній день донора крові. Колектив Лубенської філії вирішив не стояти осторонь проблеми
нестачі донорської крові в Україні. У рамках благодійної акції протягом двох днів, 18 та 19 червня 2014 року,
25 лубенських енергетиків здали майже 11,5 літрів
крові для людей, які мало не щодня «зависають» між
життям та смертю в надії на небайдужих донорів.

Усіх енергетиків, які виявили
бажання стати донорами, ретельно оглянув лікар, лаборант провів необхідні аналізи. Донорська
кров була використана для потреб українських військових, поранених у ході антитерористичної
операції.
«Людей, які потребують переливання крові, чимало, – розповідає
Оксана Оніщук, голова цехкому
Лубенської філії. – А от донорів, які
б регулярно здавали кров, меншає. У
нашому колективі давно обговорювалося питання масового донорства. А ще
останнім часом ЗМІ все частіше почали
говорити про нестачу крові для переливання
пораненим, яких більшає з кожним днем. Серед працівників оголосили збір бажаючих. Шкода,
що дехто з тих, хто хотіли долучитися до благодійної акції, не змогли це зробити за станом здоров’я, адже у донора не повинно бути серцево-судинних хвороб, захворювань
нирок, печінки, жовчних шляхів. Загалом усі колеги, які стали донорами, після процедури були у піднесеному настрої.
Приємно усвідомлювати, що ти зробив, хоч невелику, але
все ж добру справу».

Найнебезпечніші проблеми майже завжди залишаються без уваги. З однією з таких зіткнулася
Україна – це нестача донорів крові.
Наврядчи багато людей знайомі з
реальною ситуацією, що склалася
в нашій країні. Ось приблизна кархвороби, під час яких кров стає дорожчою від
тина: за останні 15 років кількість
золота, і тоді всі ниточки життя, які тримають падонорів крові зменшилася вдвічі. На
цієнта на цьому світі, сплітаються в тонку трубку,
сьогоднішній день 95% усіх донорів
складають донори-родичі і лише 5%
підведену до донора.
- активні донори. При цьому сьогодні
потреби клінічної медицини в препабір крові через тиждень.
Долучитися
до
доброї
ратах
крові
в
нашій країні задовольняються лише
До медпункту прийшли песправи вирішили і в Полтаві.
на 17-25% від нормативів Всесвітньої Організації
реважно чоловіки. Усіх енерВісімдесят працівників головгетиків, які виявили бажання
ного офісу ПАТ «ПОЛТАВАОхорони Здоров’я.

Червона ниточка життя

Є

ОБЛЕНЕРГО» стали донорами.
Своєрідний кабінет забору крові обладнали на базі
медичного пункту Товариства. Тут працювали фахівці
Полтавської обласної станції
переливання крові. Про можливість стати донором енергетиків попередили заздалегідь. Навколо цієї новини
виник навіть певний ажіотаж,
адже бажаючих здати кров
виявилося більше, ніж планувалося прийняти. Тож відразу
вирішили не обмежуватися
одним днем і продовжити за-

здати кров, ретельно оглянув
лікар, лаборант провів необхідні аналізи. Загалом працівники компанії здали 36 літрів
крові.
Більшість енергетиків робили це вперше, але є серед наших колег і такі, які є донорами з багаторічним досвідом.
Ярослав Дурданин, адміністратор групи інформаційної безпеки ДІТ, став донором у 18 років. Зараз він здає
кров 3-4 рази на рік. «Буває,
телефонують зі станції переливання і просять здати кров
для хворого, – розповідає

Ярослав. – Мене там добре
знають, тому впевнені в тому,
що аналіз моєї крові буде
гарним. Я намагаюся не їсти
жирної, гострої їжі, обмежую
себе в алкоголі, не палю, щоб
кров постійно була готова до
переливання. Хоча, звичайно
ж, кожного разу лаборанти
роблять детальний аналіз
крові». За словами Ярослава,
зараз для бажаючих стати
донором створені комфортні умови. Затишні кабінети,
моментальний аналіз крові,

