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Основні напрямки охорони праці 
визначені, на часі – їх ефективне і 
комплексне втілення у життя.  

»»» ст. 5

Енергетика - їхнє покликання
Працівники підрозділів-ювілярів вважають 50-річчя філій яскравою і 

незабутньою подією, вдалою нагодою озирнутися на пройдений шлях та 
визначитися з планами на майбутнє.

Ветеран Борис Софійович 
Баклицький розповів, як зі своїми 
побратимами у неможливих умовах 
наближав день Перемоги.

 »»» ст. 14

Про хід цьогорічного 
оздоровчого сезону 
йшлося на засіданні 

членів профкому 
ПАТ «ПОЛТАВА-

ОБЛЕНЕРГО»
»»» ст. 3



Ч
им живе підроз-
діл сьогодні роз-
повів його на-
чальник Василь 

Замула. З ним ми зустрілися 
в розпал робочого дня, тому 
він час від часу відволікався 
від розмови, щоб відпові-
сти по телефону черговому 
додзвонювачу. Згодом він 
пояснив, що споживачі чекають 
оперативних компетентних 
відповідей на свої запитання, і 
оператори мають їх надавати.

– Василе Яковичу, на 
яку кількість дзвінків спе-
ціалісти відповідають про-
тягом доби?

– Ми порахували, що в се-
редньому до Кол-центру за 
такий проміжок часу звер-
тається близько 500 спо-

живачів, у вихідні та святкові 
дні – приблизно 100. У пере-
важній більшості це усні запи-
тання стосовно технічних та 
фінансових взаємовідносин 
енергокомпанії зі споживача-
ми, які надходять за безкош-
товним цілодобовим номе-
ром телефону 0800-210-312. 
Більше 1% складають пись-
мові звернення електронною 
поштою на сайт компанії, 
близько 3% – складні запи-
тання та питання стосовно 
відключення електроенергії. 
Останні потребують ретель-
ного додаткового вивчення 
для формування фахових від-
повідей. За робочу зміну опе-
ратор Кол-центру обробляє 

близько 50 дзвінків, спілку-
вання зі споживачем триває 
приблизно 2-3 хвилини. 

Процес оформлення та 
архівації звернень повністю 
автоматизований. Після їх 
фіксації та ідентифікації на 
монітор з білінгової програми 
виводиться повна інформація 
про споживача. Це дає мож-
ливість надати фахову відпо-
відь та внести до програм-
ного комплексу Кол-центру 
повну інформацію про суть 
запитання, надану відповідь. 
Потім ці дані архівуються та 
сортуються за темами. Зві-
ти установленої форми про 
діяльність Кол-центру нада-
ються до НКРЕКП для аналі-
зу роботи Товариства.

– Як часто споживачі 
скаржаться на роботу пра-
цівників компанії?

– Близько 96% додзвоню-
вачів зв’язуються з нами, щоб 
отримати консультації. Най-
частіше жителі Полтавської об-
ласті телефонують, щоб пові-
домити показники лічильника 
за місяць, запитують суму до 
сплати. Решта телефонують, 
аби поскаржитися. На відсут-
ність струму нарікають близь-
ко 3% додзвонювачів, про 
поганий рівень напруги пові-
домляють 1%, на виробничу  
діяльність філій скаржаться 
до 0,5% споживачів. Якщо 
число звернень такого змісту 
співвіднести з кількістю пер-
соналу філій, то, наприклад, у 
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Більше року тому запрацював Кол-центр 
компанії – телефонний ресурс, звернувшись до 
якого жителі Полтавської області можуть отримати 
компетентні відповіді про стан розрахунків, 
тарифи на електроенергію, причини її відключень, 
процедуру отримання житлових субсидій та з 
інших питань. 

Впроваджуємо кращий досвід 

Я
к відомо, цьо-
горіч в Україні 
було припинено 
ф і н а н су в а н н я 

оздоровлення та відпочинку 
дітей за рахунок Фонду со-
ціального страхування з тим-
часової втрати працездат-
ності. Але це не мало стати 
на заваді літньому відпочинку 
дітей працівників компанії. 
Нині ведуться підготовчі ро-
боти та вирішуються органі-
заційні питання для того, щоб 
16 червня ДЗОВ «Енергетик» 
прийняв першу табірну зміну. 
Окрім того, що у закладі ре-
тельно впорядковуються те-
риторія та приміщення, було 
облаштовано новий більш 
комфортний туалет. 

«Ситуація, що склалася в 
країні, не повинна вплинути 
на якість дитячого відпочин-
ку в «Енергетику», – зазна-
чив голова профкому Во-

лодимир Абрамов. – Тому 
для дітей працівників компа-
нії буде забезпечене якісне 
п’ятиразове харчування, на-
лежні умови для оздоровлен-
ня та розвитку».

Працівникам, які планують 
придбати путівку для влас-
ної дитини у табір, потрібно 
компенсувати 450 гривень 
(повна вартість путівки – 
4050 грн). За своїх онуків 
енергетики повинні заплати-
ти 1500 грн. Діти учасників 
ліквідації аварії на ЧАЕС та 
учасників АТО оздоровлюва-
тимуться безкоштовно. Окрім 

того, маленькі відпочиваль-
ники можуть залишитися в 
таборі на другу зміну. Але ціна 
за їхнє повторне перебування 
в літньому закладі становити-
ме 1500 грн.

У цьому році енергетики 
зможуть відпочити на базі 
«Чайка-2», що у с. Грибівка, 
що на Одещині. Її було обрано 
невипадково, адже минулого 
року працівники компанії уже 
побували там і були задо-
волені якістю послуг. Окрім 
того, за наявності медичних 
довідок бажаючі матимуть 
можливість оздоровитися в 

санаторіях «Сосновий бір» та 
«Миргород».

Під час засідання членів 
профспілкового комітету 
йшлося також про підсумки 
збору коштів та надання до-
помоги учасникам АТО, зо-
крема придбання приладів 
нічного бачення. Адже пра-
цівники ніколи не залишалися 
осторонь проблем інших і до-
помогли зібрати значну суму 
для підтримки бійців, які пе-
ребувають в зоні проведення 
антитерористичної операції.  
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березні на кожного третього 
співробітника Полтавської фі-
лії районних електромереж та 
кожного четвертого праців-
ника Полтавської філії місь-
ких електромереж припало 
по одній скарзі. Водночас на 
роботу Козельщинської, Ши-
шацької та Хорольської філій 
взагалі ніхто не нарікав.   

– Іноді важко в режи-
мі реального часу дати 
компетентну відповідь на 
звернення. Як Ви відпові-
даєте на питання, які по-
требують ретельного і три-
валого вивчення?

– Коли трапляються склад-
ні питання, а їх близько по-
ловини відсотка, відповіді 
формують відповідальні осо-
би у підрозділах та філіях. 
Цей процес ми налагодили 
наступним чином: запитання 
від споживача направляє-
мо консультантам у відділах, 
службах або філіях. Вони 
формують відповіді, а опера-
тори Кол-центру зв’язуються 
зі споживачем і повідомляють 
потрібну інформацію. 

