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  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 
ПЛАНУЄ СУТТЄВО ОНОВИТИ МЕРЕЖІ

 Українські електромережі часто нази-
вають ровесниками незалежності. Більшість 
із них, і правда, будувалася 30 і більше років 
тому. А оскільки в оновлення цієї інфраструк-
тури гроші вкладалися нечасто і небагато, 
мережа передачі і розподілу електроенергії у 
нашій країні застаріла на 60-80%. Протягом 
багатьох років енергетики активно вимагали, 
а політики не завжди погоджувались, що її 
потрібно суттєво модернізувати. І ось тільки 
у 2020 році в Україні завершилися тривалі су-
перечки політиків і енергетиків про принципи 
запровадження стимулюючого тарифоутво-
рення (так званого РБА-регулювання) для опе-
раторів системи розподілу (обленерго).  
Якщо пояснювати, як то кажуть, на пальцях, 
РБА-регулювання (регуляторна база активів) 
– це суттєва зміна принципів формування та-
рифів для обленерго в порівнянні з поперед-
ньою системою «Витрати+». Оператори систе-
ми розподілу зможуть отримувати фіксований 
прибуток, якщо інвестуватимуть в оновлення 
мережі та надаватимуть якісний сервіс – так, 
щоб перерви в електропостачанні були якомо-
га коротшими. А отже, в цьому зацікавлені усі 
– і споживачі, і оператор.
Затвердила РБА-тариф для більшості опе-
раторів системи розподілу електроенергії 
НКРЕКП лише в кінці минулого року. І АТ 
«Чернігівобленерго» було одним із перших 
ОСР, яке здійснило оптимізацію та адаптацію 
своїх виробничих процесів до нової моделі ре-
гулювання.
– На 2021 рік НКРЕКП затвердила Інве-
стиційну програму для розвитку системи 
розподілу електроенергії АТ «Чернігівобле-
нерго» у розмірі 257,9 мільйона гривень (без 
ПДВ). Крім того, зараз на розгляді в НКРЕКП 
перебуває ще додатковий проєкт змін до Ін-
вестиційної програми на понад 60 мільйонів 
гривень (без ПДВ). Такі інвестиції вже дозво-
ляють протистояти викликам майбутнього 
– поетапно  оновлювати електромережі, а не 
їх аварійно ремонтувати, – говорить Голова 

правління АТ «Чернігівобленерго» Михайло 
Ільницький. – Тільки на реалізацію завдань 
із будівництва, модернізації та реконструк-
ції електричних мереж Чернігівської області  
заплановано в поточному році понад 180 
мільйонів гривень (без ПДВ). Крім того, в 
умовах РБА-регулювання ми вважаємо за до-
цільне запровадження нових підходів до пла-
нування ремонтів на основі оцінки ризиків 
(вплив за SAIDI – середньою тривалістю пе-
рерв у електропостачанні) та освоєння нових 
технологій робіт на повітряних лініях 0,4 кВ 
під напругою з використанням спеціального  
обладнання. Наша мета – протягом наступ-
них 12 років інвестувати у розвиток елек-
тромереж Чернігівщини понад 10 мільярдів 
гривень, що включать джерела Інвестицій-
них програм, прибуток на стару базу активів 
та прибуток на нову базу активів. 
Товариство очікує отримати ефект від впро-
вадження технічних заходів щодо SAIDI  
(середньої тривалості перерв у електропоста-
чанні) з 466 до 150 хвилин у міській місцевості 
та з 960 до 300 хвилин в сільській місцевості та 
зменшення втрат електроенергії – 5 млн. кВт*-
год щороку. За розрахунками  експертів, щоб 
зменшити показник SAIDI на 1 хвилину, необ-
хідно в середньому інвестувати на 1 кілометр 
реконструкції мереж 10 кВ щонайменше 30 $.
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Автореклоузер – це пристрій автоматичного 
управління і захисту повітряних ліній елек-
тропередачі. Із його допомогою повітряні ЛЕП 
діляться на окремі ділянки, а сам пристрій у 
реальному часі аналізує параметри роботи ме-
режі, за необхідності локалізує пошкоджену 
ділянку і виконує автоматичне відновлення 
електропостачання споживачів на непошкод-
жених ділянках, відповідно до встановле-
ного алгоритму. При цьому виключається  