сучасне обладнання. Давно
пішли в минуле ті часи, коли
переливання робили напряму, приєднуючи один апарат
до донора і хворого. Зараз
кров забирають виключно у
спеціальний герметичний резервуар.
Ярослав переконаний, що
масове донорство на підприємствах спонукає все більше
і більше людей здавати кров,
тому подібні акції повинні бути
не одноразовими.
»Тетяна Ярченко
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До економічно
обґрунтованих тарифів
Тарифи, які вступлять в дію з 1 серпня

2014 року

Послуга централізованого опалення:
•для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними
приладами обліку теплової енергії – 305,16 грн./Гкал;
•для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних
приладів обліку теплової енергії – 7,88 грн. за 1 кв. м. за місяць протягом опалювального періоду.
Послуга централізованого постачання гарячої води:
•за умови підключення рушникосушильника – 20,63 грн. за 1 куб.
м. води;
•за відсутності рушникосушильника – 19,23 грн. за 1 куб. м. води.

З серпня підвищена плата
на централізоване опалення
та централізоване постачання гарячої води.
Наше Товариство забезпечує тепловою енергією частину населення міста
Кременчука, а саме Автозаводський та
частину Крюківського мікрорайонів.
Раніше населення сплачувало в обленерго тільки за підігрів води. Проте
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
встановила не просто тариф на підігрів
води, а змінила вид послуги, яку надає
побутовим споживачам Кременчуцька
філія ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», з послуги «підігрів води» на послугу «централізоване постачання гарячої води». У цей
тариф тепер входять підігрів води і сама
вода.
Якщо раніше споживач оплачував
за спожиту холодну воду в КП «Кременчукводоканал», а за її підігрів – на
рахунок нашої компанії, то відтепер за
послугу «централізоване постачання гарячої води» сплата надходитиме тільки
на рахунок надавача послуги, тобто ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО.
Також Урядом України запроваджується нова програма соціальної підтримки
найменш захищених верств населення
при оплаті житлово-комунальних послуг – компенсація додаткових витрат на
оплату комунальних послуг.
Передбачено, що сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні
шість місяців не перевищував величини
прожиткового мінімуму для сім’ї, матимуть право на отримання компенсації до-

даткових витрат на оплату послуг з газопостачання, централізованого опалення
та централізованого постачання гарячої
води у зв’язку з підвищення цін і тарифів
на послуги.
Таким чином, зазначені сім’ї не будуть
платити більше, ніж платили до підвищення цін і тарифів на природний газ і
теплову енергію.

Для визначення права на компенсацію
сім’я має порахувати свій середньомісячний дохід і порівняти його з величиною прожиткового мінімуму для сім’ї.
Компенсація надаватиметься у безготівковому вигляді і щомісяця перераховуватиметься підприємствам, що надають
комунальні послуги.
»Тетяна Ярченко

Поінформований –
значить захищений
Майже 95% жінок, які працюють на Кременчуцькій ТЕЦ і є
членами профспілкового комітету, пройшли безкоштовне
мамографічне обстеження.
Про можливість перевірити своє
здоров’я безкоштовно працівниці теплоелектроцентралі дізналися ще у кінці квітня. Тоді керівництво ТЕЦ і профспілкового комітету почало обирати
діагностичну клініку з відповідним обладнанням.
І з початку травня перша група бажаючих пройшли мамографічне обстеження. Для комфорту їх доставили

Довідка

до клініки і назад на автобусі. Жінки
були задоволені і вибором лабораторії,
і ставленням медичного персоналу, а
головне – уважністю лікаря до кожної
пацієнтки.
Пройти обстеження змогли усі бажаючі. Наразі обговорюється питання
можливості проведення дослідження
стану здоров’я і для чоловіків-членів
профспілкового комітету.
»Тетяна Ярченко

Мамографія (мамографічне обстеження) – рентгенографічне дослідження

молочних залоз за допомогою мамографа. Використання мамографії дозволяє виявити пухлинні утворення до їх клінічного прояву, тобто тоді, коли їх не можна визначити при пальпації. Також мамограма може показати невеликі відкладення кальцію в молочній
залозі, що може бути ранньою ознакою онкозахворювання. Саме
тому, мамографія є методом, який здатний виявити захворювання
на ранній стадії, проведення регулярних таких обстежень скорочує
смертність від онкологічних захворювань на 30%.

