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Працівники головного
офісу з радістю відгукнулися на нагальну потребу сьогодення і вже вкотре стали
донорами для поповнення
обласного банку крові.

»»» ст. 13

Через несприятливі
погодні умови влітку
енергообладнання
нерідко виходило
з ладу. Завданням
енергетиків було
мінімізувати
тривалість
знеструмлень.

»»» ст. 2

До відома споживачів
електроенергії: з 1-го вересня цього
року оплачуємо послугу за новими
тарифами.

»»» ст. 3

Дозвілля об’єднує
Найціннішим подарунком для учасників та переможців традиційних змагань з
пішохідного туризму серед енергетиків є можливість відпочити в колі друзів і колег, а
також насолодитися чудовою природою Ковпаківського дендропарку на Котелевщині.
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Негода пошкоджує –

енергетики відновлюють

Одне з головних завдань працівників Товариства –
забезпечення
надійного
та
безперебійного
електропостачання споживачів. І коли з якихось
причин у домівках полтавців зникає струм, то першими
на ситуацію реагують диспетчери підприємства. У
теплу пору відключення часто спричиняють зливи,
сильні пориви вітру і грози. Хоча існують і інші причини.
Не є винятком і 2015-й рік.
– Починаючи з травня,
внаслідок складних погодних умов енергетики почали
фіксувати значні пошкодження в електромережах різних
класів напруги, – розповідає
начальник
Центральної
диспетчерської
служби
Григорій Глущенко. – Відтоді сталося близько 70-ти аварійних відключень в електромережах 35-150 кВ. Однак
для швидкого відновлення
електропостачання існує система автоматики. Вона спрацьовувала справно і за кілька
секунд автоматично вмикалася більшість повітряних ліній та обладнання підстанцій.
Тривалість
знеструмлення
споживачів у районах була мінімальною.
Сталося і кілька значних
аварій: у Кременчуці на
ПС «Кременчук-місто» відключалася секція шин 10 кВ
внаслідок пошкодження обладнання на цій підстанції; на
деякий час через замикання
на шинному мосту 6 кВ вимикався трансформатор від
диференційного захисту на
ПС «Південно-Західна» у м. Пол-

тава; грозою було виведено з
ладу ізоляцію на опорі № 87
ПЛ-35 кВ «Машівка–КС–Машівка»; у зв’язку з аварією
на підстанції Кременчуцького
сталеливарного заводу трапилося аварійне відключення
ПЛ-150 кВ «Кременчуцька
ГЕС–Крюків» №1 Л-95.
Окремо слід виділити розподільчі мережі. У Полтаві,
Кременчуці, Миргороді та
Лубнах їх схеми більш гнучкі
та надійні, переважна більшість енергооб’єктів оснащена автоматичним введенням
резерву, тому локалізація
аварійних ситуацій проходить
досить швидко.
Усувати несправності в
електромережах, що проходять через поля і ліси, значно складніше. Так, через несприятливі погодні умови обладнання 0,4-10 кВ нерідко
виходило з ладу в Кременчуцькому, Гадяцькому, Зіньківському,
Кобеляцькому,
Миргородському, Новосанжарському та деяких інших
районах Полтавщини. І лише
завдяки напрацьованим механізмам боротьби з наслід-

П

ками негоди роботу більшості ліній було відновлено
успішно: ПЛ вмикалися дією
АПВ по телекеруванню або
вручну. При цьому не перевищувались допустимі терміни вимушених відключень
та суворо дотримувались
передбачені нормативними
вимогами та договірними
зобов’язаннями параметри
якості електричної енергії,
що подавалася споживачам. Якщо у філіях траплялися значні пошкодження,
з якими персоналу вчасно
впоратися було складно, то
їм на допомогу направлялися колеги з інших підрозділів. Навіть коли обладнання
виходило з ладу уночі, вихідні
та святкові дні, аварійно-відновлювальні роботи велися
працівниками
оперативновиїзних та чергових бригад
філій цілодобово.
– Окрім погодних умов, існують інші причини аварійних
відключень ліній електропередач: через втручання
сторонніх осіб, або, скажімо,
птахів (лелек, ворон), які пошкоджують елементи ПЛ, –
зазначає керівник ЦДС Григорій Глущенко.
У великих містах кабельні лінії виходять з ладу у
зв’язку з перенапругою та
пошкодженнями під час несанкціонованих
земляних
робіт. А спилювання дерев в
охоронній зоні без відповідних дозволів нерідко призводить до
їх падіння на дроти
повітряних ліній 0,410 кВ.
Влітку існує ймовірність виникнення
пожеж, тому на період дозрівання та
збору урожаю ви-

ід час погіршення погодних умов за добу трапляється до ста, а
подекуди і більше, відключень ліній електропередач, але майже
всі – з успішним автоматичним повторним ввімкненням, тож

знеструмлення триває не більше лічених секунд», – розповідає начальник
Центральної диспетчерської служби Григорій Глущенко.

