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Справжній
хист допоміг
перемогти на
цьогорічному
турнірі з
риболовлі команді
з Кременчуцької
філії.

»»» ст. 10-11

Вересень вразив колектив
компанії трагічними новинами – пішли
з цього життя два наші колеги, які не
один десяток років віддали енергетиці
області, Микола Якович Андрусенко
та Юрій Сидорович Тарахкало.

»»» ст. 6-9

Команда Товариства – одна з
найсильніших на Чемпіонаті з мініфутболу серед керівного складу
енергокомпаній України.

»»» ст. 14

Діловий порядок – принцип розвитку
У Миргородській філії, якій виповнилося 50 років, працівники говорять,
що досягати успіхів їм допомагає злагоджена командна робота.
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Покликання –

Таку спільну рису як відданість енергетиці має і родина Олексієнків. У
підрозділі вони користуються заслуженою повагою завдяки працьовитості та згуртованості. Започаткував трудову династію у 1985 році Олександр
Миколайович, сівши за кермо одного з
автомобілів філії. Після того, як виросли сини, їх трудова стежина теж перетнулася з батьковою. Нині старший,
Олександр, трудиться диспетчером, а
молодший, як і батько, працює водієм.
«До людей потрібно ставитися з
відкритим серцем, і вони сторицею
віддячать», – переконана пенсіонер
підприємства Ганна Дмитрівна
Глушко. У філії вона тривалий час
трудилася прибиральницею виробничих приміщень, нині – на заслуженому відпочинку. Її невтомними руками
створювалися умови для ефективної і
продуктивної роботи колективу, бо ремонтувати багато приміщень доручали
їй. У філії жінку полюбили за невимовний оптимізм, гарні вокальні дані. Її
чоловік Олександр Іванович, якого, на
жаль, немає серед живих, залишив по
собі пам’ять у колективі, як відмінний
організатор та професіонал з більш
ніж тридцятьма п’ятьма роками трудового стажу в енергетиці.
Більше cорока років у філії пропрацювали майстер групи РЗА Іван Білєра, старший майстер Анатолій
Додух, контролери Ганна Рогоча
та Любов Іванова, електромонтер

допомагати людям
Миргородський край відомий своїми здравницями, цілющою водою,
неймовірної краси природою. А ще тут живуть працьовиті та привітні
люди. Наприкінці літа життя на Миргородщині пожвавлюється. Тут багато років проводиться відомий далеко за межами Полтавщини Національний Сорочинський ярмарок. Цей цікавий і яскравий захід завжди
був іспитом на професіоналізм для місцевих енергетиків.

2014

-й рік для Миргородської філії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» – особливий, бо
ювілейний. Історія місцевого РЕМу
розпочалася із теплової електростанції, яка виробляла електроенергію за рахунок спалювання вугілля.
Пізніше вона стала нерентабельною
і припинила існування. У 1964 році
було створено Миргородський район електричних мереж.
Протягом тривалого періоду, із
1965-го і до 1986-го року, підрозділ очолював Заслужений енергетик СРСР, нагороджений орденом Жовтневої революції за
трудові заслуги, учасник Великої
Вітчизняної війни Іван Сидорович
Кузьменко. Він брав активну участь
у розробці перспективного плану
розвитку електромереж, сприяв
тому, що у 1968 році електрифікацію Миргородщини було повністю
завершено. Івана Сидоровича згадують як керівника, який щиро вболівав і добре знав свою роботу та
дбав про добробут працівників підприємства.
У 1986 році справу свого попередника достойно продовжив Валерій
Васильович Філенко – теж хороший
спеціаліст, чуйна та добра людина.
Він очолював підрозділ протягом
шістнадцяти років.

Правильні ціліполовина успіху
2002 року Миргородською філією почав керувати Андрій Олександрович
Ряжко, за словами якого основним завданням для нього і для всього колективу
було і є оперативне вирішення проблем
енергетики та створення безпечних умов
праці.
– Чимало зусиль витрачаємо на усунення наслідків негоди. Самотужки, без
допомоги органів місцевого самоврядування, розв’язуємо проблему із розчист-

кою трас повітряних ліній, – говорить Андрій Ряжко. – Забезпечуємо
електропостачання під час проведення Сорочинського ярмарку.
Багато уваги у філії приділяють підвищенню якості та надійності електропостачання споживачів. Серед
планів керівник називає завершення капремонту ПС 110/10 кВ «Лохвиця», ПС 110/10 кВ «Старожабки»,
ПС 35/10 кВ «Савенці» тощо.
Протягом
останніх
років було виконано цілий комплекс заходів: побудовано кабельну вставку Л-1 «Хомутець»
ПС 330/110/35/10 кВ «Миргород»
довжиною 4,96 км, реконструйовано ПЛ-10 кВ Л. ком.12 «ГородЦРП-10 кВ» ПС «Миргород», зведено розвантажувальні КТП-10/0,4 кВ.
– Складна і небезпечна робота в
енергетиків, – зазначає керівник. –
Але наші працівники старанно виконують покладені на них обов’язки,
це стосується електромонтерів лінійних бригад високовольтних, розподільчих мереж та працівників ОДГ.
Складність їхньої роботи у забезпеченні
максимально швидкого реагування на
аварійні ситуації. У спілкуванні зі споживачами диспетчеру та електромонтерам,
що усувають пошкодження, теж необхідно проявляти неабияку стриманість,
бути максимально ввічливими. Приклад
сумлінної і добросовісної праці своїм
колегам більше чотирнадцяти років показує електромонтер ОВБ Олександр
Титаренко.
Завдання енергозбутового підрозділу – комерційне зниження втрат електроенергії. На сьогодні майже вісімдесят
відсотків користувачів вчасно та у повному обсязі розраховуються за послуги
електропостачання завдяки злагодженій
командній роботі. До недавніх досягнень
працівників підрозділу слід віднести стягнення заборгованості за послугу з одного із найбільших боржників – ОКВПВКГ
«Миргородводоканал», сума боргу якого
складала більше двох мільйонів гривень.