Т

ого фатального
дня,
7 серпня, бригада у складі 9
осіб виконували заміну опори
на ПЛ-35 кВ «Оржиця-Чайківщина». Майстер бригади
Сергій Конюшенко, не маючи
достатнього досвіду з заміни
поворотних анкерних опор,
звернувся до головного інженера Лубенської філії Василя
Івановича Савлука за допомогою. Керівник роз’яснив
Сергію Сергійовичу послідовність виконання та порядок
оформлення проекту проведення робіт. На місце майстер Конюшенко виїхав по
технологічній карті № 22, яка
не передбачає демонтажу
опори, яка замінюється.
Робочий день починався,
як звичайно: нічого не пророкувало біди. Бригада підготувала робоче місце. Був
проведений відповідний інструктаж. Енергетики безпосередньо почали виконувати роботи. Електромонтер
Вадим Савлук від’єднав від
анкерної опори одну з чотирьох відтяжок, які її тримали.
На звільнене місце автокраном поклали нову опору для
монтажу на ній металоконструкцій. Між двома іншими
відтяжками встановили автовишку, якою і підняли Вадима
Діжевського для демонтажу
лінійних проводів на опорі.
Після виконання цієї час-

Неповоротний фінал
тини роботи, майстер дав
завдання електромонтеру демонтувати проводи з іншого
боку опори, а сам зайнявся
організацією прибирання демонтованих проводів із проїжджої частини дороги, біля
якої і проводилися роботи.
Вадим Діжевський, крім
лінійних проводів, обрізав
ще й грозозахисний трос.
Опора під дією своєї ваги
почала хилитися. Відтяжки,
які її тримали, зачепили автовишку і перекинули її набік. Електромонтер в цей час
знаходився в корзині автомобіля і випав з неї. Як виявилося, він не був закріплений
стропом запобіжного пояса
за перила корзини. Вадим
Діжевський упав з висоти
15 метрів. Товариші потерпілого відразу викликали
«швидку» медичну допомогу,
яка доставила електромонтера до найближчої Оржицької
районної лікарні. Звичайно ж,
діагноз медиків був невтішним. Падіння з такої висоти
майже не залишило потерпілому шансів на життя. Закриті травми, забої і розриви
внутрішніх органів ввели хворого в кому тяжкого ступеня:
відсутніми були свідомість,
реакція на біль, пригнічені
ковтальні рефлекси.
Наступного дня після трагедії потерпілого перевезли
до реанімаційного відділення
Лубенської районної лікарні.

Нещасний випадок зі смертельним
наслідком стався з електромонтером
Лубенської філії дільниці з технічного обслуговування і ремонту повітряних ліній електропередач служби ЛЕП
35 кВ і вище Вадимом Миколайовичем Діжевським.
Олександр Ракецький, заступник директора з питань охорони праці–начальник служби охорони праці, переконаний, що перш за все на безпеку праці
впливає так званий людський фактор: «Якщо говорити про нещасні випадки в цілому, то при розслідуванні часто виявляються досить прикрі факти:
потерпілі не пройшли відповідного інструктажу,
навчання з питань охорони праці. І, незважаючи на
те, що людина виконує певну роботу багато років,
знає її досконало і допускає через необачність виникнення нещасного випадку, відповідальність за
це несе керівник відповідної ділянки. Його вина полягає в тому, що він не проконтролював, наприклад, справність інструменту, наявність спецодягу,
не провів інструктаж перед початком виконання
роботи, не застеріг про небезпечні фактори, особливо, коли працівник виконує роботу, пов’язану зі
шкідливими і небезпечними умовами праці».

Стан Діжевського залишався
вкрай складним. Врятувати
його життя медикам так і не
вдалося. На четвертий день
після падіння тридцяти трирічний Вадим помер від отриманих травм.
Цей випадок викликав
справжній шок працівників
Товариства. Фахівці служби

охорони праці відразу зайнялися всебічним розслідуванням причин трагедії. Наразі
винні покарані, щоправда, це,
на жаль, не поверне життя їхнього колеги. До відповідальності притягнуті всі, чиї дії або
бездіяльність призвели до нещасного випадку.
»Тетяна Ярченко
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Туристичними стежками