водиться з роботи автоматика на ПЛ 6-10-35 кВ, при
замиканні повітряних ліній на
«землю», їх негайно вимикають, щоб не зайнявся урожай
та не травмувалися працівники сільськогосподарських
підприємств.
Значно рідше пошкоджується обладнання підстанцій,
адже вони є компактними,
закритими об’єктами. Однак
вони також виходять з ладу
через нагрівання трансформаторної оливи, яка у спеку
розширюється, а її викиди
призводять до коротких замикань та пошкоджень обладнання. Іноді всередину ПС
проникають крадії в пошуках
легкої наживи, їх «приманює»
трансформаторна
олива.
Диспетчери
підприємства
практично щодня фіксують
припинення
електропостачання споживачів через
спроби крадіжок електрообладнання ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
– Однак якими б не були
пошкодження в електромережах, професіонали компанії
завжди вчасно та якісно ліквідовують всі аварійні ситуації
і відновлюють електропостачання споживачів відповідно
до діючих норм та договірних
зобов’язань, – підсумовує
начальник Центральної диспетчерської служби Григорій
Глущенко.
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Увага! Змінюється вартість електроенергії

З 1-го вересня 2015 року і по 29 лютого 2016 року діятимуть нові тарифи на послугу електропостачання.
Про це йдеться у Постанові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, № 220 від 26-го лютого 2015 року.
Нагадаємо, що у рамках цієї Постанови очікується ще кілька підвищень вартості електроенергії,
чергове зростання ціни відбудеться 1-го березня 2016 р., потім – 31 серпня наступного року. У березні
2017-го тарифи на цю послугу також зростуть.

Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню
Тарифи на електроенергію, в
копійках,
за 1 кВт•год
Категорії споживачів
без
з
податок
податку
податком
на додану
на додану
на додану
вартість
вартість
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)

38

7,6

45,6

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

65,75

13,15

78,9

за обсяг, спожитий понад 600 кВт•год електроенергії на місяць

123,25

24,65

147,9

38

7,6

45,6

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

65,75

13,15

78,9

за обсяг, спожитий понад 600 кВт•год електроенергії на місяць

123,25

24,65

147,9

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)

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 вересня 2015 року по 30 вересня 2015 року (включно) відповідно до
підпунктів 1.1 та 1.2
1.3.2. У період з 01 жовтня 2015 року по 29 лютого 2016 року (включно):
за обсяг, спожитий до 3600 кВт•год електроенергії на місяць (включно)
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт•год електроенергії на місяць

38

7,6

45,6

123,25

24,65

147,9

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 вересня 2015 року по 30 вересня 2015 року (включно) відповідно до
підпунктів 1.1 та 1.2
1.4.2. У період з 01 жовтня 2015 року по 29 лютого 2016 року (включно):
за обсяг, спожитий до 3600 кВт•год електроенергії на місяць (включно)

38

7,6

45,6

123,25

24,65

147,9

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

38

7,6

45,6

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

65,75

13,15

78,9

38

7,6

45,6

за обсяг, спожитий понад 3600 кВт•год електроенергії на місяць

1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з
енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку»)
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
65,75 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 65,75 коп. за 1 кВт•год (без податку на додану вартість).
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Найцінніший капітал філії
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підприємства та ПЕО «Харківенерго», бо не припиняли
вчитися і з кожної своєї поїздки на змагання привозили
нові ідеї та ефективні способи
виконання завдань.
Сьогодення підрозділу
У Котелевській філії трудиться 76 осіб, середній вік
яких не перевищує сорока
років. Підрозділ вирізняє те,
що він є одним з найменших
за кількістю персоналу. І кожен тут має свою непересічну
трудову стежку. Так, начальник Віктор Лазько у дитинстві
захоплювався
механікою,
знав її добре, але навчатися
за цією спеціальністю не пішов. Вирішив освоїти щось
принципово нове, те, чого не
знав. На думку спала енергетика, яка на той час (а це був
1986 рік) динамічно розвивалася. Він вступив до Харківського інституту механізації
і електрифікації сільського

