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Напередодні Трійці
працівники Товариства
зібралися, щоб навести лад
на території компанії та
навколо неї.

»»» ст. 11

№ 183

Цьогорічний тиждень охорони
праці був присвячений
проблемі використання роботи
неповнолітніх.

»»» ст. 6-7

Оцінка професійного зростання
Змагання бригад розподільчих електромереж вкотре визначили наймайстерніших у
професії. Вперше до фіналу вийшли енергетики з Кременчука та Семенівки.

Перемога за
хорольськими
енергетиками!
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.

заступники начальників філій
з передачі електроенергії.
– Кожен суддя розробляв
для свого етапу індивідуальну
систему критеріїв, за якою
оцінювалися бригади, –
розповідає начальник
служби розподільчих
мереж Катерина
Шостак. – Враховувалися і
професіоналізм, і практичні
вміння, і знання нормативних
документів. Не останнє місце
відігравала і оперативність у
прийнятті рішень та виконанні
поставлених завдань.
Етап № 1. Перевірка
засобів захисту.
Практично всі показали
хороші результати, довівши,
що вміють зберігати в
належному стані засоби
захисту, інструмент, інвентар
та аптечки.
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
у Товаристві проводять
змагання серед бригад РМ.
Цьогорічні відбулися з 29 по
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31 травня. Протягом двох
днів команди з філій компанії
мірялися вміннями і знаннями
у 14 етапах змагань і ще у 5 –
останнього фінального дня.
Четверо з них – найсильніші –
пройшли до фіналу.
Визначала найкращих
почесна суддівська колегія,
до якої увійшли спеціалісти
СРЕМ, ЦДС, СНтаПР,
СОП, СТІЛ, СДІЗП, а також

Етап № 2. Перевірка
технічного стану та
укомплектованості
автомобіля.
Тут також не було
аутсайдерів, хоча
деяким філіям все-таки
варто попрацювати над
впорядкуванням місця для
перевезення інструменту.

Етап № 3. Видача
наряду на проведення
робіт з обов`язковим
застосуванням
вантажопідіймальних
механізмів та оформлення
бланку перемикань на
виведенння з роботи
обладнання.
Тут 20 максимальних
балів набрали одразу кілька
бригад: великокохнівська,
гадяцька, глобинська,
карлівська, козельщинська,
лохвицька, миргородська,
пирятинська, решетилівська,
семенівська та чорнухинська.
Етап № 4. Виписка
проекту виконання робіт
(ПВР) згідно з виданим
нарядом-допуском.
На «відмінно» із цим
завданням справилися 5
команд з Великокохнівської,
Гадяцької, Карлівської,
Лохвицької та Семенівської
філій.
Етап № 5. Встановлення
переносного заземлення
на ПЛІ-0,4 кВ оп. 4 Л-3
від КТП-1 при підготовці
робочого місця.
На даному етапі
максимально можна було
набрати 15 балів. Оцінка

якості виконаної роботи
визначалася повнотою,
правильністю і відповідністю
вимогам ТР та ПБЕЕ
виконаних заходів з
підготовки робочого місця.
Завдання слід було виконати
за 10 хвилин. Найнижчі
результати показали
енергетики з Зінькова
та Котельви, отримавши
лише по 3 бали, а найвищі
показники – у Лубенської
бригади, вона набрала 14
балів.
Етап № 6. Допуск
бригади на підготовлене
робоче місце до
виконання робіт за
нарядом-допуском.
Слабо підготувалися до
цього етапу енергетики з
Карлівки (лише 1 бал), всі
інші команди справилися із
завданням.
Етап № 7. Розрахунок
завантаженості силового
трансформатора.
Провальним виявився

виступ енергетиків із
Карлівки, Котельви
та Чутового. А от
команди Гадяцької,
Зіньківської, Кобеляцької,
Красногорівської,
Кременчуцької,
Пирятинської,
Решетилівської, Семенівської
і Хорольської філій із цим
завданням справилися
блискуче.

учасник із землі, не
підіймаючись на опору, на
все давалося 3 хвилини.
Етап оцінювався за
такими критеріями: якість
виконання робіт, швидкість
і відповідність технологічній
карті змагань (ТКЗ).
Ускладнювало завдання

те, що цей етап був новим.
Але це не завадило
електромонтерам М. В.
Кузенку з Кременчуцької
філії та Р. І. Данильчуку
із Глобинської – успішно
справитися із поставленою
задачею і стати прикладом
для наслідування іншим.

Етап № 8. Регулювання
стріли провисання
проводів СІП на ПЛІ-0,4
кВ Л-3 від КТП-1 в прогоні
опор 1-2.
Максимальну кількість
балів набрали три
команди: зіньківська,
хорольська і шишацька. А от
красногорівська, на жаль,
показала нульовий результат.
Етап № 9. Монтаж
ОПН-0,23 кВ на усічених
опорах ПЛІ-0,23 кВ
(індивідуальні змагання
серед електромонтерів).
Виконував завдання

Із 2010 року змагання серед бригад розподільчих
мереж проводяться на навчально-тренувальному
полігоні Лубенської філії. До того вони відбувалися у
Гребінці, Чутовому, Карлівці, Решетилівці.

змагання
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Етап № 10. Монтаж
в’язки проводу на шийці
штирового ізолятора
усіченої опори ПЛ-10 кВ
за допомогою дротового
в’язання.
Із цим завданням добре

справилися монтери усіх
бригад.
Етап № 11. Змагання
бензопильників з
проведенням звалювання
дерева.

