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Бібліотека нормативно-
правових документів, база 
ідей та безліч корисних 
внутрішніх сервісів: 
у компанії запустили 
корпоративний портал.
 
»»» ст. 6

Близько півсотні любителів покрутити педалі 
об’єднав перший велозабіг, який провели у 
головному офісі Товариства

Як енергетики області 
змагалися між собою за 

статус бути найкращими. 

»»» ст. 2-4



Визначала найкращих 
почесна суддівська колегія, 
до якої увійшли спеціалісти 
СРЕМ, ЦДС, СТЕ, СОП, 
СТІЛ, СДІЗП, а також зас-
тупники начальників філій з 
передачі електроенергії. 

– Кожен суддя розробляв 
для свого етапу індивіду-
альну систему критеріїв, за 
якою оцінювалися бригади, 
– розповідає начальник 
служби розподільчих 
мереж Катерина Шостак. 
– Це і професіоналізм, і 
вміння застосувати умін-
ня на практиці, і знання 
нормативних документів. Не 
останнє місце відігравала і 
оперативність у прийнятті 
рішень та виконанні постав-
лених завдань. 

Після жеребкування 
команди взялися до роботи. 
У першому етапі практично 
всі показали хороші резуль-
тати, довівши, що вміють 
зберігати в належному стані 
засоби захисту, інструмент, 
інвентар та аптечки. У 
другому етапі – перевірка 
технічного стану та укомп-
лектованості автомобіля – 
також не було аутсайдерів, 
хоча деяким філіям все-таки 
варто попрацювати над 
впорядкуванням місця для 
перевезення інструменту.

На етапі видачі наряду на 
проведення робіт та оформ-
лення бланку перемикань 
20 максимальних балів на-
брали одразу кілька бригад: 
гребінківська, зіньківська, 
кобеляцька, лохвицька, 
машівська та шишацька. А 

от команда Комсо-
мольської філії спро-
моглася лише на 5 
балів. У п’ятому етапі 
провальним виявився 
виступ енергетиків із 
Семенівки, Чутово-
го, Комсомольська 
та Красногорівки. А 
от команди Велико-
кохнівської та Кобе-
ляцької філій із цим 
завданням справили-
ся блискуче. 

Щодо виконання 
розрахунку автоматичного 
вимикача та визначення 
придатності обладнання за 
результатами проведених 
випробувань та вимірювань, 
на жаль, Великокохнівській 
філії не вдалося набрати 
жодного балу. У той же час 
кобеляцька та гадяцька 
бригади отримали по 23, 
хорольська – 24, чорнухин-
ська – 22 бали.

А ось на 8 етапі у індиві-
дуальних змаганнях серед 
електромонтерів із 15 мак-
симальних балів 16 виборов 
електромонтер Козельщин-
ської філії С.В. Хорошун, по 
15 балів набрали 
А.В. Білий (Кременчуцька фі-
лія), Є.Ю. Гудзь (Новосанжар-
ська філія), С.А. Кривохат 
(Полтавська філія районних 
електромереж) та А.М. Те-
рентьєв (Чутівська філія).

На 9 етапі свою високу 
майстерність із монтажу 
в’язки проводу на голів-
ці штирового ізолятора 
усіченої опори ПЛ-10 кВ 
показали електромонтери 

майже усіх філій. Робота 
оцінювалася у 15 макси-
мальних балів. На цьому 
етапі відзначилися 
В.М. Кузенко (Великокохнів-
ська філія), І.В. Заколодяж-
ний (Гадяцька філія), 
В.М. Ухань (Карлівська фі-
лія), О.М. Малиш (Лубенська 
філія), Ю.М. Ярута (Козель-
щинська філія), 
О.В. Костянецький (Машів-
ська філія), В.С. Аношин 
(Комсомольська філія), 
В.М. Кузьменко (Миргород-
ська філія), Є.А. Вихренко 
(Семенівська філія), 
Ю.О. Іванченко (Хороль-
ська філія), М.Є. Лихошвай 
(Полтавська філія районних 
електромереж).

У зв’язку із щорічними 
масовими роботами, які 
проводяться у розподіль-
чих мережах, із розчистки 
охоронних зон ПЛ 0,4-10 кВ 
від гілок і дерев, поєдинок 
бензопильників є тради-
ційним етапом змагань. У 
підсумку сумарний серед-
ній бал проходження етапу 

склав 26,7 із 30. Це свідчить 
про те, що учасники із по-
ставленими завданнями 
упоралися добре.

Не менш важливим і 
відповідальним був етап 
звільнення постраждалого 
від дії електроструму. 

– На цьому етапі слід 
було викликати «швидку» 
допомогу, повідомити про 
нещасний випадок диспет-
чера, здійснити вимкнення 
ПЛ-10 кВ шляхом виконан-
ня накиду на дроти і тільки 
після цього можна було 
знімати потерпілого із опори 
та надавати йому долікар-
ську допомогу, – розповідає 
Катерина Шостак, яка була 
суддею на даному відрізку 
змагань. – Слід сказати, 
що усі операції треба було 
виконати дуже оперативно, 
за 2 хвилини. Найкраще 
себе проявили лубенська, 
оржицька команди та 
енергетики Полтавського 
району.