Рясно оповита зеленню
дерев, прикрашена
Історичні хроніки
Енергетика краю має свою
багату та цікаву історію. Скажімо, у 1912 році у Котелевському районі запрацював
енергоагрегат на млині імені
Білецького. Газогенераторний двигун задіював динамо-машину
потужністю
60 кВт. Згодом в колгоспах,
на підприємствах почали
з’являтися власні дизельні
електростанції. За словами
колишнього начальника підрозділу, а нині голови Ради
ветеранів Котелевської філії Анатолія Білоуса, у 50-ті
роки були введені в експлуатацію дві гідроелектростанції.
Одна з них – Шевченківська
потужністю 30 кВт, працю-

вала на річці Мерлі, а друга –
Більська, значно потужніша
(75-120 кВт), функціонувала
на річці Ворсклі.
– Тоді це були справді незамінні для Котельви
енергооб’єкти, але згодом
зникла їх необхідність. У 2000-х
роках я побував на місці цих
гідроелектростанцій і навіть
сліду їх не знайшов, – розповідає Анатолій Григорович.
Ще пізніше, а саме у 1965
році, був створений Котелевський РЕМ, першим начальником його став Ю.В. Чугуй.
Підрозділ у різні роки підпорядковувався обласному
об’єднанню «Облсільенерго»,
Полтавському східному підприємству електромереж. Усі

У Котелевському підрозділі скрізь відчувається рука
доброго господаря. Із 1999 року у філії з ініціативи її
керівника Віктора Лазька проведено капітальні ремонти,
здано в роботу новозбудований диспетчерський пункт,
утеплено приміщення. Територія радує затишною
альтанкою, багатством квітів і фруктовим садом.

зміни тут нерозривно
квітами, ошатна та привітна
пов’язувалися з істоКотелевська філія зустрічає
рією Котельви й обсвій 50-й ювілей.
ласті.
Ветеран Анатолій
колективу. Це був перший
Білоус розповідає, що петакий досвід призначення
ред енергетиками ставилися
керівника. Ветеран розповіскладні виробничі завдання
дає, що не прагнув цього, але
і виконати їх можливо було
його кандидатуру висунули
лише шляхом тісної взаємодії
колеги і обрали з-поміж кільколективу РЕМу з іншими підкох претендентів.
приємствами. Одним із основНезабаром завдяки вених було підвищення надійликій увазі до роботи РЕМу
ності електропостачання.
його колектив отримав пере– У Котелевський РЕМ я
хідне Червоне знамено, що
прийшов 1974 року, – згадує
у радянські часи було велиАнатолій Григорович. – Споким надбанням і своєрідним
чатку був електромонтером.
знаком якості і ефективності
Тоді я вже мав досвід робовиконання завдань. У цей пети на енергетичному підприріод сформувався непересічємстві на посаді диспетчера,
ний тандем Милорадівської
тому і на новому місці подільниці, до якої, зокрема,
чував себе впевнено. Через
входили бригадир Григорій
рік мене призначили заБондаренко та майстер Миступником начальника Котекола Василенка.
левського району електромеВони неодноразово здореж з передачі. У 1987 році я
бували першість на проочолив підрозділ.
фесійних змаганнях серед
Цікаво, що Анатолія Білоубригад розподільчих мереж
са обрали на цю посаду шляПолтавського енергетичного
хом голосування трудового

господарства, а потім пішов
працювати за спеціальністю.
Спочатку був у місцевому
колгоспі електромонтером,
далі влаштувався у групу ремонту ПС Котелевської філії.
Пізніше став начальником
підрозділу.
– Я завжди прагнув, аби у
філії панувала атмосфера затишку, працівники були згуртованими та зосередженими
на виконанні завдань, – розповідає начальник Віктор
Лазько. – Як досягти такого
ставлення
співробітників?
Просто треба бути щирим,
відповідальним та справедливим. Саме ці принципи дозволяють організувати персонал
як єдину команду, в якій кожен розуміє та чує один одного навіть у найскладніших ситуаціях. Крім того, необхідно
завжди бути уважним до думки співробітників та знаходити можливість заохочувати їх.
Керівник групи реаліза-