Котелевщини

Протягом десятиріччя існує традиція проводити на гостинній котелевській землі туристичний зліт енергетиків. За цей період захід став очікуваною подією для багатьох працівників.
Своїми враженнями від попередніх та нинішніх змагань радо діляться самі учасники.
За словами туристів, у Ковпаківському
дендропарку, де традиційно проводиться
зліт, все створено для хорошого відпочинку: і чудова природа навколо, і чисте
повітря, насичене цілющим ароматом сосен, і стрімка Ворскла… А почалося все
з того, що десять років тому ентузіасти
вирішили зібрати енергетиків-любителів
активного відпочинку із різних підрозділів
компанії та провести між ними змагання
з пішохідного туризму. Ідея була підтримана. Так народилася нова традиція. Відтоді і дотепер щорічно на три дні одна з
галявин Ковпаківського дендропарку
змінюється до невпізнаваності: тут звідусіль лунають голоси, музика, спортивні
вигуки. Працівники облаштовують побут,
палять багаття, змагаються за звання
кращої туристичної команди.
– Котельва – особлива країна. І мені,
постійній учасниці цього заходу, все тут
здається дуже знайомим і рідним, – розповідає секретар Гадяцької філії Зоя
Озерська. – Найяскравіші спогади залишилися від першого туристичного
зльоту. Усе було таким
новим і незвичним, учасники тільки-но знайо-
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порушували правил, попереджаючи, що
помилки можуть коштувати їм досить дорого.
Частина команд згуртовано і легко долали перешкоди, і при цьому вкладалися
у заданий час, решта учасників, досвідчених і не дуже, допустила багато помилок, тож віддалилася від перемоги. Після
завершення етапів і підбиття проміжних
підсумків туристичний табір огортали
звуки динамічної музики, повітря наповнювалося насиченим ароматом смачної
юшки, приготованої на багатті. Найвідповідальніший третій день приніс доволі
неочікувані результати – збірна енергозбутових підрозділів, яка кілька років була
найсильнішою і цьогоріч мала усі шанси
Незабутні
на перемогу, посіла третє місце, на друку
чин
по
миті від
гому – туристи із Семенівки, а найвправнішими виявилася збірна Котельви.
Організатори вже традиційно підго– Ми допустили кілька помилок, які суттували п’ять етапів. Команди долали
тєво вплинули на загальний результат, –
перешкоди, проходячи туристичну есподілився враженнями електромонтер
тафету, демонстрували техніку туризму,
з експлуатації електролічильників
спортивного орієнтування, веслували на
Віктор Пуха, турист із команди енербайдарках, в’язали вузли. Серед учаснигозбутових підрозділів. – Оступилися під
ків постійно відчувалася напруга, вболічас спортивного орієнтування і на етапі
вальники, як могли, підтримували своїх
з водного туризму. Тому прийшли до фіфаворитів. Судді уважно пильнували за
нішу третіми. Свій результат плануємо
тим, аби конкурсанти не
покращити у наступному році. Взагалі ж
участь у змаганнях з техніки пішохідного
туризму завжди передбачає командне
і особисте проходження дистанцій, долання природних і
Енергозбутові підрозділи
штучних перешкод. Для мене
милися. На етапах відчувалося велике
напруження, туристи дуже переживали
через допущені помилки. З роками приємні враження тільки посилилися. Мені
назавжди полюбилися пісні біля вогнища
під гітару, красива природа, невимушене
спілкування з колегами, які стали друзями. Бувало, протягом усіх трьох днів
зльоту йшли рясні дощі, тоді, звичайно, було неможливо збиратися навколо
вогнища. Але такі примхи природи нам
настрою не псували. І цьогоріч наша команда отримала безліч позитивних емоцій від участі, адже виступила непогано
та й рівень організації додав оптимізму.

Котелевська філія

Семенівська філія

3

У цьогорічних змаганнях з туризму взяли участь сімнадцять
команд, у тому числі, новачки –
збірна технічних служб. Останні, до речі, доволі майстерно
долали перешкоди, в’язали
вузли, розвивали швидкість,
демонструючи цікаву гру.