– Розкажіть про колек-
тив Вашого підрозділу?

– У нас працюють 22 спе-
ціалісти, які мають високу 
кваліфікацію та необхідні зна-
ння для вирішення різних пи-
тань стосовно діяльності ком-
панії, володіють навичками 
професійного спіл-
кування, програм-
ним комплексом, 
знайомі з роботою 
сайту Товариства. 
У денну зміну на 
питання спожива-
чів відповідають 
близько 10 операторів, в ніч-
ну, у вихідні та свята чергують 
два співробітники.

– Чи вийшов Кол-центр 
на заплановану з самого 
початку кількість телефон-
них дзвінків?

– Ми використовуємо всі 
можливості, аби стати ближ-
чими і відкритішими до людей. 
І в цьому питанні наш багато-
канальний телефон відіграє 
важливу роль. Ми фіксуємо 
зростання числа дзвінків від 
споживачів. Хоча проектної 
кількості додзвонювачів – 
20000 на місяць – поки що не 
досягли.  Слід також зазна-
чити,  що Кол-центр укомп-

лектований дванадцятьма 
автоматизованими робочими 
місцями для операторів, але 
в окремих випадках і їх не 
вистачає для оперативного 
обслуговування споживачів. 

У подальшому вони будуть 
потрібні для того, щоб роз-
вантажити лінію та зменшити 
чергу додзвонювачів в періо-
ди пікових навантажень.

– Щоб відповідати на 
безліч складних питань 
від споживачів, операто-
ри повинні мати високу 
кваліфікацію та володіти 
достатньою інформацією 
про роботу ПАТ «ПОЛТА-
ВАОБЛЕНЕРГО». Як по-
будований процес під-
вищення фахового рівня 
персоналу?

– Для роботи в Кол-центрі 
обиралися досвідчені фахівці 
підрозділів зі збуту електро-

енергії. Переважна більшість 
наших операторів (80%) ма-
ють вищу освіту. Додатково 
організовувалися двотижневі 
курси на базі Навчального 
центру компанії. Велика ува-

га при цьому приді-
лялася всім аспектам 
діяльності Товариства. 
Окрім того, ми регу-
лярно проводимо нав-
чання персоналу з 
залученням фахівців 
відповідних служб та 

відділів.
У тому, що наші спеціалісти 

мають достатню підготовку, 
а сама діяльність Кол-центру 
організована на досить ви-
сокому рівні, переконалася 
представницька делегація з 
працівників АК «Харківобл-
енерго», яка нещодавно ви-
вчала роботу  підрозділу. За 
словами колег із Харкова, 
вони отримали багато цікавих 
ідей та нововведень, які мо-
жуть бути корисними і в їхній 
роботі. 

– Вітаємо колектив Ва-
шого молодого підрозділу 
з річницею успішної і про-
дуктивної діяльності.  

Готуємося до літнього відпочинку
Відбулося засідання членів профспілкового комітету 

ПАТ  «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». На ньому йшлося про підготовку до літнього 
оздоровлення працівників та їхніх дітей, виконання Колективного договору, 

також обговорювали організаційні питання, пов’язані з проведенням звітно-
виборчої профспілкової конференції Товариства, запланованої на липень.

Постійно тримати руку на пульсі часу, 

володіти інформацією про діяльність 

компанії – це головні вимоги до 

операторів Кол-центру 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».   
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З 1 травня 2015 року набрала чинності Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сфері комунальних послуг, від 31.03.2015 р., № 1171. Згідно з цим офіційним документом, для споживачів 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на послуги з централізованого опалення були встановлені такі тарифи: 

• для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 570,93 
грн/Гкал (з ПДВ);

• для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 14,75 грн за 
1 кв. м за місяць протягом  періоду надання послуги (з ПДВ).

На послуги з централізованого постачання гарячої води діятимуть такі тарифи: 
• за умови підключення рушникосушильників до систем гарячого водопостачання – 34,99 грн за 1 куб. м (з ПДВ);
• за відсутності рушникосушильників - 32,40 грн за 1 куб. м (з ПДВ).

З 1-го квітня за електроенергію та тепло 
платимо по-новому  

Категорії споживачів

Тарифи на електроенергію, в копійках,
за 1 кВт•год

без податку 
на додану 
вартість

податок 
на додану 
вартість

з податком 
на додану 
вартість

1. Електроенергія, що відпускається:

1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними 
електроплитами):

за обсяг, спожитий до 100 кВт•год електроенергії на місяць (включно) 30,5 6,1 36,6

за обсяг, спожитий понад 100 кВт•год до 600 кВт•год електроенергії на місяць (включно) 52,5 10,5 63

за обсяг, спожитий понад 600 кВт•год електроенергії на місяць 117,25 23,45 140,7

1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості (у тому числі яке проживає в житлових 
будинках, обладнаних кухонними електроплитами):

за обсяг, спожитий до 150 кВт•год електроенергії на місяць (включно) 30,5 6,1 36,6

за обсяг, спожитий понад 150 кВт•год до 600 кВт•год електроенергії на місяць (включно) 52,5 10,5 63

за обсяг, спожитий понад 600 кВт•год електроенергії на місяць 117,25 23,45 140,7

1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках 
готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку 
електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості):

1.3.1. У період з 01 квітня 2015 року по 30 квітня 2015 року (включно):

за обсяг, спожитий до 3600 кВт•год електроенергії на місяць (включно) 30,5 6,1 36,6

за обсяг, спожитий понад 3600 кВт•год електроенергії на місяць 117,25 23,45 140,7

1.3.2. У період з 01 травня 2015 року по 31 серпня 2015 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 
та 1.2

1.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним 
газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому 
числі в сільській місцевості):

1.4.1. У період з 01 квітня 2015 року по 30 квітня 2015 року (включно):

за обсяг, спожитий до 3600 кВт•год електроенергії на місяць (включно) 30,5 6,1 36,6

за обсяг, спожитий понад 3600 кВт•год електроенергії на місяць 117,25 23,45 140,7

1.4.2. У період з 01 травня 2015 року по 31 серпня 2015 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 
та 1.2

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

30,5 6,1 36,6

1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним 
розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-
експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків

52,5 10,5 63

1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з 
енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку»)

30,5 6,1 36,6

Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та 
замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) 
та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 52,5 коп. за 1 кВт•год (без податку на додану 
вартість).

Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-
будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 52,5 коп. за 1 
кВт•год (без податку на додану вартість).

Згідно з Постановою НКРЕКП №220 від 26.02.2015 р. «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається насе-
ленню», нові тарифи на електроенергію застосовуватимуться з 1 квітня по 31 серпня 2015 року.