  ЛІНІЙНІ АВТОРЕКЛОУЗЕРИ:
НОВИЙ РІВЕНЬ УПРАВЛІННЯ АВАРІЙНИМИ РЕЖИМАМИ 

РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖ АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
 Останніми роками масові пошкод-
ження повітряних ліній електропередачі, які 
призводять до перебоїв в електропостачанні, 
стали для українців звичним явищем. Їх при-
чина проста і зрозуміла — одночасне старіння 
основних фондів. Саме тому запровадження 
інноваційних і в той же час порівняно недо-
рогих способів управління мережами є однією 
із найважливіших задач сучасної електрое-
нергетики, адже від цього напряму залежить 
якість і надійність електропостачання спо-
живачів. І якщо до цього обленерго просто не 
мали фінансової можливості, аби оновлювати 
свої мережі, то завдяки РБА-регулюванню з 
цього року вона нарешті з’явилася. Приємно, 
що АТ «Чернігівобленерго» – один із перших 
операторів системи розподілу, який здійснив 
оптимізацію та адаптацію своїх виробничих 
процесів до нової моделі регулювання. Так,  
26 квітня чернігівські енергетики встановили 
на повітряній лінії 10 кВ сучасний лінійний ав-
тореклоузер. 
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необхідність дистанційного пошуку пошкод-
ження та його усунення – все це виконується 
за місцем роботи автореклоузера за допомо-
гою мікропроцесорного контролю.

Пілотним для чернігівських енергетиків став 
лінійний автореклоузер АR12 від ТОВ «Сікам 
Україна», який місяць тому компанія презен-
тувала на базі АТ «Чернігівобленерго». Вста-
новили його на повітряній лінії «Халявин–
Деснянка» у Чернігівському районі.

– Лінійний автореклоузер АR12 має ряд дуже 
важливих функцій: енергонезалежну пам’ять 
для збереження поточного стану та післяа-
варійного відновлення алгоритму роботи за-
хистів та автоматики, високу швидкість 
готовності до роботи при відновленні жив-
лення в лінії, зручну і зрозумілу панель управ-
ління. Плюс такі автореклоузери не вимага-
ють обслуговування протягом усього терміну 
експлуатації і не мають у своїй конструкції 
акумуляторів, – пояснює начальник служби 
розподільних мереж АТ «Чернігівобленерго» 
Сергій Юрченков. – Згідно з погодженою ін-
вестпрограмою «Чернігівобленерго», цього 
року на своїх лініях ми плануємо встановити 
19 автореклоузерів. Проаналізувавши стан 
мереж області, для встановлення авторекло-
узерів ми обрали найбільш вразливі ділянки – 
повітряні лінії, довжина яких сягає від 30 до 
60 кілометрів. Завдяки реклоузерам вдасть-
ся розділити найдовші лінії на ділянки з рів-
номірним навантаженням. Це дозволить нам 
покращити цілу низку показників. По-пер-
ше, скоротити кількість виїздів аварійних  

бригад, по-друге, покращити показники SAIDI 
(середню тривалість перерв у електропоста-
чанні) тощо. 

І це лише початок. Завдяки РБА-регулюван-
ню цього року у свої мережі АТ «Чернігівобл- 
енерго» планує вкласти понад 300 мільйонів 
гривень. Енергетики впевнені: такі інвестиції 
нарешті дозволять їм реально оновити елек-
тромережі, а не ремонтувати їх аварійно. А  
головне: в кінцевому результаті від цього ви-
грають усі – і споживачі, і саме товариство.
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АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

ПІДПИСАЛИ ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ

 15 квітня АТ 
«Чернігівобленерго» та 
Національний універ-
ситет «Чернігівська 
політехніка» підпи-
сали договір про спі-
впрацю. 
– «Чернігівобленерго» 
– наш головний стейк- 
холдер. Це підприєм-
ство, яке зацікавле-
не у фахівцях, яких 
готує наш універси-
тет, а університет, 
у свою чергу, дуже зацікавлений у співпраці з 
підприємством, – зазначив ректор НУ «Чер-
нігівська політехніка» Олег Новомлинець. 
– Сучасна освіта висуває нові вимоги. Якщо 
ми будемо варитися у власному соку, то не 
досягнемо тих результатів якості освіти, 
до яких прагнемо. Маємо навпаки разом із ад-
міністрацією та нашими науково-педагогіч-
ними працівниками обов’язково прислухатися 
до безпосередніх роботодавців, які потім пра-
цюватимуть із нашими випускниками. Тому 
дуже важливо залучати фахівців-практиків 
«Чернігівобленерго» до освітнього процесу ще 
на етапі підготовки фахівців з електротехно-
логій для проведення аудиторних занять, для 
участі в екзаменаційних комісіях, ну і, звісно 
ж, для закріплення знань на практиці. А після 
підписання цього договору ми зможемо пропра-
цювати ще й можливість дуальної форми нав-
чання за відповідними спеціальностями, бо це 
найбільш ефективний спосіб підготовки якіс-
них фахівців, адже дуальна освіта передбачає 
50% підготовки в університеті, а всю прак-
тичну підготовку на рівні того підприємства, 
куди випускники у майбутньому підуть пра-
цювати. Так вони на 100% будуть відповідати 
вимогам свого роботодавця. 