Результати 13 етапу 
розчарували недостат-

Змагання бригад 

з ремонту та 

обслуговування 

розподільчих 

електричних мереж – це 

лакмусовий папірець, 

який показує рівень 

підготовки персоналу, 

адже знати технологію 

робіт і нормативні 

документи із охорони 

праці мало, треба ще й 

вміти застосовувати ці 

знання на практиці, а 

також володіти високою 

майстерністю при 

виконанні завдань.

Лубенські енергетики – 
знову чемпіони
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Вимоги до фахівців, які працюють у 

електроустановках, високі. І це не дивно, адже 

коли на кону здоров’я і життя людей, помилок 

бути не може. Саме щоб відзначити найкращих 

та попрацювати над помилками тих, хто їх має, 

щороку в ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» проводять 

змагання серед бригад розподільчих мереж. 

Цьогорічні відбулися з 30 травня по 1 червня. 

Протягом трьох днів 28 команд із усіх філій 

Товариства мірялися вміннями і знаннями у 14 

етапах змагань. Четверо з них – найсильніші – 

пройшли до фіналу. 



нім рівнем знань ПБЕЕ, 
ТЕЕСіМП, ППБ, інструкцій 
частини учасників змагань. 
Достойно ж виступили на 
цьому етапі енергетики 
Козельщинської та Хороль-
ської філій.

На 14 етапі між собою 
змагалися електромонтери-
водії або водії. Вони скла-
дали іспит на комп’ютері на 
знання правил дорожнього 

руху.  Непоганий рівень 
знань показали майже усі 
учасники, окрім водіїв із Га-
дяча і Котельви, які набрали 
по 0 балів.

За результатами набра-
них очок до фіналу вийшли 
4 команди. У фінальних 
змаганнях четверте місце 
посіла бригада Хороль-
ської філії, третє виборола 
команда Новосанжарського 

підрозділу, а другими 
стали кобеляцькі енер-
гетики. Пальму ж пер-
шості взяли господарі 
полігону – лубенська 
команда. Усіх пере-
можців нагородили 
грамотами, призами, 
кожного – грошовою 
премією.

Катерина Мико-
лаївна розповіла, 
що за результатами 
змагань служба роз-
подільчих електрич-
них мереж завжди 
проводить аналіз усіх 
помилок, яких припус-
каються бригади-учас-
ниці. Фахівці СРЕМ 
готують підсумковий 
наказ, складають план 
заходів, аби у 
подальшому 
уникнути подіб-
них зауважень. 
У службі розпо-
дільчих мереж 
переконані, що 
такий захід під-
готовки пер-

соналу необхідний і 
важливий. Адже саме 
на полігоні, коли зу-
стрічається 28 бригад, 
кожен може показати 
свої уміння, знання, 
професійні навички і 
тут же чомусь навчи-
тися у інших, перейня-
ти досвід. 

– Змагання бригад 
розподільчих мереж 

відбувається щороку. Кож-
ного разу ми дещо змінює-
мо програму, додаємо нові 
етапи і завдання. Приєм-
но, що рівень підготовки 
команд зростає, щоразу 
збірні виступають все краще 
і краще, помилки минулих 
років враховуються, їх стає 
менше врази. Цьогоріч хо-
тілося б відзначити бригади 
Хорольської і Миргород-
ської філій. Їх склад був 
зовсім новим, вони брали 
участь у змаганнях уперше, 
але незважаючи на це, по-
казали хороший рівень. А 
взагалі результати – очевид-
ні. Хто готується і серйозно 
ставиться до роботи – той і 
переміг, – підсумувала Кате-
рина Шостак.

Найбільші борги за 
спожиту електроенергію 
мають мешканці Полтави 
та Кременчука, а також 
Полтавського, Лубенського 
та Миргородського районів. 
Лише у відділі державної 
виконавчої служби Полтав-
ського району знаходиться 
86 справ по стягненню за-
боргованості з жителів, які в 
сумі не сплатили 1 млн 
150 тис. грн. Найбільш зліс-
ні неплатники винні подеку-
ди до 10–20 тис. грн.

Для боротьби з пробле-
мою було вирішено про-
водити спільні рейди з пра-
цівниками відділу державної 
виконавчої служби. Кілька 
відбулося в червні, зокрема 
у населених пунктах Пол-
тавського району. У рейдах 
взяли участь представники 
Полтавського районного 
управління юстиції, поліції та 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО».

Попередньо Товариством 
кожному із боржників були 
надані повідомлення про 
виникнення заборгованості. 
Але неплатники не відреа-

гували, порушивши п.20–33 
Правил користування елек-
тричною енергією для насе-
лення, за якими споживачі 
зобов’язані сплачувати за 
електроенергію у строки та 
за умовами, встановленими 
відповідним договором. 
Коли конфлікт зайшов у 
глухий кут, енергетики були 
змушені у відповідному по-
рядку звернутися до суду.

Отримавши відповідні 
ухвали про стягнення за-
боргованості, ПАТ «ПОЛТА-
ВАОБЛЕНЕРГО» звернуло-
ся до державної виконавчої 
служби. Законом цей 
механізм чітко відрегульо-
ваний. Працівники остан-
ньої відкривали виконавчі 
провадження про стягнення 
заборгованості. Переконав-
шись у тому, що у боржників 
відсутні кошти на рахунках у 
банках чи інших фінансових 
установах, немає заробітної 
плати, пенсій, стипендій та 
інших доходів, держслуж-
бовці отримували право 
описувати та вилучати 
майно в рахунок стягнення 
необхідної суми.
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Як протистояти боржникам?
Для ліквідації заборгованості побутових 

споживачів за спожиту електричну та теплову 

енергію у компанії вирішили вживати рішучих 

заходів. Населення чимдалі частіше забуває, 

що електро- та теплоенергія – це товар і за неї 

обов’язково потрібно платити.