Перед учасниками
стояло завдання за 2
хвилини завести бензопилу
і виконати звалювання
умовного дерева.
Найуспішніше із цим етапом
справилися бензопильники
Кременчуцької та Лубенської
філій. Хоча й інші упоралися
добре.
Етап № 12. Звільнення
постраждалого від дії
електричного струму на
опорі.
– На цьому етапі слід
було викликати «швидку»
допомогу, повідомити
про нещасний випадок
диспетчеру, здійснити
вимкнення ПЛ-10 кВ шляхом
виконання накиду на дроти
і тільки після цього можна
було знімати потерпілого
із опори та надавати йому
долікарську 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
миргородська і хорольська
команди.
Етап № 13. Перевірка
знань ПБЕЕ, ТЕЕСіМП,
ППБ та інструкцій у
програмі «Аспект».
Кожен член бригади мав
дати відповіді на запитання,
викладені у електронному
білеті. Достойно на
цьому етапі виступили
енергетики Лубенської та
Новосанжарської філій.
Етап № 14. Перевірка
знань Правил дорожнього
руху для електромонтерівводіїв (водіїв) бригади.
Учасники складали іспит на
комп’ютері. Непоганий рівень
знань показали майже усі,
окрім водіїв з Гадяча, Лохвиці
і Шишак, які набрали по 0
балів.

Бригада–переможниця набрала 263 бали з 275
максимально можливих.

За кількістю набраних
очок до фіналу вийшли
4 команди. Серед них
четверте місце посіла
бригада Семенівської філії,
третє виборола команда
Кременчуцької, а другими
стали козельщинські
енергетики. Пальму ж
першості завоювала
хорольська бригада. Усіх
переможців нагородили
грамотами, призами,
кожного – грошовою
премією.
– Змагання бригад
розподільчих мереж
відбуваються щороку.
Щоразу ми дещо змінюємо
програму, додаємо нові
етапи і завдання. Приємно,
що рівень підготовки команд
зростає, щоразу збірні
виступають все краще і
краще, помилки минулих
років враховуються, їх стає
менше врази. А взагалі
результати – очевидні.
Хто готується і серйозно
ставиться до роботи – той
і перемагає, – підсумувала
Катерина Шостак.
Якщо брати участь, то
обов’язково перемагати!
Саме під таким девізом
виступала команда з Хоролу.
Виступала… і завоювала
золото! Як розповів нам
заступник начальника філії
з передачі електроенергії
Григорій Крупнов, його
підлеглі завжди дуже
серйозно підходять до
змагань – готуються
протягом двох тижнів на
імпровізованому місцевому
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полігоні. Результат –
команда протягом десяти
років завжди у четвірці
лідерів, востаннє першість
завойовувала у 2015 році.
– Наш тріумф – не
випадковий, його
досягнуто завдяки
високому професіоналізму,
згуртованості команди
і сильному бажанню
перемогти, – ділиться
секретом успіху Григорій
Петрович. Іншим учасникам
він побажав серйозно
ставитися до змагань, бо
вони віддзеркалюють,
як персонал виконує
свої обов’язки щодня. І
не забувати, що кити, на
яких тримається робота
електромонтера і майстра
– це безпечна праця і
професійність.
Вперше у фіналі
А от для Козельщинської
бригади 2 місце було
неочікуваним, адже вони
такий високий титул
завойовують вперше!
Заступник начальника
філії Микола Скрильник
розповідає, що команда до
фіналу пройшла заслужено,
персонал посилено готувався
до змагань. Цьогоріч в етапах
брали участь молоді, але
грамотні і амбітні хлопці,
зокрема майстер виробничої
дільниці Сергій Марченко,
який у Товаристві працює 5
років. Рівень його підготовки
високий, до всього він
підходить серйозно, саме
завдяки йому на деяких

Катерина Шостак розповіла, що за
результатами змагань служба розподільчих
електричних мереж завжди проводить аналіз
усіх помилок, яких припускаються бригадиучасниці. Фахівці СРЕМ готують підсумковий
наказ, складають план заходів, аби у подальшому
уникнути подібних зауважень. У службі
розподільчих мереж переконані, що змагання
як захід підготовки персоналу - необхідний
і важливий. Адже саме на полігоні, коли
зустрічається 28 бригад, кожен може показати
свої уміння, знання, професійні навички і тут же
чомусь навчитися у інших, перейняти досвід.
етапах команда набрала
максимальну кількість
балів. Звичайно, є над чим
працювати, але основне,
що всі завдання бригадою
виконувалися якісно.
Щодо планів на майбутнє,
у філії вважають, що на
наступних змаганнях вони
мають закріпити результат,
а ще краще – завоювати
вищий, адже є на кого
рівнятися. А це найкраща
мотивація.
Кременчуцька та
Семенівська бригади

цьогоріч також дебютували
у фіналі вперше. У
філіях розповідають, що
результатом вони більш
ніж задоволені. Успіху
вдалося досягнути завдяки
кваліфікованій команді,
особливо варто відзначити
старшого майстра
виробничої дільниці 1 групи
Богдана Жовтобрюхова
(Кременчуцька філія) та
майстра виробничої дільниці
2 групи Сергія Лащенка і
водія Олександра Кропивку
(Семенівська філія).

