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Півстолітня
історія Кременчуцької ТЕЦ – це
приклад досвіду і
мудрості, що стали благодатним
ґрунтом для справ
сьогоднішніх.

»»» ст. 5-6

Рейтинг районних філій за
підсумками роботи щомісяця
визначає найуспішніші підрозділи
Товариства.

»»» ст. 2-3

Вдалий задум – відмінна реалізація.
На думку колективів Оржицької та
Зіньківської філій, саме ці чинники
визначають успіх, якого підрозділи
досягли за 50 років існування.

»»» ст. 10-13

Час визначати нові цілі
Олександру Миронову із Кременчуцької ТЕЦ вдалося досягти найвищої професійної
майстерності. Підтвердженням цьому стало його нагородження президентською
відзнакою «Заслужений енергетик України».
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Від результатів роботи до нових цілей
28
27
26
25
24
23
22
21

Підбито рейтинг
районних підрозділів за
результатами роботи,
а отже визначені філіїлідери і аутсайдери
минулого року.
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загального рейтингу робітникам може
нараховуватися до 20% премії, реальний
розмір якої визначається за розрахунковим коефіцієнтом.

Досвід формування рейтингу
Перше Положення про визначення
рейтингу філій за результатами їх трудової діяльності було затверджене у 2006
році. З того часу на підприємстві всі виробничі досягнення районних підрозділів
чітко фіксувалися, порівнювалися між
собою і заносилися до спеціальної рейтингової таблиці. У 2009 році Положення
вдосконалили, додавши до нього більш
широкий список показників трудової діяльності. Відтоді враховуються результати роботи з надійності електропостачання, оперативності при усуненні аварійних
відключень, капітального ремонту розподільчих мереж 0,4-10 кВ, охорони мереж
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Новосанжарська філія

Кобеляцька філія

Миргородська філія
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Гадяцька філія

Лохвицька філія

Шишацька філія

Семенівська філія

Кременчуцька філія

Диканська філія

Карлівська філія

Полтавська філія
районних е/мереж

Чорнухиньска філія

Кожен місяць у житті підприємства
стає новим етапом у досягненні
намічених цілей. Всі успіхи компанії – це результат спільної діяльності, якісна організація, професіоналізм
співробітників і їх щоденна сумлінна праця», – переконаний заступник директора технічного з низьковольтних електромереж Сергій Гудзь.
У Товаристві впевнені в необхідності
складання щомісячного рейтингу успішності філій. Це дає можливість порівняти
роботу підрозділів, оцінити її, проаналізувати. До того ж, керівництво підприємства, бажаючи отримувати від своїх
співробітників віддачу у вигляді кращих
результатів роботи, не забуває і про
матеріальне заохочення: від займаної у
рейтингу сходинки залежить розмір премії працівників філії. Відповідно до Положення про преміювання, за підсумками

Комсомольська філія

«

Оржицька філія

Лубенська філія

1

від крадіжок, профілактики травматизму, у роботі зі зменшенням дебіторської
заборгованості за відпущену електроенергію, із заміни та встановлення нових
приладів обліку у юридичних споживачів
та оплати за спожиту електроенергію.
Щоб досягти справедливості, було прийняте рішення розрахунок та визначення
рейтингу робити, виходячи з відношення
виконаних тих чи інших обсягів робіт до
кількості обладнання, яке експлуатує філія, чисельності персоналу або фінансових показників.
Відповідні групи та відділи кожного районного підрозділу щодня звітують перед
фахівцями служби розподільчих мереж
про результати діяльності. Всі дані розділяються за видами робіт. Розроблена
спеціальна методика розрахунку та визначення певних показників, яка уже довела свою незамінність.

всього колективу і вели в кінцевому реПерші серед кращих
зультаті до успіху. Це дозволяє суттєЯк і минулого року, свої лідерські пово підвищувати ефективність роботи і
зиції не змінив колектив Лубенської фіпокращувати виробничий процес. Ми
лії. Перше місце лубенчани розділили з
прагнемо до того, щоб кожен працівник
оржицькими енергетиками, яким вдаловиконував свою роботу із задоволенням,
ся піднятися на 2 сходинки (з 3-ї у 2013тоді і результати перевершують всякі очіму до 1-ї у 2014-му). На крок поступикування».
лася переможцям Чорнухинська філія і
З тим, що мотивація – основна склапосіла друге місце. А замкнув трійку крадова успіху, погоджується і начальник
щих колектив Полтавської філії районних
Гадяцької філії Олександр Михайлоелектромереж. Слід зазначити, що підвич Богатий. «Ще на початку минулого
розділ з кожним роком впевнено покрароку ми вирішили, що достойні займати
щує показники своєї роботи, посідаючи
кращі місця у рейтингу,
все почесніші місця у
– розповідає Олександр
рейтингу.
За підсумками успішМихайлович. – ОбговориПлідно рік пройшов
ності роботи у 2014 році
ли це з колективом. І придля колективів Лохкращими стали Луйняли курс на стабільне
вицької і Гадяцької фібенська, Оржицька та
покращення роботи у всіх
лій. Їм вдалося подоЧорнухинська філії.
напрямках. У філії пралати більше 12 позицій
цює не так багато людей,
і посісти відповідно 10тому щоденна робота кожного помітна,
те та 11-те місця.
як на долоні. Якщо хтось десь полінився,
«Кваліфіковані працівники, спеціалісти
це стане помітним відразу. А нікому не
є на сьогодні основним капіталом будьхочеться бути причиною своєрідної поякого підприємства, – переконаний наразки всього колективу».
чальник Лохвицької філії Анатолій
Покращити свої позиції у рейтингу
Борисович Павлік. – Актуальним залиуспішності районних підрозділів вдалося
шається вислів про те, що «кадри виріі колективам Шишацької (з 18-го місця на
шують все». Без злагодженої командної
8-ме), Карлівської (з 8-го на 4-те), Диканроботи всього колективу навіть у кращі
ської (з 12-го на 5-те), Комсомольської (з
часи філія не змогла б досягти висо15-го на 9-те), Великокохнівської ( з 25-го
ких показників роботи. Ми намагаємося
на 16-те) і Миргородської (з 26-го на 20побудувати роботу так, щоб цілі кожноте) філій.
го працівника співпадали з інтересами

Високого рівня розрахунків за відпущену споживачам електроенергію
вдалося досягти майже всім філіям Товариства. Усі вони тримаються на
позначці у 80%. Та це не з вини енергетиків. Основна причина – несплата за
спожиту послугу у повному обсязі з боку житлово-комунальних господарств,
сільськогосподарських підприємств, державних установ.

