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На звітно-виборчій конференції
профкому компанії були розглянуті
важливі питання, які торкаються
кожного працівника Товариства.
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Затяті рибалки з усієї
області з’їхалися на Дніпродзержинське водосховище,
щоб взяти участь у щорічних змаганнях.

»»» ст. 12-13

»»» ст. 2-3
Нещодавно виповнилося 50 років
відтоді, як диспетчер ЦДС Юрій
Сімчак прийшов працювати на
енергетичне підприємство.

»»» ст. 5

Лідери тримають висоту
Турнір з міні-футболу серед філій ПАТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО”,
який є однією з найцікавіших спортивних подій у компанії, вже вкотре
згуртував енергетиків на спортивних майданчиках.
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Висока оцінка роботи
13 жовтня відбулася звітно-виборча
конференція профспілкового комітету
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за участю цехкомів
компанії, директора з персоналу Бориса
Попова, директора з охорони праці Олександра
Ракецького, голови Центральної ради Незалежної
галузевої профспілки енергетиків України Валерія
Погорілого та його заступника Сергія Лісіна.
Звітуючи про основні напрямки діяльності на посаді
голови протягом п’яти років,
Володимир Абрамов зазначив, що пріоритетним завданням профкому є захист
прав трудового колективу
ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
«Складна ситуація в економіці країни вплинула на
добробут працівників Товариства, – зазначив Володимир Абрамов. – І хоча наша
компанія працює стабільно,
на сьогоднішній день зрозуміло, що назріла необхідність
зміни механізмів, прийнятих
НКРЕКП для розрахунку фонду оплати праці енергетиків.

Р

Численні звернення НПЕУ з
цього приводу до Президента, Прем’єр-міністра, а також
Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України нещодавно почали давати
результати. Уже незабаром

має з’явитися нова затверджена формула розрахунку
фонду оплати праці в тарифі
на передачу та постачання
електроенергії місцевими локальними мережами. Це має
відобразитись на збільшенні
доходів працівників енергокомпанії».
Володимир Абрамов також говорив про належні
умови праці та відпочинку
персоналу,
профілактику
травматизму, забезпечення
спецодягом, надання разової
матеріальної допомоги працівникам, яким виповнилося
50 років, при народженні дитини, одруженні, учасникам
АТО та в інших випадках. Під-

обота профкому полягає у солідарності, єдності та спільних колективних
діях, спрямованих на підтримку інтересів його членів – працівників
підприємства. Саме за таким принципом працює профспілковий комітет

компанії, який об’єднує персонал головного офісу та філій.

тримку отримують енергетики, які опинилися у складних
життєвих обставинах.
«Важливим напрямком є
також культурно-масова робота, – зазначив у своєму виступі Володимир Абрамов. –
Ми робимо дозвілля дітей
працівників цікавішим, організовуємо для них свята, творчі
конкурси. Учасники художньої
самодіяльності компанії є бажаними гостями на концертах
з нагоди Дня енергетика, Міжнародного жіночого дня – 8-го
Березня, ювілейних заходах у
філіях та виробничих підрозділах головного офісу. Ми підтримуємо на підприємстві футбол,
волейбол та інші види спорту».

За словами Володимира
Абрамова, Фонд соціального страхування цьогоріч
припинив виплати компенсацій за відпочинок дітей у
літніх таборах. Однак навіть
ця обставина не вплинула
на якість проведення минулого оздоровчого сезону у
ДЗОВ «Енергетик».
«Правління компанії нас
підтримує, регулярно виділяє
кошти на ремонтні роботи та
підготовку «Енергетика» до
літа, – зазначив він у своєму
виступі. – Завдяки цьому, а
також зусиллям адміністрації
і профкому Кременчуцької
ТЕЦ, відомчий табір виглядає
доглянуто і ошатно перед початком кожного оздоровчого
сезону. Наприклад, цьогоріч
облаштований новий туалет,
альтанки біля кожного корпу-

су. Велика увага приділялася
також відпочинку та санаторно-курортному лікуванню
працівників».
Голова ревізійної комісіїначальник контрольно-ревізійного відділу компанії
Олена Турко підбила підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності
профспілкового комітету за
минулі п’ять років, визнавши
її задовільною.
Голова Центральної ради
НПЕУ Валерій Погорілий
поінформував про те, що
голова профкому компанії
Володимир Абрамов бере
активну участь у роботі Незалежної галузевої профспілки
енергетиків України, адже є
її членом, а також головою
обласної профспілкової організації НПЕУ ПАТ «ПОЛТАВА-

ОБЛЕНЕРГО». Валерій Погорілий розповів учасникам зібрання про основні напрямки
роботи та результати діяльності профспілки енергетичних підприємств, зокрема,
торкнувся таких питань, як
оновлення принципів розрахунку заробітної плати в
енергетичній галузі.

актуально | 3
Учасники зібрання проголосували за переобрання
голови профкому (ним знову
став Володимир Абрамов),
його заступників – Ігоря Олійника та Віктора Близнюка,
який очолює профспілковий
комітет КремТЕЦ.

