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РАЗОМ БУДУЄМО
КОРПОРАТИВНУ КУЛЬТУРУ КОМПАНІЇ
НИНІ МАЙЖЕ ВСІ ВЕЛИКІ ПІДПРИЄМСТВА МАЮТЬ СВІЙ ВЛАСНИЙ
КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ. ТАКИХ БІЛЬШІСТЬ З ЧИСЛА
ПЕРЕДОВИХ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ. ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
ТАКОЖ НАМАГАЄТЬСЯ НЕ ВІДСТАВАТИ ВІД ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ
УСПІШНИХ ЗАКОРДОННИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ КОЛЕГ.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ
ЕТИКИ ТА ПРАВИЛ ОФІЦІЙНО
ЗАКРІПЛЮЄ НЕПИСАНІ
КАНОНИ ПОВЕДІНКИ,
РЕГУЛЮЄ ЕТИЧНО
НЕОДНОЗНАЧНІ ПИТАННЯ,
З ЯКИМИ СТИКАЮТЬСЯ
ЕНЕРГЕТИКИ.
У кожному робочому колективі,
так чи інакше, формуються загальні
для всіх моделі поведінки, традиції,
цінності. В одних компаніях схвалюється
взаємодопомога робітників, в інших
колеги налаштовані відособлено і навіть
конкурентно по відношенню один до
одного, в одних організаціях дрес-код
стриманий, а в інших — вільний. Подібні
правила формують культуру колективу.
Кодекс корпоративної етики та правил
вступив у дію 3 вересня 2018 року.
Важливо зазначити, що дотримуватися
його норм зобов’язані всі працівники
Товариства. Кодекс має бути дієвим, а не
формальним.
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нововведення

«Я переконаний, що корпоративну
культуру не можна сформувати з нуля, –
говорить начальник групи якості Сергій
Свіренко, – її можна лише зафіксувати.
Створюючи Кодекс корпоративної етики
та правил, ми намагалися взяти існуючі
у компанії норми поведінки і лише дещо
реформувати їх. Також хочу зазначити,
що корпоративну культуру не можна
сприймати як щось другорядне, адже
саме вона об’єднує всіх співробітників
компанії, служить орієнтиром у складних
ситуаціях. Ми намагаємося створити для
кожного працівника такі умови праці, де
він буде почувати себе частиною дружного
колективу».
Кодексом прописано дотримання
всіх норм ділового спілкування, як
всередині компанії, так і з партнерами
та споживачами. По суті, всі ці правила
поведінки відомі кожній дорослій
цивілізованій людині. Однак виконують їх,
на жаль, не всі.

Важливим розділом Кодексу
корпоративної етики та правил є той,
який регламентує поведінку персоналу у
складних етичних ситуаціях, які можуть
завдати шкоди іміджу та інтересам
компанії. Це прийом на роботу родичів у
пряме підпорядкування, ведення власної
«комерції», яка конкурує з діяльністю
компанії, отримання подарунків від
зацікавлених осіб, використання активів
і ресурсів підприємства не для робочих
цілей. «Якщо правила поведінки в таких
ситуаціях не прописані, – переконаний
директор з персоналу Олександр
Кириченко, – то люди зазвичай керуються
власними моральними уявленнями. А ми
прагнемо до того, щоб наші працівники на
робочому місці відстоювали і захищали,
в першу чергу, саме інтереси компанії.
У цьому може допомогти наш Кодекс
корпоративної етики та правил, в
якому чітко прописані непорушні норми
поведінки у неоднозначних ситуаціях.
Це суттєво знижує ризик можливих
порушень».
Звичайно, ефективність Кодексу
багато в чому залежить і від рівня
залученості всіх в процес його
створення. Нові правила приймали на
підставі реальних побажань і зауважень
працівників. По-перше, підготовкою

проекту Кодексу займалася спеціально
створена група зі співробітників
компанії. Потім його розмістили на
порталі, щоб дати можливість усім
працівникам ознайомитися з текстом
і внести свої побажання щодо його
зміни. Автори Кодексу намагалися
виправити всі зауваження, внесені на
етапі як доопрацювання, так і фінального
обговорення під час профспілкової
конференції.
«Крім розробки Кодексу корпоративної
етики та правил, – пояснює Сергій
Свіренко, – не менш важливою справою
є побудова системи виконання його норм.
У багатьох компаніях Кодекси прийняті й
оприлюднені, але, на жаль, не скрізь вони
ефективно працюють і приносять реальну
користь. Останнє залежить від рівня
інформованості колективу, дисципліни і
системи контролю. У деяких компаніях
засновуються навіть спеціальні комісії,
які розглядають питання, що стосуються
дотримання Кодексу, вирішують етичні
конфлікти. Всі співробітники повинні
розуміти, що Кодекс корпоративної етики
та правил – це стандарт, обов’язковий
для дотримання. Наразі ми розробляємо
систему контролю за виконанням
корпоративних правил, прийнятну для
нашого Товариства».
нововведення
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ІНІЦІАТИВИ СПІВРОБІТНИКІВ
МОЖУТЬ СТОСУВАТИСЯ
РІЗНИХ СФЕР ДІЯЛЬНОСТІ,
АЛЕ ПОВИННІ ВІДПОВІДАТИ
НОРМАМ І ВИМОГАМ
ОХОРОНИ ПРАЦІ.