На сьогоднішній день досить болючим є питання несплати 

за теплопостачання споживачами Кременчука. Жителі 

лише Автозаводського району міста заборгували 

Товариству близько 10 млн грн, понад 3000 справ по 

стягненню боргу надійшло до виконавчої служби.

Із 2010 року змагання серед 

бригад розподільчих мереж 

проводяться на навчаль-

но-тренувальному полігоні 

Лубенської філії. До того вони 

відбувалися у Гребінці, Чуто-

вому, Карлівці, Решетилівці.

– Найчастіше заборгованість перед ПАТ «ПОЛТАВАОБЛ-
ЕНЕРГО» виникає тоді, коли споживачі намагаються корис-
туватися електроенергією позаобліково (понад договірні 
розміри, без засобів обліку, самовільно підключаючись до 
об’єктів електроенергетики тощо). Всі ці порушення нашим 
працівникам виявити нескладно, адже компанія має всі необ-
хідні людські ресурси та технічні засоби для цього, – розпо-
відає керівник групи з виконання судових рішень
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Сергій Ісаєв.

– Не слід також забувати, що злісні неплатники за законом 
обмежуються у деяких правах. Наприклад, суттєво звужуєть-
ся право виїзду за кордон, – зазначає начальник Полтав-
ського районного відділу Державної виконавчої служби 
головного територіального управління юстиції Полтав-
ської області Руслан Паліївець.

Однак, за словами керівника групи з виконання судових 
рішень ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Сергія Ісаєва, звернен-
ня до суду з метою стягнення заборгованості – це крайній 
захід, якого компанія намагається всіляко уникати. 

Фахівці Товариства закликають споживачів не до-

водити справу до крайнощів, тим більше, що вихід із 

ситуації є: своєчасно та у повному обсязі сплачува-

ти за електричну та теплову енергію. А якщо з яки-

хось причин заборгованість все ж виникла, фахівці 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» завжди допоможуть 

реструктуризувати борг на зручний для споживача 

період.



Якщо ще вчора для того, 
щоб оформити заяву на 
відпустку чи характерис-
тику, потрібно було брати 
зразки у відділі кадрів, то 
тепер їх можна скачати, 
лише зайшовши на внут-
рішній портал Товариства. 
Але це не єдина можливість 
веб-інтерфейсу. Робоча 
група розробила ряд розді-
лів та сервісів, покликаних 
об’єднати всі підрозділи 
підприємства та виріши-
ти проблему поширення 
інформації. 

– Кожна компанія, яка 
динамічно розвиваєть-

ся, повинна мати такий 
портал, – переконана 
менеджер систем якості 
Тетяна Яковлева. – До 
цього питання робоча група 
підійшла дуже серйозно, 
під час розробки врахову-
валися безліч деталей, щоб 
платформа відповідала 
корпоративному духу та 
символіці компанії, а голов-
не – була корисною для 
наших працівників. 

Один із головних розділів 
порталу – «Лідер», де будь-
який співробітник може 
зареєструвати свою про-
позицію щодо поліпшення 

виробничого процесу. 
Також усі бажаючі мають 
змогу ознайомитися із уже 
поданими пропозиціями в 
електронній базі ідей. 

Надзвичайно корис-
ний сервіс платформи – 
ownСloud («власна хмара»). 
Це персональне надійне 
сховище в Інтернеті, вигідне 
тим, що інформацію не пот-
рібно носити, наприклад, 
на флешці чи інших носіях, 
вона завжди під рукою, дос-
тупна у будь-якій точці, де є 
Інтернет.   

Також до порталу внесли 
розділи «Новини» та «Гале-
рея», де вже можна пере-
глянути статті про заходи, 
які відбулися у компанії, а 
також світлини та відео-

файли, що відображають 
корпоративне життя. У 
«Бібліотеці» буде зібрана 
уся нормативно-правова 
документація по підроз-
ділах. Для зручності на 
платформі розміщені також 
сервіси, з яких за швидким 
посиланням можна потра-
пити на сторінку компанії у 
Facebook, YouTube, а також 
до додатку Приват 24. 

На даний час ряд функцій 
порталу вже запущено, але 
роботи над ним ще три-
вають, тому фахівці групи 
якості закликають усіх до-
лучитися до розробки плат-
форми. Усі пропозиції можна 
подавати членам робочої 
групи або ж безпосередньо 
працівникам групи якості. 

Незабаром для внутрішнього користування 

працівниками ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з’явиться 

корпоративний портал, який має стати потужним 

каналом для інформування та консолідації 

співробітників, зробити сервіси компанії більш 

доступними, а також створити єдину зручну 

корпоративну базу знань. Робота над порталом триває 

повним ходом, на даний час уже запущено частину 

запланованих сервісів.   