подяка

Людська турбота лікує

Для енергетиків доброта – це не просто слово, а потреба
сьогодення, яку вони постійно реалізують своїми
справами. І кожен працівник знає, що будь-яку проблему
легше вирішити разом. Відчув це на собі і електромонтер
з обслуговування підстанцій Кобеляцької філії Валерій
Самарський, у житті якого склалася непроста ситуація.
Нещодавно він звернувся до
редакції газети «ІнформЕНЕРГО», щоб висловити подяку
керівництву, профкому та колективу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за доброту, людяність та чуйність.
Кілька місяців тому медики виявили у Валерія Самарського недугу, через яку його
потрібно було госпіталізувати. Йому, як голові сімейства,
батьку двох неповнолітніх дітей не вистачало коштів на
вартісне лікування. Однак, не
буває чужих проблем і чоловікові прийшли на допомогу
ті, з ким він трудиться пліч-опліч. Працівники Кобеляцької
філії всіляко посприяли його
лікуванню: зібрали для цього кошти, оточили товариша
турботою та підтримкою. Незабаром до них долучилися
полтавські колеги – працівники
служби підстанцій. Водій СТіЛ
Леонід Дарянін здав кров на

тромбоцити для Валерія Самарського, адже у них обох
рідкісна група крові – перша
резус негативна. А завдяки
тому, що працівники енергетичного підприємства є постійними донорами Полтавської
обласної станції переливання
крові, у медичному закладі, де
лікується Валерій Самарський,
кров та її компоненти для нього надаються безкоштовно.
Також проявляють неабияку
турботу про здоров’я чоловіка
та допомагають в організації
лікування медичні сестри медпункту головного офісу.
Валерій Самарський говорить, що у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» працюють небайдужі і добрі люди, які завжди готові прийти на допомогу і підтримати у складній
ситуації. Він щиро дякує доброзичливцям і зичить їм благополуччя на довгі роки.
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Найбільше досягнення людська вдячність
Цього року рішенням Кобеляцької міської ради
водієві автотранспортних засобів Кобеляцької
філії Віктору Фесюрі було присвоєне звання
Почесний громадянин цього міста. Він став сьомим
і наймолодшим в історії райцентру з удостоєних
такого визнання.
Багато добрих справ для
свого міста, його жителів і не
лише, зробив Віктор Фесюра.
Його ім’я добре відоме завдяки тому, що він упродовж
багатьох років входить до
складу Кобеляцького самодіяльного ансамблю «Ворскла» і неодноразово виступав на сценах Полтавської
області, України і за кордоном. Десятки разів перемагав на творчих конкурсах і
фестивалях народної музики
різного рівня: від місцевих
до міжнародних. Тому кілька
громадських організацій виступили з ініціативою присвоїти йому високе звання – Почесний громадянин Кобеляк.
Цю пропозицію схвалила
міська влада.
Бував чоловік і в зоні АТО,
аби підтримати добрим сло-

вом і українськими музичними композиціями військовослужбовців.
– На День Незалежності
України я у складі колективу
Центру народної творчості
планував виступити в кількох
містах на Сході країни. Однак
не склалося, адже у цей час
вони були ще доволі небезпечними для цивільних. Тому
ми змінили плани і організували концерти для наших
військових у Краматорську і
Слов’янську, – ділиться Віктор Фесюра. – В останньому
місті наш творчий колектив
влаштував виступ для 95-ї
Житомирської аеромобільної
бригади Збройних сил України. Захід проходив в одному
з приміщень колишнього санаторію, пошкодженого під
час загострення ситуації в

продуктовими наборами, –
цьому краї. Стіни санаторію
продовжує чоловік. – Мені табули густо прикрашені паткож доводилося підтримуваріотичними картинами мати батьків деяких військових,
леньких художників з усієї
скажімо, організовувати загоУкраїни. Глядачі підтримували
тівлю дров для опалення, донас вдячними гучними оплеспоки їхні сини перебувають в
ками, особливо коли ми спізоні АТО. Допомагав вирішували українські народні пісні.
вати й деякі побутові питання.
Музичні композиції дуже розВіктор
Олександрович
чулили бійців, адже вони про
багато зробив для довкілля
наболіле – непросту людську
рідного кобеляцького краю.
долю, почуття... А коли зі
Був ініціатором очищення річсцени я попрохав піднятися
ки Кобелячок, яка протікає
солдат – моїх земляків, то вимістом, від мулу та сміття, в
явилося, що у залі знаходитьякості депутата міської ради
ся до тридцяти полтавчан, а
висував на розгляд сесії прокілька з них – жителі Кобепозицію про виділення коштів
ляцького району. Це був один
на ці роботи. Разом з групою
із найпам’ятніших і найприєментузіастів висаджував на беніших для мене моментів.
резі Кобелячка саджанці сосЗагалом наш колега у зоні
ни та берези.
антитерористичної
операЧоловік говорить, що на
ції бував шість разів, у тому
цьому зупичислі, супронятися
не
воджував
Звання Почесний
збирається,
вантаж із гугромадянин міста
адже має ще
манітарною
традиційно вважається
багато планів
допомогою
найвищою відзнакою
по озеленендля бійців, яку
ню та впоразом з іншитериторіальної громади
рядкуванню
ми волонтерабудь-якого населеного
дна та береми зміг зібрати
пункту, у тому числі
гів річки. Зау Кобеляках.
Кобеляк.
галом же, на
– У моєму
його глиборідному місті,
ке переконання, у нелегкий
на центральній площі встадля нашої країни час кожен,
новлений кошик для збору
по можливості, має проявидопомоги
військовослужти людську небайдужість та
бовцям та постраждалим
прагнення підтримати, надамешканцям Сходу. Дякуючи
ти допомогу, продемонструпідтримці громади вдалося
вати свою турботу про інших.
відправити бійцям вантажі з