такі перешкоди є своєрідним
тренуванням перед походами. Я
обираю активний відпочинок на
природі, бував у різних куточках
України, проходив складні маршрути в горах Кавказу і не тільки.
На Полтавщині та серед працівників компанії є багато людей, які
захоплюються пішохідним туризмом.
– Від участі у змаганнях я очікувала
приємних вражень, спілкування з колегами з інших філій і не помилилася, – розповідає інженер розрахункової групи
Семенівської філії Леся Шабала. –
Три дні пройшли швидко і цікаво. Після
етапів ми багато спілкувалися, згадували
цікаві історії, яких сталося чимало. Пригадую, як уперше оголосили про ці змагання і ми у філії вирішували, хто братиме
участь, ретельно тренувалися. З тих пір
склад збірної майже не змінився, вдалося кілька разів вибороти призові місця, а
от з першим чомусь не щастить.
Цього року удача найбільше посміхнулася господарям туристичного зльоту
– котелевським енергетикам. Перемогу
вони здобули вже втретє, також двічі до
цього опинялися на другому місці. Гравці розповідають, що першість отримали
завдяки згуртованості команди. Протягом тривалого часу незмінним капітаном котелевських туристів залишається
майстер виробничої дільниці Віталій
Білоніг.
– Протягом десяти років ми незмінні
учасники заходу. За період проведення
етапи ускладнилися та й охочих побільшало, – ділиться Віталій Михайлович. – У
нас на Котелевщині туризм досить по-

ширений, регулярно організовуються
змагання серед школярів і більш професійного рівня. І наша збірна складає достойну конкуренцію.
Організацією і проведенням цього очікуваного свята спорту і активного відпочинку опікується профспілковий комітет
Товариства та Котелевська філія.

– Готуватися починаємо заздалегідь.
Домовляємося з професійним суддею
(цю роль виконує місцевий туристентузіаст Віталій Глущенко, який має всі
потрібні допуски і що важливо – право
здійснювати суддівство на таких заходах,
як наш). Окрім того, впорядковуємо
територію, дбаємо про завезення
дров, води, подачу струму, цього року
також змайстрували кілька нових лавок.
Завжди робимо все, як для себе, аби
відпочивальники отримали якомога
більше приємних емоцій від відвідин
Котельви, – розповідає начальник
Котелевської філії Віктор Лазько.
»Ірина Малашецька

Долаючи нові спортивні висоти
Примітно, що цьогорічний туристичний зліт енергетиків мав своє продовження.
Зарядившись спортивним азартом, працівники вирішили взяти участь іще в одному
подібному заході – змаганнях з техніки водного туризму для новачків на кубок Марченка, які щороку проводяться Полтавською федерацією туризму. Вони відбулися у
середині липня у Нижніх Млинах на річці Ворсклі. Цього разу енергетики долали перешкоди і розвивали швидкість та спортивну майстерність на воді. Вони представили дві
команди, до складу яких увійшли працівники головного офісу компанії.
Збірні змагалися за першість у п’ятьох етапах: на катамаранах, байдарках та каяках
(одномісних човнах), а також у слаломі, спринті (гонка на короткій дистанції). Команд
було всього шість. За словами інженера технічного відділу енергозбуту Тетяни
Супруненко, яка зібрала команди енергетиків, останні виступили добре, склавши іншим учасникам доволі сильну конкуренцію.
– Результат команд залежить не лише від спортивного загартування збірних, а й від
досвіду і спорядження, на якому вони виступають. Саме так було і на цих змаганнях.
Ми вели боротьбу з командами, які мали необхідні навички і більш професійні каяки та
байдарки. Участь в обласних змаганнях стала для нас своєрідним викликом і цікавою
пригодою, – розповіла Тетяна Супруненко. – Хотілося б, аби подібні заходи стали іще
однією доброю традицією для енергетиків, тим більше, що ми бачимо, над чим треба
працювати.

Артем Потяженко, 11 років
Ми за мир
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Я вмію малювати,
Мій тато працювати.

На світі багато професій,
Цікавих, важливих професій.

Електрикою він
Уміє керувати.
Бо він працює в обленерго,

Хтось лічить, будує та дбає,
Надії красиві плекає.
Мій батько мав бути медиком,

Навчили його там,
Якщо немає світла в домі,

А за покликанням став енергетиком.
Цікава та гідна професія,

Він допоможе нам.
Завдання дано їм:
«Дарить тепло та світло всім»!