П
очинаючи з 2006-го року, 
28 квітня в Україні 
на державному рівні 
відзначається Міжнародний 

день охорони праці, у світі він існує з 
2003-го. Ідею започаткувати це свято 
взято з Дня пам’яті загиблих працівників, 
яке відзначається  канадцями і 
американцями для вшанування 
працівників, загиблих та постраждалих 
на робочих місцях. Це актуальна тема 
у контексті наведених офіційних даних: 
2014-го року кількість нещасних випадків 
зі смертельними наслідками в Україні 
збільшилася у порівнянні з попереднім 
роком із розрахунку на 1000 працюючих: 
у вугільній галузі – до 61%, у соціально-
культурній сфері – до 60%, в енергетиці – 
до 43%, на підприємствах зв’язку – 
до 80%, у газовій та деревообробній 
промисловості – більш ніж удвічі.

«Нещасні випадки потрібно 
попереджувати, тому на під-
приємстві велика увага при-
діляється безпечним умовам 
виконання робіт, – розпо-
відає директор з охорони 
праці Олександр Ракець-
кий. – Цьогорічне гасло Все-
світнього Дня охорони праці 
про необхідність формування 
превентивної культури охоро-
ни праці для енергетичного 
підприємства ак-
туальне завжди». 

З 21 по 28 квіт-
ня 2015 року у 
компанії у рамках 
Тижня охорони 
праці керівники 
структурних підрозділів ком-
панії мали подбати про за-
безпечення належного стану 
промислового обладнання, 
верстатного парку, робо-
чих місць, виробничих при-
міщень, території ввірених 
підрозділів; перевірити тран-
спортні засоби на наявність 
медичних аптечок, знаків 
аварійної зупинки. А також 
при необхідності оновити в 
цехах та на дільницях куточ-
ки з охорони праці, доукомп-
лектувати підрозділи засо-
бами захисту, спецодягом та 
спецвзуттям. 

Було уточнено та в разі 
необхідності поновлено по-
опорні схеми електромереж 
0,4-10 кВ, диспетчерські на-
йменування та позначення на 
енергообладнанні. 

«Ми вкотре зосере-
дили увагу працівників наших 
структурних підрозділів та фі-
лій на необхідності усунення 
або досягнення найнижчого 
рівня виробничих ризиків, 

формуванні свідомого став-
лення до безпеки робіт, – за-
значив Олександр Ракець-
кий. – Було також проведено 
День охорони праці згідно з 
тематичним планом, у рам-
ках якого увага зосереджу-
валася на заходах безпеки 
при утриманні 
та зберіганні 
транспортних 
засобів, боксів 
та гаражів». 

Враховуючи 
нещасний ви-
падок з елек-
тромонтером 

Карлівської філії, який трав-
мував ліву ногу під час роз-
чищення трас повітряних 
ліній електропередач, серед 
бригад розподільчих мереж 
було організоване практичне 
відпрацювання безпечного 
виконання робіт з розчистки 
трас повітряних ліній з вико-
ристанням бензопил.

У квітні курси підвищення 
кваліфікації пройшли елек-

тромонтери ОВБ, 
начальники абон-
груп.

Введено в дію 
нову редакцію 
Порядку запрова-
дження Особливих 

умов безпечного виконання 
робіт в структурних підроз-
ділах компанії та Порядку 
придбання та поповнення ме-
дикаментами медичних апте-
чок, сумок першої допомоги і 
медпунктів філій.

У підсумку Тижня охорони 

праці деякі працівники були 
премійовані окремим нака-
зом за високу культуру охо-
рони праці. До їх числа уві-
йшли керівники Глобинської, 
Шишацької, Пирятинської, 
Зіньківської, Кременчуць-
кої філій. І навпаки, деяким 
співробітникам Диканської, 
Кременчуцької, Лубенської, 
Миргородської, Новосанжар-
ської, Чорнухинської філій у 
зв’язку з вилученням інже-
нерами СОП талонів-попе-
реджень зменшено надбав-
ку до посадового окладу за 
травень. Такі ж заходи були 
вжиті і стосовно кількох пра-
цівників Великокохнівської, 
Кобеляцької, Козельщин-
ської, Комсомольської, Семе-
нівської, Шишацької, Хороль-
ської, Пирятинської, а також 
Полтавської філії районних 
електромереж за порушен-
ня нормативних документів з 
охорони праці.
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Цьогоріч Всесвітній День охорони праці, за 

рекомендацією МОП, пройшов під девізом 

«Приєднуйтесь до формування превентивної 

культури охорони праці».

«Для покращення роботи з охорони праці та попередження 

виробничого травматизму керівникам філій, структурних 

підрозділів компанії потрібно забезпечити своєчасне усунення 

недоліків згідно з актами перевірок робочих місць»,– переконаний 

директор з охорони праці Олександр Ракецький. 

Найбільша цінність компанії – 

людське життя і здоров’я



Прагнути до нових 
перемог

«Зустрічаючи 50-й день 
народження філії, приємно 
усвідомлювати, що зробле-
но нашим колективом багато 
успішних кроків, які визна-
чали трудовий поступ у різні 
періоди діяльності, – ділиться 
начальник Хорольської фі-
лії Сергій Устименко. – Без-
перечно у всіх накопичилося 
чимало цікавих думок та спо-
гадів про період становлення 
і розвитку виробничого під-
розділу».

Керівник розповідає, що у 
2003 році, приступивши до 
своїх обов’язків начальника, 
зібрав колектив і повідомив 
про те, як, на його думку, пот-
рібно будувати роботу у філії.

«Працювати будемо, без-
застережно дотримуючись 
правил охорони праці, пік-
луючись про безпеку свою 
і колег. Нині у підрозділі ко-
жен співробітник усвідом-
лює власну відповідальність, 
спільно досягаємо резуль-
татів. Улюблена робота до-
помагає розкрити потенціал 
людей, побудувати правильні 

відносини. Окрім того, потріб-
но враховувати, що на кінце-
вий результат впливає багато 
факторів. Працівник, якого 
забезпечено усім необхідним, 
тобто зарплатнею, премією, 
має хорошу мотивацію для 
покращення власної діяль-
ності».

Колись Сергій Анатолі-
йович взяв собі за правило 
регулярно спілкуватися з 
персоналом, зокрема елек-
тромонтерами, відтоді по-
стійно дослухається до їхніх 
зауважень та пропозицій. 
Він вважає, що це теж дуже 
корисно для організації вза-
ємовідносин у колективі, до-
помагає керівникові бути в 
курсі справ. 

У Хорольській філії трудить-
ся 107 осіб, більшості спе-
ціалістів – від 25-ти до 35-ти 
років. Справжньою заслугою 
кожного з них є забезпечен-
ня злагоджених дій, що най-
краще проявляється, коли 
завдання керівництва Това-
риства виконуються опера-
тивно і стовідсотково. 