Невтішний курс на погіршення
На нижчих рейтингових сходинках
опинилися колективи Котелевського,
Новосанжарського та Кобеляцького районних підрозділів. Значно втратили свої
позиції, порівняно з минулим періодом,
працівники Гребінківської (з 6-го місця на
13-те), Машівської ( з 2-го на 15-те), Козельщинської (з 9-го на 17-те) філій.
Проаналізувати причини покращення
чи погіршення рейтингових позицій може
колектив кожного підрозділу. Адже інформація про показники роботи районних філій була і залишається у відкритому доступі.
»Тетяна Ярченко
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Кременчуцька ТЕЦ: шлях до успіху
Кременчуцька теплоелектроцентраль – предмет особливої гордості енергетиків області. Цього
року колектив ТЕЦ відзначає поважний півстолітній ювілей. Тож газета «ІнформЕНЕРГО» відкриває цикл статей, присвячених життю Кременчуцької станції.
«За 50 років існування Кременчуцької теплоелектроцентралі в її історії були і сумні, і
веселі сторінки, досягнення
і промахи, злети і падіння,
– говорить директор Кременчуцької ТЕЦ Олексій
Алєксєєнко. – У скрутні часи
рятувало те, що енергетики завжди сприймали себе
єдиним колективом. Саме ця
єдність давала можливість
вистояти, перемогти всі негаразди».
Коли працюєш за покликом серця, то всі плани та надії обов’язково втілюються в
життя. Так починалася 50 років тому і історія Кременчуцької станції. Вона будувалася

як структурний підрозділ
Кременчуцького нафтопереробного заводу і призначалася для забезпечення його
електро- і теплоенергією.
Завдання на проектування
ТЕЦ спочатку було доручене
інституту «Гіпрогрознафта»,
потім генеральним проектувальником стало Київське
відділення інституту «Теплоелектропроект». Після довгих
роздумів майданчик для майбутньої станції обрали поруч з
селом Червона Знам’янка, за
17 кілометрів від міста Кременчука.
Пуск першого енергоблоку
станції передбачалося здійснити у 1962 році. Проте тоді

Запуск четвертого, останнього, енергоблока у 1972
році перетворив теплоелектроцентраль на масштабну
електростанцію. А її колективу присвоїли перше місце
серед підприємств енергосистеми з врученням перехідного
Червоного Прапору та грошової винагороди.

тільки почалося будівництво.
Воно йшло дуже повільними темпами. І невдовзі стало
зрозумілим, що закінчити роботи в заплановані терміни не
вдасться.
Спочатку
теплоелектроцентраль входила до складу
Кременчуцького
нафтопереробного заводу. А вже у
липні 1963 року перейшла у
підпорядкування районному
енергетичному
управлінню
«Харківенерго». Була створена дирекція недобудованої
ТЕЦ з штатом 19 осіб. Першим директором станції призначили Іллю Григоровича
Кушнаревського, а головним
інженером – Віктора Георгійовича Чунова, який через 13
років став директором теплоелектроцентралі.
На початку 1965 року Кременчуцька ТЕЦ стала діючим
підприємством. Достроково
були введені в експлуатацію
система хімводоочищення,
пускова котельня і підстанція
154 кВ. Теплоелектроцентраль дала теплову і електричну енергію спочатку на

нафтопереробний і сажевий
заводи, а потім – жителям
Кременчука. Це була перша
велика перемога.
До кінця 1965 року до пуску був готовий 1-й енергоблок
ТЕЦ з комплексом будівель
і споруд. 31 грудня 1965-го,
у новорічну ніч, о 19.00 1-й
енергоблок був підключений
до системи. Це була радісна
подія, яку зберегли у пам’яті
ветерани ТЕЦ. Протягом
п’яти днів і ночей персонал
у повному складі не відходив від працюючого блока.
Це були одночасно і пуск, і
наладка, і випробування. Назавжди залишаться в історії
імена тих, хто провів перші
дні 1966 року біля першого
енергоблока
Кременчуцької
теплоелектроцентралі:
Ошурков В.С., Зубаха В.В.,
Черниченко Є.М., Мануйлов
А.Г., Сергадєєв Є.І., Божинська Г.А., Жишкевич В.Є.,
Проценко В.І., Курашин А.І.,
Шахматов В.В., Радченко
В.І., Хусид В.Н., Шевченко
Ю.В., Шамаль В.А., Трифонов В.Г., Сегеда І.А., Жихарєв
С.П., Горбун Г.М., Велюханов
Є.А., Новиков Є.С., Стрижак
Д.Д., Смірнов А.П.
Новина про запуск 1-го
енергоблока на Кременчуцькій ТЕЦ стала надбанням
радіо та преси. Працівників
станції вітало все місто. Поблизу
нафтопереробного,
сажевого заводів та ТЕЦ почало виростати робоче селище, яке отримало назву
Молодіжне. Дійсно, першими
його жителями були молоді
люди, які за покликом серця
приїхали до міста створювати
його міцний промисловий потенціал.
У вересні 1966 року став
до ладу енергоблок № 2, у
листопаді 1967-го – енергоблок № 3, а в грудні 1972го – енергоблок № 4. Відтоді
сумарна потужність станції –

255 мВт. Тому перед колективом поставали нові завдання,
більш складні і масштабні.
Слід зазначити, що теплова електростанція – виключно складне з наукової точки
зору підприємство. Найменша необачність давала про
себе знати та могла привести до значних складнощів.
Але всі негаразди ще більше
загартували кременчуцьких
енергетиків.
Поруч з грандіозними виробничими
досягненнями
поступово покращувалося і
життя самих робітників теплоелектроцентралі. У 1968
році була вирішена проблема
з перевезенням працівників –
введена в експлуатацію тролейбусна лінія.
На початку 1980 року державна комісія Міністерства
енергетики та електрифікації
СРСР прийняла в постійну
промислову
експлуатацію

ентузіазму колективу станції.
Кременчуцьку ТЕЦ в цілому.
Ситуація почала покращуваПісля проголошення нетися наприкінці 1999 року,
залежності України теплоколи ВАТ «Полтаваобленерелектроцентраль зіткнулася з
го» взяла Кременчуцьку ТЕЦ
низкою труднощів. Почалася
у довгострокову оренду.
суцільна боротьба за вижиБула розроблена нова сисвання. Обладнання ТЕЦ, яке
тема розподілу коштів. І вже
пропрацювало безперервно
наприкінці 2000 року дебі30 років, вимагало оновлення
торська заборгованість ТЕЦ
і модернізації. Щорічні капіскоротилася у 4 рази, вдатальні ремонти уже не давалося поверли
бажаного
нути
більрезультату. До
Побудувати ТЕЦ
шу частину
цього додалипланували за 3 роки і
бюджетних
ся
неплатежі
8 місяців. Щоправда,
боргів. Креза спожиту тевкластися у ці надто
менчуцька
плову та елекстислі терміни так і не
теплоелектричну енергію,
троцентраль
які ставили під
вдалося.
поступово
загрозу зриву
почала відроджуватися: розпланові завдання. Працювати
почалося будівництво інжеставало все складніше. Занерно-побутового корпусу,
робітна плата персоналу вивведена в експлуатацію чотиплачувалася з затримкою до
риповерхова адміністративна
2 місяців.
будівля. З часом на ТЕЦ поДовгих 8 років ТЕЦ тримакращились умови в їдальні та
лася на плаву лише завдяки

медичному пункті.
«Гортаючи сторінки історії,
розумієш, яким нелегким був
шлях становлення теплоелектроцентралі, – говорить
директор Кременчуцької
ТЕЦ Олексій Алєксєєнко. – Та недаремно говорять,
що не буває великих перемог
без великої праці. А по тим
результатам, які ми бачимо
зараз, зусиль було докладено
немало. Попереду, зважаючи
на сучасну ситуацію в країні,
нас чекає нелегкий рік. Але
півстолітня історія переконує,
що колектив ТЕЦ переживав
і скрутніші часи з гордо піднятою головою. Тож переконаний, що ми зможемо достойно продовжити справу,
розпочату ветеранами підприємства 50 років тому».