Хоча і буває рецесія.
Як здіймуть вітри, завірюха,
Засипле всім снігу по вуха.

Там, де живуть

мрії

У дитинстві все, що нас оточує, здається прекрасним і таємничим. Творчість малечі – це фантазія,
необтяжена правилами і обмеженнями дорослого
життя. Пропонуємо і вам, дорогі читачі, переконатися у цьому. Ми продовжуємо публікувати твори
маленьких письменників і поетів, які стали учасниками конкурсу для дітей працівників компанії «Море
талантів».

Порвуть проводи на стодолі,
І стануть електрики в полі.
Почнуть нам усе відновляти,
Напругу у провід пускати.
У кожну домівку, у кожне вікно,
Щоб радісно в світі усім нам було,
Щоб злагода й мир панували,
Щоб рішення гідні приймали,
Щоб Крим повернути й Донбас відновити
І весну свободи усім захистити.

В мене тато там працює. Знаєш ти?
Вони завжди нам готові помогти!
Сніг надворі, сонце палить – не біда,
Навіть якщо з неба льє вода,
Світло людям завжди нададуть,
Самі мерзнуть, але нам на поміч йдуть!

Дмитро Ткачук , 13 років

Екзамени здати і рік завершити
І літечком теплим усіх помирити.

Євгеній Таран, 11 років
Коли настає ніч, у кожній
домівці спалахує світло,
працюють телевізори
та інші електричні
прилади і тільки коли зникає
електрика, люди
помічають,
наскільки
важлива
праця тих людей,
які працюють, щоб
подарувати всім світло
і тепло. Адже сучасна
молодь вже не розуміє, як можна жити без
комп’ютера, телевізора та інших побутових
приладів, завдяки яким
дуже
полегшуються
домашні турботи.

Якщо в домі світло згасне – подзвони,
Допоможе обленерго, як завжди.

Мої тато та мама, дідусь
і бабуся працюють в ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
Дуже часто дідусь і тато
працюють вночі, в зливу
і град, в холод і снігопад.
Вони ніколи не залишать
людей у біді, адже, як відомо, від такої, на перший погляд звичайної,
професії залежить навіть водопостачання висотних будівель. Коли в
будинку зникає світло,
здається, що навіть зайняти себе нічим, а коли
воно знову з’являється,
то радієш так, наче настав новий день після
довгої ночі.

У вільний час наша родина дуже часто відпочиває
з друзями по роботі. Тато
займається
спортом,
ми з мамою приймаємо
участь у художній самодіяльності, дідусь їздить
на змагання риболовів.
Кожного літа я буваю в
таборі відпочинку для
дітей працівників ПАТ
« П О Л ТА В А О БЛ Е Н Е Р ГО», знайомлюсь там з
новими друзями і знаю,
що коли ми станемо дорослими, завжди будемо
згадувати ту турботу і захищеність, яку ми відчували в дитинстві.

Професія моїх батьків несе радість у кожну оселю

Я вірю у ТАТА
Я знаю все про cлужбу Опішнянську.
А знаєте чому?
Бо тато мій
Начальник в ній!
Коли фази замикають
Або рвуться проводи,
Дарує світло тата служба
Всім і завжди.
В мене тато всіх найкращий:
І красивий, й роботящий.
Всюди він завжди встигає,
А ще класно як співає.
Він Руся для бабусі,
Тато Руслан – для мене, Стаса і матусі,
Дмитрович він на роботі,
Справжній хлопець з друзями на природі.
І твердо я знаю
І вірю у те:
Дарують енергію такі енергетики,
Як і серце своє золоте!

Софія Заголовацька, 7 років
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Жага до полювання –

на рівні інстинктів

Початок серпня для Юрія Богатиря,
електромонтера з експлуатації розподільчих мереж Оржицької філії, – довгоочікуваний період. Адже саме на
нього припадає відкриття літньо-осіннього сезону полювання.