КРОК ЗА КРОКОМ ДО
ВЕЛИКОЇ МЕТИ
Успіх компанії багато у чому залежить від
прагнення співробітників до скорочення
всіх видів втрат на виробництві та
постійного підвищення якості надання
послуг. Це під силу згуртованому
колективу, що вболіває за спільну справу
та намагається перетворити разове
покращення виробництва у тенденції, а в
подальшому – у закономірність. Втілити
ці ідеї допомагає система безперервного
вдосконалення «Лідер». Її пріоритетним
напрямком є створення нової моделі
праці співробітників, що передбачає
впровадження принципів ощадливого
виробництва у щоденну діяльність кожного
працівника.
Стартував проект СБВ «Лідер» у травні
2017 року в семи підрозділах Товариства.
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покращення

2018–го ініціативу почали впроваджувати
у всій компанії. А для закріплення
досягнутих результатів організували
третій набір Лідерів, які розпочали свою
діяльність з початку серпня.
На даний час однією з основних
стратегічних цілей підприємства
залишається підвищення ефективності
виробництва. А найціннішу роль у цьому
відведено ініціативам співробітників,
спрямованим на зниження втрат
та скорочення витрат, підвищення
якості експлуатації обладнання,
енергоефективності, забезпечення
безперебійного виробництва, підготовки
та проведення ремонтів, поліпшення умов
праці.
Для додаткової мотивації працівників

розміри матеріальної винагороди за
запропоновані ініціативи з серпня були
збільшені в середньому на 150 – 250
грн. Це підтверджено Наказом № 336 від
01.08.2018 року.
Якщо ж підбивати підсумки, загалом за
перше півріччя 2018 року працівниками
компанії було подано 586 пропозицій, з
них впроваджено – 339. Для порівняння
минулоріч подали 395 ідей, реалізовано –
105.
Загальний економічний ефект від
втілених за півріччя пропозицій перевищив
три мільони гривень. Працівникам
за подачу і впровадження СПП КБВ
виплачено майже двісті тисяч гривень.
Спеціалісти групи якості переконані,
що збільшення матеріальної винагороди
за ідеї позитивно вплине на якість та
кількість пропозицій. Це дасть можливість
полегшити працю фахівцям, підвищити
безпеку виконання операцій і комфорт
робочих місць. Ініціативи співробітників
можуть стосуватися різних сфер
діяльності, але повинні відповідати нормам
і вимогам охорони праці.
У рамках проекту СБВ «Лідер» активно
впроваджується інструмент ощадливого
виробництва 5С. У цьому році здійснено
перехід від кількісного до якісного
оцінювання за середнім балом аудиту 5С
по всіх ділянках структурного підрозділу.
Тобто, якщо раніше основною метою

було охоплення певної кількості дільниць,
то тепер вони повинні відповідати чітко
визначеним критеріям і стандартам.
Щодо навчання, співробітники групи
якості протягом першого півріччя 2018
року провели 39 тренінгів для персоналу
компанії, на яких здобули знання 982
працівники (з 593 запланованих на
2018 рік), включаючи 33 керівники,
443 спеціалісти інженерно-технічного
персоналу, 331 робітник, 26 лідерів та
експрес-лідерів, 149 слухачів курсів
Учбового центру.
На досягнутому група якості зупинятися
не збирається. Введено в дію третій
етап проекту «Системи безперервного
вдосконалення» «Лідер», мета якого
закріпити досягнуті результати.

ВРАХОВУЮЧИ ВИРОБНИЧУ
НЕОБХІДНІСТЬ У
ВТІЛЕННІ ПОКРАЩЕНЬ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
ТА ВДОСКОНАЛЕННІ
ДОСЯГНУТИХ РЕЗУЛЬТАТІВ,
З 15 СІЧНЯ ПО 15 ЛИПНЯ
2018 РОКУ ТРИВАВ ДРУГИЙ
ЕТАП ВПРОВАДЖЕННЯ
СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОГО
ВДОСКОНАЛЕННЯ
«ЛІДЕР». ЦИМ ПРОЕКТОМ
ОХОПЛЕНО ВСІ ПІДРОЗДІЛИ
КОМПАНІЇ (ДО СТРУКТУРНИХ
ОДИНИЦЬ, ЯКІ БРАЛИ
УЧАСТЬ У ПЕРШОМУ ЕТАПІ,
ДОЛУЧИЛИСЯ ЩЕ 23 ФІЛІЇ).