АТ «Чернігівобле-
нерго» співпраця 
з «Чернігівською 
політехнікою» ціка-
вить не менше. 
– Наше підприєм-
ство – найбільше 
в області. Зараз у 
нас працює понад 3 
тисячі працівників, 
– констатує Голова 
правління АТ «Чер-
н і г і в о б л е н е р г о » 
Михайло Ільниць-

кий. – Так збіглося, що підписуємо цей договір 
ми у досить символічний період. На початку 
року наша компанія вступила у новий етап 
розвитку, адже Україна підтримала міжна-
родний досвід у сфері енергетики і запровади-
ла так зване РБА-регулювання. Зараз мережі 
області перебувають не в найкращому стані, 
але років за 5-10 ми сподіваємось виправити 
цю ситуацію, адже завдяки РБА-регулюван-
ню у нас суттєво збільшується фінансування 
ремонтних робіт, обсяги закупівлі нового об-
ладнання. Тому будемо раді, якщо  студенти 
приходитимуть і вчитимуться працювати 
із ним, а викладачі передаватимуть цей досвід 
далі. Також, ми звичайно ж зацікавлені у якіс-
но підготовлених випускниках університету, 
яких наше підприємство надалі зможе працев-
лаштувати на досить конкурентну заробіт-
ну плату для нашого регіону. 

І в університеті, і в АТ «Чернігівобленерго» 
впевнені: підписаний договір формальним не 
буде, обидві сторони наповнять його змістов-
ною співпрацею задля спільної мети – якісної 
підготовки молодих фахівців. 
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ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ У КИШЕНІ: 
В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ З’ЯВИВСЯ МОБІЛЬНИЙ 

ДОДАТОК СПОЖИВАЧА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 

 Відтепер передати показники лічиль-
ника, оплатити рахунок, переглянути обсяги 
споживання за місяць чи рік, дізнатися інфор-
мацію про планові та аварійні відключення 
електроенергії, а також скористатися низкою 
додаткових функцій можна в будь-який час і в 
будь-якому зручному для вас місці. Для цього 
треба лише завантажити у Play Market мобіль-
ний додаток «E-Svitlo Chernihiv». Щоправда, 
поки що він розрахований лише на операційну 
систему Android. Можливість завантаження 
додатку для пристроїв Apple з’явиться трохи 
пізніше.
– Створити обліковий запис в мобільному 
додатку «E-Svitlo» доволі просто: після його 
завантаження треба натиснути кнопку 
«Реєстрація», ввести свої персональні дані, а 
потім перейти за посиланням із листа, який 
надійде на електронну пошту, вказану при 
реєстрації, – пояснює начальник кол-центру 
АТ «Чернігівобленерго» Олександр Шабалін. – 

Якщо ж ви уже є користувачами особистого 
кабінету E-Svitlo «Чернігівобленерго», то про-
сто введіть логін і пароль, який використову-
вали під час авторизації в ньому. 
  Іще один плюс мобільного додатку – тут, як і в 
особистому кабінеті, є можливість приєднати 

до одного облікового запису декілька особових 
рахунків. Тож слідкувати ви зможете не лише 
за своїм, а й за рахунками рідних, які новітніми 
технологіями не користуються. 
У вас іще немає додатка «E-Svitlo Chernihiv» в 
телефоні? Тоді вперед! Адже цей сервіс зруч-
ний, простий у користуван-
ні, а головне – доступний 24 
години 7 днів на тиждень!
Завантажити мобільний  
додаток «E-Svitlo Chernihiv» 
можна відсканувавши QR-
код.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРО-
ПОСТАЧАННЯ ПОБУТОВИМ СПОЖИВАЧАМ 