, вже й не пам’ятає, коли
Юрій Олексійович – затятий мисливець
ь, що полювання йому снилося
вперше взяв до рук рушницю. Говорит
Юрій став членом Української
ще в дитинстві. Більше 10 років тому
ив у свою стихію, де скрізь
спілки мисливців і рибалок: ніби потрап
а.
однодумці, які розуміють тебе з півслов

лювання на хутрового
звіра. На Полтавщині
це заєць-русак, лисиця, єнотоподібна
зовними кряканнями швидко підманюДля енергетика полювання – це азарт.
собака, вовк. За день дозволяється підють своїх диких побратимів, які і стають
А ще романтика і свято для душі. «Справстрелити одного зайця, зате лисиць –
мішенню мисливця. Найбільше мене
жній мисливець може годинами сидіти
скільки зможеш. Останнім часом їх розвражає, що часто підсадна качка чує нау засідці, – розповідає Юрій Олексівелося досить багато.
ближення селезня навіть раніше мене.
йович, – милуватися краєвидами, споДружина Юрія Наталія з розумінням
Починає крякати і через хвилину звідстерігати за польотом качки і щасливий
ставиться до захоплення чоловіка. За
кись з-за дерев вилітає здобич».
повертатися додому, навіть нічого не
його словами, полювання ніколи не виПрийнято вважати, що на полювання
здобувши. Головне – не полювання, а
кликало конфліктних ситуацій в сім’ї чи
ходять великою компанією, але це не
сам процес. Це повноцінний відпочинок
претензій з приводу високих витрат на
завжди так. Юрію Олексійовичу достатвід роботи, повсякденності, міського
мисливство і відсутності чоловіка вдома.
ньо взяти з собою вірного друга, гончу
шуму. Ти залишаєшся наодинці з прироНатомість Наталія навчилася непересобаку Тарзана, який уже більше 10 родою, проходиш пішки десятки кілометрів.
вершено готувати дичину. У її арсеналі
ків супроводжує мисливця у азартні дні
Повертаєшся додому стомлений, брудне один десяток рецептів. Найбільший
полювання. Без нього ніяк: слухняність,
ний, але якась сила знову тягне до лісу.
трофей Юрія – п’ятикілограмову гуску –
вроджене вміння подавати вбиту дичину,
Провівши так вихідні, можеш спокійно
смакували усією родиною.
азартність, витривалість і сила роблять
працювати цілий тиждень».
Дружина розуміє, що полювання для
Тарзана незамінним помічником Юрія.
Нещодавно розпочався сезон полюкоханого – це інстинкт, адреналін, якого
«Хороший пес на будь-якому полюванні
вання на пернатих. Ось де пригодилися
так не вистачає в повсякденні. І головне
– це п’ятдесят відсотків успіху», – перепідсадні качки – спеціальна домашня
для мисливця не здобич, а сама атмосконаний Юрій Олексійович.
порода, яка допомагає у полюванні.
фера спілкування з природою, коли усі
Коли вже не одна перната здобич приЮрій вирощує їх цілий рік. «Взагалі дикі
турботи здаються такими далекими, віднесена додому і мисливський азарт покачки – дуже обережні, – ділиться досвічуваєш лише справжній смак буття.
чинає вщухати, відкривається сезон подом енергетик. – Вони далеко облітають
І справді мисливство – це не
мисливця, або проносяться над
хобі, це стиль життя. Мало яке
ним на недосяжній висоті, якщо
інше заняття примусить підніпомітять його заздалегідь. Тому
Полювання – корисне хобі:
матися з теплого ліжка затемважливим є гарне маскування.
воно тренує зір, м’язи рук, спина, брести холодними сирими
Я люблю полювати з човна. Зани, не дає сидіти довго вдома
болотами, грузнути в очеретах,
ганяю його в гущавину надводної
перед телевізором. На роботі –
щоб зрештою повернутися
рослинності або під прибережні
постійні клопоти, від шаленого
щасливим і задоволеним додочагарники. І випускаю підсадних
му. Ні, однозначно, це більше,
ритму життя, часом, голова обертом. А
качок, попередньо прив’язавши
ніж хобі.
до їхніх лапок спеціальні шкіряні
в лісі, серед природи час зупиняється і
шнурки. Вони голосними при»Тетяна Ярченко
все знову стає на свої місця».