покращення
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ВІДЛУННЯ
ЛЮДСЬКОГО ГНІВУ
НА ПОЧАТКУ СЕРПНЯ В СЕЛІ ОЛЕКСІЇВЦІ ГРЕБІНКІВСЬКОГО
РАЙОНУ СТАВСЯ ОБУРЛИВИЙ ВИПАДОК. МІСЦЕВИЙ МЕШКАНЕЦЬ
ПОЦІЛИВ ЦЕГЛИНОЮ В ГОЛОВУ ЕЛЕКТРОМОНТЕРУ.

ЧАС ЗМІН ВІДКРИВАЄ
НОВІ ГОРИЗОНТИ
ВІДБУЛАСЯ
ЧЕРГОВА
ПРОФСПІЛКОВА
КОНФЕРЕНЦІЯ.
ВСІ ПИТАННЯ
ПОРЯДКУ
ДЕННОГО
ВИКЛИКАЛИ
ЕМОЦІЙНЕ
ОБГОВОРЕННЯ.
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конференція

На розгляд присутніх виносилася нова редакція
Правил внутрішнього трудового розпорядку та Кодексу
корпоративної етики та правил. Завчасно проекти цих
документів були розміщені на порталі Товариства. Всі
бажаючі мали можливість ознайомитися з ними і внести свої
пропозиції щодо змін.
Після гарячого обговорення винесли на голосування
затвердження Правил і Кодексу. Більшістю голосів ці
документи були прийняті у компанії.
Не менш емоційною видалася друга частина конференції.
Голова профспілкового комітету Володимир Абрамов
повідомив про бажання скласти свої повноваження у зв’язку
з виходом на пенсію. За результатами відкритого голосування
новим головою профспілкового комітету обрали Ігоря
Леонідовича Олійника. Також затвердили склад президіума
та комісії з трудових суперечок.

Того дня енергетики оперативноЗрозумівши, що накоїв, споживач почав
виїзної бригади Гребінківської філії мали
виправдовуватися. Але невже цим
відключити електропостачання боржникувиправиш ситуацію?
мешканцю села Олексіївки. Але спочатку
У Гребінківській районній лікарні
вирішили поговорити зі споживачем.
потерпілому діагностували закриту
«Власника будинку ми застали на
черепно-мозкову травму з забитою раною
подвір’ї, – згадує один із членів бригади. –
м’яких частин голови.
Представилися, попередили, що маємо
Проти споживача-хулігана відкрили
завдання відключити його будинок від
кримінальне провадження за нанесення
електроенергії. З самого початку чоловік
тілесних ушкоджень. Наразі справа
був агресивним, погрожував. Ми порадили
передана до суду.
йому погасити борг і так уникнути
«Випадок, що стався з нашим колегою,
відключення. На що він відповів, що
викликає обурення, – розповідає
грошей зараз не має і не знає, коли зможе
начальник Гребінківської філії
розрахуватися за електроенергію».
Ігор Тищенко. – Щоправда, подібне
Не знайшовши порозуміння
трапляється час від часу. Впевненості
зі споживачем, працівникам
додає беззаперечний факт, що для
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» залишилося лише
керівництва компанії працівники –
виконати свою роботу. Електромонтер
найцінніший ресурс. Потрапивши в таку
ОВБ одягнув захисне спорядження
прикру ситуацію, енергетики завжди
і почав підніматися на опору, яка
можуть розраховувати на кваліфіковану
знаходилася навпроти подвір’я боржника.
юридичну допомогу і підтримку».
Незадоволений споживач
продовжував ображати
енергетиків. Раптом він
ТОВАРИСТВО ЗАВЖДИ ЗАХИЩАЄ
підняв з землі шматок
цегли і влучив ним у голову
ПРАВА СВОЇХ ПРАЦІВНИКІВ, БУДЬ-ЯКІ
електромонтеру. Енергетики
ПРОТИПРАВНІ ДІЇ ПРОТИ ЕНЕРГЕТИКІВ
відразу допомогли колезі
БУДУТЬ КАРАТИСЯ В РАМКАХ
спуститися на землю,
викликали «швидку»
ЗАКОНОДАВСТВА НАЙСУВОРІШИМ
та поліцію. Потерпілий
СПОСОБОМ.
відчував сильний головний
біль та запаморочення.
ситуація
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МЕРЕЖИВО ЖИТТЄВОЇ
ДОЛІ