»Тетяна Ярченко

Енергетик з великої літери

22 січня 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав відповідний Указ, яким найвищої
державної нагороди – «Заслужений енергетик України» – удостоєно Олександра Миронова, слюсаря
з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 6 розряду цеху ремонту тепломеханічного
обладнання Кременчуцької ТЕЦ. Чоловік своєю працею назавжди вписав власне ім’я в історію
підприємства та засвідчив, що робота може стати для професіонала другим домом та найбільшим
захопленням. Не шкодуючи сил, він прямував до вершин професійної майстерності і отримав достойну
відзнаку власних трудових здобутків.
Срібний знак, увінчаний вишуканим
візерунком, у формі овального вінка з
двох гілок лаврового листя, яким нагороджують Заслужених енергетиків України, свідчить про визнання їхнього професіоналізму та непересічних трудових
здобутків. До когорти таких працівників
віднині належить і Олександр Миронов із
Кременчуцької теплоцентралі.
– Олександре Африкановичу, кажуть, що обираючи майбутню професію, людина визначає свою подальшу долю та життєву стежку.
Поділіться власними думками з цього приводу.
– Я цілком згоден. І дуже важливо не
помилитися з вибором. Наприклад, мені
в житті пощастило обрати енергетику,
яка стала не просто моєю професією,
а покликанням. Багато років тому я вирішив, що досягну високих результатів
в обраній діяльності і почав наполегливо

втілювати те юнацьке прагнення у життя. Це було 22 роки тому – саме стільки
я працюю на Кременчуцькій ТЕЦ. Зараз уже й не віриться, що відтоді минуло
стільки років. Я прикипів душею до свого
колективу.
– А хто допоміг Вам визначитися із
майбутнім фахом?

– При виборі професії визначальним
для мене був приклад батька. Він у минулому також був слюсарем з ремонту парогенераторного устаткування цеху, тож
порадив мені піти працювати у цей підрозділ. Тоді я щойно повернувся з армії,
до цього закінчив ПТУ № 26 за спеціальністю слюсар механозбиральних робіт.

«Нині Олександр Миронов з успіхом використовує власний досвід для
забезпечення надійної та безаварійної роботи обладнання, підтримання
його у постійній готовності до навантажень. Він є досвідченим слюсарем
з ремонту котельного обладнання. Це доволі рідкісна професія, і ті, хто
нею не лише оволодів, а досяг високого професіоналізму, особливо
цінуються у нас. Окрім того, Олександр Африканович має іще кілька
важливих суміжних спеціальностей: стропальника, газорізальника. Варто
також відмітити, що Олександру Миронову вдається гуртувати навколо
себе робітників, особливо молодь, яка часто потребує порад і хорошого
прикладу», – розповідає начальник цеху із ремонту тепломеханічного
обладнання Кременчуцької ТЕЦ Сергій Федоренко.
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Неоціненний внесок у спільну справу
Турбота про ближніх – це не данина моді, а безцінний аванс у наше спільне завтра. Можливо,
сьогодні ми не можемо надати допомогу у повній мірі, але доводимо, що кожному під силу подарувати іншим часточку добра і турботи, пам’ятаючи, що з маленьких вчинків виростають великі
корисні справи. Усвідомлюючи це, волонтери по всій Україні, на Полтавщині і в окремих трудових
колективах стають ініціаторами різноманітних благодійних акцій.
Енергетики збирають
теплі речі для бійців на Сході
Почесне звання
«Заслужений енергетик
України» присвоюється
провідним фахівцям
підприємств
енергетичного
комплексу за значні
успіхи у виконанні
виробничих завдань,
упровадження
передових форм
організації праці та інші
високі заслуги.

«Відкрита і
приязна вдача
цього робітника
проявляється
не лише в труді.
Будучи доволі
затятим рибалкою,
він знайшов серед
колег однодумців і
великих любителів
такого дозвілля.
Разом вони вже
чимало кілограмів
риби наловили.
Полюбляють зимову
і літню риболовлю,
виїздять за виловом
на Дніпро, Псел,
Кременчуцьке
водосховище», –
говорить старший
майстер котельної
дільниці КремТЕЦ
Валерій Супрун.

Досвіду взагалі не мав. Від батька я почув і перші
настанови відносно того, що слід постійно бути
готовим до виконання непростої роботи.
– Наскільки складно освоїти таку професію, як Ваша, адже маєте доволі вузьку спеціалізацію, і в Кременчуці немає навчальних
закладів, де готують подібних фахівців?
– Взагалі-то вчитися потрібно у найкращих. На
початку трудової діяльності завжди буває непросто, доводиться чимало зусиль докладати, щоб
освоїтися в колективі, набратися потрібного
досвіду, вивчити технічне обладнання. Але я
дуже вдячний своїм старшим колегам, які стали
для мене вчителями та наставниками: Івченку
Миколі Олександровичу, Прядку Віктору Павловичу та Боцвін Борису Яковлевичу. Вони ділилися своїми професійними секретами, скажімо, як
менше помилок у роботі допускати, працювати
швидше і вправніше.
– Розкажіть про специфіку Вашої роботи.
– Наш підрозділ спеціалізується на ремонтах
трубопроводів, поверхонь нагріву котлів, виконує заміну застарілого обладнання, здійснює
обстеження окремих елементів устаткування
котлотурбінного цеху. Професія не з легких.
Скажімо, робочий день на нашій дільниці розпочинається о 7.30, а от завершитися може глибокої ночі, якщо потрібно виконати термінове
виробниче завдання.
Найспекотніше, зазвичай, буває влітку, і причина не в тому, що стовпчик тормометра досягає
високої позначки. У цей період ми якраз готуємо
пристрої до роботи в осінньо-зимовий період. А
коли надворі низькі температури, то переважно

усуваємо несправності через можливі неполадки
в роботі устаткування.
– Обладнання цеху доволі складне…
– Людину, яка прийшла у наш підрозділ вперше, він справді може вразити як своїми розмірами, так і габаритним обладнанням, яке в
ньому розміщене. Особливо чотири енергетичні
котли ТГМ 84 висотою 30 метрів. Продуктивність кожного з них сягає 420 тонн пару на годину, температура пари на виході з цих котлів –
545°С. Два водогрійних котли цеху (потужністю
180 Гкал/год. кожен) – значно менші за розмірами; чотири турбогенератори загальною потужністю 255 мВт, здійснюючи 3 тисячі обертів
на хвилину, виробляють теплову та електричну
електроенергію. Саме це обладнання ми і допомагаємо підтримувати в робочому стані.
– Розкажіть про те, як Вам працюється у
цьому колективі?
– У нашому цеху ремонту тепломеханічного
обладнання я знайшов справу для душі – відповідальну і водночас цікаву. А також колег-однодумців, праця з якими пліч-о-пліч приносить
високі результати. Стати частинкою такого високопрофесійного колективу з власними традиціями та великими здобутками для мене було дуже
важливо.
– Олександре Африкановичу, а як Ви відпочиваєте?
– Переважно у родинному колі, з найріднішими
людьми, до речі, вони завжди підтримують мене
в роботі, і я вдячний їм за це.