«

«Дитинство -

казка, мов чарівна мить,
Там завжди
сонячно і світло»
31 липня відкрилася третя, остання,
зміна у дитячому таборі «Енергетик». Вона
прийняла 335 відпочивальників.
Для дітей працівників ПАТ
« П ОЛ ТА В А О БЛ Е Н Е Р Г О »
«Енергетик» – особливе місце, де літо відчувається сильніше, у повітрі витає дух пригод і все оточене передчуттям
цікавого, непередбачуваного
відпочинку.
Як і кожного року, перед
початком першої зміни, корпуси табору ретельно готували до насиченого літнього
періоду. Тож уже третю зміну дітлахів табір зустрічав
по-справжньому урочисто.
Будинки й споруди сяють
яскравою фарбою, на пляжі
і спортивних майданчиках –
чистота і порядок. Гідні умови проживання, смачна їжа і
різноманітна культурно-масова програма створили прекрасні умови для відпочинку.
У таборі працюють творчі,
талановиті, люблячі дітей вихователі, що дуже важливо в
цій професії.
Тут панує доброзичлива
атмосфера. Кожен день зміни підпорядкований певній

тематиці. Дуже яскраво і захоплююче для дітей пройшли
День виборів, День здоров’я,
День ввічливості, День музики і танцю. Була розроблена
насичена програма: рухливі
ігри на свіжому повітрі, спортивні змагання, хвилинки
здоров’я, конкурси малюнків.
Щоб літні дні стали корисними не тільки для фізичного розвитку дітей, а й для
інтелектуального, протягом
зміни проводиться гурткова
робота. Хлопчики та дівчатка
присвячують час музиці, малюванню, виготовлення різних виробів та іншим цікавим
заняттям.
«Нещодавно ми цілим загоном ходили в похід, – ділиться
враженнями
восьмирічний
Андрій Кіяшко, відпочивальник ДЗОВ «Енергетик». – Довго йшли пішки,
але не втомилися. А коли
знайшли гарну галявину, почали варити обід. Я ніколи не
їв такої смачної ухи, як у поході. Ще мені дуже сподоба-

лася смажена картопля. Ми
брали участь у справжньому
турнірі: з метання м’яча і бігу
на швидкість. У табір всі повернулися дуже втомленими.
Але я б з радістю пішов у такий похід ще не один раз».
Кожного року бадьорий
дух, гарний настрій і приємні
спогади приносять дітям гості
«Енергетика» – учасники художньої самодіяльності ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Ті,
хто в таборі відпочиває не
вперше, не можуть уявити
зміну без казкових героїв,
створених працівниками компанії.
Уже втретє актори відвідали табір. З ними дітлахи вчинили незвичайну подорож
у світ добрих казок, беручи
участь у веселих конкурсах,
танцях, відгадуючи загадки.
Цього разу Карабас Барабас і
його помічник Казкар привезли до дитячого містечка свій
театр, актори якого наввипередки розважали маленьких

глядачів. Дітлахи не могли
всидіти на місці: танцювали і
співали разом з талановитими героями. Карабас Барабас і його актори приготували
для малечі цікаві загадки на
знання старих добрих казок.
І тут діти показали справжній
азарт. Кожен першим хотів
відгадати загадку й отримати
похвалу Карабаса Барабаса і
Казкаря. Свято закінчилося і
дітлахи ринулися фотографуватися з казковими акторами
у колоритних костюмах.
Цікавий вечір добігав кінця,
учасники художньої самодіяльності, знявши казкові
костюми, бороди і перуки з
загадкових героїв перетворилися на давно знайомих
багатьом відпочивальникам
людей, а дітлахи під враженням від дійства думали про
завтра: попереду у них ще
півзміни цікавих, насичених
днів, повних непередбачуваних вражень.
»Тетяна Ярченко

«Для наших дітей літо – це найцікавіший і довгоочікуваний період року, – розповідає Наталія Кузіна, директор ДЗОВ
«Енергетик». – Звичайно, батьки
хочуть організувати канікули дитини з користю для розуму і здоров’я.
Адже їхні чада втомлюються за період навчального року, а тому потребують повноцінного відпочинку.
Я переконана, що залишаючись в
місті, дитина не отримає того заряду бадьорості і здоров’я, які так
необхідні їй, щоб поновити сили.
Кращого місця відпочинку, ніж
оздоровчий табір, я не бачу. До того
ж батьки можуть не хвилюватися:
їхні син чи донька повернуться додому здоровими, з новими силами і
безліччю позитивних емоцій».
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