ції філії Вікторія Павленко
теж знайшла своє покликання у енергетиці.
– Тут я працюю вже 17 років. Дуже люблю свою роботу, – ділиться Вікторія Андріївна. – Завжди мріяла бути
бухгалтером, майже так і
сталося, бо цифр у моїй роботі дійсно багато. А ще в ній
чимало квітів. Кабінет групи
реалізації – своєрідний оазис
з доглянутих кімнатних рослин. Тож і відвідувачам тут завжди комфортно.
– Нині згуртована команда професіоналів підрозділу виконує багато важливих завдань і забезпечує
безперебійне
постачання
електроенергії споживачам
Котелевщини, – розповідає
начальник Віктор Лазько. –
Скажімо, у бригад розподільчих мереж напружена пора
розчистки трас повітряних
ліній електропередач від порослі дерев та кущів. На
жаль, у цьому місцева влада не допомагає, а лише інформує населення, аби ті не
скаржилися на зрізані гілки
на своїх подвір’ях. Однак і без
такої підтримки нам було б ще
важче, адже люди є різні, нерідко трапляються активні поборники зелених насаджень,

дарма, що через аварійні
дерева самі ж можуть опинитися без електропостачання.
Виконуємо також ряд інших
завдань в рамках визначених
планів.
Гуртує колектив спільне
дозвілля. Котелевські енергетики по праву вважаються
вправними туристами. Саме
вони щороку приймають у
Ковпаківському дендропарку
змагання з туризму. Багато
працівників з усієї компанії
полюбляють приїздити в гостинну Котельву, аби взяти
участь у етапах туристичних
змагань, поїсти на природі
смачної юшки та поспілкуватися.
Підрозділ також має власну
волейбольну команду, є свої
рибалки та мисливці, а також
любителі рукоділля. Працівники регулярно беруть участь
у суботниках, що, на думку
начальника Віктора Лазька,
теж згуртовує колектив.
Нині працівники збираються вітати ветеранів підрозділу
з нагоди 50-річчя філії, адже
хто, як не вони, закладали
фундамент, а потім розбудовували енергетику, і нині заслуговують великої уваги та
підтримки!

«У нашій роботі обов’язковим є
систематичне планування завдань для
персоналу. Без реалізації принципу
взаємозамінності не обійтись. Мої
колеги разом зі мною постійно
вдосконалюють свої навички та
вміння», – розповідає начальник
Котелевської філії Віктор Лазько.

Системна робота –

6 | безпека
13 серпня на Кременчуцькій ТЕЦ відбулися планові
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позитивний результат

загальностанційні тренування: протиаварійне та
протипожежне. Учасники навчань в умовах, наближених
до реальних, закріплювали навички під час умовного
гасіння трансформатора 13 Т напругою 150 кВ.

Тему обрано досить складну: начебто
вогонь охопив трансформатор, внаслідок руйнування вводу загорілася олива, загальна кількість якої становить
34,5 тони. В реальних умовах таке займання неминуче призвело б до пошкодження не тільки самого трансформатора, а й іншого обладнання розподільчого
пристрою станції, яке знаходиться під
напругою. Унаслідок цього могло статися відключення електропостачання споживачів.
До гасіння цієї умовної пожежі був задіяний оперативний персонал зміни «В».
Окрім того, зважаючи на обсяг імовірної
небезпеки, для відпрацювання спільних
дій залучався підрозділ ДПРЧ-14 міста
Кременчука, у розпорядженні якого було
необхідне устаткування та транспорт.
Працівники продемонстрували хорошу
підготовку при виконанні завдань, зокрема, усунення вогнища наявними первинними засобами пожежогасіння. Після інструктажу та створення безпечних умов
оперативний персонал підприємства і
особовий склад підрозділу ДСНС приступили до гасіння.
За словами начальника пожежної
охорони Кременчуцької ТЕЦ Лариси
Батракової, користь таких тренувань
важко переоцінити.
– Зрозуміло, що кожен працівник на
своєму робочому місці щодня забезпечує безаварійну роботу станції, – переконана вона. – Але водночас енергетики

повинні бути підготовлені до дій в різних
ситуаціях. Ми постійно докладаємо чималих зусиль, аби досягти ефективної
взаємодії персоналу, визначаємо вузькі
місця у протипожежних навичках, а також
окреслюємо плани подальшої роботи.
Невипадково обрали досить непростий
напрямок тренувань. Складність завдання полягала у тому, що у трансформаторі,
який знаходиться на ВРП 150 кВ, міститься
більше 34 тон трансформаторної оливи,