»Ірина Малашецька

Наближення холодів внесло певні корективи у роботу волонтерів. У переліку
найнеобхідніших речей для бійців, які перебувають у зоні антитерористичної операції, на одному з перших місць опинилися засоби гігієни та теплий одяг: зимові
берци, теплі шкарпетки, рукавиці, шапки,
шарфи, спальні мішки, плащі-палатки,
каремати, теплі ковдри, пледи і т.д. А також продукти харчування: домашня консервація, чай, кава, цукор, мед та інше.
На підприємстві про збір таких речей
було вирішено оголосити іще до настання холодної пори. Пропонувалося
доставляти їх на центральний склад
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», де було
організовано своєрідний пункт збору.
Енергетики досить активно долучилися
до такої ініціативи, і вже незабаром до
зони АТО попрямувала перша вантажівка з пледами, фуфайками, іншими речами, а також із продуктами харчування. А

«Ініціатива по збору речей для
бійців АТО виявилася досить
ефективною. Тому плануємо
продовжити цю роботу», – сказав
заступник директора з капітального
будівництва та інвестицій,
начальник управління капітального
будівництва Володимир Супрун.

незабаром енергетики принесли достатньо всього, щоб організувати іще дві доставки для бійців.
«Ми звернулися до працівників не лише
головного офісу, а й філій, аби вони також допомогли нашим військовим теплими речами і продуктами. З’ясувалося, що
в компанії багато небайдужих, які хочуть
бути корисними, але не знають, як це
зробити. І ми вдячні усім, хто відгукнувся», – розповів заступник директора з
капітального будівництва та інвестицій, начальник управління капітального будівництва Володимир Супрун.

Маскувальні сітки
тендітними жіночими руками
Іще один вид допомоги бійцям АТО,
який став актуальним узимку, забезпечення їх маскувальними сітками білого
кольору. За словами економіста групи
реалізації Полтавської філії міських
електромереж Наталії Філоненко,
вона вечорами прямує до Полтавського

вищого міжрегіонального училища імені
Бірюзова, де збираються добровольці,
які плетуть сітки. Бійці АТО використовують їх для маскування техніки. На жаль,
матеріалу (білої тканини) постійно не вистачає. Трудолюбиві руки також потрібні,
тож приєднатись можуть усі бажаючі.
– Робимо сітки у довжину до восьми
метрів і навіть більше. Такою роботою у
нас займаються переважно жінки, і так
триває кілька місяців. Спочатку волонтери лише спробували, але потім зрозуміли, наскільки потрібні такі вироби бійцям,
тож продовжили цю діяльність. Добровольці збираються щодня, адже постійно поступають нові замовлення.
Робота монотонною не здається, адже
всі волонтери розуміють, що ці маскувальні сітки врятують чиєсь життя, когось захистять, когось сховають. Для
них це важливо, бо таку діяльність вони
вважають реальною допомогою бійцям.

Допомогти врятувати життя
На адресу голови
Правління
компанії
Євгена Засіменка надійшов лист від директора Департаменту охорони здоров’я
Полтавської
облдержадміністрації Віктора Лисака, у якому йдеться:
«Дозвольте
висловити Вам щиру
вдячність за розуміння необхідності
підтримки
донорського руху. Ваша підтримка цієї
доброзичливої акції свідчить про
те, що Ви чудово розумієте необхідність розвитку донорства у
Полтавській області. На сьогоднішній день не існує альтернативи донорської крові. Близько 120
співробітників Вашого колективу
стали донорами, заготовлено 60 л
донорської крові.
Високо цінуємо Ваш вчинок, він
рятує життя багатьох людей».

»Ірина Малашецька
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Захистити своє здоров’я

електроенергію

Існує багато способів зменшення споживання електроенергії. Особливо це актуально для офісних приміщень, у
яких ми проводимо чимало часу. Варто засвоїти кілька нескладних правил та систематично їх виконувати.

Простий і ефективний спосіб заощадження – не забувати вимикати світло там, де
воно не потрібне: виходячи з
приміщення, не освітлювати
порожні кімнати; слідкувати
за тим, аби після закінчення
робочого дня прилади були
вимкнені з розеток. Окрім
економії електроенергії, це
гарантуватиме пожежну без-

пеку в офісі під
час вашої відсутності.
Потрібно
подбати про те, щоб
лампи і плафони трималися в чистоті. Бруд і
пил на них можуть знизити
ефективність освітлювального приладу приблизно на
10–30%. Без потреби не слід
закривати штори і жалюзі,
заставляти підвіконня великими рослинами. Через перешкоджання проникненню
природного денного світла у
приміщення доводиться вмикати штучне і марно витрачати електроенергію.

Пам’ятка споживача
1. Замінюйте звичайні лампи розжарювання на економічніші – люмінесцентні;

2. Чисті вікна та освітлювальні прилади –
запорука економії електроенергії;

3. Налаштуйте в комп’ютері режим енергозбереження;

4. Вчасно видаляйте накип в електрочайнику;

5. Використовуйте енергозберігаючі прилади найвищого класу енергозбереження;

6. Вимикайте з розетки електроприлади
після використання;

7. Вимикайте світло, залишаючи приміщення.

В
останні
десятиліття
з’явилися нові технології
освітлення, що мають прийнятні функціональні характеристики і водночас істотно
кращі параметри з економічності і довговічності, – люмінесцентні лампи. Хоча вони
значно дорожчі, ніж звичайні
лампи накалювання, однак
швидко окуповуються. Наприклад, енергозберігаюча
лампа потужністю 20 Вт здатна освітлювати приміщення,
як лампа накалювання потужністю 80 і більше Вт. Таким чином, можна, як мінімум, у чотири рази зменшити кількість
спожитої в офісі освітлювальними приладами енергії.
Такі лампи довговічніші у 7-8
разів.
Варто знати, що сучасна
комп’ютерна техніка підтримує режим енергозбереження, скориставшись яким
можна досягти 50% економії
електроенергії: монітор автоматично переходить в режим
очікування, якщо протягом
певного часу ним не користуватись. Далі, якщо робота не
відновилась, в стан очікування переходить і комп’ютер.
Варто звернути увагу і на
іншу техніку. Скажімо, побутові прилади мають бути
розміщені на значній відстані
від батарей опалення. Не рекомендується встановлювати
побутову техніку в нішах, присувати занадто близько до
стін і накривати чимось під
час роботи. Вони не люблять
теплих місць в офісі, бо теж
виділяють тепло, надлишок
якого шкідливий для роботи
приладів та викликає збільшення споживання електроенергії.
Кондиціонер варто вмикати, коли вікна та двері в офісі
зачинені. В іншому випадку
його робота неефективна.

Використання додаткових
приладів обігріву в кімнатах
суттєво скорочується, якщо
вікна та двері добре утеплені.
Батареї ефективніше опалюватимуть приміщення, коли
за ними встановити пристосування для відбиття тепла
і не закривати їх щільними
шторами.
На роботі електричного
чайника можна заощадити,
вчасно видаливши в ньому
накип. Останній погано проводить тепло і вода нагрівається повільніше, а електроенергії витрачається більше.
Натомість від кип’ятильників
краще взагалі відмовитись.
Температура у кімнаті, у якій
розміщений
холодильник,
не повинна перевищувати
30º C, бо тоді використання
ним електроенергії подвоюється. Необхідно вчасно
розморожувати морозильну
камеру при утворенні в ній
льоду. Обледеніння погіршує охолодження продуктів і
збільшує споживання струму.
Кожен електроприлад має
свій клас енергозбереження.
Про це варто пам’ятати, обираючи побутовий прилад. Надати перевагу між моделями
товарів допоможе етикетка
енергоефективності: маркування А+++, А++, А+, А і В
означає, що прилад витрачає
електроенергію раціонально.
С і D сигналізує про те, що він
за рівнем енергозбереження
відповідає стандарту, Е та G
свідчить про надмірне споживання струму і від нього краще відмовитись.
Існують і інші способи економії в офісах, скажімо, використання виключно справних електричних приладів,
правильний догляд за ними
тощо.