6    ідеї

У рамках системи 
«Лідер» подано 
майже 200 ідей

Пропозиції енергетиків 
заносяться до бази ідей, ство-
реної на внутрішньому порталі 
Товариства. Відповідно до 
Процедури системи подання 
пропозицій, співробітники 
можуть пропонувати ініціати-
ви, спрямовані на підвищення 
ефективності виробництва, 
що не були подані раніше і не 
суперечать нормам безпеки 
праці. Подати свої пропози-
ції можна шляхом внесення 
до електронної бази ідей, а 
також заповнивши бланк на 
інформаційному стенді «Лідер». 
Також ідеї можна направити 
співробітникам групи якості 
або лідерам. Експерти системи 
безперервного вдосконалення 
оцінять вашу ініціативу. Автор 

ідеї отримає винагороду від 
100 до 20 000 грн, залежно від 
економічного ефекту пропо-
зиції та активності автора на 
різних етапах втілення (подача, 
реалізація). Додатково для 
найактивніших співробітників 
передбачені різні види не-
матеріального заохочення: 
розміщення інформації про 
авторів та їх ідеї на інформа-
ційних стендах СПП, а також 
у корпоративних ЗМІ, листи-
подяки Голови Правління під-
приємства, присвоєння звання 
«Кращий Лідер Підприємства», 
а також інші види мотивації, 
узгоджені з Головою Правління 
та Фінансовим директором 
або головою профспілкового 
комітету.

З 
березня 2017 року в структурних підрозділах 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» запрацював 

інструмент безперервного вдосконалення 

«Система подання пропозицій». Відтоді співробітники 

можуть запропонувати та впровадити ідеї щодо поліпшення 

виробничого процесу і отримати за це винагороду. На 

сьогодні експерти розглянули більшість пропозицій і багато 

з них уже реалізуються. 
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Із поданих пропозицій уже реалізовані такі:
1.Токар СТіЛ Хохуля В.І. запропонував здійснити 

відбір придатних залишків із металобрухту, який 
утворювався після демонтажу недіючих підстанцій, 
для виготовлення власними силами деталей для 
дрібного ремонту транспорту. У результаті від служ-
би підстанцій отримано 100 кг шматків листів металу 
та болтів у вигляді заготовок для виготовлення хому-
тів, шпильок та інших деталей. Раніше підприємство 
закуповувало їх у вигляді готових виробів.

2. З метою оптимізації виробничого процесу та 
зниження витрат на папір, лідерами запропонована 
нова форма табелю обліку використання робочого 
часу. Спільно із фахівцями бухгалтерії і відділу моти-
вації та оплати праці розроблено табель на одному 
аркуші А4 замість чотирьох. Економічний ефект 
становить до 3 000 грн на рік.

3. Працівники відділу кадрів Семенко О.С. та 
Шмигло Л.В. оптимізували документообіг для 
оформлення наказів про надання відпусток та про 
припинення трудового договору, використовуючи 
бланки формату А5 замість А4. Економічний ефект 
становить понад 5 000 грн на рік.

4. З метою захисту екосистеми від забруднення 
важкими металами при викиді у сміття відпрацьо-
ваних елементів живлення, за пропозицією секре-
тарів керівника Панчук К.О. та Єрмакової М.О. у 
головному офісі встановлено контейнери для збору 
відпрацьованих батарейок та їх подальшої утилізації. 

Важливо, що завдяки впровадженим пропози-
ціям можливо зробити безпечнішими та зручнішими 
робочі місця багатьох співробітників, спростити 
виробничі операції, знизити втрати і підвищити 
якість послуги, що в кінцевому результаті призведе 
до зростання ефективності роботи підприємства у 
цілому.

Результатом виконан-

ня заходів щодо впро-

вадження системи 5S 

на ділянці забезпечення 

ремонтів ЦСР є опти-

мізація займаних площ 

приміщення, кількості 

матеріалів та інструмен-

тів на робочих місцях, 

підвищення безпеки, 

комфорту і функціональ-

ності робочого просто-

ру, а також поліпшення 

санітарно-гігієнічних 

умов праці.

З травня 2017 року на Кременчуцькій ТЕЦ стартував Проект «Система 

безперервного вдосконалення «Лідер», метою якого є підвищення ефективності 

діяльності компанії шляхом впровадження операційних поліпшень. Для втілення 

Проекту необхідна трансформація менталітету працівників та керівників 

підприємства, які мають навчитися виявляти втрати, розуміти, які дії або 

процеси призводять до них, і безперервно працювати над їх усуненням. Почали 

впровадження бережливого виробництва на Кременчуцькій ТЕЦ з організації 

робочого простору на ділянці забезпечення ремонтів цеху спеціалізованого 

ремонту (ЦСР) по системі 5S.

Малі кроки до великих поліпшень

За активну участь у впровадженні СБВ «Лідер», 

наведенні порядку на робочих місцях згідно зі 

стандартами системи 5S з фонду Голови Правління 

Засіменка Є.Ю. було премійовано двох працівників 

Кременчуцької ТЕЦ: токаря 5 розряду Сергеєва П.С. 

та ізолювальника з термоізоляції 5 розряду 

Торяника О.І.

Премію отримали і інші працівники ПАТ «ПОЛ-

ТАВАОБЛЕНЕРГО»: Павлій С.Б., Гринь А.Ю., Сідорук 

В.І., Мазур С.А., Гудименко М.О., Жакун М.Г. та 

Конько С.О.