а можливість подачі піни по існуючих сухотрубах від пожежного автомобіля обмежена. Але незважаючи на це, персонал ТЕЦ швидко взаємодіяв з ДПРЧ-14
і ефективно виконував завдання, дотримуючись контрольного часу.
Спеціалісти станції говорять, що протипожежний захист є пріоритетним напрямком роботи на будь-якому підприємстві енергетичної галузі. Це зокрема
стосується Кременчуцької ТЕЦ, яка потребує підвищеної пожежної безпеки.
Задля цього керівництво вживає всіх
необхідних заходів, проводяться систематичні навчання персоналу теплоелектроцентралі правилам пожежної
безпеки; регулярно відпрацьовується
алгоритм дій для якнайшвидшої ліквідації
аварійних ситуацій; працівники дізнаються про оптимальні дії для попередження
та ліквідації загорань, а також отримують
необхідні навички користування індивідуальними засобами захисту і первинними засобами пожежогасіння.

Колектив ТЕЦ тісно співпрацює з Кременчуцьким міськрайонним управлінням ГУ ДСНС України в Полтавській області, завдяки цьому систематично проводяться спільні
протиаварійні тренування персоналу станції з пожежними
підрозділами.

Дітям про пожежну безпеку
Ця тема влітку лунала і в дитячому
таборі «Енергетик». Для юних відпочивальників працівники частини ДПРЧ-14
влаштували демонстрацію своєї роботи.
Вони розповіли і показали дітям, як працює пожежна машина, як за допомогою
гідранта подається вода і піна, як швидко
вогнеборці можуть вправлятися зі складним обладнанням, яким рятують життя і
майно людей.
Для юних відпочивальників були влаштовані тематичні конкурси і вікторини на
знання правил пожежної безпеки у побуті
та на відпочинку. Рятувальники повідали
про поводження на воді. В ігровій формі
малечі розповіли про прості, але життєво
необхідні, правила, яких слід дотримуватися, аби уникнути пожежі, опіку, а також
про небезпеку, яку таїть у собі звичайнісінька коробка із сірниками або несправний електроприлад тощо.
Цей цікавий, пізнавальний і видовищний захід пожежники провели на запрошення адміністрації підприємства і
ДЗОВ «Енергетик».

виробництво | 9
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Кременчуцька ТЕЦ – погляд ізсередини

Що ми знаємо про Кременчуцьку ТЕЦ? Вона виробляє електроенергію
для потреб регіону і тепло, що постачається кременчужанам. Процес цей
тривалий і складний, але цікавий.

Очищена вода, нагріваючись у парових
котлах (їх на КремТЕЦ - 4), перетворюється
на свіжу пару температурою 545 °С.

Продукти спалювання
палива надходять у димову
трубу.

Основні цехи Кременчуцької ТЕЦ забезпечують вироб-

дівельний, транспортний, хімічна лабораторія, лабораторія

ництво і транспортування теплової та електричної енергії

металів. Ці підрозділи забезпечують працездатність основ-

споживачам. До таких цехів відносяться котлотурбінний,

них цехів.

електричний, хімічний, район теплових мереж.

Для виробництва теплової та електричної енергії на стан-

Допоміжні виробничі та ремонтні підрозділи – цехи з ре-

ції використовується основне паливо – газ, що надходить

монту тепломеханічного обладнання, із спеціалізованого

від магістрального газопроводу розподільними газопрово-

ремонту, теплової автоматики і вимірювань, ремонтно-бу-

дами ПАТ «Кременчукгаз».
Також на станції застосовується резервне паливо – мазут,

Свіжа пара обертає механізми
парових турбін, завдяки чому
виробляється електрична
енергія. Частина свіжої пари
відводиться з турбін для відпуску
теплоенергії.

У хімічному цеху вода
очищується для подальшого
використання.

У градирні охолоджується
вода, яка була нагріта в циклі
виготовлення теплової та
електричної енергії.

Свіжа пара у парових
котлах утворюється завдяки
спалюванню палива
(природного газу чи мазуту).

Вода на станцію надходить з
Дніпра водоводами
КП «Кременчукводоканалу».

яке потрапляє до мазутосховища із ПАТ «Укртатнафта».

Вироблена електроенергія
постачається споживачам.

З парових турбін пара
надходить у бойлерні установки
для підігріву мережної води.

З парової турбіни виробнича
пара подається на
ПАТ «Укртатнафта».

Тепло із мережною водою
постачається для опалення
та гарячого водопостачання
споживачів.

Охолоджена мережна вода від
споживачів повертається на
ТЕЦ.