»Ірина Малашецька

Застрахувати означає отримати впевненість у тому, що в разі якихось
непередбачуваних обставин чи складних життєвих ситуацій, пов’язаних з
погіршенням здоров’я, людині нададуть підтримку у вигляді компенсації
за понесені витрати, у тому числі, придбані медикаменти.
Четвертий рік поспіль працівники Товариства мають
можливість
скористатися
послугою із добровільного
медичного страхування. І вже
вдруге її надає ПрАТ «Страхова компанія «Дніпроінмед».
Нині уточнюються та підраховуються дані про кількість
тих, хто отримав страхові
виплати минулого року. Однак вже зараз зрозуміло, що
послуга стає все більш популярною. Так, за перші дев’ять
місяців 2014-го до «СК «Дніпроінмед» з приводу виплат

звернулися 859 працівників
Товариства, з них 646 вже
отримали компенсації. І лише
12-тьом було відмовлено,
причиною чого стало те, що
випадки не входять до переліку страхових виплат. За
аналогічний період 2013 року
компенсацію отримали 255
осіб. Тенденція до зростання
виникла через те, що працівники стали більш поінформованими у цьому питанні і
впевнено користуються наданою їм можливістю отримати компенсації.

Цьогоріч
«Дніпроінмед»
продовжило дію власних договорів із ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» шляхом укладання додаткових угод. Для

цього від працівників вимагалося усього лише заповнити
відповідний бланк, де вказати
номер минулорічного договору страхування.
Нагадаємо, що для того, аби
скористатися страхуванням,
потрібно не пізніше, ніж через
п’ятнадцять днів після закриття лікарняного,звернутися до
страхувальника, надавши ряд
документів (для тих, хто на
стаціонарному лікуванні - відповідну заяву, копії паспорта,
ідентифікаційного коду, лікарняного листа, виписного
епікризу з історії хвороби з
призначенням медпрепаратів, фіскальні чеки, при амбулаторному лікуванні - ще й
оригінал виписки із амбулаторної карти з призначенням
медпрепаратів). Перелік випадків, що не є страховими,
не зазнав змін.
»Ірина Малашецька

Контактні дані страхувальника:
ПрАТ «Страхова компанія «Дніпроінмед»:
вул. Ісполкомівська, 24а, оф. 69,
м. Дніпропетровськ, 49000.
Телефони: 067-563-30-80, (056)726-55-51,
(056)726-55-58, (056)726-55-40.
Уточнити інформацію можна також, звернувшись
до оздоровчого пункту Товариства безпосередньо або
за номером телефону 050-481-17-38.

Працювати по-новому
З 1 січня 2015 року законодавство України зобов’язує всі
підприємства реєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі
податкових накладних та обмінюватися ними з контрагентами.
Для того, щоб спростити цю процедуру у Товаристві було прийняте рішення
працювати з податковими за допомогою сервісу «MEDoc IS» (My Electronic
Document International Standard). У
зв’язку з цим нещодавно на базі
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» відбувся
семінар для бухгалтерів головного офісу
та філій компанії. Провів навчання керівник напрямку «MEDoc IS» у Полтавському регіоні Артем Маляр. Він
детально роз’яснив присутнім, як працювати у системі.
«Сучасні електронні комунікації і неминучість їх застосування, – переконаний Артем Геннадійович, – дозволяють в

значній мірі оптимізувати документообіг
і постійно вдосконалювати методи прийняття рішень на всіх рівнях. З постійним
розвитком інформаційних технологій виникає необхідність у розширенні мож-

ливостей для подачі інформації у формі
електронної звітності. Комп’ютерна програма «MEDoc IS» – це помічник у роботі з
усіма типами документів в електронному
вигляді: податкові накладні, акти, рахунки
і звіти. Це новітній програмний продукт
для підприємств, незалежно від системи
оподаткування».

»Тетяна Ярченко
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На благо своїх земляків

Для енергетиків 2015-й рік особливий. Попереду велика кількість визначних подій: ювілеї
підрозділів головного офісу, філій, Кременчуцької ТЕЦ. У наступних випусках газети «ІнформЕНЕРГО» в рубриці «Ювілей» ми неодмінно розповімо про життя наших підрозділів-іменинників,
познайомимо з їхніми виробничими досягненнями, заходами, які згуртовують і роблять життя
працівників цікавим і насиченим, а також поговоримо з ветеранами. Розпочнемо з Оржицької та
Зіньківської філій Товариства.
Для Олега Слинька Оржицький район
найкращий, бо рідний. І навіть навчаючись свого часу в Києві, він мріяв повернутися додому. Зрештою так і зробив. Бо
хіба може бути більше щастя, ніж працювати на благо найрідніших і найближчих
людей, своїх земляків.
Оржицький район невеликий, компактний, переважно сільськогосподарський,
але працює тут кілька великих підприємств. Це і диктує умови роботи енергетиків. До найвіддаленішого населеного
пункту – всього кілометрів п’ятдесят їхати, що дуже допомагає оперативно реагувати, швидко усувати пошкодження,
продуктивну співпрацю зі споживачами
налагоджувати.
– І цієї зими ми добре потрудилися,
хоча погода ніяк не могла устаткуватися, морози різко змінювалися відлигами,
через це дуже пошкоджувалися дроти, –
розповідає начальник підрозділу Олег
Слинько. – Мабуть, найбільше Оржицький район постраждав від негоди 31
січня, але електроенергія була відсутня

не більше двох-трьох годин, ми швидко
усунули всі пошкодження, і споживачі не
відчули великих незручностей.
– Особливим періодом у житті енергетиків була минула осінь через запровадження графіків аварійних відключень,
– продовжує керівник. – Споживачі спочатку не могли зрозуміти, що ми не мали
можливості вимикати електропостачання
у чітко визначений час. Довелося проводити велику роз’яснювальну роботу. Я та
мої підлеглі розповідали про ситуацію,
що склалася, у місцевих засобах масової інформації, на апаратних нарадах у
райдержадміністрації та на сесії районної
ради. Врешті ми знайшли спільну мову з
жителями Оржицького району та налагодили роботу і в тих складних для усіх нас
умовах.