У жовтні 1965 р. він прийшов працювати у Затуринський РЕМ Полтавського
енергетичного підприємства.
Хіба думав він тоді, що пролетить час і його вітатимуть
із п’ятидесятиріччям роботи
в компанії? Напевне, ні. Але
ентузіазм, прагнення працювати і розвиватися були
притаманні Юрію Сімчаку завжди. І до праці він привчений з дитинства. Коли йому
було вісім років, допомагав
на колгоспній пасіці. Потім
навчання і служба в армії на
далекій землі Франца Йосифа. Повернувшись додому,
Юрій Сімчак працював електромонтером. Через рік отримав нагоду за направленням
з підприємства вступити до
Харківського інституту інженерно-комунального будівництва. Після закінчення продовжив трудову діяльність на
Підприємстві сільських електромереж у відділі капітального будівництва, у проектній
групі при ВТС, був старшим
інженером СГІ.
– Робота у напруженому
режимі мене ніколи не лякала. Траплялося, що по кілька
днів не бував удома, якщо у
віддалених районах виходило
з ладу обладнання, – ділиться
Юрій Сімчак. – У 1985 році я
перейшов в диспетчерську
службу Полтавського Східного підприємства електромереж. Однак, перш ніж самостійно стати до роботи, мав
пройти прискорене трьохмісячне стажування. На новій
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Повага, виплекана
самовідданою працею
У двері постукала осінь – щедра, золота, і не лише дарами своїми
багата. Для Юрія Макаровича Сімчака, диспетчера ЦДС, ця пора
знакова.
посаді знадобився набутий
раніше досвід.
У 1995 році він – уже диспетчер ЦДС ДАЕК «Полтаваобленерго». Свій перший робочий день на новій посаді в
деталях пам’ятає донині.
– Це був травень. Смерч у
Миргородському районі наробив багато лиха, було пошкоджено лінію 330 кВ, інша
лінія вимкнулася хибною дією
захисту, – розповідає Юрій
Макарович. – У результаті
ПС «Полтава»-330 кВ повністю
знеструмилась
по
магістральних лініях, що призвело до припинення електропостачання фактично всі-

єї Полтави. Потрібно було не
допустити розвитку аварії та
надати можливість виробничим службам безпечно провести ремонтні роботи. Усунути проблему вдалося пізно
ввечері, додому я повернувся близько другої ночі (зміна
мала закінчитися о 19.30).
Отакою була моя перша зміна в ЦДС.
За словами спеціаліста, у
кожній роботі є труднощі, але
якщо любиш те, чим займаєшся, то їх вирішувати набагато простіше.
– Від диспетчера вимагається досвід, знання і максимальна
концентрація.

З ювілеєм професійної діяльності на підприємстві диспетчера
ЦДС Юрія Сімчака привітали директор технічний Андрій Козань
та директор з персоналу Борис Попов.

Складність полягає у тому,
що потрібно уміти швидко
переключатися і приймати
рішення, – продовжує спеціаліст. – Коли на диспетчерський пункт надходить сигнал
про аварійну ситуацію, дуже
важливо швидко зорієнтуватись та прийняти правильне
рішення. Часу на вагання
майже немає. За інструкцією
диспетчер відповідає не лише
за свої дії, а й за бездіяльність. Сумніви іноді заважають ефективній роботі.
Юрій Макарович багатьом
колегам допоміг утвердитися
у професії, зокрема начальнику ЦДС Григорію Глущенку. – Оперативна робота
Юрія Макаровича – взірець
для диспетчерського персоналу компанії. Свого часу він
був і моїм учителем, – розповідає керівник підрозділу. –
Став добрим порадником і
наставником для працівників служби, своїм прикладом
демонструє велику відданість
професії.
Юрій Макарович Сімчак
має надійний тил – дружну
сім’ю. У своїй родині чоловік
знайшов всебічну підтримку
і розуміння, його рідні переконані, що енергетика – це
важка, але почесна професія,
якій варто віддати п’ятдесят
років самовідданої праці.
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Радість, розділена з колегами