змагання

5

За даними Міжнародної організації праці, у
світі 541 мільйон молодих працівників віком
від 15 до 24 років, зокрема 37 мільйонів дітей,
працюють у шкідливих умовах. Серед молоді рівень
травматизму на роботі вищий на 40%. В Україні
працює майже кожен третій віком від 15 до 24 років,
що становить понад 1 мільйон наших громадян.
І найважливіше завдання – зберегти молоде
покоління, як безцінний потенціал для майбутнього
створення ефективної і сильної держави.
В Україні кілька років
поспіль нагальною
залишається проблема
використання праці
неповнолітніх, більше того
– часто діти працюють в
небезпечних умовах, без
дотримання елементарних
норм гігієни. Зазвичай
молоді працівники
не повідомляють про
випадки порушення
щодо них законодавства
про працю, оскільки не
бачать альтернативи. Але
їхні інтереси захищені
нормами законодавства
(не дозволено прийом на
роботу осіб до 16 років,
установлено скорочений
робочий тиждень,
заборонено працювати
вночі та в позаурочний час
тощо).

Цього року День охорони праці за рекомендацією Міжнародної організації праці відзначали під девізом
«Захищене і здорове покоління». Цей девіз збігається із завданнями й метою Всесвітнього дня боротьби із
дитячою працею, який відзначають 12 червня.
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Товариство прагне
забезпечити гідні та
безпечні умови праці
для всього персоналу.
«В середовищі молодих
працівників виробничі
ризики значно вищі, –
переконаний директор з
охорони праці - начальник
служби охорони праці
Олександр Ракецький.
– Доволі часто молодь
приймає не досить обдумані
рішення та не усвідомлює,
що їхня необачність на
роботі може спричинити
небезпеку не тільки для
їхнього життя, але й для
життя і здоров’я оточуючих.
Тому ми особливу увагу
звертаємо насамперед
на організацію роботи
молодих працівників.
Вони – майбутній трудовий

потенціал країни. І наша
мета – зберегти цей
потенціал здоровим».
Підтримуючи ініціативу
Міжнародної організації
праці, у Товаристві
пройшов Тиждень охорони
праці, у рамках якого
керівники структурних
підрозділів мали подбати
про те, щоб привести у
належний безпечний стан
робочі місця, виробничі
приміщення та територію
всього підприємства.
Зокрема, велику увагу
приділили перевірці засобів
захисту, спецодягу та
спецвзуття персоналу, була
здійснена ревізія поопорних
схем електромереж 0,4-10
кВ на їхню відповідність
дійсності. Також
проінспектували і наявність
на енергообладнанні
диспетчерських
найменувань, необхідних
надписів та позначень.
Перевірку на справність та
відповідність нормативним
документам пройшов
також верстатний парк.
У транспортних засобах
обстежили наявність
медичних аптечок та
знаків аварійної зупинки.
У цехах та на дільницях
Товариства оновили куточки
з охорони праці. Ці заходи
пройшли у всіх структурних

підрозділах ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
Працівники служби
охорони праці, в свою
чергу, розробити в новій
редакції Інструкцію по
спуску потерпілого з
опори повітряної лінії
електропередачі напругою
6-10кВ. Відтепер нею
керуються електромонтери
бригад розподільчих мереж.
Але не тільки під час
проведення Тижня охорони
праці у компанії ведеться
робота з профілактики
виробничого травматизму.
Про безпеку праці на
підприємстві піклуються
постійно.
Хоча, незважаючи на всі
інструктажі та навчання,
деякі робітники, ризикуючи
життям і здоров’ям,
порушують вимоги
інструкцій з охорони праці,
халатно ставлячись до своїх
обов’язків.
За незадовільний стан
роботи з персоналом,
порушення нормативних
документів з охорони
праці 15 працівникам ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
зменшили надбавку
до посадового окладу
за травень. Натомість
найстаранніших учасників
проведення Тижня охорони
праці преміювали окремим
наказом по підприємству.
– Заходи, які спрямовані
на збереження життя і
здоров’я людей під час
виконання трудових
обов’язків, повинні бути не
одноразовими, а постійними
і системними, – наголошує
Олександр Ракецький. –
Ми повсякчас працюємо
над тим, щоб забезпечити
здорові та безпечні
умови праці на нашому
підприємстві. Для цього,
згідно з нормативними
документами та планами
перевірок, проводиться
ревізія робочих місць та
виробничих приміщень,
сотні працівників щорічно
проходять перевірку знань з
охорони праці.

безпека
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Від підсумків до нових планів –
заради стабільності і добробуту

Під час профспілкових зборів підприємства
підсумували виконання Колективного
договору за 2017-й та два перші місяці 2018-го
року, а також обговорили організацію привітання
ветеранів-учасників Другої світової війни,
літнього відпочинку працівників
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та їхніх дітей.
Директор з персоналу
Олександр Кириченко,
який взяв участь у зборах
профспілкового комітету,
у своїй доповіді зазначив,
що минулоріч у Товаристві
своєчасно виплачувалася
заробітна плата, зокрема,
її підвищення у 2017 році
відбувалося тричі. Також
проводилися доплати за
роботу у шкідливих умовах,
у святкові і неробочі дні та
в нічний час, за керівництво
бригадою, за тимчасове
виконання обов’язків
іншого працівника
тощо. Здійснювалося
преміювання за
інтенсивність праці,
виявлення крадіжок,
виплачувалася матеріальна
допомога на поховання
працівників та їхніх рідних, а
також матерям по догляду
за дитиною до 3-ох років.
На зборах говорили і про
навчання персоналу. Так,
за звітний період підвищили
кваліфікацію на курсах у
різних навчальних закладах
128 осіб, у семінарах взяли
участь 29 спеціалістів.
Професійне навчання в
Учбовому центрі пройшли
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актуально