Керівник цілком покладається
на своїх підлеглих
– Начальник повинен вміти правильно
розподілити завдання між працівниками,
– розповідає Олег Слинько. – На моє гли-

боке переконання, мій заступник зі збуту
електроенергії Володимир Отришко – авторитетна людина для наших «збутовиків», бо не раз доводив, що добре вміє
знаходити спільну мову з підлеглими та
налагоджувати ефективно роботу.
Велика відповідальність лежить на
механіку Івану Зіненку. Начальнику
абонгрупи Валерію Слиньку постійно
доводиться вирішувати безліч питань зі
споживачами. Старший диспетчер Володимир Булатецький, а також диспетчери
Сергій Івлєв та Вадим Манько є, так би
мовити, основою нашої ОДГ. Бухгалтер
Наталія Черненко чудово відає обліком
фінансів філії. У нашій команді інженерно-технічний персонал має дуже високу
кваліфікацію та досвід, і це також хотілося б відмітити.
Заступник начальника з передачі
електроенергії Григорій Литвиненко
має 42 роки виробничого досвіду у підрозділі. І більшість часу він – на керівній
посаді. Енергосистему району за ці роки
вивчив досконало.
– У РЕМ я прийшов електромонтером
у 1973 році, – ділиться власною трудовою біографією Григорій Дмитрович. – Я
закінчив Київську сільськогосподарську
академію, через кілька місяців став диспетчером, згодом старшим диспетчером.
З 1989-го року працював головним інженером, потім заступником начальника з
передачі електроенергії. Згадуючи пройдений трудовий шлях, мушу зазначити,
що темпи роботи у філії і обсяги завдань
у нас змінилися. Вимоги часу також.
Пригадую, як на початку трудової
діяльності брав участь у електрифікації.
Вона проводилась комплексно. У населений пункт приїздила мехколона і, маючи всі необхідні ресурси, оперативно
встановлювала опори і, підключивши
нових споживачів, бралася за наступний
об’єкт. Далі робота вже за енергетиками.
Нам потрібно було налагодити подальшу
співпрацю зі споживачами та забезпечити експлуатацію обладнання. 1970 року
район рапортував в область про повне
завершення електрифікації.
На сьогодні у нас краще технічне забезпечення, що спрощує і пришвидшує
нашу роботу, маємо хороші адмінприміщеня, зручні побутові кімнати і так далі.
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Непересічною особистістю в
житті Оржицької філії став Іван
Слинько. У 1975-76 роках лінійна бригада під керівництвом
І.І. Слинька, тоді старшого
майстра, та бригада ОВБ під
керівництвом старшого диспетчера М.Д. Реви два роки
поспіль отримували звання кращих у Полтавському обласному об’єднанні «Сільенерго». У
1984 році лінійна бригада Івана
Слинька знову перша, але вже
в системі ПЕО «Харківенерго».
Цей талановитий енергетик тривалий час очолював Оржицький
підрозділ.

Робота в енергетиці і безпека – поняття невід’ємні
Олег Слинько посаду начальника філії обіймає з 2004 року.
Він своїм першочерговим завданням вважає підтримання в
дній план. Дуже приємно, що енергетиків
колективі найкращих традицій попередоб’єднали спільні захоплення, – розпоників, створення умов для надійного
відає цехком підрозділу Іван Зіненко.
електропостачання споживачів району.
– В Оржицькій філії ми створили власні
Багато уваги приділяється заміні елеккоманди з міні-футболу, волейболу. Юрій
тролічильників, за рік було встановлено
Богатир і Віталій Семпе1516 таких прирович є найзавзятішими
ладів. Йде ремонт
«В енергетиці немає спомисливцями, вони не раз
та розчищення від
кійних періодів. Постійно
говорили, що почути попорослі повітряних
тримаємо руку на пульсі
дих природи, відчути азарт,
ліній електроперевзявши до рук мисливську
дач, встановлення,
часу, аби електропостачанрушницю, – велике задовозаміна, ремонт і,
ня було надійним», – говолення. Окрім того, не варто
так звана, виправрить заступник начальника
забувати, що в нашому река опор, працюють
з передачі е/ен. Григорій
гіоні чимало місць, які дуже
спеціалісти над ТП,
Литвиненко
підходять для полювання.
РКТП.
Володимир Отришко і
– Якими б не були
Олександр Хало – наші рибалки. На їхнє
зовнішні чинники, ми завжди слідкуємо,
глибоке переконання тільки звуки навкоаби всі роботи виконувалися з дотриманлишнього середовища здатні подарувати
ням правил безпеки, – розповідає Олег
душевний спокій і зняти стрес. А найСлинько. – На цьому акцентую увагу усіх.
кращим відпочинком і душевною розраЩоранку, окрім вихідних, о 7.10 на опедою є проведення часу на березі ставка,
ративці увесь інженерно-технічний персконцентрувавши усю увагу на поплавку.
сонал звітує про роботу, у тому числі, про
Дуже корисне хобі має Руслан Нестедотримання правил безпеки. Диспетчер
ренко. Він знаний, вправний і авторитетповідомляє про аварійні відключення,
ний у районі бджоляр, має навіть високу
якщо вони трапилися напередодні. До
працівників доводяться плани на день
нагороду за власний «солодкий» продукт.
У 2013 році він брав участь у Міжнароді всі готуються до продуктивного дня. У
ному Конгресі по бджільництву «Апімонрешти персоналу зміна розпочинається
о 7.30. І закінчується робоча зміна у всіх
дія-2013» і в одному з конкурсів зайняв
третє місце у категорії «Темний мед».
по-різному, але не раніше, ніж буде вирішено всі виробничі питання.

Ділитися незабутніми враженнями
– Життя працівників цікавішим, захопливішим та повнішим роблять хобі.
Кожен має власний спосіб зробити так,
щоб усі щоденні турботи відійшли на за-

«

Назустріч ювілею
За словами Олега Слинька, незважаючи на складну ситуацію в країні, відмічати
ювілей все ж планують, але дуже скромно, по-сімейному.
– Ми запросимо і привітаємо наших
найкращих працівників, особливо ветеранів. Їхня самовіддана праця викликає
захоплення і певний подив. Нескладно
уявити, у яких непростих умовах відбувалася електрифікацію району та подальша експлуатація ліній і підстанцій. Їхній
досвід, я вважаю, буде особливо цінним
для молодої зміни.
»Ірина Малашецька

«Зробити наш підрозділ провідним за всіма основними напрямками діяльності – мета доволі амбіційна, але досяжна. Тож
над нею і працюємо щодня» – начальник Оржицької філії Олег
Слинько.
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До мети – тільки вперед!

За загальними показниками рейтингу успішності районних філій Товариства Зіньківська протягом останнього року, на жаль,
не входить навіть у середину списку. Не надто позитивна тенденція, але енергетики краю рук не опускають і нині працюють
над покращенням результатів своєї діяльності. Адже пригадують і кращі часи, коли підрозділ
стабільно тримався у першій десятці рейтингу.
Епоха в енергетиці району
Загальна електрифікація Зіньківського
району почалася у 1962 році. На той час
у райцентрі вже діяла дизельна електростанція, а в найбільшому селі району –
Опішні – працювала побудована у 1957
році Опішнянська ГЕС на річці Ворскла.
Але з’являлися нові підприємства, зростали потреби колгоспів, змінювався
рівень життя населення. Тож суцільна
електрифікація стала нагальною необхідністю. Першим її кроком було підключення Зіньківської ПС 35/10 кВ, яка отримувала електроенергію від Охтирської ТЕЦ.
Для обслуговування електромереж
району у 1963 році створено Зіньківську та Опішнянську дільниці. Наприкінці
1963-го вони увійшли до складу Диканського РЕМ. Протягом двох років до районної електромережі приєднано, окрім
райцентру, 93 населені пункти. Повітряні
лінії електромереж підведені до всіх сіл
Зіньківщини.
Другий етап електрифікації району почався створенням 30 березня 1965 року
Зіньківського РЕМ на базі Зіньківської та
Опішнянської дільниць.
У 1970 році електрифікацію району було завершено. Але на практиці це
означало, що попереду на енергетиків
чекає ще багато роботи. У районі зводилися масштабні комплекси з вирощування худоби, електроенергія – причому

в обсягах, що постійно зростали – застосовувалася вже в усіх сферах життя та
виробництва. Потужності чотирьох наявних ПС 35/10 кВ не вистачало, тож почалося будівництво Пишненківської ПС
110/35/10 кВ, поступово збільшили потужність ПС «Зіньків». Це були роки активної роботи: зводяться нові підстанції,
резервні повітряні лінії.