Початок жовтня став знаковим для Лубенської філії. П’ятдесят років тому для
обслуговування сільських електромереж тут був створений РЕМ «Облсільенерго».
Але насправді енергетика Лубен набагато старша за філію.
Святкова зала густо заповнена людьми, які хотіли
розділити радість з енергетиками, вибухала оплесками
підтримки щоразу, як на сцені
лунали щирі вітання на адресу підрозділу-ювіляра.
Серед тих, хто прийшов
привітати свою філію та її
колектив, був і Заслужений
енергетик України, перший
керівник РЕМ «Облсільенерго»
Сергій
Іванович Горбатюк, який добре
пам’ятає період початку масової електрифікації району.
«Цей період розпочався у
1964 році після введення в
експлуатацію ПС 110/10 кВ
м. Лубни та створення Лубенського району електромереж. Я пишаюся численними
досягненнями лубенців. Адже
коли район електромереж
лише створювався, він зіштовхнувся з багатьма проблемами, зокрема малою кількістю кваліфікованих кадрів,
а також недостатньою матеріально-технічною базою,
відсутністю автотранспортної
техніки, особливо важко було
взимку, під час великих снігопадів. Механіки навіть сконструювали своєрідні аеросани, на жаль, проблеми це
повністю не вирішило.
Наші ентузіасти власними

силами будували адміністративну будівлю, гаражі тощо.
І в 1970 році повністю завершили електрифікацію району,
в кожен населений пункт було
подано електропостачання,
про що ми незабаром звітували керівництву Лубенщини.
На 1978 рік припала така
непересічна подія, як створення трьох енергетичних
підприємств: Східного, Південного та Лубенського.
Останньому довелося найскладніше, адже потрібно
було вкотре оновлювати
матеріально-технічну
базу.
Однак і в тих складних умовах колектив продовжив свій
розвиток. У 1998 році у якості
філії підрозділ було включено
до складу ВАТ «Полтаваобленерго».
Директор з персоналу
Борис Попов розпочав свій
виступ із приємної новини,
повідомивши, що відповідно
до Положення «Про преміювання за основні результати
господарської діяльності працівників, зайнятих передачею
та збутом електроенергії»,
Лубенська філія «вирвалась»
далеко уперед та у щомісячному рейтингу успішності за
результатами продуктивної
роботи їй була нарахована
найбільша сума премії 39% із

40% можливих. Борис Анатолійович зазначив, що оцінка
їхньої роботи є об’єктивною,
адже здійснювалася за багатьма напрямками: надійністю
електропостачання,
оперативністю
усунення
аварійних відключень, капремонтів розподільчих мереж 0,4-10 кВ, профілактики травматизму, роботою зі
зменшення дебіторської заборгованості за відпущену
електроенергію, заміною та
встановленням нових приладів обліку тощо.
«Лубенська
комплексна
філія протягом десяти років
впевнено тримає лідерські
позиції серед підрозділів, у
багатьох питаннях цей колектив із 295-ти осіб є флагманом, – зазначив Борис Попов. – Я переконаний, що такі
досягнення стали можливими
завдяки мудрому керівництву
та внеску кожного окремого
працівника, які добре знають,
як тримати досягнуту висоту».
Очікуваною і приємною
подією стало нагородження
Грамотою Міністерства енергетики та вугільної промисловості України начальника філії
Івана Слинька, провідного
інженера – керівника виробничо-технічної групи Михайла

Чеберяка, електромонтера
з експлуатації розподільчих
мереж Леоніда Дивинського.
Подяку Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за багаторічну
сумлінну працю отримали
інженер виробничо-технічної
групи Олександра Алонцева,
електромонтер оперативновиїзної бригади Сергій Сало,
економіст із збуту електроенергії Надія Сірик, акумуляторник Анатолій Самойленко.
Натомість подарунком від
Лубенських енергетиків Борису Попову став запашний
коровай.
З вітальним словом до
ювілярів також звернулися
керівники Лубен: міський голова Олександр Грицаєнко,
голова районної ради Олександр Темченко та заступник
голови райдержадміністрації
Тетяна Сергієнко, які подякували енергетикам за якісну і
професійну роботу, яка давно
стала запорукою процвітання
Лубенського краю. Зі сцени
вони побажали Лубенській
філії позитивної енергії і безаварійної ефективної роботи,
а також нагородили Почесною Грамотою обласної ради
інженера виробничо-технічної
групи Наталію Гайдук та Почесною Грамотою Полтавської облдержадміністрації –
майстра виробничої дільниці
Євгенія Гришка.
На святі не раз говорилося
про те, що нагодою для гордості є династії енергетиків
Лубенської філії, їхній сукупний стаж роботи сягає сотні
і навіть більше років. Серед
них Михайло Іванович Луценко, який працював на
підприємстві більше 40 років,
згодом його справу на посаді
інженера служби ізоляції та
захисту від перенапруг продовжив син Роман.
«Робота у нашій філії дає
перспективи
професійного зростання. Працівники,
незважаючи на подекуди
складні умови, з розумінням
ставляться до ситуації, виступають єдиною командою,
вирішують усі питання спільно, завжди слухають і чують