НАДСИЛАТИМУТЬ БОТИ

 АТ «Чернігівобленерго» 
продовжує вдосконалювати свої 
онлайн-сервіси для споживачів. 
Відтепер, кожен зможе дізнати-
ся про планові та аварійні від-
ключення електропостачання 
із додатку «E-Svitlo Chernihiv» 
та push-повідомлень Viber-bot і 
Telegram-bot.
Якщо у вас немає часу слідкувати 
за графіками аварійних та плано-
вих відключень електропостачан-
ня, але ця інформація вам просто 
необхідна, скористайтеся нашою 
новою послугою – оперативним 
інформуванням через Viber-bot 
та Telegram-bot. Тим більше, що 
для цього треба виконати всього 
кілька простих дій: 
 • зареєструватися в мобільному додатку 
«E-Svitlo Chernihiv» або в особистому кабінеті 
«Фізичні споживачі» на веб-сайті АТ «Черні-
гівобленерго» 
 • додати одну або кілька адрес, вказав-
ши особові рахунки та ЕІС-коди (знайти  їх 
можна на квитанції);
 • зайти на обраний особовий рахунок, 
натиснути «Перегляд»;
 • відшукати кнопку 
                    «Налаштування»  

 • поставити відмітки навпро-
ти граф «Viber-повідомлення» та/або 
«Telegram-повідомлення»
 • натиснути кнопку «Зберегти». 

 Усе! Відтепер вам надходитиме  
попередження про кожне аварійне чи 

планове відключення електрое-
нергії у вашій оселі. 
Якщо ж ви поки що не  
зареєстровані в мобільному 
додатку «E-Svitlo Chernihiv», 
переглянути інформацію за 
своїм рахунком у Viber-bot та 
Telegram-bot можна і за запи-
том. Для цього треба підключи-
тися до обраного боту, обрати 
функцію «Відсутня напруга» і 
ввести особовий рахунок, який 
вас цікавить. Хоча погодьтеся, 
інформування у повідомленнях 
таки набагато зручніше! 
І на цьому АТ «Черні-
гівобленерго» не зупи-
няється. Ми намагаємось 
стати іще ближчими до спо-

живачів! Фахівці товариства й надалі пра-
цюватимуть над удосконаленням наших 
сервісів, тож, можливо, уже скоро за допо- 
могою тих же Viber-bot та Telegram-bot надати 
інформацію про проблеми з електропостачан-
ням зможете нам і ви.  
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7 РОКІВ НА ЗВ’ЯЗКУ:
КОЛ-ЦЕНТР АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 

ВІДСВЯТКУВАВ СВІЙ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ

 3 березня кол-центр АТ «Чернігівобл- 
енерго» відсвяткував своє 7-річчя. Саме стіль-
ки часу пройшло від першого дня його ро-
боти з клієнтами. Це – один з наймолодших 
підрозділів компанії в усіх сенсах цього слова 
– і за датою створення, і за віком колективу. 
Проте, це аж ніяк не впливає на його якісні ха-
рактеристики, бо працюють тут справжні про-
фесіонали. 
– Кол-центр – один із небагатьох підрозділів, 
який був створений уже повністю автомати-
зованим. Ручками і блокнотами ми практич-
но не користуємось, – посміхається начальник 
кол-центру Олександр Шабалін. – Усі проце-
си комп’ютеризовані, зв’язок з підрозділами 
товариства та іншими автоматизованими 
системами підприємства практично завжди 
відбувається в режимі онлайн. 

А починалося усе зі звичайної телефонії. 15 
каналів на багатоканальній телефонній лінії, 
8 операторів… Зараз кол-центр АТ «Черні-
гівобленерго» – це 120 телефонних каналів, 
плюс купа додаткових телекомунікацій – фор-
ма зворотного зв’язку на сайті компанії, осо-
бистий кабінет E-Svitlo, Telegram-bot та Viber-
bot, ну і новинка від чернігівських енергетиків 
– мобільний додаток «E-Svitlo Chernihiv». Усе 
це обслуговують 17 операторів і два інжене-