цим показником філія входить в десятку
кращих.
Значні, відчутні зміни щороку відбуваються у сфері діяльності підрозділу. Всі
сили колективу спрямовані на те, щоб
уникати збоїв у електропостачанні споживачів, надавати їм компетентні консультації. Філія забезпечена автотранспортом, буро-крановими установками.
Це дає можливість колективу належним
чином виконувати всі функції, покладені
Формула успішних буднів
на нього.
Враховуючи усі проблеми району та
– Будь які цифри – це лише ілюстрайого специфіку – велику кількість покиція старого, як світ, твердження: «Люди
нутих сіл та значну протяжність, яка при– ось головний капітал будь-якого підмушує, наприклад, оперативно-виїзну
приємства», – переконаний начальник
бригаду в день «намотувати» сотні кілоЗіньківської філії Волометрів – навіть
На території району є зовдимир Лащенко.
диву
даєшся,
сім глухі місця, де регулярно
А з колективом йому
як енергетикам
пощастило. Тут кожен
краю це вдабувають тільки електромонтеється. Тримари. Щоб провести обхід деяких усвідомлює покладену на
нього відповідальність і
тися на рівні в
ліній електропередач, енергевболіває за спільну спратаких
умовах
тикам доводиться йти пішки
ву. Це ставлення до роботи
непросто. Але
багато кілометрів. Машиною
передається з покоління
тут кожен – на
там не проїхати.
у покоління. Молодий косвоєму місці, і
лектив рівняється на своїх
кожен працює
попередників – ветеранів виробництва.
з відчуттям особистої відповідальності.
Адже колись, у складі Східного підприЗіньківський район – гористий та лісисємства електромереж, Зіньківський РЕМ
тий, а його мешканці пишаються густими
був одним з провідних підрозділів. Його
садами. Тож питання розчистки повітрялінійні бригади кілька разів визнавалися
них ліній електромереж від порослі набукращими.
ває особливої гостроти. І приємно, що за
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Колектив філії порівняно невеликий:
133 працівники. Багато хто працює тут
десятиліттями. Тому енергетики району
давно стали родиною, у якій всі радості і біди – спільні. Ще у серпні минулого
року Олександра Вячеславовича Кулинича, електромонтера з експлуатації розподільчих мереж, мобілізували.
Більше півроку він несе службу в зоні
антитерористичної операції. «Олександр
– гордість філії і, звичайно, причина особливої тривоги, – розповідає секретар
Зіньківського підрозділу Валентина
Кирницька. – Адже юнака після трьохтижневого навчання у військовій частині
Дніпропетровська відразу відправили
безпосередньо на територію ведення
бойових дій. Йому декілька разів пощастило приїхати додому у коротку відпустку. Приходив побачитися з колегами.
Але про службу розповідав мало. Казав,
що хоче відпочити від війни серед рідних
йому людей».
Ще влітку, дізнавшись про те, що
Олександра направляють у зону АТО,
колектив філії вирішив допомогти хлопцю. Колеги дружним колективом придбали для Олександра ті речі, які могли б
уберегти його від небезпеки та зимових
морозів: захисні окуляри, каску, бронежилет, термобілизну, спальний мішок і
багато іншого. А зараз усім колективом
залишається лише сподіватися на швидке закінчення конфлікту на Сході України
і успішне повернення бійця додому.
Насичене життя Зіньківської філії багате трудовими династіями. Вже друге
покоління родини Кіріченків працюють у

Володимир Лащенко
переконаний, що,
працюючи енергетиком,
необхідно щодня тримати
в тонусі як своє тіло,
так і інтелект. Важливо,
щоб усі ідеї в роботі
реалізовувалися і мали
конкретний результат:
без цього було б важко
працювати.

підрозділі. Микола Іванович, нині пенсіонер підприємства, почав свій трудовий
шлях електромонтером з експлуатації
розподільчих мереж філії, потім став
бригадиром. Його дружина Любов Олександрівна, яка зараз теж на заслуженому
відпочинку, все життя працювала контролером енергонагляду. У філії розповідають, що вона знала жителів всього району, і на якомусь інтуїтивному рівні могла
визначити помешкання, у якому живуть
порушники Правил користування електроенергією. Подружжя має двох синів,
які теж пов’язали своє життя з енергетикою району. Микола Миколайович успішно працює інженером ВТГ,
а Геннадій Миколайович –
диспетчером ОДГ.
Історія Зіньківської філії
зберігає немало випадків,
коли саме тут колеги закохувалися одне в одного
і створювали сім’ї. Вадим
Дмитрович
Микитенко,
інженер з керування й
обслуговування систем,
саме у стінах рідної філії
зустрів майбутню дружину
Вікторію, яка на той час
працювала контролером
енергонагляду, нині вона
– інженер виробничо-технічної групи. У подружжя
народилося двоє дітей. До
речі, батько Вадима Дмитро Опанасович теж не
мислив свого життя без
колективу
зіньківських

енергетиків: свого часу він очолював філію.
«Кожен підрозділ має людей, якими
він багатіє, – розповідає Володимир Лащенко. – У Зіньківській філії їх фото на
невеличкій Дошці Пошани. Тут знають,
що лише щоденна наполеглива праця завжди веде до успіху. Проте у нас не звикли чекати її результатів пасивно. Адже,
якщо роками робилося не так, як слід, то
навіть за десять років неможливо одразу
змінити ситуацію у кращий бік. Цим шляхом і крокує колектив Зіньківської філії».

»Тетяна Ярченко

Жага швидкості у житті
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Азарт міні-футбольних баталій
Щорічний чемпіонат з міні-футболу серед служб та відділів
Товариства у ході напружених та інтригуючих матчів визначив найсильніші збірні підприємства.
Загалом у змаганнях взяли участь 11
команд. Завчасне жеребкування визначило суперників у двох групах. У групі А
зустрілися збірні служби транспорту та
логістики, департаменту інформаційних
технологій, відділу капітального будівництва, служб підстанцій, розподільчих
мереж та виробничо-технічної. За першість у групі Б змагалися футболісти з
абонентського відділу, Полтавських філій
міських та районних електромереж, ад-

міністративно-господарчого відділу, охорони та енергозбутових підрозділів.
Останній, вирішальний день, чемпіонату розпочався з двобою претендентів на
місце у фіналі – збірних АГВ та абонентського відділу. Ці команди попередній
матч між собою зіграли в нічию, тож по
пенальті визначили, хто з них змагатиметься за перше, а хто за третє місце.
У результаті до фіналу вийшла команда
абонентського відділу.
У матчі за «бронзу» боролися збірні адміністративно-господарчого відділу
та Полтавської філії міських
електромереж.
Остання
вдало стартувала – 1:0, але
збірна АГВ не змирилася з
ситуацією на полі і майже
відразу зрівняла рахунок
– 1:1. Протягом напруженого першого тайму сили
суперників були рівними, у
рахунку зберігалася нічия.
Інтриги грі додав гол у ворота збірної АГВ, забитий
за 30 секунд до кінця першого тайму, який і надав
перевагу команді Полтавської філії міських електромереж над суперниками
– 2:1. Яскрава і непередбачувана гра обох збірних
зберігалася і протягом дру-