один одного, знаходять компроміси, – розповів Роман Луценко. – Такий підхід дає можливість бачити перспективи
і рухатися у потрібному напрямку для досягнення нашої
спільної мети. А вона одна
– розвиток підприємства, покращення економічних показників та добробуту кожного».
Керівник Лубенської філії Іван Слинько повідав про
основні досягнення колективу протягом останніх років.
«На початку 2000-х, коли
я ще працював керівником
Оржицького підрозділу, Лубенська філія займала передостаннє місце в загальному
рейтингу, а зараз ми знаходимося в лідерах за всіма
показниками. Починаючи із
2004 року, щорічно Лубенська філія проводить реконструкцію мереж, – зазначив
Іван Слинько. – Значна ува-

га приділяється створенню
належних умов праці, капітально відремонтовано адмінбудівлю, їдальню, обладнано робочі місця меблями та
комп’ютерною технікою, реконструйовано аварійне двоповерхове приміщення абонентського відділу та інших
служб, оновлено автотранспортну техніку. Впорядковано територію філії, облаштовані паркан та стоянка для
автомобілів.
Кілька років тому був збудований сучасний навчально-тренувальний полігон, на
якому працівники отримують
навички роботи. Кілька років
поспіль на ньому проводяться змагання з профмайстерності серед підрозділів компанії. До речі, Лубенська філія
на них є визнаним лідером, а
в 2012-му, 2013-му та 2015
роках посідала перше місце.

Ювілейні дати, які супроводжують життя людей і трудових
колективів, яскраво характеризують такі значимі параметри діяльності, як накопичений досвід, зрілість, авторитет – те, що дає
визнання і повагу.

Ми пишаємося своїми працівниками, які засвідчили готовність ціною свого життя
та здоров’я боронити свободу та незалежність України в
зоні проведення антитерористичної операції на Сході
України. Серед них мобілізовані Андрій Павліченко та
Олександр Патраш, а також
демобілізований Сергій Кушніренко. За усіма цими досягненнями стоїть професійна і
відповідальна команда. Про
те, що філія на правильному
шляху, свідчить висока оцінка
нашої роботи керівництвом
компанії. Наостанок, бажаю

нашому колективу активності,
щастя, миру і добра».
Своїми запальними танцювальними та пісенними номерами розважали публіку не
лише юні лубенські артисти –
ЗКЕТ «Глорія», зразковий ансамбль спортивно-бального
танцю «Стиль», студія народного танцю СШ №6, а й гості-аматори, які на сцені виглядали як заслужені працівники
культури, але ж насправді це
учасники художньої самодіяльності ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

8 | ювілей

Іти шляхом, осяяним працею
Демидов Володимир Анатолійович, електрослюсар з обслуговування автоматики та засобів
вимірювань електростанцій цеху теплової автоматики та вимірювань, був відзначений такими
званнями: у 2006 р. – «Відмінник енергетики України», у 2007 р. – «Почесний енергетик України»,
у 2011 р. – «Заслужений енергетик України».
Миронов Олександр Африканович, слюсар
з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів цеху ремонту тепломеханічного обладнання, відзначений у 2005 р. Грамотою Міністерства
палива та енергетики України, у 2008 р. – званням
«Відмінник енергетики України», у 2015 р. – званням «Заслужений енергетик України».

За особливі трудові заслуги працівників Кременчуцької ТЕЦ
постійно заохочують шляхом присвоєння їм високих звань, таких
як «Відмінник енергетики України», «Почесний енергетик України», нагороджують Подяками і Грамотами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Серед досягнень, які
потребують особливої відзнаки, трудова діяльність енергетиків,
яка має значення не лише для свого підприємства, а й для міста
і навіть держави. Внесок працівників ТЕЦ переоцінити складно,
адже вони щодня відповідають за тепло у домівках кременчужан, забезпечують виробництво електроенергії та гарячої води.

Алєєв Євген Юрійович, старший майстер електротехнічної
лабораторії електричного цеху, нагороджений у 2005 році знаком «Відмінник енергетики України», у 2009 р. – нагрудним знаком «Почесний енергетик України», у 2014 р. – Подякою Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Незабаром
свій

Кременчуцька

«золотий»

ювілей.

Це

ТЕЦ

відзначить

свято

стане

своєрідним підсумком високої ролі трудівників
теплоелектроцентралі

Грамотою
Асоціації
«Укртеплоелектроцентраль» у різні роки відзначені:
Дронь Віталій Володимирович, начальник зміни котлотурбінного цеху (2010 р.);

у

житті

Кременчука

і

Полтавщини загалом. Історія ТЕЦ тісно переплелася
з досягненнями і перемогами її працівників, які, у
свою чергу, трудяться так, аби потім можна було
сказати: життя прожите недаремно. Золотими
літерами в життєпис станції записано чимало імен