ри. Окрім того, тут створена автоматизована  
багатоканальна телефонна лінія для передачі 
показів електролічильників, яка працює вза-
галі без операторів, а для людей поважного 
віку, що користуються лише стаціонарними 
телефонами, навпаки – в період передачі по-
казів лічильників у робочі дні впроваджено 
лінію, яка працює виключно з операторами. І 
це далеко не останні нововведення кол-центру. 
Іще цілу низку планується втілити у життя в 
недалекому майбутньому.  
Величезний плюс для споживачів, що працює 
кол-центр АТ «Чернігівобленерго» цілодобово. 
Тут немає вихідних і святкових днів, тож звер-
нутися до допомогу чи консультацію споживач 
може в будь-який час. Не дивно, що й обсяги 
роботи кол-центру постійно ростуть. Якщо за 
10 місяців 2014 року, в якому він почав пра-
цювати, було прийнято всього 18 тисяч 285 
дзвінків (із них оператори обробили 9019), то 
вже минулого року в кол-центр звернулося 3 
мільйона 62 тисячі 58 осіб! Оператори оброби-
ли 305 тисяч 113 дзвінків, 2 мільйони 707 тисяч 
54 дзвінка було оброблено в голосовому меню 
самообслуговування IVR.
– Якщо щось можна зробити не за п’ять, а 
за три кроки, це треба негайно реалізовува-
ти. Спростити усе, що тільки можна, щоб 
у процесі роботи було задіяно якомога мен-



ЕНЕРГО ЕКСПРЕС

11

ПОДІЇ

ше людей, – говорить Олександр Шабалін. – 
Наша політика – максимально розвантажи-
ти телефонію для тих, хто не користується 
новітніми технологіями і кому дійсно треба 
зв’язатися з операторами. А вони у нас – 
універсальні «бійці». Кожен може проконсуль-
тувати щодо порядку приєднання до системи 
розподілу, роботи лічильників, якості послуг 
електропостачання (планових та аварійних 
відключень в електромережах, перепадів на-
пруги тощо), розповісти про тарифи на по-
слуги з розподілу електроенергії, а також до-
помогти подати на розгляд звернення, скаргу 
чи пропозицію. При цьому споживачам не 
зачитують готових відповідей-заготовок, 
кожна конкретна ситуація завжди розгля-
дається окремо.
До речі, доволі часто кол-центр стає справжнім 
кар’єрним трампліном для його працівників. 
Вони працюють, навчаються і згодом, отримав-
ши підвищення, переходять в інші підрозділи. 
Так молодь отримує можливість розвиватися, 
а компанія поповнюється молодими перспек-
тивними кадрами, які добряче загартувалися 
під час роботи з клієнтами кол-центру, а тому 
знають про всі найрозповсюдженіші пробле-
ми споживачів електроенергії, як то кажуть, із 
перших вуст. 
А ще за період роботи кол-центру його праців-
никам не раз доводилося виходити із зовсім 
неочікуваних ситуацій, що також обов’язково 
згодиться в подальшій роботі. 

–  Якось до нас звернулася меш-
канка Харкова із проханням 
знайти власника гаманця, в яко-
му була купа грошей, – згадує 
Олександр Шабалін. – Звичайно 
ж, у всіх з’явилося логічне запи-
тання: «А до чого тут кол-центр 
«Чернігівобленерго»? Виявилося, 
що разом із готівкою у загубле-
ному гаманці був чернігівський 
рахунок за електроенергію. Тож 
за номером особового рахунку ми 
«вирахували» господаря гаманця 
і надали йому контактні дані тієї 
небайдужої людини.  
Розповідати про цей підрозділ 

можна ще довго, бо практично щотижня тут 
впроваджується щось нове і відбувається щось 
цікаве. Незмінним залишається одне – прин-
ципи роботи його працівників.
– Клієнта треба почути, вчасно поінформувати 
і не залишатися байдужими до людських про-
блем, – каже Олександр Шабалін. 
 І правда, у кол-центрі АТ «Чернігівобленерго» 
роблять усе можливе, щоб споживач не зали-
шився без допомоги, а його проблеми були 
розв’язані якомога швидше. А це таки найваж-
ливіше!
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 Із 12 до 26 травня в Чернігівській  
області проходили планові навчальні збори  
підрозділів територіальної оборони. Залучи-
ли до них близько 2 тисяч військовозобов’я-
заних оперативного резерву другої черги та 
резервістів 119-ї окремої бригади територіаль-
ної оборони Оперативного командування 
«Північ». 