«Однак бувають і доволі 
проблемні ситуації. Скажімо, 

у січні 2015 року не вдало-
ся повністю виконати плани 
з реалізації електроенергії 
через те, що лікарні та інші 
бюджетні організації вчасно 
не розрахувалися за надану 
послугу, – зазначає Сергій 
Устименко. – З деякими уста-
новами у нас іноді виникають 
труднощі у плані розрахун-
ків». 

Ефективну роботу з юри-
дичними споживачами вміє 
будувати інженер групи 
реалізації Лідія Коман.

«Я у філії з 1983 року, – роз-
повідає вона. – Працювала 
техніком абонентської служ-
би, економістом. І на кожній 
з цих посад мені подобалося 
спілкування з людьми з ме-
тою продуктивної взаємодії. 
На сьогоднішній день у районі 
налічується близько 620-ти 
юридичних споживачів. З 
ними налагоджуємо ефек-
тивні відносини, хоча ситуації 
різні бувають. Однак я пере-
конана, що можна знайти 
підхід до будь-кого, головне, 
щоб була повага та взаємо-
розуміння».  

У підрозділах з передачі 
електроенергії багато про-
фесіоналів, яким надається 
широкий простір для нако-
пичення практичного досвіду, 
можливість застосування в 
конкретних справах теоре-
тичних знань, прояву твор-
чих здібностей. І, як наслідок, 
хорольські електромонтери – 
одні з кращих на підприєм-
стві: торік бригада майстра 
Сергія Астаповича зайняла 
перше місце на змаганнях 
з професійної майстерності 
серед підрозділів з ремонту 
та обслуговування розпо-
дільчих електричних мереж. 
Нині інтенсивно готується до 
наступних. Перед самим за-

ходом кількість тренувань 
збільшується, учасники уваж-
но відпрацьовують всі зав-
дання.

«Тоді перемогу ми здобу-
ли завдяки тому, що одними 
з перших пройшли усі етапи 
та набрали у сумі найбільшу 
кількість балів, – розповідає 
Сергій Астапович. – Виступи-
ли добре, бо були зібрані, не 
хвилювалися та координува-
ли свої дії, врешті отримали 
схвальні відгуки суддів». 

Досвід Григорія Петро-
вича Крупнова, заступ-
ника начальника філії з пе-
редачі електроенергії, без 
сумніву допоміг колегам здо-
бути перемогу на цих змаган-
нях, адже він щороку займав-
ся підготовкою хорольської 
бригади. 

«Змаганням уже більше 
десяти років, і увесь цей час 
наші учасники добре себе по-
казували, займаючи призові 
місця», – розповідає заступ-
ник начальника з передачі 
електроенергії Григорій Круп-
нов. 

Чоловік завжди вважав 
себе енергетиком за по-
кликанням. Йому приносить 
велике задоволення бачити 
якісно виконану роботу: ес-
тетичного вигляду підстанції, 
оновлені лінії електропере-
дач, якими справно циркулює 
струм, – і чути від споживачів 
схвальні відгуки про високий 
рівень роботи енергетиків Хо-
рольської філії. 

«На підприємстві я пра-
цюю 37 років. Свого часу за-
кінчив Хорольський технікум 
механізації та електрифікації 
сільського господарства та 
Харківський політехнічний ін-
ститут, – розповідає Григорій 
Крупнов. – Починав електро-
монтером, був диспетчером, 

6 | ювілей Безцінний досвід поколінь 
Хіба може не дивувати особливе уміння людей натхненно 

розповідати про улюблену справу, ділитися враженнями, 
заряджати власним ентузіазмом. Ніби і слова прості та 
звичайні, але вони все ж таки особливі. Cпілкування 
з професіоналами Хорольської та Кобеляцької філій 
безцінне, адже воно натхненне прикладом самовідданої 
багаторічної праці. 

«Одне з головних досягнень колективу полягає в 

тому, що ми постійно тримаємося у десятці найкращих 

підрозділів Товариства», – розповідає начальник 

Хорольської філії Сергій Устименко.

а також начальником Семе-
нівського РЕМу, потім керував 
Хорольським районом елек-
тричних мереж, а з 1999 року 
обіймаю посаду заступника на-
чальника з передачі». 

Чоловік згадує свої перші 
кроки у енергетиці, як доволі 
напружений період: «Мережі 
0,4-10 кВ були на дерев’яних 
опорах. Ми почали замінюва-
ти їх на залізобетонні, тран-
спортне забезпечення теж по-
кращувалося не одразу, адже 
доводилося працювати на 
автомобілях ГАЗ-63, які РЕМу 
дісталися у спадок з воєнних 
часів. Це була потужна маши-
на, однак її швидкість не пере-
вищувала 60 кілометрів за го-
дину. Лише згодом з’явилися 
більш сучасні транспортні 
засоби, і робота почала вико-
нуватися швидше. Нині свою 
виробничу діяльність ми буду-
ємо, відштовхуючись від ба-
гаторічних графіків з капіталь-
ного ремонту і обслуговування 
електромереж. Відповідно до 
них складаються плани на рік».

Часто хорольським енер-
гетикам у складних умовах 
доводиться проводити рекон-
струкцію ліній електропере-

дач, замінювати опори у за-
болоченій місцевості, ровах, 
на узгір’ях. На деяких об’єктах 
ремонтні роботи проводяться 
виключно вручну.

Працівники завжди готові 
прийти на допомогу колегам з 
інших підрозділів. Нещодавно 
допомагали Лохвицькій, Пол-
тавській, Глобинській, Велико-
кохнівській філіям відновити 
лінії електропередач, пошко-
джені негодою. 

Не зупинятися 
на досягнутому

У Хоролі енергетики мають 
міцні традиції спільного від-
починку. Тут є вправні волей-
болісти, футболісти, рибалки. 
Начальник підрозділу Сергій 
Устименко свого часу захо-
плювався хокеєм, але зараз 
більше приділяє часу підтримці 
дозвілля колег, всіляко заохо-
чує спортивні досягнення пра-
цівників. 

Адміністрація підрозділу під-
тримує й інші види відпочинку 
енергетиків. Урочисте свято 
з нагоди ювілею Хорольської 
філії має стати іще одним під-
твердженням цього.
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Підсумки волейбольних змагань серед команд головного офісу:

1 місце – команда Полтавської філії міських електромереж;

2 місце – команда технічних служб;

3 місце – команда Управління.

8 | спорт

Д
ві яскраві і видовищні спортивні події від-
булися на підприємстві: турніри з волей-
болу серед команд головного офісу за 
участю збірної Полтавської філії міських 

електромереж та між збірними районних підрозділів. 
У перших змаганнях боротьба за перше місце йшла 
між сімома командами. Гра виявилася дуже напру-
женою. Підсилена новими успішними і сильними во-
лейболістами команда Управління показала високий 
рівень гри і врешті отримала третє місце. У поєдин-
ку за першість команди тримали глядачів у напрузі 
до останнього, адже зійшлися справді сильні збірні 
технічних підрозділів і Полтавської філії міських елек-
тромереж, але врешті несподіванки не сталося і вже 
вкотре перемогли гравці останньої.