Редькін Андрій Сергійович, старший машиніст котельного
устаткування котлотурбінного цеху (2013 р.);
Савченко Костянтин Сергійович, інженер турбінного відділення котлотурбінного цеху (2014 р.);
Михайлик Юрій Васильович, електрослюсар з ремонту й
обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій цеху теплової автоматики та вимірювань (2010 р.);
Павленко Микола Олександрович, електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань
електростанцій цеху теплової автоматики та вимірювань (2013 р.);
Деркач Олег Васильович, диспетчер району теплових мереж (2012 р.);
Близнюк Віктор Гаврилович, колишній начальник району
теплових мереж, нині – голова профкому Кременчуцької ТЕЦ
(2012 р.);
Чорнорук Микола Іванович, машиніст насосних установок
району теплових мереж (2013 р.);
Загороднюк Володимир Павлович, слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування цеху ремонту тепломеханічного
обладнання (2010 р.);

працівників, які отримали визнання на найвищому
рівні:

відзначені

почесними

державними

та

відомчими нагородами.
Близнюк Валерій Юрійович, електрозварник ручного зварювання цеху ремонту тепломеханічного обладнання (2012 р.);
Доношенко Олександр Миколайович, слюсар з ремонту
парогазотурбінного устаткування цеху ремонту тепломеханічного обладнання (2013 р.);
Богдан Олександр Віталійович, слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування цеху ремонту тепломеханічного
обладнання (2014 р.);
Федоренко Сергій Анатолійович, начальник цеху ремонту
тепломеханічного обладнання (2015 р.);
Коробко Павло Миколайович, слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів цеху ремонту тепломеханічного обладнання (2015 р.);
Мосюндз Ірина Василівна, начальник відділу організації
праці та заробітної плати (2013 р.);

Вертепний Олег Віталійович, заступник директора – головний інженер, отримав у 2008 р. – Грамоту Міністерства палива
та енергетики України, у 2012 р. – звання «Відмінник енергетики
України».
Антоненко Наталія Володимирівна, машиніст подавання
палива котлотурбінного цеху, відзначена у 2009 р. – Грамотою
Міністерства палива та енергетики України, у 2013 р. – званням
«Відмінник енергетики України».
Рибаков Володимир Рудольфович, заступник начальника
цеху по турбінному відділенню котлотурбінного цеху, отримав у
2009 р. – Грамоту Міністерства палива та енергетики України, у
2013 р. – Почесну грамоту Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України.

Гошкодеря Олександр Вікторович, заступник начальника
електричного цеху, у 2009 р. отримав Грамоту Міністерства палива та енергетики України.
Артеменко Тетяна Миколаївна, начальник лабораторії металів, у 2010 р. нагороджена Грамотою Міністерства палива та
енергетики України.
Ревега Ольга Іванівна, заступник директора з економіки,
була відзначена у 2012 р. – Подякою Міністерства енергетики
та вугільної промисловості України, у 2015 р. – Грамотою Асоціації «УкрТЕЦ».
Петренко Тетяна Вікторівна, начальник виробничо-технічного відділу, у 2015 р. відзначена Подякою Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
Кайсін Андрій Ремович, старший машиніст турбінного відділення котлотурбінного цеху, у 2012 р. нагороджений Подякою
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Стрижко Сергій Анатолійович, електрослюсар з ремонту
й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій, нагороджений у 2009 р. – Грамотою Міністерства палива та енергетики України, а в 2015 р. – Почесною грамотою
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
Лазоренко Віталій Миколайович, заступник головного
інженера з ремонту, нагороджений у 2012 р. – Подякою Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, у 2015 р. –
Грамотою Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Найвищим званням у галузі є «Заслужений
енергетик України». Його після підписання
Президентом відповідного Указу отримують
найдостойніші працівники за найвищі здобутки
в трудовій діяльності, разом з ним нагородженому вручається нагрудний срібний знак, увінчаний вишуканим візерунком у формі овального вінка

Куделя Олена Михайлівна, економіст бюджетного відділу
(2014 р.).

з двох гілок лаврового листя.

ювілей | 9

10 | дозвілля

дозвілля | 11
Під час своєї міні-подорожі вихідного
дня енергетики з Машівської та Карлівської філій побували неподалік від Почаєва, на озері Святої Анни, яке відоме
своїми чудодійними властивостями завдяки вмісту кремнію та срібла і незмінній
температурі – 5 градусів тепла.
Наступним об’єктом подорожі стала
Свято-Успенська Почаївська Лавра - перлина серед православних монастирів.
Незабутня екскурсія вечірнім Львовом
подарувала екскурсантам безліч нових
вражень. За їхніми словами, коли настають сутінки, місто Лева набуває особливого шарму, по-особливому виглядають
підсвічені нічною ілюмінацією величний
Собор Святого Юра, Греко-католицька
церква та інші пам’ятки.
Наступного дня енергетики відвідали
найстарішу у Львові діючу Аптеку-музей,
Палац графів Потоцьких, піднялися на
Ратушу та побували у Львівському Національному Академічному театрі опери
та балету ім. С. Крушильницької.