гого тайму. Команді Полтавської
філії міських електромереж вдалося вести рахунок – 4:2. Та їхні суперники поступатися не збиралися, забивши два м’ячі у ворота енергетиків з філії,
які практично були за мить до тріумфу.
На заключних хвилинах футболісти АГВ
встановили нічийний рахунок матчу – 4:4.
Тож гра закінчилася серією пенальті, які
і визначили «бронзового» призера турніру. Ним стала збірна Полтавської філії
міських електромереж.
На футзальному майданчику в матчі на
першість Товариства зустрілися команди
охорони та абонентського відділу. Рахунок у грі відкрила збірна охорони, яка у
першій же атаці забила гол у ворота суперника. Перший тайм закінчився з рахунком 5:0. У другій частині матчу збірна
охорони лише збільшувала відрив, так і
не давши суперникам забити жодного
гола. Інтригуючого матчу, на жаль, не вийшло. До кінця гри розрив сягнув десяти
пунктів, і футболісти охорони довели зустріч до переможного фіналу з рахунком
11:0.
Задоволені грою вболівальники щирими оплесками вітали і переможців, і тих,
кому фортуна цього разу не посміхнулася. Після закінчення чемпіонату Володимир Абрамов, голова профспілкового комітету, традиційно привітав
присутніх: «Радує, що цього року взяти
участь у турнірі виявили бажання більше
команд, ніж у минулорічному чемпіонаті.
Звичайно, це свідчить про те, що спорт
з часом стає популярнішим. Та і рівень
майстерності гравців росте. Адже так
сталося, що у фіналі вперше зустрілися
нові лідери турніру, обігравши збірні, які
не один рік до цього
входили в трійку найсильніших команд».
Володимир
Ілліч
провів церемонію нагородження, вручивши
учасникам, які завоювали перші три місця
чемпіонату,
грамоти
та цінні призи. Без подарунку на цьому святі
спорту не залишилися
і вболівальники. Всі
присутні могли поласувати «футбольним»
тортом, який уже став
символом
закриття
чемпіонату з міні-футболу серед служб та
відділів компанії.

»Тетяна Ярченко
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Дмитра Іванова

Сигнал світлофора або помах – і дві машини мчать уперед,
залишаючи після себе запах паленої гуми, рев двигунів
і захоплення глядачів. Час від часу автогонщики краю
збираються для того, щоб з шаленою швидкістю промчати
402 метри – саме така протяжність траси вуличних перегонів.
дільною смугою. Учасники попередньо
Адреналін швидкості бурлить і у крові
домовляються, хто з ким буде їхати, і
нашого колеги Дмитра Іванова, інженечастіше за все пари формуються зі схора служби підстанцій 35 кВ і вище. Ще
жих в технічному плані автомобілів.
хлопчиком він любив проводити час з
Два рази Дмитро брав участь у окребатьком у гаражі, біля автомобіля. Тато
мих етапах Всеукраїнського чемпіонату
розповідав про пристрій авто, дозволяв
в заїздах на прискорення Drag Racing,
сину лагодити деталі. Тоді, певне, і заорганізованих Автомобільною федераціродилася у Дмитра любов до всього, що
єю України «Adrenalinfest»: у 2011 та 2013
пов’язане з машинами.
роках. «Відразу відчуваєш масштабність
Завдяки захопленню сам автогонщик
дійства, яке не порівняти з любительвідкрив для себе невловиму цікавість
ськими місцевими змаганнями, – згадує
кожної миттєвості: «Життя непередбачувін. – По-перше, кожен учасник перед
ване, – переконаний він. – Сьогодні ти, не
гонкою проходить медогляд, судді девідриваючи очей від монітора, працюєш
тально оглядають авто, у результаті чого
биті години над проектом, а завтра мчиш
гонщик отримує ліцензію на участь у запо трасі на шаленій швидкості. Коли втяїзді». Всі учасники поділені на групи по
гуєшся, не уявляєш своє життя без висотехнічному стану
ких швидкостей».
автомобіля і змаБрати участь у автоПоступово збільшується
гатися можуть у
перегонах Дмитро покількість і учасників автопесвоїй або вищій по
чав з 2007 року, коли на
регонів, і глядачів. Останніх
класу категоріях.
закритих майданчиках
не зупиняє навіть те, що вхід
Водії
одержують
Полтавської області поне безкоштовний.
наклейки на машичали розвиватися любини, які і відрізнятительські заїзди. Тоді про
муть його автомобіль від інших. Учасник
їх проведення дізнавалися від знайомих,
для допуску до гонки мусить бути і у відпо чутках. Зараз же існує багато Інтерповідному одязі, який убереже його від
нет-клубів, де спілкуються гонщики, обможливих травм у процесі заїзду. Гонщик
говорюють майбутні змагання.
обов’язково має вдягти шолом та несинДавно відійшли у минуле нелегальні і
тетичний костюм, який має довгі рукава
від того небезпечні перегони. Зараз проі штани.
ведення автозмагань заздалегідь пого«Люди помиляються, думаючи, що годжується з працівниками ДАІ, інспектоловне для водія – швидкість, – ділиться
ри обов’язково присутні під час заїздів.
досвідом участі у змаганнях Дмитро. –
Відбуваються автогонки переважно на
Гонщик відчуває задоволення не так від
закинутих злітних смугах, які можна огошвидкості, як від управління машиною
родити виключно з метою проведення
на дистанції в 402 метри. Ти стоїш на лінії
заїзду. Траса являє собою дорогу з роз-

старту, очікуєш зелений сигнал світлофора, а потім відчуваєш, як спочатку автомобіль пробуксовує колесами і розумієш,
що твоє завдання – вловити той момент,
коли авто максимально ефективно прискорюється, стежити за обертами двигуна, щоб він працював в діапазоні максимальної потужності, а також чітко та
вчасно перемикати швидкості передач.
Гонку програють не через те, що погано
тиснуть на педаль газу, а тому, що збиваються в цих процесах, адже проходження дистанції займає від 8 до 16 секунд,
на якій деякі автомобілі встигають розвинути швидкості понад 260 км/год і права
на помилку немає».
Автоспорт – задоволення не з дешевих, тому Дмитро разом з друзями самі
діагностують свої автомобілі, лагодять їх,
вдосконалюють, ставлять більш потужне
обладнання. Найбільше часу витрачають
на автомобіль, готуючи його до гонки.
Під час заїзду машина працює понад
силу. Тому доводиться постійно займатися відновленням автомобіля.
Для Дмитра гонки – це не просто розвага. Вони в кожній кровоносній судині. І
не тільки у самого водія, але і у всіх його
близьких. Дружина Дмитра Марія завжди підтримує коханого у його захопленні. «Сім’я цінніша за будь-які перемоги, – говорить автолюбитель. – Марія
залишається зі мною, коли гаснуть прожектори і розходяться всі вболівальники.
І хоча я не виїжджаю на гоночну трасу з
пасажирами, впевнено можу сказати, що
моя дружина – частина моєї команди».
»Тетяна Ярченко
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