Йдучи в ногу з часом



8    відпочинок

У вишиванці і на ровері: 
полтавські енергетики провели 

Хороший настрій ор-
ганізатори велопробігу 
запалювали у працівників 
Товариства уже із самого 
ранку. Кожного учасника 
заходу зустрічали приві-
таннями у гучномовець 
та веселою піснею. Після 
завершення скороченого 
п’ятничного робочого дня 
усі шанувальники вело-
спорту під звуки фанфар 
вирушили назустріч від-
починку. 

Це було яскраве видови-
ще: учасники у вишиван-
ках, заквітчані дівчата на 
прикрашених повітряними 
кульками велосипедах – 
перехожі із радістю та 
здивуванням зустрічали ве-
лолюбителів, а діти віталь-
но махали руками. Деякі 
енергетики взяли з собою 
на велопробіг своїх малень-
ких синочків та донечок, 
яких везли у спеціальних 
дитячих крісельцях.  

Прибувши до 
пункту призначен-
ня, на базу відпо-
чинку «Сенегал», 
у Нижніх Млинах, 
учасники велосвя-
та не нудьгували. 
Під вигуки та гучні 
оплески вболіваль-
ників бажаючі мали 
змогу взяти участь 
у різних змаганнях 
від організаторів. 
В одному конкурсі 
треба було здо-
лати кілька ліній 
перешкод із шин, 
схопити до рук 

склянку, яка стояла на 
одному стовпці і повісити її 
на інший, потім – проїхати 
під натягнутою стрічкою, не 
зірвавши її. І усе це на вело-
сипеді, та ще й хто швидше! 

У перервах між змагання-
ми енергетики танцювали 
під веселу музику. Далеко 
над рівнинами Нижніх 
Млинів лунав голос чарівної 
Оксани Кіяшко. Артист-
ка колективу художньої 
самодіяльності завітала 
на свято відразу ж після 
захисту дипломної роботи. 
Розповідає, що не могла 
проігнорувати такий захід 
і приїхала, щоб розділити 
його із колегами і подарува-
ти їм чудовий настрій. 

Але відпочинок важко 
уявити без смаколиків 
на свіжому повітрі. Тому 

умільці куховарської справи 
приготували для усіх на 
мангалі соковитий шашлик, 
а також зварили ароматну 
польову кашу. Отож, усі із 
задоволенням ласували 
цими смачними кулінарни-
ми шедеврами, поповнюю-
чи витрачену енергію. 

У кінці свята голова 
профспілкового комітету 
Володимир Абрамов на-
городив учасників кон-
курсів, які були найшвид-
шими, найвправнішими 
та найкмітливішими, а усі 
велолюбителі отримали 
пам’ятний магніт, який буде 
нагадувати їм про чудово 
проведений час. 

– Перший велопробіг 
відбувся. Хочеться вірити, 
що це свято стане нашою 
новою традицією і вже 

Незважаючи на похолодання та рясні дощі, 

перший велопробіг об’єднав півсотні енергетиків 

Полтави, які полюбляють покрутити педалі. 

Захід приурочили до Дня вишиванки та акції 

«Всеукраїнський Велодень». 

перший велопробіг
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наступного року в заході 
візьмуть участь більше сот-
ні велолюбителів. Крутити 
педалі – нелегка праця, 
але енергетикам до цього 
не звикати. Вони завжди 
працюють у поті чола, щоб 
не було перебоїв із елек-
троенергією і у домівках 
людей завжди було світло, 
– сказав голова профспіл-
кового комітету Володи-
мир Абрамов.   

Поспілкувавшись із учасни-

ками, можна із впевненістю 

сказати, що перший велопро-

біг вдався на славу. Усі вони 

кажуть, що отримали мегапози-

тивні емоції від свята і потужний 

заряд енергії для подальших 

звершень на ниві енергетики. 

Маршрут велолюбителів пролягав від прохідної 

головного офісу через мікрорайон Левада та 

частково село Нижні Млини. Кінцевим пунктом 

призначення була база відпочинку «Сенегал».



Переможців чемпіонату журі 
визначало за сумою набраних 
очок. Третє місце завоювали 
господарі змагань – команда 
Котелевської філії, другу схо-
динку зайняли решетилівські 
енергетики, а от на п’єдесталі 
заслужено опинилася команда 
«Енергозбут» із головного офісу.

– Цьогорічні змагання від-
бувалися у зміненому форматі, 
вийшов такий собі мікс старого 
і нового. Програма була склад-
ніша, ніж у минулорічних чем-

піонатах, але і цікавіша водночас. 
Інтрига тривала до останнього, 
хто став переможцем, стало 
відомо лише на фінальних 
хвилинах, – розповідає капітан 
команди-чемпіона, інженер 
відділу по роботі з юридич-
ними споживачами Наталія 
Грінченко. – Рівень спортивної 
підготовки усіх команд завжди 
достатньо високий та й бажан-
ня перемогти робить боротьбу 
за кубок дуже цікавою, інтригу-
ючою та запеклою до останньої 
краплини поту, до останньої 
хвилини дистанції, до остан-
ньої секунди змагання. Тільки 
завдяки згуртованій командній 
роботі та спортивному духу, 
дисципліні та великому праг-
ненню кожного із членів збірної 

10    туризм

На три дні Ковпаківський дендропарк у Котельві перетворився на гамірливий 

вулик. Там відбувся XIII чемпіонат із пішохідного туризму серед команд 

працівників ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», у якому взяли участь 14 збірних із 

головного офісу та філій Товариства.