У підрозділі знають порушників Правил
користування електричною енергією, так
би мовити, в обличчя і приділяють роботі з ними немало часу. Майже 26 років з
побутовими порушниками Правил працювала Валентина Михайлівна Станіславська, яка була спочатку лінійним
контролером, потім трудилася у рейдовій
бригаді, згодом – у складі комісії з розгляду актів про порушення. Своїм досвідом та вміннями у цій справі енергетик
ділиться з молодим поколінням.
Колектив із понад 230 осіб відзначається згуртованістю та власними традиціями. Основна частина працівників –
спеціалісти віком від 30-ти до 40-ка років.
У підрозділі п’ятнадцять трудових династій. Ветеран підприємства Валентина Сергіївна Швайка свого часу підрахувала, що вона із чоловіком Олексієм
Олексійовичем та дітьми мають на всіх
понад сто років трудового стажу у Миргородській філії. »»»

«

ОВБ Анатолій Політько, водій Микола Баштовий.
Пам’ятають у філії майстра розподільчих мереж Віктора Кундія та
контролера Івана Ворону, яких нині
вже немає серед живих.
Серед нагород, якими в різні часи
були відзначені енергетики, є грамоти Миргородської міської та районної
рад. Чимало серед них грамот Міністерства палива та енергетики України, Незалежної галузевої профспілки
енергетиків, Ради старійших енергетиків України. Але є з-поміж нагород і
особливі. Свого часу грамоту за мужність, сміливість і рішучі дії при рятуванні людей на воді отримав начальник підрозділу Андрій Ряжко. Восени
2011 року він рибалив на місцевій водоймі та побачив, як двоє чоловіків через прикрий збіг обставин опинилися
за бортом свого човна і не могли дістатися до берега. Він допоміг їм вибратися з води. За це і був відзначений.
Людяність та щирість працівників
філії-ювіляра проявляються в різних
обставинах. У ці непрості часи безпеку
жителів міста і держави забезпечують
дві військові частини. Енергетики, не
бажаючи залишатись осторонь їхніх
проблем, надали їм посильну підтримку. А охоронник філії Михайло Мартинов пішов захищати рідну землю під
час першої хвилі мобілізації.

»Ірина Малашецька

Миргородська філія – комплексна, що суттєво впливає
на завдання, які виконують місцеві енергетики. Крім
споживачів району, працівники підрозділу частково
обслуговують населені пункти Красногорівського, Шишацького, Лохвицького та Гадяцького районів.

Захоплено
сприймати світ
Хобі дарують працівникам задоволення, можливість відпочити від метушливого
життя, допомагають виховати у собі творчий підхід. У підрозділі чимало жінок мають
практичні захоплення: Євгенія Семеренко в’яже спицями, Олена Гречана і Тетяна Швайка – майстрині з пошиття одягу,
Людмила Шляхта виготовляє жіночі сумки, Катерина Дрожжина в’яже крючком і
її захоплення поділяє Анастасія Ідрісова.
Яскравими барвами квітнуть у філії запашні троянди, за якими доглядає Валентина Станіславська.
Андрію Гавришку допомагає у творчості прагнення забарвити життя новими фарбами. Він на дозвіллі багато фотографує і
найбільше йому до вподоби робити знімки
потягів у русі. Роман Гуйван грає на трубі
у Миргородському міському народному духовому оркестрі ім. І.І. Шатравки.
Енергетики не раз займали перші місця
серед районних підрозділів у КВК, філія також має визнану красуню – Наталію Сироватко, яка свого часу виборола титул на
конкурсі «Пані обленерго».
У працівників талановиті діти. Малеча у
своєму пізнанні навколишнього світу розвивається і здобуває маленькі, але такі
важливі перемоги. Скажімо, у конкурсі дитячого малюнка на тему «Полтаваобленерго» – моя мрія» свого часу син Леоніда та
Ольги Назимко Олександр зайняв перше місце.
Від відвідин мальовничого миргородського краю у кожного залишаються лише
приємні враження. А працівники Миргородської філії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» своєю нелегкою працею забезпечують
комфортне життя мешканців та гостей і
вкотре доводять, що енергетика – це сфера, що є однією з рушійних для розвитку
суспільства.
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На початку жовтня у «ПОЛТАВАОБЛЕНЕГО» пройшов семінар на тему «Єдиний підхід щодо
розвитку автоматизованих систем обліку електроенергії (АСОЕ) у побутовому секторі». У
ньому взяли участь наші колеги з Сум, Чернігова, Вінниці, Дніпропетровська та Запоріжжя, а
також представники підприємств, які спеціалізуються на розробці таких систем. Виробники
презентували свою продукцію, енергетики обговорили особливості експлуатації АСОЕ
побутових споживачів, висловили свої зауваження та побажання. Окрім того, представники
енергокомпаній обмінялися цінним досвідом з різних напрямків збутової діяльності.
На семінарі було представлено три підприємства-виробники
автоматизованих систем. Вони провели презентацію нових розробок, продемонстрували їхні переваги.
Олександр Лекторський, заступник директора зі збуту
електро- і теплоенергії, зауважив, що автоматизація обліку – це тема, яка набула особливої актуальності після запровадження погодинної тарифікації електроенергії. «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» закуповує її в ДП «Енергоринок», де щогодини
змінюється вартість товару і без АСОЕ оперативні розрахунки

Життєва позиція –

не бути байдужими
За сотні кілометрів, на сході країни постійно
лунають вибухи і постріли. Проте їхні відголоски
«чутно» і в Полтаві. Тож небайдужі енергетики
активно долучаються до збору коштів на потреби
військовослужбовців. Колективи головного офісу,
Кременчуцької ТЕЦ, філій самоорганізовуються
та надають посильну допомогу бійцям із передової та
пораненим військовим.
Благодійність – за покликом душі
У непростий час військовим на допомогу прийшли волонтери КремТЕЦ. Кілька місяців тому активна громадянська
позиція, загострене відчуття справедливості, віра рідних допомогли Роману
Бараннику, працівнику ТЕЦ, прийняти
непросте рішення – піти добровольцем
в зону АТО. У колективі підтримали ініціативу бійця, зібравши більше 15 тисяч
гривень на тепловізор для БТР, яким нині
командує Роман Баранник.
Електромонтер Кременчуцької ТЕЦ
Станіслав Драненко був сильно поранений у День Незалежності під містом Дебальцеве. Лікувався в Дніпропетровську,
Львові. Чоловік переніс кілька складних і
вартісних операцій з видалення уламків.
Кошти на лікування йому кілька разів
збирали працівники Кременчуцької ТЕЦ,
суттєву матеріальну допомогу надало
керівництво компанії. Коли боєць повернувся на рідну землю, на нього чекала
несподівана і приємна зустріч з колегами, які бажали Станіславу швидкого одужання.
Іще один військовослужбовець із числа робітників теплоелектроцентралі
Сергій Кирилаха, отримавши контузію,
повернувся додому на лікування. Йому
колеги також надали матеріальну підтримку. Нині чоловік знову в зоні антитерористичної операції.