КАЖУТЬ, ЩО
ЗОРІ ВІЩУЮТЬ
НАРОДЖЕНІЙ
ЛЮДИНІ ЇЇ
ХАРАКТЕР, ДОЛЮ І
ТАЛАНТ. НАПЕВНО,
НАПЕРЕДОДНІ
2-ГО ЖОВТНЯ
1958 РОКУ
НАДВЕЧІР’Я БУЛО
ОСОБЛИВО
ПРИХИЛЬНИМ: В
СІМ’Ї ВАСИЛЯ ТА
ОЛЬГИ НЕМЧЕНКІВ
НАРОДИВСЯ
СИН СЕРГІЙ.
ЦЬОГО РОКУ
ВІН СВЯТКУЄ
СВІЙ СЛАВНИЙ
60-ЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ.
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ювіляр

Гарний фахівець, енергетик за покликанням,
заступник начальника Миргородської філії з
електромереж Немченко Сергій Васильович
віддав нелегкій праці в «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
33 роки життя. Його професійного досвіду
вистачило, щоб підготувати не одне покоління
спеціалістів. Починаючи з 1985 року, з його
легкої руки фахівцями своєї справи стали
десятки молодих енергетиків.

Сергій Васильович – мудрий,
врівноважений, спокійний і толерантний
керівник, про якого можна сказати
словами Ніколи Тесли, визначного
вченого-винахідника в галузі електро- та
радіотехніки: «Нехай майбутнє говорить
правду, оцінює кожну людину по її праці
і заслугам. Справжнє належить їм, але
майбутнє – моє, для якого я працював так
важко».
Життєвий шлях Сергія Васильовича –
непростий, інколи був настільки
тернистим, що здавалося, негараздам
немає ні кінця, ні краю, але він долав всі
перепони з честю. У 1978 році хлопця
призвали до лав Радянської армії, де він
проходив службу в прикордонних військах
на Афганському кордоні. В армії він здобув
пошану серед офіцерського складу, був
прикладом для наслідування солдатами,
на нього рівнялися, адже юнак вирізнявся
сильним характером та залізною волею.
До цього часу армійські друзі не забувають
свого наставника, а День прикордонника з
почестями святкується у сім’ї колишнього
солдата.
Трудовий шлях Сергій Васильович
розпочав звичайним інженером
лабораторії служби ізоляції. І пройшов
кар’єрними сходами аж до керівних посад.
Надзвичайно виважений і сумлінний,
заступник начальника філії уже сім
років є правою рукою керівника.
Сергій Васильович знає, як пояснити
найскладнішу річ, як не загубити істину
за емоціями і пристрастями, завжди
підтримає добрим словом, ніколи не
залишить у біді, поставить на місце
грубіяна. Його життєві принципи гідні
пошани, він уміє робити висновки та
ніколи не повторює помилок і оберігає від
них інших. Не виконати його вказівки –
соромно, не послухатися поради – хибно,
адже він завжди щиро і по-батьківськи
мудро, але водночас твердо, спонукає

колектив до дії.
Енергетик виплекав не лише гарний
колектив, а й створив чудову сім’ю.
Двоє його синів – Сергій та Костянтин –
ввібрали найкращі якості батька, здобули
вищу освіту, поповнюють свої знання в
щоденній роботі. Має Сергій Васильович і
квіточку-онучку.
Коли пройдено більше половини
життєвого шляху, коли струни душі вже
бриніли і радістю, і смутком, і болем,
і любов’ю, зберегти рівновагу в житті
допомагає невгасима енергія душевного
тепла, справедливості і надії, яка так
глибоко залягла в душі. Повсякденна
кропітка діяльність на відповідальній
посаді вимагає повної відданості справі,
наполегливості, подолання труднощів,
високого професіоналізму. Сергій
Васильович Немченко заслужив глибоку
пошану серед людей, даруючи їм не тільки
свої знання і досвід, а й тепло душі.
Тож нехай, шановний ювіляре, у Ваших
задумах завжди буде мудрість, на роботі –
підтримка, вдома – увага, в серці – світло
від людської вдячності. Нехай завжди, аж
до сторіччя, Вас супроводжує щаслива
зоря удачі, Боже благословення, а поруч
панують любов, злагода та добробут на
многая і благая літа!
Колектив Миргородської філії

СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ЮНАКОМ ЗА ВІДМІННЕ
НАВЧАННЯ В ШКОЛІ
ОТРИМАВ ЗОЛОТУ
МЕДАЛЬ, В ІНСТИТУТІ БУВ
СУМЛІННИМ СТУДЕНТОМ.
ЗДОБУВ ВИЩУ ОСВІТУ
ІНЖЕНЕРА-ЕЛЕКТРИКА.