У волейбольних змагання між районними збірними 
взяла участь 21 команда. Спочатку пройшли відбір-
кові ігри на майданчиках Лубен, Диканьки, Полтави 
і Кременчука. А їх переможці зустрілися у фіналі в 
обласному центрі. Третє і четверте місце між собою 
розіграли гадяцькі учасники та збірна Бази-1, а за 
перше поборолися Полтавська філія міських електро-
мереж та База-2. Глядачі та самі учасники відзначили 
практично однаковий рівень підготовки гравців. Але 
втрутився випадок, він і визначив переможців. Зма-
гання залишили у гравців незабутні враження, але ще 
більше раділи вболівальники, які отримали змогу на-
солодитися видовищними поєдинками і повболівати 
досхочу.  

спорт | 9

Підсумки турніру з волейболу між філіями Товариства:

 1 місце – команда Полтавської філії міських електромереж;

2 місце – команда База-2;

3 місце - команда Гадяцької філії.

У кращих 
спортивних традиціях



Історична довідка
Електроенергія в Кобеляцькому районі 

з’явилася задовго до формування райо-
ну електричних мереж. Ще у довоєнний 
період були побудовані електроустанов-
ки на механізованих млинах з генера-
торами потужністю 5-10 кВт. Протягом 
1943-47 років у місті йдуть роботи над 
новою дизельною електростанцією по 
вул. Калініна, 41. На ній було встановле-
но американський дизель 75 к.с. потуж-
ністю 50 кВт. Згодом з’явилися також 
електростанція підводного човна 420 кВА, 
танковий 12-циліндровий дизель 300 к.с. 
та два дизелі Д6 150 к.с. 

Колишній працівник електростанції 
Микола Андрійович Карюк так згаду-
вав той період роботи: «Шум, гуркіт від 
дизелів стояв неймовірний, коли я прихо-
див додому, то начебто гармошка грала 
в голові. Усі, хто заходили на електро-
станцію, дивувалися: як тут взагалі мож-

на працювати?» У цей період електро-
енергія у місто подавалася двічі на добу: 
вранці з 5.00, коли люди йшли на роботу, 
і ввечері, коли починало смеркати.

Перша ГЕС 510 кВт у Кобеляцько-
му районі побудована на річці Ворсклі у 
1953 році. Вона забезпечувала електро-
енергією розташовані поблизу села Пе-
регонівку і Гарбузівку. Роботу гідроелек-
тростанції було зупинено через десять 
років після підняття рівня води у Ворсклі 
через утворення Дніпродзержинського 
водосховища.

У 1965 році на базі підстанцій 35/10 кВ 
Дашківська та Озера виник Кобеляць-
кий район електромереж. Адмінбудівля 
являла собою одноповерховий будинок 
по вулиці Фрунзе, 17 (тепер вул. Фрунзе, 
23), першим начальником призначили 
Григорія Філатова. До речі, він був і пер-
шим директором Перегонівської ГЕС. 
У подальшому приміщення РЕМу і його 

нечисленні служби 
були переведені у 
пристосовані кімна-
ти електростанції. 

З подальшим 
розвитком елек-
тричних мереж і 
потужностей у 1977 
році електростан-
цію в Кобеляках 

демонтували. Один з електрогенераторів 
передали управлінню кобеляцької сіль-
госптехніки.

У 1989 році у РЕМі з’явилися нова 
виробнича база, адміністративні при-
міщення з гаражами, диспетчерською 
службою та службою з обслуговування 
електромереж. У 1991 році збудована 
двохповерхівка для управління. 

Безцінний досвід поколінь
Навесні буяють пишним цвітом квіти і 

дерева, ошатно обрамляючи і прикра-
шаючи затишне місто Кобеляки. Щодня 
цими чудовими вулицями дістається до 
роботи начальник Кобеляцької філії 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Сергій 
Зінченко. У нього ввійшло у звичку ре-
тельно вдивлятися у мережеве госпо-
дарство і подумки планувати свій робо-
чий день. Повсюди йому зустрічаються 
знайомі вулиці та будинки. І так упродовж 
одинадцяти років. 

«У 1994-му я влаштувався працюва-
ти майстром бригади централізованого 
ремонту Кобеляцької філії, – розповідає 
Сергій Анатолійович. – На цій посаді 
працював два роки. Потім РЕМи почали 
розділяти на енергозбутові та підрозділи 
з електропостачання. Мені запропонува-
ли стати заступником начальника Кобе-
ляцького РЕМ Новосанжарських МЕМ». 
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На прицілі людських сердець

Кобеляцька філія на порозі 50-літнього ювілею. З часів заснування підрозділ оновив технологічну базу, 
підкріпився колосальним досвідом працівників, які у будь-який момент готові до вирішення надскладних 
завдань. 

За словами керівника, філія має дві 
бази: абонгрупи, де розміщуються під-
розділи по роботі із побутовими спо-
живачами, бригада з експлуатації засо-
бів обліку та гаражі. Одна розташована 
у центрі Кобеляк. А інша у, так званій, 
промисловій зоні, де знаходиться адміні-
страція та інші підрозділи філії. «Так скла-
лося історично», – пояснює керівник. 

Мережеве господарство Кобеляць-
кого району має свою специфіку. Якщо 
поглянути на карту Полтавщини, то стає 
зрозуміло, що цей район займає велику 
територію. Тобто є другим за розмірами 
у Полтавській області. Враховуючи це, 
місцеві енергетики будують власну ви-
робничу діяльність. Протяжність району 
складає 100 кілометрів і має близько 
ста населених пунктів. «Оперативно-ви-
робничій бригаді для того, аби дістатися 
найвіддаленішого енергооб’єкта облас-
ті, потрібно здолати до 65 кілометрів, – 
продовжує начальник Кобеляцької філії 
Сергій Зінченко. – Питання з затратами 
робочого часу та інших ресурсів на тран-
спортування працівників, матеріалів, тех-
ніки для нас було актуальне завжди». 

З урахуванням цього фактору у філії 
планується поступово збільшити кіль-

кість контролерів на місцях. Для того, 
щоб спростити роботу контролерам 
енергонагляду, у підрозділі хочуть при-
ймати на цю роботу людей, які прожи-
вають неподалік від населених пунктів, у 
яких вони проводитимуть огляд електро-
обладнання у помешканнях споживачів. 

Загалом же на сьогодні в Кобеляцькій 
філії трудиться 144 працівники високого 
рівня, які бережуть трудові традиції, але 
активно впроваджують новий досвід у 
життя. 

Різнобарв’я захоплень 
кобеляцьких енергетиків 

Важко не погодитись із тим, що різ-
номанітні хобі роблять життя людей 
більш змістовним і цікавим. Захоплення 
свідчать про багатий світ уяви, вигадли-
вість людини. Бухгалтер Надія Кор-
сун – справжній гурман. Вона пригощає 
своїх рідних і близьких варенням, але не 
звичайним. Жінка переконана, що для 
цієї солодкої заготовки на зиму дуже під-
ходять звичайні огірки. Тому і готує цей 
овоч з додаванням цукру, а потім робить 
запаси на зиму.