Волонтери надають допомогу
лікарні
У Полтавській філії міських електромереж розповіли, що у хірургічному відділенні Полтавського військового госпіталю не вистачало перев’язувального
матеріалу та деяких антибіотиків. Отримавши перелік необхідного, працівники зіткнулися з тим, що більшість аптек
міста не можуть надати сертифікати на
свою продукцію у тому вигляді, в якому
вимагають у лікарні. Довелося докласти
зусиль, аби вирішити це питання.
Натхненні добрими справами
Працівники групи механізації та транспорту Полтавської філії районних електромереж серед тих, хто долучився до
надання допомоги учасникам антитерористичної операції. Вони гідно та стійко
переносять труднощі військової служби,
але всім відомо про складні обставини,
в яких опинились бійці. Тож у колективі
зібрали кошти, зв’язалися з волонтерами поза підприємством та спільно вирішили, як саме допомогти військовим на
передовій. Виявилося, що там потрібні
такі інструменти і речі, як сокири, саперні лопати, ножівки, спальні мішки, намети. Саме на це і були направлені кошти.
Придбане передали в один із девізіонів
батальону «Полтавщина», який базується під Маріуполем.

Потрібні речі для бійців АТО
Працівники служби діагностики, ізоляції та захисту від перенапруг закупили
консерви, шоколад, засоби гігієни і доправили їх у пункт прийому, що відкрився
при Полтавській облдержадміністрації.
Далі офіційні координатори благодійного
збору письмово засвідчили про передачу допомоги безпосередньо бійцям АТО.
«Нам було дуже важливо переконатися, що військові дійсно отримали зібрані
речі. Однак попри постійну роботу волонтерів, бійцям все ще багато чого бракує. Потрібні засоби гігієни, медикаменти
і, зважаючи на поступове зниження температури, варто подумати про комплекти теплого одягу», – розповів інженер
служби ізоляції та захисту від перенапруг
Сергій Уріцький.
Корисна ініціатива працівників
центральної бухгалтерії
Після того, як у новинах з’явилася інформація, що у Полтавському військовому госпіталі розмістили на лікування
учасників АТО, працівники центральної
бухгалтерії вирішили – бійцям потрібне
не лише співчуття, а й реальна допомога. Вони долучилися до корисної справи,
організувавши збір коштів. Спочатку дізналися у військовому госпіталі список
необхідних медикаментів та здійснили
закупку. Препарати придбали для неврологічного відділення, де лікують бійців з
контузією.

»Ірина Малашецька

Застосування АСОЕ в
побуті має ряд переваг:
немає необхідності
направляти контролерів
до споживачів, інформація
з лічильника про
обсяги використання
електроенергії, неполадки,
крадіжки, помилки у роботі
надходить негайно, при
цьому економиться час,
пальне, люди стають більш
дисциплінованими.

просто неможливі. Втім реалізація електроенергії сьогодні також потребує автоматизованого обліку. Юридичних споживачів, які споживають електроенергію у великих обсягах, відповідною постановою НКРЕ кілька років тому вже зобов’язали
встановлювати автоматизовані системи обліку електроенергії.
І нині розглядається питання ширшого їх запровадження серед
населення.
Начальник служби приладів обліку електроенергії Віктор Маслій розповів, що автоматизована система обліку електроенергії – не нова тема для «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». У
Полтавській, Кременчуцькій, Миргородській та Лубенській
філіях з 2002 року були встановлені і до останнього часу
використовувалися подібні системи під назвою «Smart».
Принцип їх дії полягає у тому, що інформація з лічильника за допомогою спеціалізованого обладнання (так званих,
маршрутизаторів, мережевих вузлів) дистанційно передається на сервер філії, що експлуатує «Smart». Таким чином
можна управляти споживанням електроенергії. Наприклад,
дистанційно відключити боржників від електропостачання
чи відновлювати подачу напруги після усунення недоліків.
Учасники семінару також говорили про те, що, на жаль,
все частіше зустрічаються споживачі, які займаються розкраданням електроенергії за допомогою ВЧ-генераторів
та інших пристроїв. Зважаючи на наведені приклади, з
такою проблемою енергетики стикаються повсюди. Тож
досвід боротьби з подібними порушеннями був корисним
для представників усіх енергокомпаній, які взяли участь у
семінарі.
Одним із результатів заходу стала домовленість про застосування корисних напрацювань у боротьбі з розкраданням електроенергії на базі підрозділів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
»Ірина Малашецька
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Доля, повагою зміряна до дна

Час невблаганний над долями. Зі своїм плином він забирає з собою кращих людей цього світу. 13 вересня на 73-му році життя
пішов з цього світу наш колега, Почесний енергетик України, колишній начальник Машівської філії Микола Якович Андрусенко.
Трагічна звістка завжди приходить
неочікувано. На неї не сподіваєшся, але –
так само – від неї не сховатись. Вона
приголомшує своєю невблаганною невідворотністю, тим, що ти нічого не можеш повернути назад, нічому вже не зарадиш.
Людина надзвичайної вдачі, Микола
Якович був надійним другом, розумним
колегою та вимогливим керівником. На
його плечі лягло нелегке завдання – стати першим начальником Машівської філії. Душа колективу, атмосфера взаємопідтримки, які зараз панують у стінах
підрозділу, створені стараннями небайдужого керівника.
«Філія ніколи не була для Миколи Яковича роботою, радше домом з понад
90-ма дітьми, – згадує заступник начальника Машівської філії зі збуту
електроенергії Григорій Скуб. – Крім
виробничих завдань, керівник турбувався про кожного підлеглого. Машівка –
невелике селище, тут важко приховати
якісь зміни в особистому житті. У Миколи
Яковича завжди вистачало часу запитати, як склала вступні іспити донька одного колеги, чи як самопочуття вагітної
дружини іншого колеги. Мабуть, не лише
для мене, а для кожного працівника філії,
трудитися під керівництвом цієї людини
було дійсно честю».
На фасаді будівлі Машівського підрозділу про достойне життя почесної людини нагадує меморіальна дошка, встановлена в день виходу Миколи Андрусенка