351 співробітник, з них
підвищили кваліфікацію
257, опанували суміжні
робітничі професії 94
працівники.
Окремо Олександр
Кириченко торкнувся теми
корпоративного спецодягу.
– Спецодяг – це
перший рівень захисту
співробітників, їхня безпека
та здоров’я. Усі працівники,
які згідно з Колективним
договором, забезпечуються
спецвбранням, не мають
права на робочому місці
перебувати без нього.
За звітний період літніми
костюмами персонал був
забезпечений на 100%,
зимовими – майже на

100%, – зазначив директор
з персоналу.
Підсумовуючи
обговорене, голова
профспілкового комітету
Володимир Абрамов
сказав, що Колективний
договір за минулий рік
був виконаний у повному
обсязі.
Наступним питанням,
яке винесли на збори, була
організація привітання
ветеранів-учасників Другої
світової війни, а також
зустрічі з ветеранами
підприємства.
– Святкування 73-річниці
Перемоги над нацизмом
має відбутися згідно
з наказом, виданим
Президентом України.
На сьогоднішній день
по Полтавській області
список ветеранів, які
безпосередньо брали

участь у війні, складається
з семи осіб, три з яких
проживають у обласному
центрі, – розповів
Володимир Ілліч.
Традиційно у травневі
дні пройдуть і зустрічі з
ветеранами. У Кременчуці,
на території ТЕЦ, на
колишніх працівників
Товариства чекатимуть 4
травня, у Полтаві, на базі
головного офісу, подібне
свято відбудеться 8 травня.
Не оминули увагою на
зборах і питання літнього
відпочинку. Дітлахи
зможуть набратися сил і
поринути у літні розваги
у відомчому таборі
«Енергетик». Стартує
літній оздоровчий сезон
15 червня. Підготовчі
роботи у таборі уже
тривають, зокрема туди
для наведення ладу на
території, уже виїхали
двірники, вантажники
та інші працівники.
Розпочинається навчання
вожатих, серед охочих – і
діти, які свого часу самі
відпочивали у таборі.
Важливим кроком стане
будівництво комфортного
туалету для дітей старшого
віку. На сьогодні роботи
йдуть повним ходом, їх
планують завершити до
початку літнього сезону.

Їхній подвиг безсмертний
Все більше часу відділяє нас від тієї священної
пори, коли на увесь світ прогримів салют
великої Перемоги. З кожним роком стає все
менше ветеранів, які, не жаліючи свого життя,
наближали цю заповітну мить. Наш обов’язок
– пам’ятати поіменно тих, хто загинув у роки
Другої світової війни, і тих, хто повернувся з
фронту додому.
Вже стало доброю
традицією напередодні Дня
перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні
вшановувати ветеранів, які
брали участь у військових
діях того часу, а також
пенсіонерів Товариства, які
свого часу тут працювали.
Цей рік не став винятком.
Святкування традиційно
відбулися на територіях
головного офісу компанії та
Кременчуцької ТЕЦ.
4 травня –
свято у Кременчуці
На зустріч завітали
85 колишніх працівників
станції і Кременчуцької
філії. Їх привітав директор
теплоелектроцентралі
Олексій Алєксєєнко.
Слово надали і ветеранам
підприємства, які
пригадували військові дії
на території Кременчука,
а також нелегкі часи
відбудови станції. Одним
із виступаючих був Юрій
Михайлович Зюман,
колишній заступник
директора – головний
інженер Кременчуцької
ТЕЦ, який пропрацював

на підприємстві більше
трьох десятків років,
вийшовши на пенсію у
2008-му. Після урочистої
частини, пенсіонерам
влаштували екскурсію до
музею ТЕЦ, гості відвідали
цехи і підрозділи, де вони
раніше працювали. Не
обійшлося без намету і
польової кухні. Колишніх
працівників запросили за
святкові столи, де вони мали
змогу поспілкуватися між
собою, згадавши минулі
роки. Не обійшлося без каші
і традиційних «сто грам», які
ветерани підняли за своїх
фронтових товаришів.
Також на ветеранів
чекав концерт, який
підготували для них
артисти самодіяльності
Товариства. Пісні своєї
молодості старенькі
слухали зі сльозами на
очах, деякі підспівували,
а найзапальніші навіть
танцювали, забувши про
поважний вік і старечі
хвороби.
Кожному ветерану на
згадку вручили спільне
фото, яке нагадуватиме про
його товаришів та колег.