ювіляр
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Іншим не менш важливим проектом, над яким працюють у компанії, є
вдосконалення корпоративного порталу. З огляду на те, що веб-технології
розвиваються надзвичайно стрімко, за півтора року існування порталу стала
явною необхідність його модернізації. Зараз триває розробка нового, сучасного
інтерфейсу. Це дозволить швидко знайти необхідну інформацію, не витрачаючи на
це багато цінного робочого часу.
«Наш внутрішній портал, – переконаний начальник групи якості Сергій
Свіренко, – надає унікальні можливості в роботі з персоналом. Це ефективний
інструмент формування корпоративної культури, транслювання корпоративних
стандартів. Ми працюємо у великій компанії, де колектив складається з тисяч
співробітників. Саме тому так необхідна внутрішня комунікація. Зупинятися
на досягнутому ми не збираємося. Портал постійно поповнюється новою
інформацією. І безперечно, наш веб-сервіс знайшов свого вдячного користувача».

НА ХВИЛІ СУЧАСНОСТІ
БЕЗПЕРЕРВНИМ У КОМПАНІЇ Є ПРОЦЕС МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНТЕРНЕТСЕРВІСІВ, ЯКИМИ КОРИСТУЮТЬСЯ ЯК ПРАЦІВНИКИ ТОВАРИСТВА,
ТАК І СПОЖИВАЧІ.
Сервіс «Ваша абонентська книжка»
встиг завоювати популярність серед
споживачів електроенергії
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Кількість
його користувачів невпинно зростає.
Більше 73 тисяч споживачів щомісяця
за допомогою сервісу вносять покази
лічильника та слідкують за станом
розрахунків. І все це без черг, за лічені
хвилини.
«Ваша абонентська книжка» постійно
оновлюється. Останньою модернізацією
стала можливість оплатити рахунок за
спожиту електроенергію звичайною
банківською картою будь-якого банку
України. Бажаючі скористатися цією
послугою можуть перейти на сторінку
платіжної системи LiqPay, де варто обрати
спосіб оплати: карткою або через систему
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інновації

Інтернет-банкінгу Приват24. Споживачі не
обмежені часом роботи банків.
Переваги «Вашої абонентської книжки»
важко переоцінити. Сервіс виявився
настільки популярним серед споживачів,
що адміністрація компанії вирішила
зробити його зручним для перегляду
на смартфонах. Фахівці Товариства
розробили мобільний додаток, який
зібрав найбільш популярні можливості
веб-версії. На допомогу покликали як
самих енергетиків, так і споживачів.
Користувачам порталу та сайту ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» запропонували
обрати іконку для мобільного додатку,
проголосувавши за кращу, на їхній погляд.
На початку жовтня новий безкоштовний
мобільний додаток POE24 запущений для
завантаження через Play Market.

ВНУТРІШНІЙ ПОРТАЛ ДАЄ
МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦІВНИКАМ
КОРИСТУВАТИСЯ ЄДИНОЮ БАЗОЮ ДАНИХ,
НАЛАГОДЖУВАТИ ВЗАЄМОДІЮ МІЖ
ГЕОГРАФІЧНО ВІДДАЛЕНИМИ ФІЛІЯМИ.
інновації 11

В погоні за рибою
У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ СЕКРЕТ ГАРНОГО ВИЛОВУ? ПРО ЦЕ МОЖУТЬ
РОЗПОВІСТИ УЧАСНИКИ ЩОРІЧНОГО ТУРНІРУ З РИБОЛОВЛІ
СЕРЕД ЕНЕРГЕТИКІВ, ЯКИЙ ВІДБУВСЯ 28-29 ВЕРЕСНЯ ПОБЛИЗУ
СЕЛА САМУСІВКА НА КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ ВОДОСХОВИЩІ.
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На змагання з’їхалися риболови з
головного офісу та практично усіх філій
Товариства. Організатором традиційно
виступили активісти Великокохнівського
підрозділу, щороку до турніру тут серйозно
готуються. Заступник начальника філії
з передачі електроенергії Олександр
Бобир каже, що змагання з риболовлі
запам’яталося присутнім незабутніми
враженнями від приємного відпочинку з
друзями і колегами з інших філій.
Ми організовуємо турнір вже п’ятий
рік поспіль. Цьогорічні рибні баталії
проводилися аж у кінці вересня, відповідно
світловий день став коротшим і в учасників
було менше часу на вилов риби. Був
жорсткіший контроль, ніж зазвичай, з боку
Полтавського рибоохоронного патруля і
це відобразилося на величині риби, яку
виносили з води. За правилами, не можна
ловити меншу 18 см. Взагалі захід пройшов
весело і завзято, погода була сприятлива і
всі отримали максимум позитивних емоцій.
Змагання традиційно відбувалися два дні.
Після короткої церемонії відкриття рибалкиенергетики з завзяттям взялися за вудки,
аби довести свою вправність і прихильність
фортуни. Майже одразу визначилися
команди, які претендували на першість.
Після вечірньої ловлі усі відпочивали у
дружньому колі, слухаючи пісні, виконані
під гітару та баян, ласували смачною
рибною юшкою і ароматним м’ясом. Ніхто
й не помітив, як настав світанок, і рибалки
з новими силами і наснагою ринули на
човни – підкоряти води Дніпра. Ті, хто брав
участь у змаганнях, відзначають, наскільки
красивим був ранковий пейзаж: човни
на дзеркальному плесі води у ласкавих
промінчиках сонця!
Після завершення змагань журі озвучило
результати і привітало переможців. Третє