10 | змагання
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У царстві протоптаних стежок
Традиційні, щорічні, вже одинадцяті за рахунком змагання
туристів з числа енергетиків пройшли у Ковпаківському
дендропарку, на Котелевщині. Щоб взяти участь у
азартних і цікавих етапах, працівники
Товариства з’їхалися з усієї області.

Кращими стали котелевські енергетики, на другому
місці опинилася команда з Полтавської філії районних
електромереж. Замкнули трійку лідерів вправні туристи
зі збірної енергозбутових підрозділів.

Туристи, незважаючи на накрапання
дощу, багато спілкувалися біля багаття,
дивували колег смачними стравами,
приготованими на відкритому вогні, і
черпали приємні емоції від перебування
в чарівному куточку Полтавського краю –
Ковпаківському дендропарку.
Як завжди, працівники мали змогу
пройтися маршрутом пригод і туристичних перемог, поборотися за першість у спортивному орієнтуванні, техніці пішохідного та водного туризму,
в’язанні вузлів, доланні смуги перешкод
і веслуванні на байдарках. І лише вміння
та знання кожного учасника визначали,
яким буде загальний результат команди.
Впродовж усіх етапів судді відзначали, що дії більшості збірних були злагодженими, а хвилювання проявляли
переважно новачки.
Наприкінці зльоту сформувалася
трійка найсильніших команд: котелевської, Полтавської філії районних електромереж та збірної енергозбутових
підрозділів. Переможці отримали призи і грамоти від профспілкового комітету Товариства, але найціннішим подарунком стали гарний настрій і незабутні
емоції від відпочинку на природі серед
колег-енергетиків.

Щороку про бажання взяти участь у туристичних
змаганнях заявляють нові збірні. Цьогорічний зліт також
не став винятком, адже зібрав 19 команд, у тому числі три,
які були сформовані працівниками головного офісу.

12 | відпочинок
А що там в «Енергетику»?
У відомчому ДЗОВ «Енергетик», що
на Пслі, цього літа відпочило 364 дитини працівників. Перша зміна прийняла
82 охочих, друга виявилася найбільш
насичена за кількістю бажаючих, до
табору поїхали 155 дітей, протягом
третьої зміни оздоровилися 127 дітлахів. Зважаючи на певні труднощі, а
саме припинення фінансування оздоровлення та відпочинку малечі за рахунок Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності,
кошти на відпочинок дітей надало
Правління компанії та профспілковий
комітет. При тому, що повна вартість
путівки складала 4050 гривень, батьки оплачували частину суми, а саме
450 грн. Якщо енергетики хотіли оздоровити власних онуків, мали сплатити
1500 грн. Діти учасників АТО, а їх було
двоє, а також малеча із багатодітних
родин, відпочивали безкоштовно.
То чим же запам’ятався «Енергетик»?

Літо 2015: найцікавіше

Ціна донорства – врятоване життя

Завершився літній сезон. Окрім яскравих сонячних днів,
він запам’ятався чималою кількістю цікавих і незабутніх
подій. А які спогади він залишив у енергетиків, які яскраві
моменти ввійдуть до фотоколекції працівників і грітимуть
веселими спогадами взимку?
Світлана Тучіна, секретар Пирятинської філії:
Мій син Сергій у таборі побував уперше. Йому 10 років, і я трохи хвилювалася. Однак він залишився задоволений
відпочинком. Перебування там було для
нього насиченим і корисним. З дітьми займалися хороші педагоги, відчувалася
постійна увага вихователів.
Наталія Сопільняк, юрист Красногорівської філії:
Вже втретє в «Енергетику» був мій десятирічний син Вадим. Він захоплюється
футболом, у таборі була створена команда, у якій він постійно грав. Додому привіз кілька грамот за участь у спортивних
змаганнях та хорошу поведінку. Окремо
слід відзначити якісне п’ятиразове харчування дітей. Це дуже важлива складова
відпочинку.
Світлана Лисенко, контролер енергонагляду Лохвицької філії:
Доньці Сніжані подобається «Енергетик». Тут вона відпочивала не вперше,
має багато друзів, з деякими дітьми
тепер підтримує спілкування через соціальні мережі. Навіть говорила мені, що
дуже хотіла б наступного року поїхати
відпочивати у цей табір.