Романтика вечірніх вогнищ
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Збірні змагалися із спортивного орієнтування, долали 

смуги перешкод, в’язали вузли, переправлялися через 

річку на плотах та байдарках. І це далеко не повний 

перелік спортивних баталій. Але, незважаючи на 

суперництво, спільні завдання зробили працівників 

підприємства ще більш згуртованими.

здобути перемогу, наша команда стала першою серед 
інших. Кожен викладався на повну, бо розумів, що ді-
йти до фінішу можемо тільки разом. У таких змаганнях 
на фарт покладатися немає сенсу, перемога можлива 
тільки завдяки важкій, злагодженій та спільній праці 
всієї команди, а також підтримці наших вболівальників, 
яким ми дуже вдячні.

Хотілося б відзначити двох особливих людей. Перша – 
серце нашої команди – майстер виробничої дільниці 
лабораторії з експлуатації приладів обліку Віктор Васи-
льович Пуха. Його великий досвід участі у туристичних 
змаганнях та походах, яким він ділиться з нами, поза 
межами підприємства викликає повагу та захоплення, 
тому у нього завжди є чому повчитися. 

Друга людина, перед якою ми схиляємося, – наш 
ідейний натхненник Олександр Вікторович Лектор-
ський, заступник директора комерційного з передачі 
електро- та теплоенергії. Саме він свого часу сформував 
першу команду «Енергозбут» і продовжує нею опікувати-
ся і сьогодні. За дванадцять років, які ми беремо участь 
у чемпіонаті з пішохідного туризму, останні вісім наша 
команда завойовувала призові місця. А чемпіонами ми 
стали уже вчетверте.



Їдальня ДЗОВ «Енергетик» завжди готова нагодувати 

дітлахів корисною та збалансованою їжею. На столах 

кожного дня є м’ясні або рибні страви, каші, овочі та 

фрукти. 
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Засмагле літо з присмаком суниць

За першу та другу зміни у таборі відпочинку 

«Енергетик» оздоровилося 269 дітей працівників 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

Хлопчики та дівчатка, які набираються сил у ДЗОВ 
«Енергетик» не вперше, літню пору чекають із особ-
ливим нетерпінням, адже окрім шкільних канікул, 
це час неймовірно цікавого, насиченого різними 
заходами та яскравого, як липневе сонечко, відпо-
чинку в улюбленому таборі. Додому діти повертають-
ся засмаглі, повні сил та енергії, із калейдоскопом 
барвистих вражень та емоцій, які зігрівають їх серця у 
холодні осінні та зимові вечори. 

Багато відпочивальників знайшли у «Енергетику» 
вірних друзів, із якими спілкуються поза табором. 
Наприклад, 15-річна Рузана Овсеп’ян із Полтави по-
товаришувала із на рік старшою Марією Слинько.  

– Я дуже рада, що в «Енергетику» познайомилася 
із Марією. Ми з нею дуже  здружилися, навіть не 
уявляю свого життя без неї. Добре, що є соціальні 
мережі – переважно спілкуємося через Інтернет, 
інколи телефонуємо одна одній. 

Рузана розповіла, що відпочиває в «Енергетику» 
уже 13-й раз, вперше завітала сюди, коли їй було 
тільки шість. З того часу дівчина полюбила табір і 
приїжджала сюди щоліта, а інколи і по два рази за 
сезон.      

– Мені дуже подобається атмосфера у «Енергети-
ку», – продовжує Рузана, – тут завжди весело і цікаво, 
вихователі – доброзичливі, готові завжди прийти на 
допомогу. 

Безліч разів відпочивав у таборі й 14-річний Дмит-
ро Романюк із Кременчука. Хлопець розповів, що 
йому тут надзвичайно подобається, бо чи не щодня 
проводять різні заходи для дітей.  

– Нещодавно у нас відбулися змагання «Ковбойські 
ігри». Кожна команда мала вигадати собі назву і девіз 
та гідно презентувати себе перед іншими. Окрім цьо-
го, усі брали участь у різноманітних заходах. 

Також з дітьми 
проводили конкурс 
акторської майстерності, 
ярмарок, на якому 
ходила власна валюта 
табору «енергетики», 
спортивні розваги «Веселі 
старти» та багато інших 
веселих, життєрадісних 
заходів, які так полюбляє 
малеча. Переможцям 
змагань вручали грамоти, 
солодощі та сувеніри. 

Але незважаючи на 
купу спортивних та 
розважальних заходів, 
діти з особливим трепетом 
чекають на приїзд 
артистів самодіяльності із 
головного офісу. 

Цьогорічна програма 
була надзвичайно 
феєрична і запальна. Із 
літньої сцени далеко за 
межі території табору 
лунали жартівливі пісні 
«Бегемотик», «Барабан», 
«А я боявся пса». 
Маленькі відпочивальники 

під слова композиції 
«Утренняя гимнастика» 
охоче робили зарядку, 
під пісню «Муха» ловили 
набридливу комаху. 
Але найбільшого 
захвату викликали 
артисти, які вийшли до 
дітей, переодягнені  у 
розбійників, із шаблями 
та пістолями. Валентина 
Вовк заспівала пісню 
атаманші із відомого 
мультика, а з вуст Тараса 
Червинського пролунала 
колоритна пісня «Ми 
бандито». Окрім цього, 
із малюками провели 
безліч ігор та змагань: на 
швидкість, спритність і 
кмітливість. 