– АТ «Чернігівобленерго» ніколи не стояло 
осторонь державних ініціатив, а тому і цьо-
го року в навчальних зборах резервістів бе-
руть участь 50 працівників структурних та 
відокремлених підрозділів Товариства, – го-
ворить начальник відділу цивільного захисту, 
мобілізаційної роботи і пожежної безпеки АТ 
«Чернігівобленерго» Станіслав Гончар. – Усі 
вони перебувають у складі різних підрозділів 
тероборони згідно з адміністративно-тери-
торіальним устроєм Чернігівщини. 

Цьогорічні базові табори навчальних зборів 
розташувалися на території усіх п’яти районів 
області (Чернігівського, Ніжинського, Прилу-
цького, Новгород-Сіверського та Корюківсь-
кого), а також у самому Чернігові. Мета зборів 
– відновлення особистих військових навичок 
військовозобов’язаних, набуття ними досвіду 
дій у складі підрозділів та ознайомлення з те-
риторією,  на якій, за необхідності, частини те-

риторіальної оборони  будуть виконувати свої 
обов’язки. За два тижні резервісти набудуть 
досвіду щодо порядку охорони важливих стра-
тегічних об’єктів інфраструктури, в тому числі 
і в системі енергетики області, протидії дивер-
сійним діям противника, прикриття держкор-
дону, несення служби на блокпостах та інших 
завдань  територіальної оборони. Окрім того, у 
цей час перевірять роботу системи зв’язку всіх 
ланок, пунктів управління обласної та район-
них державних адміністрацій.

– Навчання підрозділів територіальної обо-
рони – звична практика для всіх європейських 
країн, у тому числі і для України. Такі ж на-
вчання проводилися у нас і раніше (востаннє 
в такому масштабі – у 2018 році). Тоді в них 
взяло участь понад 60 енергетиків, – каже 
Станіслав Гончар. – Як показав досвід попе-
редніх навчань, більшість учасників зборів 
– це свідомі, патріотично налаштовані гро-
мадяни, які розуміють серйозність  зовніш-
ньої загрози стабільній ситуації в Україні, а 
тому участь у навчаннях беруть зі всією від-
повідальністю, хоч і сподіваються, що отри-
мані навички не доведеться застосовувати 
на практиці. Товариство ж усіляко їх підтри-
мує, адже тут добре розуміють – мир може 
бути тільки у країні, яка має сильну армію. 

 ЗБОРИ РЕЗЕРВІСТІВ: 
У СКЛАДІ БАТАЛЬЙОНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ – 

50 ЕНЕРГЕТИКІВ
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 Один відпрацьований елемент жив-
лення (так звана батарейка) забруднює до 20 
квадратних метрів ґрунту та 400 літрів води, 
вбиває два дерева, двох кротів, одного їжака 
і тисячі дощових черв’яків. За рік середньо-
статистична українська сім’я використовує 
до півкілограма таких батарейок. Усього в 
Україну щороку ввозиться біля 15 тисяч тонн 
цієї продукції, на переробку ж потрапляє лише 
1%. Невесела арифметика, чи не так?
На жаль, утилізація небезпечних побутових 
відходів – велика проблема для України. Досі 
навіть наші найбільші міста не мають сміт-
тєпереробних заводів, які давали б друге життя 
щоденним відходам українців – склу, пластику, 
поліетиленовій плівці чи тим же одноразовим 
медичним відходам. Що вже казати про бата-
рейки! А між тим, кожен із нас ще зі шкільних 
часів знає: будь-який елемент живлення (луж-
ний чи кислотний) – це набір хімічних сполук. 
І найбільш типовими серед їх компонентів є 
марганець, цинк, кобальт, нікель, олово, титан, 
кадмій тощо. Окремо кожен із них безпечний 
для довкілля, а ось поєднання цих елементів 
часто перетворює сполуку на справжню от-
руту. Звісно, усі «нутрощі» батарейок вкриті 
захисним шаром, але при потраплянні у ґрунт 
(що зазвичай і відбувається на полігонах твер-
дих побутових відходів), він все одно рано чи 
пізно розкладеться, а отже усі хімічні складові 
кожної викинутої батарейки потраплять у зем-
лю і воду. А далі разом із їжею та напоями – і 
на наш стіл. Іще гірше, коли люди намагаються 
спалити такі відходи – тоді шкідливі елемен-
ти потрапляють одразу в повітря, яким ми 
дихаємо. 
Щоб батарейки не забруднювали навколиш-
нє середовище, а значить вчасно і правильно 
утилізувалися, у держави має бути чітка і по-
слідовна політика щодо поводження з таки-
ми побутовими відходами. Зараз вона в нас 