Регулярно відгукуються на заклик
стати донорами такі
працівники:

Одещина зустріла сонцем
Працівники підприємства вже вдруге мали можливість поїхати відпочивати на базу «Чайка-2», яка знаходиться
у селі Грибівці, в Одеській області. Там
упродовж літнього сезону за 9 заїздів
побували близько 350 енергетиків. Цю
базу було обрано невипадково, адже
минулого року працівники залишилися задоволеними якістю послуг. А які
враження справила Грибівка на енергетиків цьогоріч?
Світлана Трубчаніна, начальник
абонгрупи Кременчуцької філії:
Люблю відпочивати на березі моря. У
Грибівці були створені усі умови для того,
щоб відволіктися від турбот і набратися
нових сил і енергії для роботи. Єдиний
недолік – там відсутня набережна, якою
можна було б прогулятися. До цього
року я жодного разу не бувала в Одесі, а
тут у мене з’явилася гарна нагода поїхати на вечірню екскурсію і відвідати найцікавіші об’єкти цього чудового міста на
Чорному морі.
Руслан Заголовацький, майстер
Опішнянської
дільниці
служби
ЛЕП 35 кВ і вище:
У Грибівці добре бувати з дітьми. Особливо порадували хороші зручні піщані
пляжі та чисте море. На базу я приїхав
уже в кінці серпня, але з погодою нам
пощастило, тому можу з упевненістю
сказати, що час проведений добре. Побували також в Одесі, яка знаходиться
за кількадесят кілометрів від Грибівки,
відвідали різноманітні цікаві місця, яких в
Одесі дуже багато. І повернулися додому
з гарними враженнями.
Віктор Глущенко, старший інспектор інспекції енергонагляду Хорольської філії:
Я був у Грибівці в липні. Нашому заїзду
дуже пощастило з погодою. Порадувала
також комфортна обстановка в номерах:
наявність усіх зручностей, а також якісне
триразове харчування, страви дуже схожі на домашні. Пощастило також із подорожніми. З багатьма енергетиками ми
подружилися.
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Життя та здоров’я людей часто залежить не лише від умінь та знань лікарів, турботи
медичного персоналу, а й від донорів. Сьогодні люди винайшли замінники майже всього,
але «живі ліки», тобто кров, і досі залишається незамінною. Невипадково добровільне
донорство у всьому світі вважається одним із найблагородніших вчинків, який, до речі,
всіляко підтримується та заохочується і серед енергетиків.
З минулого року працівники компанії регулярно
поповнюють запаси Полтавського обласного банку
крові. Нещодавно в головному офісі вже вп’яте був
організований День донора.
З 8.30 до 11.00 в імпровізованому пункті здачі, облаштованому в оздоровпункті
підприємства, побував 51
працівник, з яких – три жінки. Вони були оглянуті терапевтом та кардіологом, за
висновками яких були допущені до донорства. Кожен
здав до 500 г крові, загалом
це 25,5 л. Надалі ця кров
пройде відповідні аналізи
на наявність ВІЛ-інфекції,
гепатиту А та С, СНІДу. Однак більшість, хто сюди
прийшов, є донорами з досвідом, тобто зареєстровані
у базі даних станції переливання крові і вже проходили
дану процедуру раніше.

Лікарі кажуть, що невичерпне бажання робити
добрі справи всім, навіть
незнайомим людям, які
опинилися в складних ситуаціях, заслуговує глибокої
вдячності і поваги. Адже
однією з проблем, з якою
зіткнулася останнім часом
Україна, є нестача донорів
крові. Мало хто знає, що за
останні 15 років їх кількість
зменшилася вдвічі. За статистикою, на сьогодні 95%
усіх донорів – це родичі і
лише 5% належать до числа активних донорів. При
цьому потреби клінічної медицини в препаратах крові
в Україні задовольняються
лише на 17–25% від норми Всесвітньої Організації
Охорони Здоров’я. Кров
потрібна завжди, не лише в
екстрених випадках, а й для
переливання людям при захворюваннях на гемофілію,

онкологію тощо. Однією з
причин дефіциту є те, що
термін придатності деяких
продуктів переробки крові
дуже незначний, тож і виникають труднощі з її нестачею.
Гостро стоїть ця проблема
і в Полтаві. Тож лікарі завжди з вдячністю приймають пропозиції енергетиків
організувати Дні донора на
підприємстві. Адже на сьогоднішній день в Обласній
станції переливання крові,
яка забезпечує усі лікарні
області не лише кров’ю, а
й її необхідними компонентами, запаси практично
вичерпані. А прояви людяності, доброти і готовності
безкорисливо допомагати
іншим, які демонструють
енергетики-донори, є хорошим прикладом для наслідування й іншим трудовим
колективам.