Туристичними стежками
Західної України

Начальник абонгрупи Карлівської
філії Ольга Михайлова:
– Я дуже люблю подорожувати і на
Західній Україні була не вперше, але щоразу відкриваю по-новому для себе цей
край. Мені завжди хотілося побувати на
озері Святої Анни. Там постійно багато
відвідувачів. Занурення у його води бадьорить і надає нових сил. Мені також
подобається гуляти територією та залами відомих Олеського та Підгорецького
замків, і звісно ж бувати у інших цікавих
будівлях Львова.
Інженер виробничо-технічної групи Карлівської філії Олег Хазаров:
– Вражень у мене надзвичайно багато. Своєю красою та величчю вразила
Свято-Успенська Почаївська Лавра, яка
знаходиться на вершині гори. За переказами, Пресвята Діва Марія залишила
відбиток на землі, на якій згодом ченці
звели Почаївську Лавру. Тут цікаве усе:
історія, архітектура, внутрішнє оздоблення. А також лаврські святині, серед

Лише приємні спогади від маленької подорожі на Західну Україну
залишилися і в працівників Шишацької та Чутівської філій. Вони
захоплено згадують, як милувалися мальовничими стрімкими водами
14-метрового водоспаду Шипіт, біля підніжжя гори Гемба, у с. Пилипець,
який вважається одним із семи природних чудес України. Енергетики
Контролер енергонагляду Шишацької філії Юлія Вишнякова:
– У тому, що українська природа дуже
красива, я вкотре переконалася, коли
разом з колегами подорожувала Західною Україною. Неперевершені краєвиди
Закарпаття, які відкрилися нам з панорамного підйомника, були наповнені дивовижними барвами; мальовничі горизонти, на яких виднілися густі ліси, високі
гори, полонини, дуже мені сподобалися!
Добре, що у нас є такі місця! Раджу усім
милуватися краєвидами Закарпаття з
висоти, так вони виглядають ще мальовничіше і величніше!
Інженер ВТВ Шишацької філії Ганна
Супруненко:
– Під час перебування у Закарпатській
області я звернула увагу на доглянуті і
дбайливо прикрашені квітами будиночки місцевих жителів, які є надзвичайно
привітними. Добре видно, що вони люблять свій край і піклуються про природу.
Варто також відмітити кухню Закарпаття.
Особливо запам’ятався бограч – місцева
страва, яка за смаком нагадує солянку,
але приготована на відкритому вогні, від
цього вона отримує особливий смак та
аромат.

також побували на панорамному підйомнику найдовшого в Україні
спуску на «Боржовські полонини». Наступною зупинкою подорожі став
доглянутий «Паланок» – Мукачевський замок 14 століття. У селі Чинадієве
енергетики оглянули замок австрійського графа Фрідріха Шенборна
«Сент-Міклош», у якому нині триває реконструкція. Наступного дня
екскурсанти відправилися в місто Берегове, славне своїми термальними
басейнами, та село Іза Хостського району, жителі якого займаються таким
народним промислом, як лозоплетіння. Останнім пунктом подорожі став
Львів з його незабутньою архітектурою та привітними жителями.
Інженер групи реалізації Шишацької філії Людмила Павленко:
– У Береговому ми отримали можливість зануритися у басейни із термальною водою: вона надзвичайно тепла,
тому купатися там можна влітку і взимку. Ці басейни наповнюються із гейзера,
який знаходиться глибоко під землею,
справді цілющою водою. Тож купання у
цих водоймах мені та колегам дуже сподобалося. Ми також із задоволенням відвідали замки цього краю та познайомилися з місцевою кухнею.
Оператор комп’ютерного набору
Чутівської філії Руслана Капралова:
– На Закарпатті дуже розвинені народні промисли. Наш екскурсійний маршрут слідував через село Іза Хустського

району, яке вважається столицею лозоплетіння. Там вздовж центральної вулиці
розташувалася справжня виставка-продаж різноманітних виробів із цього природного матеріалу. Можна придбати столи, стільці, крісла-гойдалки, інші меблі,
кошики для продуктів, вази, різноманітні
сувеніри з лози.
Бухгалтер Чутівської філії Алла Сябро:
– Перебуваючи у Львові та інших містах
Західної України, кожен відчуває себе затишно. Адже люди там живуть привітні і
гостинні. А це в купі з гарною природою
та цікавими історичними і культурними
пам’ятками: замками, монастирями,
здравницями – робить цей край дуже
цікавим та незабутнім для кожного екскурсанта.