лише формується. Сподіваємось, уже в неда-
лекому майбутньому кожен компонент нашо-
го сміттєвого кошика зможе вдруге принести 
користь, а поки екоактивісти й окремі органі-
зації намагаються допомогти довкіллю само-
тужки. Не виняток й АТ «Чернігівобленерго». 
Тут постійно переймаються екологічними 
проблемами, а тому час від часу реалізовують 
власні екопроєкти. Так, минулого року пра-
цівники «Чернігівобленерго» висадили в місті 
цілу алею із туй, не раз долучалися до міських 
суботників, а також встановили в адмінбу-
дівлях центрального офісу та відокремлених 
підрозділів товариства контейнери для збору 
відпрацьованих батарейок. 
– АТ «Чернігівобленерго» підписало відповід-
ний договір із спеціалізованим підприємством 
з міста Києва, яке займається утилізацією 
усіх видів відходів І-IV класу небезпеки, – по-
яснює заступник директора із забезпечення 
діяльності товариства Андрій Кузюра. – Із 
листопада минулого року працівники нашої 
компанії зносять їх до спеціальних контей-
нерів. Звісно, кардинально екологічну ситуацію 
в місті чи країні це не змінить, але свій неве-
личкий крок до цього ми зробили. Добре було б, 
щоб кожен задумався над проблемами екології 
і, за можливості, долучився до таких ініціа-
тив, тоді і Чернігів зокрема, і Україна в ціло-
му, стали б набагато чистішими, а значить і 
комфортнішими для кожного.

ДБАЄМО ПРО ЕКОЛОГІЮ:
У ПІДРОЗДІЛАХ АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» ВСТАНОВИЛИ 

КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ ЗБОРУ ВІДПРАЦЬОВАНИХ
 ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ
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 ПОДАРУВАТИ ШАНС НА ЖИТТЯ: 
ЧЕРНІГІВСЬКІ ЕНЕРГЕТИКИ СТАЛИ ДОНОРАМИ КРОВІ

 Щороку 14 червня у світі відзначають 
Всесвітній день донора крові. Зазвичай цього 
дня до місцевих центрів крові прямують десят-
ки людей. Однак насправді донорство крові – 
це саме та справа, яка не має бути прив’язаною 
до жодних дат. Кожного дня хтось у країні, у 
вашій області, місті чи селі потребує донорсь-
кої крові, і саме ви, як донор, можете подарува-
ти якійсь незнайомій людині шанс на життя.
– Кров – унікальний ресурс, потреба в якому є 
постійною для пацієнтів будь-якого віку при 
невідкладній екстреній медичній допомозі, 
планових хірургічних втручаннях, лікуванні 
онкологічних та гематологічних захворю-
вань. Плазма, еритроцити, тромбоцити – це 
ті компоненти крові, які потрібні пацієнтам 
відділень обласної лікарні, дитячої обласної 
лікарні, медичного центру сучасної онкології, 
де вони проходять довготривале лікування. 
Ця потреба може бути плановою, а в ситу-
аціях, коли стан пацієнта різко змінюється 
на критичний, й екстреною. Також компонен-

ти крові часто потребують породіллі під час 
та після пологів, люди з анемією, яким здійс-
нюють оперативне втручання, пацієнти з 
кровотечами, які стали наслідком важких 
травм. Саме тому наш центр намагається 
забезпечити донорською кров’ю всі лікуваль-
ні заклади міста і мати запаси на екстрені 
випадки, – кажуть у Чернігівському обласно-
му центрі крові. –  Радує, що зараз усе більше 
первинними донорами стає молодь. Та, незва-
жаючи на це, залишається великий відсоток 
тих, хто жодного разу не донував кров і на-
віть не задумувався над такою можливістю. 
Причини різні: одні люди не мають нагальної 
потреби ставати донорами, другі – бояться 
самої процедури, треті ж – просто не знають 
про її важливість. А варто було б над цим за-
думатись. Бо поки хтось із нас мріє про новий 
телефон, квартиру, машину, подорож до моря 
чи ще якісь матеріальні вигоди, інший на 
лікарняному ліжку марить про зовсім інше – 
знову побачити своїх друзів, обійняти рідних, 
повернутися живим і здоровим додому. Тож 
ми дуже вдячні всім людям, які, попри різні 
складні життєві обставини, продовжують 
допомагати нам рятувати життя, і закли-