на пенсію. Було це всього 3 роки тому.
Тоді повний сил Микола Якович приймав
вітання з нагоди свого 70-річчя. Солідний
вік не гасив жаги до життя, а вихід на
пенсію пророкував щасливі дні, проведені у колі родини чи у рідному садку, за
яким десятки років пристрасно доглядав
енергетик. «Нарешті з’явиться час для
занять, які гріють душу, – у квітні 2011-го
говорив Микола Якович. – Пора давати
дорогу молоді з новими поглядами на
управління». Важко було колегам відпустити керівника: весь час знаходилася
нагода навідати Миколу Яковича, посидіти разом з ним за душевною розмовою,
пригоститися славнозвісним чаєм з цілющих трав, які господар сам збирав і
компонував.

«У Миколи Яковича була одна цінна
риса, яка і притягувала до нього людей, –
переконана комірник Машівської філії
Ірина Билим. – Він умів радіти життю, не
зважаючи ні на що. Навколо нього панувала якась незбагненна гармонія. Впевнено можу сказати, що останні роки його
життя були щасливими».
Скільки годин тривала доба Миколи
Яковича – годі й підрахувати. Турботливий чоловік, батько, дідусь – мав час
кожному сказати добре слово, допомогти, дати пораду. Виховав двох чудових
доньок, якими по праву пишався. Старша Тетяна живе у Машівці, подарувала
батьку двох чудових внуків. Молодша
Оксана вийшла заміж за іноземця, від
якого народила чотирьох дітей. Вона
живе у Німеччині.
Спозаранку Микола Якович чаклував
у своєму садку, слідкував за вуликами.
І хоч він уже ніколи не зможе відчути
п’янкий аромат весняного буйства, ще
не один травень його сад радуватиме

М

икола Андрусенко ніколи не боявся роботи. За його плечима залишився півстолітній виробничий стаж, з якого понад
сорок років він віддав енергетиці Машівського району.

оточуючих пишним цвітом. У садку ще
витає душа господаря: немало часу він
проводив у тіні улюблених дерев, доглядав за ними, як за дітьми. Нові сорти він
привозив, часом, з-за сотень кілометрів.
І подовгу спостерігав за спочатку кволими паросточками, по кілька разів на день
провідував «новачків» саду. І все навколо, ніби відчуваючи енергетику господаря, відгукувалося до нього з такою ж
теплотою.
«Життєлюбний, оптиміст по життю
Микола Якович мав дуже багато друзів, –
згадує його товариш, нині перший заступник голови Полтавської обласної
ради Володимир Олександрович
Марченко. – Гостинності його не було
меж. Микола Якович любив, коли до його
дому приходили друзі. Відразу накривалися щедрі столи, а вечеря, часом, затягувалася до пізньої ночі. У задушевні
розмови господар вдало додавав анекдоти, байки, небилиці, яких знав безліч.
Пристрасний садівник та огородник, він
неустанно дивував щедротами своїх урожаїв. А ще він умів заряджати енергією,
пробуджував у людях інтерес до всього,
чим займався. Безмежно щедрий, він
завалював гостей пакунками з яблуками, грушами, сливами. З його дому неможливо було вийти з пустими руками.
Так само щедро він обдаровував різноманітними саджанцями, давав поради.
Часто сам приїжджав до друзів робити
прищепи або просто подивитися, як приймаються і ростуть його паростки. На

жаль, зараз немає серед живих цієї дійсно золотої людини. Але, якщо кожен з
близьких Миколи Яковича, будучи вдома,
оглянеться навколо, він помітить не одну
річ, пов’язану з щедрим другом: подаровану ним, принесену, зроблену разом».
Спокійний зовні Микола Якович ховав
у собі залізний стержень принципової, ділової і обов’язкової людини. Він був господарем по своїй суті: і на роботі, і вдома. «Микола Якович не шукав визнання,
він був занадто заклопотаний щоденною
працею: для нього не було другорядного, – згадує його наступник, начальник
Машівської філії Олександр Кривенко. – Для мене він завжди був прикладом: 40 років очолювати Машівську
філію – справді гідна шани трудова біографія. Свого часу він був призначений
начальником філії. Багато сил і часу поглинала робота, але то був його внутрішній клопіт, що аж ніяк не відбивався на

результаті діяльності колективу. Микола
Якович відповідальною працею досяг
того, що жителі району почали довіряти
енергетикам. І зараз машівчани поважають працівників філії, адже впевнені, що
тут їм завжди з радістю нададуть компетентну допомогу».
Стійкий характером, готовий боротися
з життєвими труднощами до кінця, Микола Якович виявився безсилим перед хворобою. Спочатку інсульт, потім постійно
тривожив підвищений тиск. Життя Миколи Андрусенка обірвалося передчасно
і раптово. Стільки всього лишилося незавершеним… Але ще більше зроблено,
досягнуто, створено.
Світла пам’ять про Миколу Яковича
житиме у серцях всіх, кому пощастило
знати цю безмежно порядну людину.