8 травня –
свято у Полтаві
Зустріч із ветеранами на
території головного офісу
компанії відбулася у День
пам’яті та примирення. Тут
відбувся традиційний мітинг,
присвячений 73-ій річниці
Перемоги над нацизмом у
Європі. Біля Стели загиблим
працівникам Полтавської
паротурбінної електростанції
зібралися учасники бойових
дій, ветерани і пенсіонери
підприємства та працівники
компанії – більше півсотні
осіб. Зі словами вдячності
звернувся до присутніх т.в.о.
Голови Правління Руслан
Стройний.
– Назвати вас ветеранами
не дозволяє та енергія, яку
я бачу у ваших очах, для нас
ви завжди будете колегами.
Дякую вам за вашу працю
і терпіння, а також за ваш
досвід. Ви побудували
чудове підприємство.
Обіцяємо зробити його ще
кращим. Знайте, що ми
завжди раді вас бачити на
території компанії, – сказав

Руслан Вікторович.
На мітингу поіменно
згадали учасників бойових
дій, непрацюючих
пенсіонерів Товариства,
кому пощастило пройти
через пекло війни і дожити
до сьогоднішнього дня.
Зі сльозами на очах
ветерани слухали пісню «Я
онука солдата» у виконанні
Оксани Кіяшко.
Під кінець урочистості,
працівники та пенсіонери
компанії поклали квіти до
підніжжя Стели – від імені
дітей, внуків і правнуків тих,
хто не повернувся з війни,
і вшанували їх хвилиною
мовчання.
Після загального фото всіх
гостей запросили до їдальні,
де на них чекав традиційний
обідній стіл. Для присутніх
учасники художньої
самодіяльності заспівали
пісні, які щороку тривожать
душу споминами.
У кінці свята кожному
гостю подарували світлину
на згадку.

Працівники Товариства, які пройшли
через лихоліття війни і дожили до сьогодення:
- Борис Софійович Баклицький (працював у
головному офісі);
- Василь Степанович Щербань (головний офіс);
- Микола Григорович Червоний (головний офіс);
- Іван Якович Гришко (Лубенська філія);
- Володимир Тихонович Сушич (Лубенська філія);
- Петро Петрович Воскобойник (Чутівська філія);
- Лілія Володимирівна Черня (Кременчуцька ТЕЦ).

наша пам’ять
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Страхування: порятунок від
вартісного лікування
В Україні медичне страхування є добровільною
справою її мешканців. Працівники ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» оцінили всі його вигоди,
адже страхували своє здоров’я та життя протягом
останніх кількох років. Нова програма медичного
страхування продемонструвала нам розширені
можливості.

На початку року ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
знову застрахувало здоров’я
та життя своїх співробітників.
Страхувальником виступила
СК «Скіфія». Її фахівці
пояснили нам, у яких
випадках можна отримати
виплату і що для цього варто
робити.
Перш за все, варто
зазначити, що страховий
випадок настає при умові
відкриття лікарняного,
тривалість якого не менше
5 днів.
Після звернення до лікарні
Ви, в найкоротші терміни,
повинні повідомити про це в
Call-центр СК «Скіфія». Крім
імені та прізвища, варто буде
назвати місце лікування та
діагноз. Надалі дотримуйтесь
рекомендацій Вашого лікарякоординатора СК «Скіфія».
Він організує безкоштовну
видачу медикаментів.
Якщо Ваше звернення
до лікувального закладу
було ургентним (невідкладні
стани), повідомте про
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випадок відразу, як тільки
з’явиться така можливість.
Зробити це можуть Ваші
родичі або колеги. Подбайте
про те, щоб Ваші близькі
знали, що Ви застраховані
і де знаходиться карта
або пам’ятка з контактами
страхової компанії. Це дасть
можливість в найкоротші
терміни почати для Вас
організацію безкоштовної
медичної допомоги. Ті
витрати, які Ви понесли до
дзвінка в Call-центр, будуть
компенсовані після подачі
документів на виплату.
Якщо Ви є мешканцем
інших населений пунктів
Полтавської області,
зберігайте всі фіскальні або
товарні чеки на придбання
медикаментів та обстеження.
Для отримання страхової
виплати впродовж 15 днів
з дати закриття листка
непрацездатності треба
надати до медпункту ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
заяву, копію листа
непрацездатності, засвідчену

бухгалтерією за основним
місцем роботи з печаткою,
копію виписного епікризу
з історії хвороби – при
стаціонарному лікуванні,
оригінал виписки з
амбулаторної карти,
завірений печаткою
лікувально-профілактичного
закладу та підписом лікаря –
при амбулаторному
лікуванні, копію акта
(при його наявності)
про нещасний випадок,
документ, що засвідчує
особу одержувача страхової
виплати, фіскальні або
товарні чеки на придбання
медикаментів або послуг; при
придбанні медикаментозного
забезпечення у приватного
підприємця – копії свідоцтва
про державну реєстрацію,
свідоцтва про сплату
єдиного податку, ліцензії на
здійснення певного виду
діяльності.
Щоб отримати
виплати у випадку смерті
застрахованого, підготуйте
заяву; нотаріально завірену
копію свідоцтва про смерть;
копію довідки про причину
смерті (лікарське свідоцтво);
документ, що засвідчує особу
отримувача виплати та копію
його довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера
платника податків.
Документи потрібно
надіслати до медпункту ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за
адресою: 36022, м. Полтава,
вул. Старий Поділ, 5.
Страховик приймає
рішення про здійснення
виплати протягом 15 робочих
днів з дня надання повного
пакету документів. Отримати