Наприкінці концерту 
діти побігли до артистів, 
щоб сказати їм щирі слова 
вдячності і взяти обіцянку 
обов’язково повернутися 
знову до казки під 
сонячною назвою 
«Енергетик».



Ми щороку намагаємо-
ся організувати для нашої 
малечі до Дня захисту дітей 
щось нове і цікаве. Проф-
спілковий актив філії за-
здалегідь планує дозвілля на 
свято, продумує всі деталі. 
Цьогоріч не пошкодували 
фантазії. І спочатку влаш-
тували малечі з батьками 
екскурсію до Харкова, де 
побували в «Фельдман 
Екопарку» та Центральному 

парку культури і відпочинку 
ім. М. Горького. А на нас-
тупні вихідні організували 
розваги у Гадячі. Допомоги 
ми попросили у дітей праців-
ників, які мають ті чи інші 
захоплення.

Скажімо, 14-річна Катя 
Черняк, яка закінчила клас 
образотворчого мистецтва 
при дитячій музичній школі 
провела малечі майстер-
клас із малювання, пере-

творивши його на захопливу 
гру. Наші діти із задоволен-
ням взялися розмальовува-
ти заготовку у формі дерева 
на папері гумками, вмо-
ченими в різнокольорову 
гуаш. А потім щиро раділи 
отриманому результату, 
вкотре довівши, що всі вони 
талановиті.

Весела дитяча компанія, 
до якої долучилися і батьки, 
навчалася також  рукоділлю. 

Допомагала їм у цьому Анна 
Грунтенко, донька контро-
лера рейдової бригади Лідії 
Грунтенко. Дівчина відвідує 
гурток і добре вміє виготов-
ляти різноманітні поробки з 
бісеру, стрічок та ін.

Не обійшлося на дитячо-
му святі і без спортивних 
естафет. Їх організатори 
вирішили провести на одно-
му із стадіонів міста Гадяча. 
Присутні поділилися на 
кілька команд за віком та 
швидко вишикувалися на 
змагання. Були тут і пробіж-
ки наввипередки із тенісним 
м’ячиком у ложці, і стрибки 
в мішках, і перетягування 
каната тощо. Малеча навіть 
отримала можливість по-
цілити у мішень із повітря-
ної гвинтівки. Спортивний 
азарт переповнював усіх 
учасників. А наостанок на 
дітей чекали подарунки і 
солодкий стіл. Отож свято 
вдалося, традиційно ставши 
іще однією яскравою подією 
у житті дітей працівників ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

                Зоя Озерська,
цехком Гадяцької філії  
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Село Гоголеве (колишня 
Василівка або Яновщина) 
отримало нинішню  назву 
завдяки своєму відомому 
земляку, письменнику Мико-
лі Гоголю, який тут народив-
ся і розвинув свій талант.

У 1984 році у Гоголевому 
відкрився музей до 175-річ-
чя від дня народження Ми-
коли Васильовича. Садиба, 
де він насправді мешкав, 
не збереглася, бо була 
повністю знищена у Другій 
світовій війні. Тому ентузіас-
там довелося відновлювати 
її за фотографіями, планами, 
малюнками, листами і спо-
гадами сучасників Миколи 
Васильовича. Зокрема, було 
відбудовано батьківський 
дім, флігель з робочим 
кабінетом письменника, 
вдалося реконструювати 
ставки, багатовіковий садок, 
під густими шатами старих 
дерев якого до ставка дуже 
любив прогулюватися Мико-
ла Васильович. Кажуть, що 
дійшовши до гроту, роз-

ташованого неподалік, він 
зупинявся, сідав на великий 
камінь та обдумував сюжети 
своїх безсмертних творів. 

Завдяки величезному 
внеску нашого земляка у 
літературу, місце, де він на-
родився, вважається одним 
із знакових туристичних 
об’єктів Полтавщини. Пра-
цівники музею подбали про 
те, щоб відвідувачі отримали 
незабутні враження від по-
їздок до Гоголевого.  

Тут кожен, хто забажає, 
має можливість зробити 
невеликий, але дуже цікавий 
екскурс в історію звичаїв 
українського народу та 
ознайомитися з атмосфе-
рою, у якій жила гоголівська 
родина. Це можна зробити, 
взявши участь у тематичній 
екскурсії «Чи знаєте ви укра-
їнську ніч?». Театралізоване 
дійство проводиться в темну 
пору доби. Немає кращого 
часу, аби у повній мірі піз-
нати загадковість місця, що 
надихало Гоголя, послухати 

цікаві історії та 
помилуватися 
красою україн-
ської ночі. 