»Тетяна Ярченко
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Тішать душу щирі спогади

Сумна звістка збентежила і засмутила усіх, хто особисто знав Юрія Сидоровича Тарахкала, колишнього начальника Гадяцької філії. На 69-му році перестало битися серце цієї непересічної людини, чиїм життєвим покликанням була енергетика. Він 41 рік віддав Гадяцькому підрозділу, з яких
майже 20 був начальником. А його загальний трудовий стаж склав 52 роки. Втішає лиш думка про
те, що людина живе стільки, скільки про неї пам’ятають. Добрі справи Юрія Тарахкала для Гадяцького краю, колег, друзів, рідних – то запорука славної і довгої пам’яті про нього.
Недаремно, серця усіх, хто був знайомий з Юрієм Тарахкалом особисто, наповнило глибоке відчуття жалю від усвідомлення, що більше не пролунає з його
вуст корисна порада, не буде й втішних
слів, які здавалося він мав на всі випадки
життя.
«Юрій Сидорович був хорошою людиною і професійним керівником, вимогливим до себе і підлеглих, – ділиться секретар Гадяцької філії Зоя Озерська.
– Надзвичайно високо цінував людську
гідність, не допускав поганих відносин з
людьми. Міг і покарати, але завжди справедливо. І коли хтось із його оточення
стикався з певними проблемами, завжди
давав слушні поради, завдяки яким можна було вирішити подекуди навіть безвихідну ситуацію. Він дуже уважно ставився
до проблем споживачів, завжди прагнув
їм допомогти, для цього ретельно вивчав
усі спірні питання, хоча їх і накопичувалося чимало».
У Юрія Тарахкала склалося багато
тісних ділових та дружніх стосунків у Гадяцькому районі та області. Тож не дивно, що в останню путь його проводжали

надзвичайно багато жителів Гадяча, колеги та друзі з усього регіону.
«Нас із Юрієм Сидоровичем багато років тому здружили схожі погляди на роботу і спільні інтереси. Ми обоє сходилися
на думці, що людей в біді полишати не
можна, я маю на увазі як споживачів, що
зверталися зі своїми негараздами, так і
колег та підлеглих, – ділиться заступник
начальника Інспекції Держенергонагляду у Полтавській області Михайло
Касьяненко. – Ми відпочивали разом
родинами, обох також єднало захоплення футболом та волейболом. Думаю,
що всі, хто знав цю людину погодяться ,
що він був чуйним та сердечним, завдяки цьому оточуючі охоче спілкувалися з
ним. І мені надзвичайно шкода що його
більше немає серед нас».
Наполегливість, досвід та професіоналізм Юрій Тарахкало виховував у собі
замолоду, спочатку у якості електромонтера, потім майстра підстанцій, диспетчера. Далі – впевнені кроки на посаді
заступника начальника з передачі електроенергії Гадяцького РЕМу. Йому доводилося приймати в експлуатацію сотні
кілометрів новозбудованих електромереж, підстанцій.
У Гадяцькій філії Юрій Сидорович зініціював зведення двоповерхового адмінбудинку, виробничих приміщень, гаражів. У

непрості 90-ті обійняв посаду начальника підрозділу. Колеги розповідають, що
завдяки його самовідданій і наполегливій праці колектив мав чимало здобутків,
виробничих і не тільки. Гадяцька філія
стала однією з провідних у компанії. До
його думки прислухалися і довіряли, як
до людини, що не боялася брати на себе
відповідальність. І при цьому йому вдавалося створити у ввіреній філії атмосферу
особливої душевності, взаємопідтримки і
відданості.
Чоловік постійно вникав у життя гадяцьких енергетиків. Здобута діточками
працівників перемога на творчому конкурсі чи яскравий і успішний виступ його
підлеглих на спортивному майданчику –
усі маленькі і великі досягнення гадяччан
ставали для нього особистою справою і
предметом справжньої гордості, – пригадують у Гадяцькій філії.
Юрій Тарахкало заслужив повагу на
всіх рівнях як фахівець, авторитет для
підлеглих та партнерів.
Начальник відділу кадрів Алла Василівна Сироватко, наприклад, розповідає про обдарування енергетика.
«Я познайомилася із Юрієм Сидоровичем Тарахкалом у 1975 році. Він завжди
сповнений оптимізму заряджав ним усіх
навколо. Навіть завітавши у відділ кадрів
на усього лише на одну хвилинку, встигав подарувати нам гарний
настрій. То був його талант.
А одного разу почувши, як
він співає, я була приємно
здивована і зачарована! Переконана, що лише людині
з непересічним талантом до
снаги заспівати пісню «Журба»
на слова Леоніда Глібова так,
щоб вона торкнулася найпотаємніших струн людської душі
і закарбувалася у пам’яті, здається, назавжди. І саме таке
обдарування передалося йому
у спадок. Загалом же Юрій Сидорович знав велику кількість
музичних творів і з задоволенням їх виконував, свого часу
навіть співав у хорі».

»Ірина Малашецька

Широкий кругозір і життєва
мудрість
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«Юрія Тарахкала можна було
назвати «живою енциклопедією». Він мав допитливий
розум, постійно самовдосконалювався. Це
дуже корисна риса,
яку багатьом слід
узяти на озброєння.
У пам’яті він тримав,
здається, усю діючу
технічну документацію. Тож до нього
постійно зверталися з
приводу багатьох складних питань і завжди
отримували компетентну
відповідь, – розповідає
нинішній начальник
Гадяцької філії Олександр
Богатий. – Працювати
з таким керівником було
складно та цікаво, і я радий,
що мав змогу знати цю чудову
людину.
Відмінне почуття гумору – це
справжнє мистецтво. І Юрій Сидорович не уявляв свого життя без вдалого
жарту, оптимістичної та життєствердної репліки, яка
здатна була будькому підняти
настрій».

Відчуття скорботи за тим, хто відійшов
Згадки про принциповість, щирість та життєву мудрість Юрія Сидоровича Тарахкала продовжують зігрівати його рідних, друзів та колег. Його пам’ятатимуть,
як особистість, яка уміла мобілізувати працівників
Гадяцької філії до роботи на користь спільної справи.
Навіть зустрівши на вулиці малознайому людину, Юрій
Сидорович завжди звертався до неї зі щирим вітанням,
мав звичку запам’ятовувати імена і цим заслужив їхню
приязність та повагу оточуючих, – згадують колеги.
Юрій Тарахкало черпав сили і натхнення у власній родині. Радісними хвилинами наповнювало його
життя спілкування з найближчими людьми: дружиною
Наталією Володимирівною, сином Віталієм, онучкою
Маринкою.
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Кременчужани дали фору

На Дніпродзержинському водосховищі енергетики – любителі посидіти з вудкою облюбували затишну галявину і вже другий рік поспіль приїздили на неї для
участі у чемпіонаті з рибної ловлі серед команд компанії. Захід відбувся 12 та 13
вересня поблизу села Самусіївка. Досвідчені учасники вдосталь наловили щук,
окунів, судака, карасів, лящів, плотви, приготували чимало смачної юшки на природі, але більшу частину вилову відвезли додому. Участь у турнірі взяли 26 команд
з філій та головного офісу. Перед конкурсантами було поставлене завдання – спіймати якомога більше риби. Учасники багато говорили про сприятливу для такого
виду дозвілля погоду та хороші улови, так званої, хижої і мирної риби.