Разом до благоустрою
Зазвичай напередодні Трійці українці впорядковують
свої оселі та прикрашають їх запашною зеленню.
кошти можна протягом 10
робочих днів з дня прийняття
рішення про це та складання
страхового акту.
Виплата за фактом
виклику «швидкої» медичної
допомоги, який привів
до госпіталізації та до
цілодобового стаціонару
складає 450,00 грн за
кожний виклик, у випадку
смерті застрахованого –
3500,00 грн.
Якщо Ви – мешканець
Полтави або знаходитесь
у лікувальному закладі
міста, Ви можете отримати
медикаменти та витратні
матеріали на лікування
безкоштовно у аптечних
мережах ТОВ «ТВА-груп»
(Аптека 03), ТОВ «Данунц» та
інших за направленням СК
«Скіфія».
Договір покриває витрати
на одноразові шприци та
голки, пристрої для вливання
крові та ліків, перев’язувальні
системи, лейкопластири,
рентгенівські плівки, набори
для анестезії, скальпелі, леза
та катетери для системи
кровообігу.
При настанні страхового
випадку можна отримати
компенсацію за медикаменти
для лікування основного
діагнозу. Вони мають бути
призначені лікарем до
закриття лікарняного.
Також СК «Скіфія»
у договір страхування
включила одноразове
забезпечення працівників
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
полівітамінним комплексом
без надання листа
непрацездатності.

Родина енергетиків теж з ентузіазмом долучилася до
передсвяткової толоки.
Загальному прибиранню
передувала ґрунтовна
підготовка. Територія
головного офісу
підприємства та навколо
нього була розділена на
частини і закріплена за
кожним департаментом.
Підготували і знаряддя праці
та рукавички.
Озброївшись віниками,
лопатами, граблями,
щіточками для фарбування,
дружний колектив ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
прибрав територію подвір’я.
Працівники впорядкували
газони та квітники,
згребли сухе листя й гілки,
пофарбували залізні ворота і
сходи.
Зібраного сміття виявилося
чимало. Його централізовано
вивезли на сміттєзвалище.
Навести лад поблизу
філій вийшли і працівники
районних підрозділів.
«Хочу подякувати усім, хто
взяв участь у благоустрої

нашого підприємства та
продовжує підтримувати
чистоту, – звернувся до колег
т.в.о. Голови Правління
Руслан Стройний. –
Тішить, що ви теж хочете
бачити територію ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
впорядкованою.
Щиро вірю, що такі дні
прибирання стануть доброю
традицією для працівників
підприємства. Приємно було
бачити, що для енергетиків
немає непосильної роботи.
Всі разом ми прибирали
сміття, сухе листя та гілки,
облаштовували місця
відпочинку. Переконаний,
що спільними зусиллями ми
і надалі робитимемо наше
підприємство затишним і
комфортним».

Всі працівники
компанії радо
прийняли ініціативу
організувати весняну
толоку. До речі,
енергетики щодня
підтримують лад
на своїх робочих
місцях та виробничих
майданчиках.

Call-центр СК «Скіфія»:
(056) 745-37-77, (056) 745-37-00, 067-631-55-85,
050-369-85-35 (пн-пт: з 09:00 до 18:00);
067-631-55-85, 050-369-85-35, 0-800-505-885
(цілодобово).

ініціативи
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У вишиванці і на велосипеді: відбувся
святковий велопробіг енергетиків

Всесвітній день вишиванки для працівників ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
продовжився найближчої суботи вже другим велопробігом.

Яскраві, усміхнені,
вдягнені у національний
одяг енергетики сонячного
ранку приїхали на
велосипедах до міського
Парку «Перемога». У заїзді
взяли участь як досвідчені
велосипедисти, так і ті, хто
тільки опановує двоколісний
транспорт. Приїхали цілими
родинами, не побоявшись
прогнозу погоди, який
пророкував дощ. До речі,
сонячний ранок того дня

змінився теплим погожим
днем.
Присутніх привітав голова
профспілкового комітету
Володимир Абрамов:
«Ми прагнемо, щоб
енергетики були здоровими
і сильними, тому у такий от
патріотичний спосіб агітуємо
їздити на велосипедах і
водночас долучаємося
до святкування Дня
вишиванки».
Зібравшись, учасники

У цьогорічному святі велоспорту та здорового
відпочинку, що відбувся теплого суботнього дня,
взяли участь майже 40 енергетиків зі своїми
рідними.
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дозвілля

культурно-спортивного
заходу рушили
центральними вулицями
міста. Під оплески дещо
здивованих перехожих,
які підтримували колону
протягом всього маршруту,
велосипедисти проїхали
повз пам’ятник Шевченка,
Краєзнавчий музей,
пам’ятник загиблим
українським козакам.
Зробивши символічне коло
навколо Корпусного парку,
велоколона зупинилася
біля Монументу Слави,
щоб зробити спільне фото
напам’ять.
Відновивши сили, після
невеличкого відпочинку,
велосипедисти продовжили
рух уздовж Каштанової
алеї. Кінцевою точкою
велопробігу стала
велика зелена галявина
Полтавського дендропарку.
Вона гостинно зустріла
енергетиків у вишиванках.
Та на цьому свято
не завершилося. На
велосипедистів чекали дві
години веселих конкурсів,
під час яких усі бажаючі
могли випробувати свою
майстерність велоїзди.