Цікаво і на 
Різдво, коли тут 

влаштовуються святкові 
вертепи із найпоетичнішим 
дійством – колядуванням. 
Парубки та дівчата у святко-
вих національних костюмах 
із музиками, Міхоношою, 
Козою та іншими героями 
наповнять оселю святковим 
настроєм. Переступаючи 
поріг музею, відвідувачі 
покидають XXI століття і 
опиняються у XIX-му. Тут їх 
зустрічає господиня – 
«мама» Миколи Васи-
льовича, котра знає сотні 
неймовірних історій про 
свого талановитого сина. А 
в кімнатах поруч можна нат-
рапити на героїв «Вечорів 
на хуторі близь Диканьки». 
Цікавими спогадами також 
ділиться «молодша сестра» 
письменника, Ольга. Можна 
побувати у флігелі – старо-
винній українській мазанці 
під очеретяним дахом, у якій 
письменник неодноразово 
зупинявся під час останніх 
відвідин Василівки.

Купальської ночі в 

Гоголевому, на території 
музею-заповідника, на 
березі мальовничого ставка 
проводиться обласне 
традиційне фольклорне 
свято «Купальські ігри на 
батьківщині М.Гоголя». На 
ньому гостей очікують на-
родні гуляння з хороводами, 
ворожінням, пошуком цвіту 
папороті, святковим феєр-
верком, стрибками через 
багаття, катанням на човнах 
та багатьма іншими цікавими 
дійствами. 

Щире прагнення жителів 
села, де народився пись-
менник, популяризувати 
його спадщину допомогло 
Гоголевому здобути по-
чесне звання «Туристичне 
село року 2016». Торік 
сюди на гостини на кілька 
днів приїхала творча група 
всеукраїнського проекту 
«Сільський ревізор», яка 
познайомилась із громадою 
населеного пункту, дізна-
лася про слабкі та сильні 
сторони їхнього повсякден-
ного життя, поспілкувалася 
з місцевими жителями і 
врешті дала свою позитивну 
оцінку, вирізнивши Гоголеве 
серед багатьох українських 
сіл. 

Край, де плекають 
гоголівський спадок 

Будь-якої пори року село Гоголеве Шишацького району справляє незабутнє враження на 

подорожніх. Улітку воно набуває особливо яскравих барв. Пишним цвітом буяє віковий 

сад у музеї-заповіднику Миколи Гоголя, тихо шепоче вода у ставках, радісно щебечуть 

пташки, заклопотано поспішають у своїх справах привітні і гостинні місцеві жителі. Кожен, 

хто завітає сюди, неодмінно знайде для себе багато цікавого, зможе відпочити від буденних 

справ. Невипадково Гоголеве у тематичному всеукраїнському конкурсі перемогло в номінації 

«Туристичне село року 2016».
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Для нас, працівників Ма-
шівської філії, День захисту 
дітей – свято особливе. Ми 
уже 12 років поспіль зміс-
товно і весело відзначаємо 
початок літніх канікул. Орга-
нізовуємо конкурси малюн-
ків, екскурсійні поїздки, гра-
ємо в ігри, варимо кашу. От 
і в цьому році ми вирішили 
разом з нашими колегами з 
Карлівської філії влаштувати 
екскурсійну поїздку до пер-
шої столиці України – міста 
Харкова. Насичений день 
був розписаний щохвилин-
но, адже нам потрібно було 
встигнути відвідати багато 

цікавих місць.
Найперше, що хочеться 

згадати, – це екскурсія 
на ТОВ «Кулиничівський 
хлібзавод». Усіх нас одягли 
у спеціальні костюми і про-
вели безпосередньо на ви-
робництво. Діти мали чудову 
нагоду власноруч спробу-
вати себе у ролі пекарів. 
Вони своїми маленькими 
рученятками так старанно 
ліпили рогалики та булочки, 
що нам усім здалося, що ми 
беремо участь у зйомках 
телепередачі «Мастер Шеф 
Діти». Згодом ці ж вироби 
вони викладали в печі, а 

потім і куштували «свій про-
дукт». По закінченні екс-
курсії діткам презентували 
цікаві подарунки.

Після цього малечу чекала 
екскурсія на кінний завод. 
Радості у дітей не було меж. 
Вони з величезною цікавіс-
тю слухали розповідь про 
те, як живуть, харчуються і 
чим займаються коні у свої 
«трудові будні». Діти мали 
нагоду зі своїх рук погоду-
вати цукром цих чудових 
тварин. Потім ми поїхали до 
розважального парку 
ім. М. Горького, де мале-
ча досхочу накаталася на 
різноманітних атракціонах, 
скуштувала всілякі ласощі.

І на завершення – відвіда-
ли «Фельдман Екопарк». 
Це контактний зоопарк, у 
якому дорослим було не 
менш цікаво, ніж дітям. У 

нас навіть не вистачило часу 
повністю обійти територію, 
така вже вона велика! І хоч 
повернулися додому дуже 
стомленими, та всі були під 
враженням від подорожі і 
дорогою обговорювали по-
бачене. 

Але найголовніше, що 
наша поїздка стала мож-
ливою завдяки значній 
підтримці та розумінню 
профспілкового комітету 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО». Щиро вдячні вам за 
те, що даєте змогу нам та 
нашим дітям побачити най-
кращі куточки нашої рідної 
України та отримати неза-
бутні спогади!

                Ірина Билим, 
цехком Машівської філії

Першого дня літа ми відзначаємо Міжнародний 

день захисту дітей. У філіях компанії вже 

традиційно це свято пройшло оригінально та 

незабутньо.

Батьки і малеча відпочивають разом

Свято яскравого настрою
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