Собко О.С.,
Щербань С.В.,
Остапенко О.В.,
Яременко С.О.,
Тимошенко І.В.,
Остапенко О.А.,
Новосельчук О.В.,
Дорош А.С.,
Селиванов П.Ю.,
Дурданин Я.Ю.,
Єломова О.В.,
Кольчевський Ю.В.,
Залізниченко Д.М.,
Шамраєнко В.М.,
Бабенко І.І.,
Терещенко В.Ю.,
Стешенко Р.М.,
Луговий Р.М.,
Гончарук Ю.А.,
Окара В.Д.,
Жук І.В.,
Котенко А.В.,
Фільківський О.С.,
Лішанков В.М.,
Плішко І.М.,
Яровий Є.М.,
Чекаловський О.П.,
Каплатий О.О.,
Мазур Д.В.

На підприємстві сформувалася своєрідна база донорів, до якої входить майже
70 працівників. Дехто з них
постійно готовий до раптового телефонного дзвінка від
лікарів із проханням негайно
приїхати і здати кров для
хворого.

Лікарі запевняють, що періодичне донорство позитивно впливає на здоров’я людини, адже кров постійно оновлюється,
а відтак і організм оздоровлюється, що допомагає уникнути хвороб. Скажімо, активні донори рідше страждають серцевосудинними захворюваннями і легше переносять крововтрату. Регулярне здавання крові також покращує роботу іммунної
системи, печінки, підшлункової залози та інших органів травлення. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, ті,
хто постійно здають кров, живуть в середньому на п’ять років довше ніж середньостатистична людина, тому що у них відбувається активізація системи кровотворення - клітин червоного кісткового мозку - і регулярна стимуляція імунітету.

14 | футбол

футбол | 15

Команда ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» взяла
участь у IX Чемпіонаті
України з міні-футболу серед керівного складу енергетичних компаній «ТОП-Енергія», який пройшов з 20 по
24 серпня в Ужгороді та був присвячений Дню Незалежності України. На правах переможця попередніх
змагань господарем Чемпіонату стало ПАТ «Прикарпаттяобленерго».

Цьогоріч серед учасників Чемпіонату було дванадцять команд, розбитих
на три групи. Зокрема, це керівний
склад енергокомпаній Київської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської,
Житомирської, Чернігівської, Одеської,
Херсонської, Рівненської, Львівської та
Івано-Франківської областей. Після кількарічної перерви до турніру долучилась
команда АК «Харківобленерго». Збірна
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» є постійним учасником цих змагань із 2008 року.
Чемпіонат проходив у напруженій,
видовищній та емоційній боротьбі. За

Компанія-організатор чергового,
дев’ятого, Чемпіонату «ТОПЕнергія» продовжила кращі
традиції змагань, запропонувавши
насичену та цікаву програму.

результатами динамічних спортивних
поєдинків третє місце зайняла команда
ПАТ «Сумиобленерго», другими стали
гравці ПАТ «Одесаобленерго», перемогу
здобули енергетики ПАТ «Прикарпаттяобленерго». Володарі І, ІІ та ІІІ місць у
повному складі були відзначені призами від ексклюзивного партнера заходу
ТК «Буковель» – абонементами на зимове катання на курорті. Також учасники
турніру отримали книги від Інтернет-магазину kniga.biz.ua та соки від компанії
ТОВ «Галіція Трейд».
Організатори також подбали про відзначення індивідуальних номінацій для
учасників змагань, серед них: кращий
воротар, кращий бомбардир, кращий
гравець турніру, а також приз глядацьких симпатій. Переможці отримали нагороди, медалі, кубки і заряд позитивної
енергії.

Спорт і енергетика:
точки дотику
Чемпіонат проводиться з 2007 року
і завжди збирає топ-менеджерів енергокомпаній разом, цим самим створюються можливості для неформального
спілкування, налагодження нових контактів серед колег-однодумців.
До минулого року захід відбувався
навесні в Алушті, а з 2014-го він змінив
місце проведення на чарівне й мальовниче Закарпаття, тепер його організовують у серпні.
Наступний, ювілейний, вже десятий
Чемпіонат з міні-футболу планують
провести у травні 2016 року, господарями заходу стануть одеські енергетики.

Чемпіонат має власний логотип,
гімн та прапор, а також гасло –
«Міцні традиції енергетичного
футболу».
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