Найбільша рибина дісталася працівнику з Решетилівки
Щуку вагою 1,3 кілограми і довжиною 57 сантиметрів пощастило
впіймати вудкою інженеру Решетилівської філії Юрію Плюті. Риба
потрапила йому на гачок майже
під кінець змагань, і він повіз її додому готувати юшку для рідних та
близьких. Чоловік вважає себе рибалкою зі стажем, бо вперше взяв
до рук вудку ще в п’ятирічному
віці. Та й везіння має, бо іноді приносив додому і щук більшої ваги.
Головне, за словами Юрія, знати
рибні місця. І час, найкращий для
цього заняття, теж слід підібрати.
Наприклад, на водоймі у Решетилівському районі, де мешкає енергетик, одного разу йому самому за
день вдалося упіймати близько 12
кілограмів карасів.

Більше 18 кілограмів риби за два дні
змагань потрапило до кошика команди із Кременчуцької філії. І більшість
риби на рахунку найстаршого і найдосвідченішого учасника чемпіонату, тесляра РМБ Кременчуцької філії
Тимофія Срібного. Тимофій Олексійович не приховує, що запорукою хорошої риболовлі є ретельна підготовка.
Він кілька років поспіль бере участь у
цих змаганнях і вважає їх нагодою для
зустрічі зі своїми колегами, які працюють в різних куточках області, але
яких об’єднує спільне захоплення. Поспілкуватися з ними в неформальній
обстановці, поділитися своїми рибальськими секретами – в цьому і полягають найприємніші моменти турніру.

Єдина жінка серед риболовів
Зі своєю дружиною Аллою приїхав
на риболовлю електромонтер Полтавської філії міських електромереж
Сергій Зезюлін. Вона також полюбляє
відпочинок з вудкою. Жінка не входила до складу команди, однак була
найщирішою вболівальницею полтавських рибалок. Про свою поїздку вона
розповіла, як про нагоду відпочити в
мальовничих місцях на Дніпрі, у яких їй
раніше бувати не доводилося. І юшка,
приготована із найсвіжішої дніпровської риби, видалася їй, як ніколи,
смачною.

Миттєвості, якими запам’ятався
турнір з риболовлі
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Господарі чемпіонату також серед переможців
На третьому місці у турнірі опинилася команда Великокохнівської філії. За словами учасника змагань і одного з головних
організаторів, заступника начальника підрозділу Олександра
Бобира, на відміну від минулого року, добре щастило любителям хижих видів риби: щуки, судака. І, так звана, мирна риба –
карась у цих краях іноді досягає одного і більше кілограмів,
дехто з учасників у цьому переконався. Загалом же, говорить
Олександр Олександрович, багато часу відпочиваючи на Дніпрі та Дніпродзержинському водосховищі, пристосовуєшся до
риболовлі у цих місцях. Саме так було в учасників з Великокохнівської філії.
»Ірина Малашецька

Риболовля – захоплення різних поколінь
Заступник начальника Великокохнівської філії Олександр Чечель приїхав на турнір зі своїм сином Вадимом.
Вони принагідно відпочивають разом з вудкою, і Вадиму завжди вдається впіймати більше риби, ніж татові.
За словами Олександра Чечеля, його син залишився
задоволений турніром. Він двічі виходив на воду, вперше – з татом, а наступного разу зі своїм ровесником
Марком Денисенком. Обоє були наймолодшими рибалками, хоча вправності їм не займати.

130,5

Загалом
кілограмів риби спіймали
учасники цьогоріч на турнірі з риболовлі

2

Козельщинська філія

1

Кременчуцька філія

3

Великокохнівська філія
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«

Андрій Кіяшко, 11 років

Матуся в мене чарівна.
Працює, як та бджілка.

дитинства світ | 13

Професія

Майстер розподільчих дільниць,

Й на обленерго кожен день

Як доля вільних птиць.

Вкладає свої сили.

На розподільчих мережах працює повік,

Надходить світло в кожен дім,

Заробляє гроші, як справжній чоловік.

Роботи тут чимало.
І по підстанціям вона

Гідність його роботи – для чесності медаль,

Малює схеми вдало.

Його так учили. Це його мораль.
Приносить у домівку світло кожному із нас

Там колектив згуртований

У потрібний завжди час.

і має досвід гарний,
Бо на підстанціях вони

Як це не звучить банально,

Ремонти роблять добре.

Зробить він усе ідеально.

Робота ця вже не проста,

Він володіє найскладнішим інструментом,

Зусиль іде чимало.

Як чиновник найціннішим документом.

А результати є щодня,
Бо колектив цей вдалий.
У розповідях мами
Я часто чув щодня,

Там, де живуть

Щоб досягти мети своєї,
Старання треба втілити в життя.
Підхід потрібно професійний
У колективі проявить.
Ще треба мати добре серце й душу,
Бо всі бажання реалізувати мушу.
З матусі брати приклад й прислухатись,
Як виросту піду на обленерго працювати!

мрії

Жодне слово не приносить стільки гарних спогадів,
як «дитинство». Це час, коли народжуються перші
мрії, фантазії, які після їх здійснення складками лягають у спогади. Це щасливі роки, коли світ здається
чарівним та цікавим, він сповнений справжніми дивами, а повсякденність не затуляє їх від наших очей.
Дитина бачить те, що часто недоступне для дорослих. Ми пропонуємо вам, дорогі читачі, заглянути за
завісу дитячих фантазій і прочитати твори учасників
конкурсу «Море талантів».