Запальна музика сама
кликала до танцю.
Зголоднілі велосипедисти
мали можливість
перекусити і відпочити
перед дорогою додому.
Свято спорту завершилося
далеко пообід, залишивши
кожному учаснику море
позитиву та вражень.
А енергетики не лише
здружилися, а й привезли
додому приємні призи.
«Минулорічний велопробіг
у вишиванках мав успіх.
Приємно, що колеги оцінили
старання організаторів і
цьогоріч задовго до Дня
вишиванки цікавилися
про проведення заходу.
Особисто хочу подякувати
кожному, хто долучився до
нашого велоруху. Без вас це
свято було б неможливим.
Сподіваюся, велопробіги
з нагоди Дня вишиванки
стануть традиційними. А
загалом найважливіше,
що ми провели вихідний
день активно, разом та на
свіжому повітрі», – ділиться
своїми враженнями
заступник начальника
профспілкового комітету
Ігор Олійник.

Вишивка на сорочці і у серці
з інвестиційною
роботою:
Коли я була
Українці у всьому світі одягають вишитий одяг, як символ
дитиною,
згуртованої, сильної у своїй єдності нації. Цього дня на
вишиванок
вулицях можна побачити різноманіття вишитих сорочок та
так массово,
суконь, які зачаровують і надихають.
як зараз, не
продавали. Та
й ті, які можна
було знайти у
знайомих, були
залишеними
у спадок від
прапрабабусь.
У нашій сім’ї
до вишиванки
особливе
ставлення.
Одягаючи її,
ти без слів
говориш, що
пишаєшся тим,
що ти українець.
Змалечку батьки виховували
що вишиванка пасує не
Працівники ПАТ
мене у дусі патріотизму.
тільки митцям та аматорам
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
Цей принцип життя ми
сцени, але доречна й людям
теж долучилися до
з чоловіком прагнемо
у повсякденному житті,
загальнонаціонального
вкласти і у серця наших
щоправда, її носіння у ті
флешмобу. Вони радо
дітей. До речі, сьогодні
часи могло викликати хіба
розповіли про свої
вони теж пішли до школи
що подив.
вишиванки та ставлення
у вишиванках. Мої діти
Свою вишиванку я
до цього споконвічного
мають сорочки давно і
придбала 4 роки тому і
оберегу українців.
дуже бережливо до них
відтоді з гордістю і радістю
ставляться. А собі я купила
одягаю її для популяризації
Вікторія Блищук,
вишиванку лише взимку.
і збереження глибоких і
керівник групи з питань
Мати її було моєю давньою
давніх культурних традицій
корпоративних прав:
мрією.
українців. Приємно бачити,
Мрія вбиратися у
що в колективі нашого
вишиванку в мене
Галина Сивокінь,
Товариства збільшується
зародилася відтоді, як у
інженер ВТГ
чисельність прихильників
далекому 80-му я побачила
Великокохнівської філії:
красивого національного
на юнакові поєднання
Приємно усвідомлювати,
вбрання.
дефіцитних на той час
що я працюю на
джинсів та вишиванки.
підприємстві, де шанують
Олена Мелащенко,
Це було незвично, але
українські традиції. Багато
інженер відділу по роботі
ошатно. Я пересвідчилась,

У третій четвер травня ми відзначаємо День вишиванки.

колег прийшли сьогодні на
роботу у вишитому одязі. Я
люблю носити сорочку, бо
цей одяг святковий, а тому і
настрій створює піднесений.
Українці люблять одягати
сорочки у закордонні
подорожі. Адже вишиванка
відразу привертає увагу
іноземців. Чимало націй
захоплюються нею. А
мене завжди вражала
універсальність вишиванок.
Неймовірно, але столітня
сорочка прекрасно
поєднується, наприклад, з
сучасними джинсами.
Леся Повод, провідний
фахівець прессекретаріату:
Маю дві вишиванки,
які мені дуже дорогі,
бо їх подарувала мені
мама. Одягаю їх рідко – в
особливі, святкові дні.
Сьогодні я в своїй улюбленій
сорочці. Вона вишита
майстринею з Галичини,
односельчанкою моєї мами,
років 15 тому.
Певний час цю вишиванку
носила моя мама, пізніше
подарувала мені. В цій
сорочці студенткою я
захищала дипломну роботу.
Взагалі я люблю простий
і зручний одяг. Вишиванку
одягаю не часто. Але
кожного разу це для
мене особливий день.
У вишиванці я відчуваю
мамину турботу і любов.
Для мене це завжди дуже
душевно та емоційно.

традиції
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Дитинства найкраща пора
У перший літній день в Україні, як і у цілому світі, відзначають Міжнародний
день захисту дітей. І вже доброю традицією для працівників ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» стало вітати малечу з цим святом.

Дітей гадяцьких
енергетиків запросили до
місцевого ККЦ «Дружба».
Спеціально для них в залі
обладнали справжній
кінотеатр. Гості переглянули
захопливий мультсеріал
«Пригоди Котигорошка та
його друзів».
«Цьогоріч на свято
завітали діти віком від 5 до
8 років. Для цієї аудиторії
і обирали відповідний
мультфільм. Дуже приємно,
що малечі сподобався наш
вибір. Вони з захватом
дивилися на екран. А для
нас немає більшої радості,
ніж бачити, що наші
старання оцінили примхливі
дітлахи, – ділиться
враженнями організатор
свята, секретар Гадяцької
філії Зоя Озерська.
З кінотеатру малеча
разом зі своїми батьками
рушили до міського парку
«Перемога». Тут у минулому
році облаштували сучасний
розважальний комплекс
з гірками і різноманітними
гойдалками. Поки дітлахи
бавилися на майданчику,
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діти