Серед кобеляцьких енергетиків є 
вправний стрілок – водій Віктор Фе-

сюра. Він багато років захоплюється 
стендовою стрільбою, є вправним мис-
ливцем. Окрім того, Віктор Фесюра 25 
років тому створив музичний гурт «Вор-
скла», відтоді і дотепер є його незмінним 
художнім керівником. Гурт неодноразо-
во виступав на всеукраїнських оглядах 
художньої самодіяльності не лише на 
Полтавщині, а й по всій Україні. Демон-
стрували свій талант кобеляцькі музики 
і на фестивалі в Петербурзі. Своєрідною 
родзинкою ансамблю є використання 
старовинних народних інструментів. Роз-
важають вони своїх слухачів зі сцени та-
ким цікавим жанром, як  художній свист.  

Інспектор енергонагляду Віктор 
Шиян поповнює власну колекцію радіо-
приймачів і фотоапаратів часів Радян-
ського Союзу, бо переконаний, що за 
допомогою цієї техніки можна найбільш 
вдало зробити фото або відтворити зву-
чання. 

До речі, такої ж думки і начальник Ко-
беляцької філії Сергій Зінченко. Він теж 
має цікаве захоплення – колекціонує 
грамплатівки. Таке заняття пояснює ди-
вовижною магією звуку, яку вони дару-
ють. Магнітні стрічки відтворюють звуки 
у якості, максимально наближеній до 
природної. А от цифрування звуку ви-
кривляє його. Для того, щоб слухати 
музику з грамплатівок, він придбав та 
відремонтував радянську апаратуру ми-
нулих років вищого класу. 

У колекції Сергія Анатолійовича є 
грамплатівки з записами виступів Сталі-
на 1946 року, а також Леніна, Крупської. 
Він завдяки Інтернету доповнив власну 
колекцію піснями радянських ВІА, елек-
тронною музикою, зарубіжним роком. 
«Слухати якісні записи улюбленої музики – 
це найкращий спосіб для відпочинку», – 
вважає він.

У кожної людини трапляються осо-
бисті великі свята, у які хочеться чути 

теплі і щирі слова. 
50-річний ювілей під-
розділу – саме така 
нагода. Без сумні-
ву у Кобеляцькому 
районі знайдеться 
безліч людей, яким 
захочеться привітати 
працівників підроз-
ділу з такою датою і 
сказати їм найкращі, 
найяскравіші слова, 
у яких вкладена по-
вага і вдячність за 
велику працю і про-
фесіоналізм. 

ювілей | 11



Незабаром КремТЕЦ відсвяткує свій 50-й день народження, 
тож ми у кожному номері «ЕнергоІНФОРМ» будемо розповідати 
про цей славний трудовий колектив. У поточному випуску 
повідомляємо про так звану соціалку: ключову роль працівників 
ТЕЦ у підготовці та організації літнього оздоровчого сезону у 
ДЗОВ «Енергетик», підтримку ветеранів, спортивне життя.

Забезпечити незабутнє 
дозвілля дітей 

Якісний відпочинок малечі улітку – важ-
лива складова здорового і щасливого 
дитинства. Тому на енергетичному під-
приємстві цьогоріч, незважаючи на пов-
ну відсутність фінансування за рахунок 
фонду соцстраху, оздоровчий сезон має 
пройти на високому рівні. 

Ще в середині березня 2015 року в 
ДЗОВ «Енергетик» розпочалися підго-
товчі роботи. Традиційно основний обсяг 
завдань виконують працівники ремонт-
но-будівельного цеху теплоцентралі, їм 
допомагають спеціалісти з філій компанії.

«Капітального ремонту потребували 
дахи першого і другого дитячих корпу-
сів. Тому ми прийняли рішення замінити 
там покрівлю. Таким чином усунули про-
тікання, через яке пошкоджувалося вну-
трішнє оздоблення приміщень, в деяких 
кімнатах з’явилася пластикова стеля, 
– розповів голова профкому Кремен-
чуцької ТЕЦ Віктор Близнюк. – Неза-
баром завершаться і поточні ремонти 
корпусів в «Енергетику». Зведено новий 
зручний туалет для найменших відпочи-
вальників». 

Табір готується до огляду державної 
комісії 12 червня. Тут планується оздоро-
вити не менше ніж 300 дітей працівників 

компанії.
Уже через п’ять днів після при-

йому державною комісією у ДЗОВ 
«Енергетик» відкриється перша зміна 
і скрізь залунає дитячий сміх. А поки-
що табір ніби завмер в очікуванні ве-
селої і галасливої юрби, яка приїхавши 
сюди одразу ж порине в турботливу ат-
мосферу літнього дитячого відпочинку. 
Забезпечити її покликані висококваліфі-
ковані методисти, вожаті, кухарі, медпра-
цівники. Протягом літа допомагатимуть 
доглядати за закладом працівники філій, 
цілодобово чергуватиме водій Кремен-
чуцької ТЕЦ.

«Дитячий відпочинок повинен пройти 
на високому рівні і стати незабутньою по-
дією в житті кожного маленького відвід-
увача – саме це наша головна мета і ми 
докладаємо усіх зусиль, аби її досягти», 
– підсумував Віктор Близнюк.

Спортивні досягнення енергетиків
Чимало працівників люблять спорт, 

особливо їм подобається гра мільйонів – 
футбол. Збірна теплоцентралі з цього 
виду спорту з’явилася у 90-х роках. За 
цей період у ній сформувалася міцна 
основа із достатньо сильних і досвідче-
них гравців, які ніколи не упускають наго-
ди поганяти м’яча: це Андрій Кривчен-

ко, Віталій Галімурда, Федір Палій. 
«Нам вдалося зібрати дуже сильну ко-

манду, особливо її переваги можна по-
бачити на змаганнях з міні-футболу, хоча 
і на великому полі ми можемо скласти 
конкуренцію будь-кому, – розповідає 
великий любитель футболу начальник 
цеху з ремонту тепломеханічного 
обладнання ТЕЦ Сергій Федоренко. – 
Збірна неодноразово змушувала своїх 
суперників на ігровому полі нервувати. 
Так сталося і на традиційних змаганнях 
серед філій ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО», де ми посіли друге місце, трохи 
поступившись іншій досвідченій команді 
енергетиків – гребінківській. У Кремен-
чуці футбол досить популярний, завжди 
знаходяться цікаві команди-суперниці, а 
ігровий сезон не припиняється практич-
но ніколи. Нещодавно збірна ТЕЦ брала 
участь у відкритій першості «Укртатнаф-
ти», у зимовій першості міста. Ми також 
сформували команду ветеранів. Восени 
збірна їздила на Всеукраїнський турнір 
ветеранів у Залізний порт, що на Хер-
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сонщині,  зараз іде підготовка до нового 
турніру». 