Мене звати Настуся.
Батьки мої працюють
в енергетиці: тато – інспектором, а мама –
контролером.
Електрика
існує
багато тисяч років, а
ми до цього часу точно
не знаємо, що це таке. Людина відкрила
дію електрики вже давно. Древні греки
знали, що коли шматочок бурштину
натерти вовняною тканиною, він буде
притягувати до себе пилинки.
І тут тато запропонував натерти обличчя моїм улюбленим вовняним светром, а потім піднести до папірців на
столі: вони стали притягуватися до

мене. А ще я згадала, як електризується
волосся (стає дибки), коли його зачісувати
пластмасовим гребінцем.
Життя сучасної людини неможливо уявити без широкого спектру різноманітного
електрообладнання. Познайомившись з
подібними приладами в дитинстві, ми не
розлучаємося з ними до самої старості,
що і не дивно, бо вони роблять наше життя
більш комфортним, зручним, динамічним.
День сучасної людини, як правило, починається з чашки гарячої кави, а закінчується вимиканням світильника. Повсюди нас
оточує електрика, будучи незамінним помічником, без сумніву, в усіх сферах життєдіяльності людини. Ми навіть не помічаємо
присутності струму, але варто йому покинути наше житло лише
на декілька хвилин, як
10 років
тут же починається па-

Анастасія Удовиченко,

Добробут вашого й мого життя
Для нього нервовий стукіт серцебиття.
Його робота наповнена шляхетності,
Виливається для нього в небезпечності.
Коли фази замикають у вас,
Коли провід рветься ураз,
Незалежно від будь-якої погоди,
Виконає він різні види роботи.
Щоб не сталося у вашому житті,
Це питання для нього лише миті.
Усмішки на світла миготіння –

Тарас Кульбачка, 16 років
ніка, адже ми просто не можемо уявити
наше життя без електропристроїв.
Більшість людей з усього довгого шляху електроенергії до чайника чи плити
помічають лише відрізок дроту. Та треба
розуміти, що «дружба» з електрикою стане взаємною тільки в тому випадку, якщо
ми будемо знати, чим являється електроенергія, як «живе», як рухається.
Я здійснила з батьками екскурсію по
рідному дому, роздивилася всі електроприлади, розетки, вимикачі, дроти, навіть, електричний щит, який зберігає та
захищає всі електропристрої нашої будівлі.
І тепер я з задоволенням проводжу такі
екскурсії для моїх друзів і попереджаю їх
про небезпечність електричного струму і
його важливість.

Ось що для нього справді цінне.

Україна
(акровірш)

У нас поля золоті,
Краї безмежні,
Річки прозорі, ніби зі скла.
А ми віддані своїй Батьківщині!
Їжа у ній корисна своя,
Небо чисте, голубе,
А ми віддані своїй Україні.

Артем Грінченко, 13 років
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«ТОП-ЕНЕРГІЯ» – зустріч лідерів

Крилате щастя

Сергія Кондратенка

Чемпіонат з міні-футболу серед керівного складу енергетичних компаній України «ТОПЕНЕРГІЯ» цьогоріч пройшов в Ужгороді. Восьма за рахунком зустріч подарувала чимало цікавих ігрових моментів командам-учасницям (свою готовність взяти участь у чемпіонаті підтвердили 13 колективів, втім із зрозумілих причин дві команди керівників ТОВ «Луганське
енергетичне об’єднання» та ПАТ «ДТЕК «Крименерго» скасували свої заявки).
Команда ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», починаючи з 2008-го року, постійно
бере участь у турнірах «ТОП-ЕНЕРГІЯ», є
однією з чотирьох команд, які були переможцями та організаторами змагань.
Окрім футбольних зустрічей, полтавські енергетики із задоволенням скористалися пропозицією цьогорічних організаторів з Кіровограду, які запропонували
всілякі види відпочинку та екскурсії. Закарпаття – один із основних туристичних центрів України. Сюди приїздять,
аби ознайомитися з давніми традиціями
краю, фантастичним за своїм колоритом
міксом культур різних народів, старовинною архітектурою. Наша команда зуміла
побувати у Лумшорах, Береговому та
Мукачевому, а на День Незалежності під
церковний дзвін спостерігала за зворушливим дійством на набережній річки Уж
під назвою «Молитва за Україну». Господарі зуміли створити сприятливі умови не
лише для гри та відпочинку, а й для спілкування та зближення керівників різних
компаній, а також зберегли ту особливу
та незабутню атмосферу колишніх турнірів, які традиційно проводились в Алушті.
Відкриття чемпіонату проходило в найдревнішій історико-архітектурній будові
Ужгорода – Ужгородському замку.
Урочиста частина відбувалася за
участю місцевих творчих колективів,
родзинкою свята відкриття стали ефектні лицарські бої під величними стіна-

VIII спортивний Чемпіонат серед керівного складу
енергопідприємств
країни
приніс «бронзу» футбольній команді ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

ми Ужгородського замку. Цього року
в «ТОП-ЕНЕРГІЇ» з’явився свій прапор,
пролунала офіційна пісня, була надрукована повноцінна програма Чемпіонату.
Кожна команда та кожен учасник отримали подарунки та сувеніри.
До початку турніру футбольні збірні
жеребкуванням були поділені на дві групи. За цим можна було прослідкувати через Інтернет в режимі он-лайн.
Команда ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
увійшла до групи А разом з командами із
Чернігова, Житомира, Сум та чемпіоном
останнього турніру і цьогорічним господарем - командою ПАТ «Кіровоградобленерго».
За традицією, якщо Полтава та Кіровоград грають перший матч між собою,
то обидві команди в підсумку займають
високі місця. Матч-відкриття, на знак
поваги до господарів, полтавці програли. Але це був лише початок турніру, а
основні ігри залишалися попереду. Далі
були перемоги над Житомиром, Сумами та технічна перемога над командою з
Чернігова, остання порушила регламент
змагань.
У групі Б непереможна команда ПАТ
«Прикарпаттяобленерго» не залишила жодних шансів своїм супротивникам
у всіх іграх. Цей футбольний колектив
забив у груповому етапі 23 м’ячі, а пропустив лише 4. Пару у виході з групи
до наступного кола змагань цій команді
склали одесити.
У півфінальних зустрічах зійшлися команди «Одесаобленерго» – «Кіровоградобленерго» та «Прикарпаттяобленерго»
– «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