В ОСОБИСТОМУ
ЗАЛІКУ ВІДЗНАЧИВСЯ
ЕЛЕКТРОМОНТЕР З
РЕМОНТУ АРЗ Й А
ВАЛЕНТИН ПАЛІШКО. ЙОМУ
ПОЩАСТИЛО СПІЙМАТИ
50-САНТИМЕТРОВОГО
СУДАКА ВАГОЮ 1,5 КГ.
місце дісталося хорольським рибалкам,
вони наловили 19,8 кг риби. На 200 г
перевершили їх енергетики з Козельщини,
завоювавши друге місце. А от чемпіонами
заслужено стали ентузіасти з Шишак,
спіймавши більше 28,5 кг.
Переможці чемпіонату були нагороджені
подарунками від профспілкового комітету
Товариства, призи отримали також ті
учасники, які відзначилися в особистих
залікових змаганнях.
дозвілля
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ЯСКРАВИХ СПОГАДІВ СКАРБНИЦЯ

Кожна дитина могла знайти забаву
собі до вподоби. Учасники художньої
самодіяльності, переодягнені у
яскраві костюми, танцювали і співали
разом з малечею, розважали їх
захопливими іграми. Гостей свята
захопив вир яскравих костюмів і
дитячих посмішок. Оцінили маленькі
гості і шоу мильних бульбашок.
З захватом вони допомагали
мультяшним Сімці і Нолику
наповнити майданчик підприємства
бульбашками різної форми.
Натанцювавшись і наспівавшись
вдосталь, діти почали крейдою
розфарбовувати асфальт на території
підприємства. Але не так все просто.
Для юних художників організатори
свята підготували величезну космічну
картину-розмальовку. Всі дружно
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свято
страхування

взялися за роботу і через півгодини
майданчик компанії перетворився на
різнокольорову площу казкового містечка.
Наприкінці свята маленьким художникам
вручили цікаві подарунки, врахувавши
захоплення і вік кожного.
«Малювання на асфальті – це не тільки
весела гра, – переконаний інженер служби
35 кВ і вище Дмитро Іванов. – Діти
розвиваються, пізнають навколишній світ.
Моєму сину 3 роки і він у захваті від свята.
Для малюків важливий не стільки результат,
скільки процес».
«Усі свята підприємства сповнені турботою

СВЯТО ДИТЯЧОГО МАЛЮНКА
НА БАЗІ ГОЛОВНОГО ОФІСУ
ТОВАРИСТВА ПРОВОДИТЬСЯ
ПРОТЯГОМ БАГАТЬОХ РОКІВ.
ЩОБ МАЛЕНЬКИМ ГОСТЯМ
БУЛО ЦІКАВО, ОРГАНІЗАТОРИ
ЩОРАЗУ ОБИРАЮТЬ
НОВУ ТЕМАТИКУ ДІЙСТВА.
МИНУЛОГО РОКУ СТАРШІ
ДІТИ РОЗМАЛЬОВУВАЛИ
БДЖІЛКУ, А МЕНШІ – СОТИ З
МЕДОМ – СИМВОЛ ДОСТАТКУ
І БЛАГОПОЛУЧЧЯ.
про дітей, – ділиться враженнями Анна
Железнова, інженер планово-звітної
групи. – Це відчувається відразу.
Організатори уважно прислухалися
до кожного маленького гостя. І
потурбувалися про них: ще до початку
дійства роздали дітям яблука та солодкі
пиріжки».
Для дітей сьогоднішнє свято ще й
можливість побувати на робочих місцях
своїх батьків. Після заходу вони з радістю
завітали у цехи та кабінети підприємства.
«Мене завжди вражала дитяча уява, –
говорить голова профспілкового комітету
Ігор Олійник. – В ній немає рамок. І цьому
нам, дорослим, варто повчитися у дітей. Я
щиро радий, що свято вдалося. Майданчик
підприємства забуяв дивовижними
кольорами. А діти залишилися в захваті від
свята».

БЛИЗЬКО 200 ДІТЕЙ, БАТЬКИ ЯКИХ ПРАЦЮЮТЬ НА
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» СТАЛИ УЧАСНИКАМИ МАСШТАБНОГО
СВЯТА «БАРВИ СОНЯЧНОГО ЛІТА».
свято
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Цього літа майже півтисячі працівників
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» разом із
сім’ями оздоровилися на базах відпочинку
у Кирилівці та під Одесою. У «Чайці-2»,
що в селі Грибівка, відновили сили 158
енергетиків, поніжитися на пісочку
Азовського моря у «Енергодарі» охочих
було трохи більше – 304. І одні, й інші
добре відпочили, а деякі з працівників
навіть поділилися з нами своїми
враженнями.