дорослі підготували
пікнік. Зголоднілій малечі
прийшлося до смаку
частування. Їх пригощали
смачною піцою з соком.
Не менш насичене
святкування чекало в
перший день літа на дітей
машівських енергетиків.
Зранку вони відвідали
Полтавський музей авіації
та космонавтики. Ближче
до обіду на малечу чекав
неймовірний майстер-клас з
виготовлення піци в дитячій
кімнаті «Жираф» ресторану
«Пріма Піца». Ця розвага
захопила не лише дітей, а й
дорослих. Всі з нетерпінням
чекали, поки пеклася їхня
піца. Дуже вже цікаво було
спробувати свої кулінарні
шедеври.
Підкріпившись, повна
сил малеча відправилася
до Національного музеюзаповідника українського
гончарства у Опішному, де
зацікавлені дітлахи мали
змогу стати учасниками
ще одного, не менш
захопливого, майстеркласу. Маленьким гостям

запропонували зробити
півники-свистунці. «Треба
було бачити, як старалися
діти, – розповідає

організатор свята, комірник
Машівської філії Ірина
Билим. – Вони дуже
відповідально поставилися
до завдання. Уважно ліпили
з глини, зосереджено
виводили форму півника».
На диво зацікавила
малечу екскурсія музеємзаповідником. На своєму
досвіді переконавшись, як
нелегко ліпити вироби з
глини, вони з захопленням
роздивлялися шедеври
місцевих майстрів.
Здавалося б, свято
вдалося на славу, але
для дітей машівських
енергетиків на цьому
сюрпризи не закінчилися.
З Опішного малеча знову
повернулася до Полтави.
На хоч і втомлених, але
повних енергії дітей,
чекала дискотека з купою
забав у розважальному
комплексі «Ігроленд».
Уже увечері гостям свята
запропонували взяти участь
ще в одному майстер-класі
з виготовлення піци.

Традиційно святкування
Дня захисту дітей
організовують і працівники
Красногорівської філії.
Енергетики підійшли до
цього творчо. І уже кілька
років тому придбали
костюми для проведення
свята. Активісти філії
підготували сценарій, самі
стали ведучими і героями
дійства.
Спочатку маленькі гості
випробували свої уміння
у конкурсі малюнка на
асфальті. А так як прийшла
малеча різного віку: від 1,5

до 14 років – вирішили не
обмежувати їх у виборі теми
малюнка. Стали до вподоби
дітям–енерджайзерам і
спортивні розваги.
«Сьогоднішнє свято ще
раз нагадує дорослим, як
важливо берегти наших
дітей і захищати їхні права,
– розповідає секретар
Красногорівської філії
Лариса Соколенко.
–У життєвій метушні не
завжди пам’ятаєш про це.
А насправді саме в дітях –
здійснення всіх наших мрій і
сподівань».

«З кожним роком організовувати свята для
наших дітей все складніше. Ми прагнемо готувати
нові сценарії, не повторюватися у розвагах.
Хочеться, щоб дітям було цікаво. А малечу
нині здивувати ой як непросто», – розповідає
секретар Гадяцької філії Зоя Озерська.

Літні канікули для вихованців
пришкільного мовного табору
«GoCamp–2018», а саме для школярів
5-7 класів Полтавської школи № 3,
розпочалися змістовно і з користю:
вони відвідали Музей історії ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», де дізналися
багато нового і цікавого про розвиток
електроенергетики на Полтавщині.
На початку червня
протягом трьох днів
наше підприємство
гостинно приймало на
своїй території школярів.
Подвір’я замайоріло
яскравими кашкетами та
футболками, а все навколо
наповнилося веселим
гамором. Діти, немов юрба
горобчиків, прямували за
фахівцем прес-секретаріату
Тетяною Зезекало до
музею компанії. Тут Тетяна
Олексіївна провела для
учнів коротку, але змістовну
екскурсію.
Школярі дізналися
про етапи розвитку
електроенергетики
Полтавської області та
про історію Товариства,
оглянули музейні експонати.
Але найбільше їхню увагу
привернули манекени
у спецодязі і, звісно ж,

Знайомство
з історією енергетики
майстерно виконані макети
Кременчуцької ТЕЦ та однієї
з підстанцій області.
А від карти розвитку
електромереж регіону, що
миготить та переливається
яскравими вогниками, учні
просто не могли відвести
очей. Як представники
сучасного покоління, які
із технікою на «ти», вони
не могли втриматися, щоб
не зробити селфі на фоні
карти–схеми.
Після екскурсії,
дітлахам провели
бесіду про дотримання
правил безпечної
поведінки з побутовими

електроприладами, а
також – як поводити себе
біля електроустановок.
Інженери служби охорони
праці наголосили дітям,
що особливо небезпечно
наближатися до обірваних
дротів, бо вони – джерело
потенційної небезпеки,
коли можна потрапити
під дію електричного
струму. Також не можна
залазити на дерева та
гратися на дахах гаражів,

поблизу яких проходять
лінії електропередач.
Загроза зростає врази у
вологу погоду, особливо
після дощу, оскільки
електропровідність повітря
посилюється.
Сподіваємося, що
школярам сподобалася
екскурсія, і можливо, для
декого із них знайомство з
енергопідприємством стане
вирішальним при виборі
майбутньої професії.

Галузевий музей електроенергетики області
створений 1985 року з ініціативи тодішнього
директора підприємства В.М. Севідова.
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