«

Кіровоградці обіграли одеситів з рахунком 5:0, а полтавська команда поступилася гравцям Івано-Франківська з
рахунком 4:1.
У втішному фіналі, як інколи називають
матч за третє місце, гравці ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» виявилися сильнішими
за одеситів і в дуже напруженій, а часом
і жорстокій боротьбі, перемогли 3:2. Треба віддати належне кожному гравцю нашої команди, які попри травми, «на уколах» та майже без замін зуміли привезти
до рідного міста очікуваний приз.
У напруженій боротьбі за головний
трофей інтрига зберігалася до фінального свистка. Рахунок у грі відкрили прикарпатці під завісу першого тайму. На
початку другого кіровоградці урівняли
шанси на перемогу і лише за 3 хвилини
до завершення зустрічі рахунок став 2:1
на користь команди Івано-Франківська.
Урочисте закриття чемпіонату пройшло у святковій атмосфері у спорткомплексі «Zinedin» і супроводжувалося
врученням кубків, призів, а також розважальною програмою за участю народних артистів та місцевих колективів.
Отже, команда ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» отримала бронзу, на другому місті – ПАТ «Кіровоградобленерго»,
а перемогу цьогоріч здобули керівники
ПАТ «Прикарпаттяобленерго».
Організатори відзначили учасників в
індивідуальних номінаціях, вручили нагороди, медалі та Кубки командам, зарядили позитивною енергією турніру «ТОПЕНЕРГІЯ».
»Ігор Олійник,
заступник голови профкому

Щовесни Кондратенко Сергій Миколайович, водій СМіТ, з
захопленням вдивляється у небо. Десь там після зимового
відпочинку його голуби розправляють крила і радіють
першим промінням весняного сонця.
З чого розпочалося захоплення Сергія Миколайовича
годі й пригадати. З любов’ю
до голубів він, здається,
жив завжди. У 90-х роках
минулого століття на екрани вийшла документальна
стрічка про поштових голубів одного з мелітопольських
голуб’ятників. Під враженням
від фільму Сергій Миколайович вирішив, що досить чекати слушного моменту. Поїхав
до Мелітополя і купив своїх
перших поштових голубів.
«Це були 15 бельгійських
птахів, – згадує Сергій Кондратенко. – Зараз поштових голубів часто називають спортивними, тому що
з появою сучасних засобів
зв’язку відпала сама необхідність передавати вісточки
птахами. На жаль, сьогодні
традиція розводити голубів
майже втрачена. За останні
роки кількість розплідників
для пернатих скоротилася
врази».
Для багатьох голубівництво
нині бізнес, але Сергій Миколайович тримає птахів не заради прибутку: прикипів до
них душею і не уявляє життя
без пернатих друзів. Заради
них прокидається рано-вранці – іде годувати своїх вихованців.

Більше 10 років Сергій
Кондратенко є членом Всеукраїнського клубу голубівників. Щороку, починаючи з
травня, однодумці проводять
змагання серед поштовоспортивних голубів. Цьогоріч оголосили 12 польотів. У
кожному з них брали участь і
голуби Сергія Миколайовича.
«Для змагань обирають
суддів, – розповідає наш колега. – Вони попередньо відвідують кожну голуб’ятню і
встановлюють її координати
по GPS-навігатору. У день
польоту всі учасники збираються в обумовленому місці.
Голубів кільцюють, тобто на
кільце, яке знаходиться на
ніжці птаха, наносять певну
цифру, відому лише суддям.
Потім відвозять голубів за
сотні кілометрів від дому. І
у точно визначений час відкривають спеціальні вольєри,
встановлені на автопричепах: в повітря здіймаються
величезні пташині зграї. Такий мальовничий вигляд має
старт змагань iз голубино–
поштового спорту. Птахи
недовго кружляють у небі,
прив’язуючись до місцевості,
а потім, «зловивши азимут»,
вибирають маршрути до своїх домівок і щезають удалині».
Господарі птахів чекають

своїх вихованців
удома по кілька
годин від початку польоту.
Аж раптом з небесної
синяви
виникає голуб і
опускається на голуб’ятник.
Ось цей момент треба не
прогавити. Голубівник повинен зафіксувати час, зняти з
лапки кільце з номером і зателефонувати в суддівську
комісію, мовляв, голуб iз таким–то номером сів.
Однак переможець нікому не відомий до того часу,
поки журі його не оголосить.
Випущені в одній точці птахи
летять кожен до свого дому
і пролітають різні відстані,
набираючи швидкість від 70
до 100 кілометрів за годину.
Звичайно, польотний час у
всіх теж різний, тому далі все
залежить від суддів, які розраховують швидкість кожного повітряного марафонця і
кількість набраних ним балів.
Цьогоріч птахи Сергія Миколайовича отримали 2 золоті
медалі за польоти довжиною
понад 300 кілометрів. Звичайно, не всі голуби повертаються додому: губляться,
декого полюють дикі яструби. Жаль втрачених птахів,
але азарт змагань сильніший.

Тому для польотів Сергій Миколайович обирає лише найсильніших, найрозумніших із
своїх пернатих.
Багато часу присвячує господар дресируванню голубів:
навчає їх орієнтуватись на
місцевості, відвозячи і випускаючи щораз далі від дому,
правильно підбирає раціон
харчування.
Інстинктивний
потяг, який завжди приводить птахів до рідного гнізда,
має і зворотний бік. Сергій
Миколайович нерідко купує
голубів. Тоді птахів поміщають у клітки й не випускають,
чекаючи, щоб вони дали потомство. Варто лише дозволити пернатому вирватись на
волю, як він відразу повернеться у свою першу домівку.
Коли голуби старіють, Сергій Миколайович відпускає їх
на волю. Та це не означає, що
про них забувають: їх кормлять, дозволяють заходити
до голубівника. Господар дає
птахам можливість дожити
життя вільними.
»Тетяна Ярченко
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