За словами Віктора Близнюка, на те-
плоцентралі багато затятих вболіваль-
ників. Саме для них була організована 
незабутня поїздка в Київ на півфінал Ліги 
Європи. Працівники отримали змогу по-
вболівати за команду «Дніпро», яка зу-
стрілася та перемогла італійську «Напо-
лі».

Волейбольна команда теплоцентралі 
теж може скласти достойну конкуренцію 
іншим збірним компанії. Це вони довели 
на змаганнях, які відбулися навесні се-
ред підрозділів Товариства. Один із від-
біркових турнірів змагань приймали саме 
кременчужани на ігровому майданчику 
кар’єру «Граніт», продемонструвавши 
свою гостинність як господарі.

Соціальний вектор 
Кременчуцької ТЕЦ   

«Ми з великою відповідальністю стави-
мося до організації всіх заходів соціаль-
ного спрямування, – поділився голова 
профкому КремТЕЦ Віктор Близнюк. – 
Скажімо 8-го Березня кожній працівниці 
приємно було отримати солодкий пода-
рунок від профкому». 

У людських серцях назавжди зали-
шиться величний подвиг ветеранів. Саме 
тому на теплоцентралі приділяється ве-
лика увага вшануванню вічного подвигу 
визволителів. Напередодні 9-го травня 
ми влаштували урочисту зустріч для на-
ших ветеранів та пенсіонерів. Звичайно, 
більшість з них – це люди, які будували 
ТЕЦ та працюючи віддали цьому під-
приємству не одне десятиріччя. На за-
хід завітало близько 
90-то гостей. Для 
них було влаштова-
но незабутню кон-
цертну програму та 
святковий обід. Ко-
жен шанований гість 
отримав  можливість 
відвідати рідний ви-
робничий підроз-
діл, поспілкуватися 
з молодою зміною, 
згадати власні тру-
дові будні. А також 
побувати на екскурсії 
в музеї історії тепло-
централі. Ветерани 
отримали матеріаль-
ну допомогу. 

Окрім того, її було виплачено учасни-
кам ліквідації аварії на ЧАЕС до 26 квітня, 
коли відзначався День учасників лікві-
дації наслідків радіаційних аварій і ката-
строф, та афганцям з числа працівників 
підприємства - до Дня вшанування учас-
ників бойових дій на територiї інших дер-
жав 15 лютого.

З
а п’ятдесят років на Кременчуцькій ТЕЦ 

сформувалося безліч хороших традицій, тому 

нам справді є чим поділитися. Адміністрація 

і профспілковий комітет всіляко підтримують 

наших працівників, це стосується і соціального забезпе-

чення», – розповів Олексій Алєксєєнко, директор Кремен-

чуцької ТЕЦ.



Р
одину Баклицьких спіткала 
така ж біда, як і мільйони 
сімей в Україні, – сталінські 
репресії, примусове висе-

лення до Сибіру. Залишившись круглим 
сиротою, Женя потрапив у Пермський 
приймальник для безпритульних, де 
отримав нове ім’я – Борис Софійович, 
старого не пам’ятав. 

Заховатись від голоду у стінах дитбу-
динку не вийшло. Вижити вдалося за-
вдяки тому, що Бориса прийняла родина 
голови колгоспу, де підростало троє сво-
їх хлопчаків. Клопотаннями і вболіван-
нями добрих людей він потроху зіп’явся 
на ноги. Закінчив семирічку, вступив до 
Пермського ремісничого училища № 4. 
Там його зустріла звістка про початок ві-
йни. Невдовзі Борис пішов до військко-
мату, «дописав» собі рік, якого для мо-
білізації бракувало, і в кінці 1942-го вже 
пізнавав воєнну науку в 74-му запасному 
стрілецькому полку. 

Страшні морози, власноруч побудо-
вана призовниками з сирої 
берези казарма, суп із за-
мороженої кропиви – у та-
ких умовах тривала бойова 
підготовка. Утім для Бориса 
доля ще трохи відстрочила 
фронтові будні. Він потрапив 
у число відібраних з-поміж 
призовників на навчання в Тю-
менському піхотному училищі. 
Але коли до отримання лей-
тенантських погонів залиша-
лося кілька днів, за наказом 
Сталіна курсантів військових 
училищ негайно мали кинути 
на підмогу нашим частинам 
на Курській дузі. Баклицький 
з товаришами потрапив у Ко-
зельськ Калузької області, а 
саме у полкову розвідку (33-й 
гвардійський полк 11-ї гвар-

дійської дивізії). Туди пропонували тільки 
колишнім ув’язненим та дитбудинківцям. 
Розвідники мали виконувати завдання 
майже не сумісні з інстинктом самоза-
хисту. Невидимі й беззвучні, вони щоночі 
супроводжували саперів, які знешко-
джували ворожі пастки, зв’язківців, які 
відновлювали втрачений між частинами 
зв’язок, виявляли вогневі точки німців. 

Одного разу німець поранив розвідни-
ка в груди, проте не встиг втекти, Борис 
зупинив його автоматною чергою. Роз-
відники зуміли винести з німецького око-
пу і пораненого товариша, і ворога, так 
званого «язика». 

Куля потрапила Баклицькому у легеню. 
Він довго балансував між життям і смер-
тю. Дістати кулю з легені в медсанбаті не 
вдалося, розвідника доправили до госпі-
талю, але там стан тільки погіршувався. 
Зрештою Борис опинився у найстрашні-
шому для поранених місці: Забайкалля, 
роз’їзд Піщанка, госпіталь для безнадій-
них – тих, які й не помирали, й заважали 

у фронтових лікарнях. Але Баклицький 
все ж зміг виграти двобій у смерті, пере-
нісши кілька складних операцій. 

1944 року прибув у гарнізон першої 
гвардійської частини у Горькому. Тут зу-
стрів Перемогу, звідси у 1946 році поїхав 
на Урал, до родини, яка колись врятува-
ла його від голоду. А через деякий час 
вирішив віднайти своє коріння. Пошуки 
привели його до Полтави. Тут знайшов 
своїх рідних, які вже не сподівалися по-
бачити його живим і відразу признали у 
Борисові свого Женю.

У Полтаві чоловік знайшов собі пару, 
виростили разом із Марією Михайлів-
ною доньку Ларису, радіють онуці Ані. У 
рідному місті писалася його трудова біо-
графія – спочатку працював у мехколоні, 
а потім перейшов в «Полтаваобленерго». 

Попри те, що сам Борис Софійович – 
інвалід Великої Вітчизняної  війни I групи, 
він багато клопотався про побратимів-
фронтовиків, їхніх вдів. 