Наша країна багата на казкові місця. Цікавою для відвідин
є Західна Україна. Саме туди нещодавно був прокладений
туристичний маршрут працівників ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

яких Почаївська Чудотворна ікона Божої Матері. Окрім того, нашу туристичну групу не зупинив дощ і ми у Львові
піднялися на Ратушу, що на Ринковій
площі, аби помилуватися осіннім містом
з висоти. Це справді захоплююче і незабутнє видовище.
Електромонтер оперативно-виїзної бригади Машівської філії Віктор
Завгородній:
– Ми відвідали кнайпу «Криївка» –
дуже оригінальний заклад, який знаходиться в одному з під’їздів Ринкової
площі. Всередині він стилізований під
криївку УПА: дві зали мають доволі цікавий інтер’єр, меблі з грубо тесаних
дерев’яних колод. Всюди фото побуту
воїнів УПА, посуд також специфічний –
бляшаний. Я також побував у пивоварні та спробував там найсмачніші сорти
пива.
Комірник Машівської філії Ірина
Билим:
– Львівська кава найсмачніша, у чому
я впевнилася після того, як спробувала
її у цьому місті. Там її вміють і готувати, і
подавати. Також вразив незабутній смак
шоколаду. Мені сподобалася екскурсія
до Львівського Національного театру
опери та балету ім. С. Крушильницької.
Це дуже красива будівля як ззовні, так і
зсередини. Там давали концерти багато
знаменитостей, і не лише українських,
а стіни споруди повняться неймовірно
цікавими історіями та переказами. Хотілося б зауважити, що кожен із нас виніс
із подорожі для себе щось нове.

У Козельщині кращі рибалки
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У чому полягає секрет гарного вилову? Він добре відомий учасникам
щорічного турніру з риболовлі серед енергетиків, який протягом 11-12
вересня проходив на Дніпродзержинському водосховищі.

Змагання запам’яталися
присутнім незабутніми
враженнями від приємного
спільного відпочинку з друзями і
колегами з інших філій.
На ці змагання з’їхалися учасники з головного офісу та практично усіх філій компанії. За результатами двох днів турніру найбільше
смачної юшки мали можливість приготувати енергетики з Козельщинської філії, адже їм пощастило впіймати близько 35 кг різноманітної риби. Найчастіше їхнім виловом ставала таранька.
– Перед турніром ми з напарником, електромонтером оперативно-виїзної бригади Володимиром Цабком, поставили собі завдання вибороти перше місце. Адже торік це нам не вдалося зробити,
тоді мінливе рибальське везіння було не на нашому боці. А в цьому
році усе склалося якнайкраще, – розповів диспетчер Козельщинського підрозділу Андрій Бахвалов. – Взагалі ж, риболовля вже
давно стала моїм найбільшим хобі. Тож тільки-но з’являється нагода
беру вудку та їду або на ставки Козельщинського району, або на
річку Дніпро, де добре ловити щуку.

Н

а Дніпродзержинському водосховищі
є чимало «рибних» місць, у цьому мали
змогу переконатися численні учасники

турніру, які зробили риболовлю своїм основним
захопленням, якому приділяють чимало часу.

Найближчі конкуренти цьогорічних фаворитів змагань і минулорічні переможці
турніру – кременчужани – наловили біля 14 кг різноманітної риби, це майже удвічі
менше ніж лідери. Іще менше вдалося покласти до свого рибацького кошика шишацьким працівникам. Їхній вилов склав більше 11 кг.
Традиційно організатори змагань визначили учасника, якому пощастило упіймати
найбільшу рибину. Ним став начальник Гребінківського підрозділу Ігор Тищенко. Додому він повіз судака довжиною 41 см. Хоча за словами Ігоря Васильовича,
йому, досвідченому рибалці, на гачок потрапляла риба і більшого розміру.
Вправні рибалки отримали грамоти і подарунки, а також багато вражень від можливості посидіти з вудкою на одному із рибних місць водосховища.
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У жовтні на підприємстві відбувся щорічний
турнір з міні-футболу серед філій ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Багато команд-учасниць
продемонстрували гідну гру, хороший бойовий дух,

Прагнення до перемоги
єднає футболістів
Чемпіонат стартував на початку
жовтня. Спочатку на спортивних
майданчиках Диканьки, Полтави,
Кременчука та Гребінки пройшли
відбіркові тури, у яких зустрілися
збірні 21 філії та дві команди головного офісу: База та База-Управління. А 17 жовтня в обласному центрі
відбулися фінальні змагання. Після
проведення жеребкування на двох
спортивних майданчиках за першість змагалися вісім футбольних
збірних: Великокохнівської, Гребінківської, Лубенської, Зіньківської,
Чутівської філій, Кременчуцької ТЕЦ,
Бази і Бази-Управління. Врешті чотири команди, що здобули найбільшу
кількість очок, поборолися за головний кубок. Третє місце між собою

розіграли футболісти КремТЕЦ і Гребінківської філії з результатом 1:2 на
користь останньої. А за першість зійшлися команди з Чутового та Бази.
У результаті перемогу з рахунком 4:2
здобула остання, хоча чутівці й робили неодноразові заявки на лідерство, забивши у ворота суперника
два м’ячі.
Призери турніру отримали грамоти та призи за участь у змаганнях.
Із футболістів компанії, які показали
найкращий рівень гри, як і щорічно, була сформована команда, що
представила ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на черговому Чемпіонаті
України з міні-футболу серед аматорських команд енергопостачальних компаній.

спільне прагнення до перемоги. Як і очікувалося, ці
змагання стали справжнім святом футболу, як для
уболівальників, так і для самих гравців, з безліччю
яскравих та напружених ігрових моментів.
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