ЛІТА СОНЯЧНІ АКОРДИ
І ДОРОСЛІ, І ДІТИ ОБОЖНЮЮТЬ ТЕПЛУ ПОРУ РОКУ. САМА
ПРИРОДА НАВІЮЄ ПРИЄМНІ ДУМКИ ПРО ВІДПОЧИНОК:
БЕЗХМАРНЕ НЕБО, ТЕПЛИЙ ВІТЕРЕЦЬ ТА ЛАСКАВЕ МОРЕ. ДЛЯ
ШКОЛЯРІВ ЛІТО – ЦЕ ЩЕ Й ДОВГООЧІКУВАНІ КАНІКУЛИ, КОЛИ
МОЖНА НА ТРИ МІСЯЦІ ЗАБУТИ ПРО НАВЧАННЯ І З ГОЛОВОЮ
ЗАНУРИТИСЯ У БЕЗТУРБОТНІСТЬ, РАДІТИ КОЖНОМУ ДНЮ, А
ЯКЩО ЩЕ Й ПОБУВАТИ У ТАБОРІ, ПОЩАСТИТЬ ПРОВОДИТИ
ЧАС ВЕСЕЛО І НЕЗАБУТНЬО. МИ ЗІБРАЛИ КОЛЕКЦІЮ ВРАЖЕНЬ
ВІД ЦЬОГОРІЧНОГО ВІДПОЧИНКУ У ПРАЦІВНИКІВ ТОВАРИСТВА,
А ТАКОЖ ЇХНІХ ДІТЕЙ, ЯКІ ОЗДОРОВЛЮВАЛИСЯ У ДЗОВ
«ЕНЕРГЕТИК».
16

відпочинок

Контролер енергонагляду
Новосанжарської філії Ілона Рубайко
обрала базу відпочинку «Енергодар».
– Відпочивала там вперше, їздила з
чоловіком та двома доньками, 9-річною
Поліною та 16-річною Альоною. Нам дуже
сподобалося. До моря – недалеко, пляж –
чистий.
А от начальник абонентської групи
Великокохнівської філії Людмила
Бейгул віддала перевагу Чорному морю.
– У «Енергодарі» я вже була, тому
цьогоріч вирішила скуштувати на смак
відпочинок на базі «Чайка-2». Залишилася
дуже задоволеною! Умови проживання
у номері – чудові: покоївки прибирали і
змінювали рушники через день, білизну –
за проханням, усі хороші і привітні, готові
допомогти. Дуже добре, що на території є
медпункт, де цілодобово чергує лікар.
Моя 5-річна донечка Василинка була
в захваті від розваг: після вечері на
малечу чекали цікаві вистави, шоу
клоунів та безліч інших забав. У наш заїзд
відпочивали багато сімей з дітьми, тому у
доньки не було часу нудьгувати.
Людмила Іванівна розповіла, що їм трохи
не пощастило з морем: біля берега часто
плавало багато медуз і водоростей, але
цей недолік був компенсований тим, що
на території бази знаходиться хороший
басейн із шезлонгами, де можна приємно
відпочивати.

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДІТЕЙ НА
ТЕРИТОРІЇ БАЗИ «ЕНЕРГОДАР»
Є МАЙДАНЧИК З ГІРКОЮ
І КАРУСЕЛЯМИ. ТАКОЖ
МАЛЮКІВ РОЗВАЖАВ
АНІМАТОР, ЧИ НЕ ЩОВЕЧОРА
ВІН ОРГАНІЗОВУВАВ ДЛЯ
НИХ РІЗНІ ЦІКАВІ ЗАХОДИ ТА
ДИСКОТЕКИ, НА ЯКИХ ДІТКИ
МАЛИ ЗМОГУ ПРОЯВИТИ СВОЇ
ТАЛАНТИ.

ТЕХНІК ГРУПИ РЕАЛІЗАЦІЇ
НОВОСАНЖАРСЬКОЇ ФІЛІЇ
МАР’ЯНА БОНДАРЕНКО
ВІДПОЧИВАЛА У «ЕНЕРГОДАРІ»
УДВОХ З ЧОЛОВІКОМ:
«ПОДОБАЄТЬСЯ, ЩО ТУТ
НЕМАЄ ШУМУ І ГАЛАСУ ПО
НОЧАХ, НІЩО НЕ ЗАВАЖАЄ
ВІДПОЧИВАТИ. ОДНЕ З
УЛЮБЛЕНИХ ЗАНЯТЬ –
ПРОГУЛЯНКИ ТЕПЛИМИ
ВЕЧОРАМИ БЕРЕГОМ
МОРЯ, КОЛИ МОЖНА
СПОВНА НАСОЛОДИТИСЯ
ЧУДОВИМИ ПЕЙЗАЖАМИ
ТА МОРСЬКИМ ПОВІТРЯМ.
РАНІШЕ МИ ПРИЇЖДЖАЛИ ДО
КИРИЛІВКИ РАЗОМ З ДІТЬМИ,
ТЕПЕР ВОНИ ВИРОСЛИ І
ВІДПОЧИВАЮТЬ ОКРЕМО».