Приїхавши до Полтави, Баклицький 
повернув собі ще одне життя – Євгена 
Тимофійовича. І ось кілька десятиліть 
люди називають його по-різному. Був 
момент, коли чоловікові здалося, що 
він має остаточно відновити загублену в 
Сибіру правду, попрощатися з Борисом 
Софійовичем і звернутися в паспортний 
стіл за документом на своє справжнє 
ім’я. Утім Бог послав йому найправдиві-
шого розрадника. Охопленому такими 
думками Баклицькому довелось підвози-
ти батюшку, якому й звірився у своїх сум-
нівах. Священник порадив залишити все, 
як є. Щоб і надалі ветерана оберігали два 
Божих янголи… 

(Скорочено. За матеріалами газети 
«Зоря Полтавщини»)
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У дев’яносто років Борис Софійович Баклицький уже може дозволити собі 

поміркувати про долю як про давню сестру-товаришку, з якою сотні разів піз-

нав, по чому пуд лиха. І випробовувала вона його нещадно, і рятувала майже 

чудодійно, ніби мала сили вести по життю відразу кількох людей. Найприго-

ломшливіше, що так воно певною мірою і є. Хто він більше – Борис Софійович 

чи Євген Тимофійович – Баклицький і сьогодні не скаже. Женею його назвали 

батьки, Борею – хлопці в дитячому будинку. Під цим, другим, іменем рядовий 

Баклицький ходив у розвідку під час Другої Світової війни, був нагороджений 

орденом Вітчизняної війни «За мужність», медаллю «За відвагу», виборсував-

ся з терен смерті після страшних поранень у шпиталях. Як Євгена його зустрі-

ла у повоєнні роки полтавська рідня…

Одне життя і два янголи

З нагоди 70-річчя Перемоги ми розповідаємо 

про Бориса Софійовича Баклицького – ветерана 

підприємства і людину непересічної долі, у якої війна 

ледь не забрала життя. 

– Найчастіше під словосполученням 
«східні єдиноборства» розуміють прийо-
ми ближнього бою без зброї. Це не зо-
всім вірно, адже в більшості рукопашних 
шкіл є техніки роботи з нею, – розпові-
дає Віктор Кльоз. – Я, наприклад, захо-
плююся годзю-рю карате, де зброя не 
застосується і рюкю кобудо, у якому ви-
користовують бо (довгий дерев’яний або 
металевий посох), нунчаку (дволанковий 
ціп), саї (колюча клинкова холодна зброя 
типу стилета) або дерев’яну тонфу на 
зразок поліцейської палиці.

Віктору з юності подобалися східні 
бойові мистецтва, на той час вони були 
дуже популярні. У школі він займався 
рукопашним боєм, в інституті – кіокушин 
карате. Але пізніше це заняття витіснили 
родина, робота, побут. 

У 2007 році він познайомився з ціка-
вою людиною – сенсеєм, який проживає 
у Комсомольську, очолює Полтавську 
федерацію «Джундокан». Він навчався у 
Окінавських майстрів бойових мистецтв 
(в Японії та Китаї сенсеєм називають вчи-
теля або старшого за віком). Ця зустріч 
надихнула Віктора з другом на створення 
в Кобеляках секції східних єдиноборств 
для дітей і молоді. Вони вирішили відро-
дити клуб «Дзансін», який у місті існував 
з початку 2000-х. 

– Дуже приємно, що місцева дітвора 
і молодь цікавиться бойовими мисте-
цтвами і постійно записується на секції 
єдиноборств, – розповідає Віктор Кльоз. 
– Зараз у клубі «Дзансін» тренується 

близько 50-ти дітей 
різного віку, від 6-ти до 
20-ти років. Малень-
ким каратистам подо-
баються такі заняття, 
а також регулярні по-
їздки в тренувальні 
табори, де вони інтен-
сивно гартують свій 
дух: розпочинають о 
8.00 і з невеликими 
перервами, тренують-

ся до самого вечора. На видовищних 
показових виступах вони б’ють цеглини, 
дошки. А найвправніші можуть зійтися в 
поєдинку із сильним суперником за чер-
говий дан або пояс.

Вихованці секції неодноразово бра-
ли участь у різноманітних Чемпіонатах 
Полтавської області і України. Під час 
виступів вони демонстрували високу тех-
ніку поєдинку та виконання формальних 
комплексів. У цьому році на відкритому 
кубку в Черкасах взяли участь 20 вихо-
ванців клубу «Дзансін», і всі повернулися 
з медалями. 

– Особисто я ніколи не прагнув до гуч-
них звань і всіх існуючих поясів. Мені за-
вжди  подобалося займатися суддівством 
на змаганнях, допомагати визначити 
кращих на Чемпіонаті України в Одесі, на 
Полтавських обласних змаганнях, – роз-
повідає Віктор Кльоз.

Завдяки захопленню карате, до нього 
прийшло розуміння, що потрібно займа-
тися не лише фізичними вправами, а й 
духовним саморозвитком. 

– Я тренуюся мінімум тричі на тиждень. 
Виконання комплексу вправ ввійшло у 
звичку, мені не потрібно себе змушувати. 
І коли з якихось причин не тренуюся, то 
відразу ж відчуваю певний дискомфорт. 
Тому намагаюся не лінуватися. Складні 
навантаження і розтяжки потрібно пере-
носити на другу половину дня. А для ран-
ку підходить пробіжка, зарядка, – продо-
вжує чоловік. – Тренування в годзю-рю 

включають в себе багато різноманітних 
вправ і комплексів: силова підготовка, за-
гартування ударних частин тіла, робота зі 
звичайними та спеціальними снарядами, 
боротьба, спаринги, ката (виконання тех-
нік стилю у русі), бункай (відпрацювання  
закладених в ката технік разом із партне-
ром) і багато іншого. Для тренувань, зо-
крема направлених на збільшення сили 
удару, застосовую як звичайну боксер-
ську грушу, так і традиційну маківару, що 
має вигляд дошки, вкопаної одним кінцем 
в землю. 

Бойові мистецтва, якими захоплюєть-
ся Віктор Кльоз, відзначаються енерге-
тичною направленістю і високою бойо-
вою ефективністю. Годзю-рю – це один 
із небагатьох стилів окінавського карате, 
який зберіг свою первозданну чистоту до 
наших днів. Чоловік каже, що заняття до-
помагають досягти гармонії і завжди бути 
в хорошій фізичній формі. В цьому пере-
конані і вихованці клубу «Дзансін». Впев-
неність у собі і спортивний характер, 
яким вчать бойові мистецтва, можуть 
знадобитися їм і в повсякденному житті. 

Бойові мистецтва 
для гармонії душі і тіла  

Історія існування східних єдиноборств багата на послідовників. 

Тисячі людей знаходили тут щось цікаве для себе: глибоку філософію, 

можливість покращити фізичну форму, удосконалити бойові навички. 

А коли на екрани вийшли видовищні фільми про бойові мистецтва, це 

додало їм ще більшої популярності. Віктор Кльоз, інженер з керування й 

обслуговування систем Кобеляцької філії, з ентузіазмом розповсюджує 

ідею східних бойових мистецтв у рідних Кобеляках. 
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