відпочинок
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Кожен день перебування у таборі
розписаний по хвилинах. Розважальні
заходи чергуються з пізнавальними та
оздоровчими. Усі їх важко і перелічити:
купання в річці, спортивні естафети,
конкурси, змагання та турніри. Любителі
активного відпочинку можуть витрачати
свою енергію, граючи в футбол, волейбол
і настільний теніс. І ніхто, звичайно, не
залишиться байдужим до купання у ріці
Псел та походів у ліс.
Уже доброю традицією став приїзд до
табору учасників художньої самодіяльності
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Щоразу
вони привозять з собою сміх, веселощі
і пустотливі забави та дарують яскраві
враження маленьким відпочивальникам.

Діти із задоволенням фотографувалися з
артистами, тиснули руки переодягненим
у яскраві костюми казковим героям і
дякували їм за чудову концертну програму.
Аліна Гнітій, 8 років:
«Мені дуже хотілося дізнатися, як
відпочивають у таборі. З вибором мені
допомогла бабуся. І я вперше поїхала до
«Енергетика». Відпочивати було весело.
Щодня ми купалися у річці. Цікавим
було на святах відкриття і закриття
зміни. Я танцювала у парі з хлопчиком із
загону. Підготувати танок нам допомогла
вожата Юлія Миколаївна. Особливо мені
сподобалося величезне вогнище. Раніше
я такого ніколи не бачила. А ще я дуже

ЦЬОГО ЛІТА ЗА ТРИ ТАБІРНІ ЗМІНИ У ДЗОВ «ЕНЕРГЕТИК»
ОЗДОРОВИЛОСЯ БІЛЬШЕ 350 ДІТЕЙ.

полюбила сік і булочки, які
давали нам перед сном.
Вони були такі смачнющі!
У таборі я знайшла
багато нових друзів. А на
святі прощання мені дали
грамоту за виконання
пісні і подарунок, який
нагадуватиме про літо.
Мені дуже сподобалося в
«Енергетику» і наступного
року я точно поїду до
табору ще раз».
Ірина Бобошко,
11 років:
«В «Енергетик» я їздила разом зі своєю
8-річною сестричкою Діаною. Цікавим
вийшов конкурс «Солодка парочка».
Кожен, хто брав участь, пригадував
кумира з мультика чи фільму і розповідав
про його смаки та уподобання, а потім –
про свої.
Для нас проводили дуже багато
спортивних конкурсів: хто найбільшу
кількість разів влучить цибулею у відро,
хто дострибає зі стільцем до фінішної лінії
тощо.
А ввечері, напередодні від’їзду, ми
запускали у повітря небесні ліхтарики
і загадували бажання. Я задумала, щоб
повернутися до «Енергетика» наступного
року».
Настя Глуховець, 8 років:
«Після того, як я відвідала «Енергетик»,
він став частинкою мого серця. У
таборі було дуже весело, тут найкращі
у світі вожаті і вихователі! Мені дуже
сподобалося відпочивати у «Енергетику»!
Рекомендую всім дітям поїхати туди».
Міша Шляхта, 9 років:
«Цього року я вперше відпочивав в
оздоровчому таборі «Енергетик». Загін
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НА ТРИ МІСЯЦІ МОЖНА
ЗАБУТИ ПРО ДОМАШНІ
ЗАВДАННЯ, ПРО
НУДНІ ПІДРУЧНИКИ І
НАСОЛОДЖУВАТИСЯ
БЕЗТУРБОТНИМИ І ТЕПЛИМИ
ДНЯМИ.

наш називався «Ельфи». У нас було
п’ятнадцять хлопчиків і стільки ж дівчаток,
з багатьма я потоваришував.
Мені сподобалось, що річка знаходилась
зовсім поруч і ми часто там купалися. А
ще щодня грали в ігри, квести і, звичайно,
ходили на дискотеку. Але найбільше мені
припали до душі змагання команд КВК.
Наша команда називалася «Динаміт».
Також я брав участь у конкурсі «Зізнайся
в коханні предмету» і навіть отримав за
освідчення приз».
Літо минуло, але з впевненістю можна
сказати, що ті позитивні емоції і яскраві
враження, які енергетики нашої компанії,
а також їх діти, отримали від літнього
відпочинку, грітимуть душі протягом усього
року і даватимуть сили і наснагу навчатися
і працювати.
відпочинок
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