ПОДІЇ
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каємо долучатися до цієї справи інших!
Кілька днів поспіль працівники АТ «Черні-
гівобленерго» здавали в Чернігівському об-
ласному центрі крові донорську кров. Дея-
кі – вперше у житті. Зізнаються: це зовсім не 
так страшно, як здавалося на перший погляд, 
і переконують: відтепер будуть робити це по-
стійно, тим більше, що Обласна профспілкова 
організація «Чернігівобленерго» та Чернігівсь-
кий обласний центр крові вирішили підписати 
Меморандум про співробітництво. Предметом 
Меморандуму є співпраця та взаємодія з пи-
тань:
 • створення умов, необхідних для за-
безпечення доступної та якісної трансфузій-
ної медичної допомоги для членів профспілки 
«Чернігівобленерго»;
 • проведення санітарно-просвітниць-
кої пропаганди здорового способу життя та  
донорства крові;
 • взаємодія у випадку виникнення надз-
вичайних ситуації природнього та техногенно-
го характеру;
 • комплектування донорських кадрів.
Відтепер усі бажаючі працівники товариства 
увійдуть до реєстру донорів, регулярно до-
нуватимуть кров й допомагатимуть центру у 
випадку екстрених ситуацій. А Чернігівський 
обласний центр крові, у свою чергу, при ви-
никненні медичних показань або надзвичай-

ПОДІЇ

них ситуацій забезпечуватиме їх необхідними 
компонентами крові. Тож приєднуйтесь! Адже 
донорство крові – це і важлива соціальна місія, 
і велика користь для здоров’я самого донора, 
бо воно суттєво покращує загальний стан ор-
ганізму – нормалізує кровообіг, здійснює про-
філактику серцево-судинних захворювань, по-
кращує роботу імунної системи та омолоджує 
організм. 
Нагадаємо: донором крові може стати будь-я-
кий дієздатний громадянин України віком від 
18 років, який пройшов медичне обстеження і 
в якого немає протипоказань. Ознайомитись 
із абсолютними та тимчасовими протипока-
заннями ви можете на сайті будь-якого цен-
тру крові, там же можна знайти і рекомендації 
щодо підготовки до донорства. 
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 ЧЕРНІГІВСЬКІ ЕНЕРГЕТИКИ – ЗА ВАКЦИНАЦІЮ!

 Наприкінці травня 
працівники АТ «Чернігівобле-
нерго» почали вакцинувати-
ся від коронавірусу. Одним 
із перших щеплення зробило 
керівництво компанії – Голова 
правління, фінансовий дирек-
тор та директори за напрямками. 

– Вакцинація від коронавірусу в Україні три-
ває уже третій місяць, а навколо неї і досі 
розповсюджується якась суперечлива інфор-
мація та плітки. Як би там не було, а не 
визнати, що саме вакцинація протягом дов-
гих років залишається найефективнішим 
способом захисту від інфекційних захворю-
вань, не можна, а тому рано чи пізно усі ми 
прийдемо до того, що вакцинуватися від ко-
ронавірусу треба, – говорить Голова правління 
АТ «Чернігівобленерго» Михайло Ільницький. 
– Якщо звісно, ми хочемо колись повернутися 
до свого звичного життя без такої кількості 
обмежень, які маємо зараз. 
І дійсно, правець, віспа, поліомієліт, дифтерія 
– про ці хвороби ми давно забули, а подолати 
їх у всьому світі вдалося лише завдяки вакци-
нації. Якби не щеплення, епідемії і досі продов-

жували б вбивати мільйони 
людей щороку. Результат ко-
ронавірусної пандемії – тисячі 
смертей щодня. І здолати її без 
вакцинації досі не вдалося. То 
чому ж не спробувати цей єди-
ний реальний вихід?

До речі, вакцинувалися чернігівські енергети-

ки вакциною «CoronaVac» компанії «Sinovac 
Biotech». Частина українських епідеміологів 
вважає, що з-поміж інших ця вакцина має ряд 
суттєвих переваг. По-перше, це інактивована 
вакцина, тобто препарат, виготовлений стан-
дартним, перевіреним і звичним для нас спо-
собом. По-друге, транспортувати та зберігати 
її можна за температури від +2°C до + 8°C, а 
отже не може виникнути жодних проблем із 
дотриманням так званого «холодового ланцю-
га». По-третє, ця вакцина містить усі антигени 
вірусу, а тому буде ефективною навіть з огляду 
на його високу мутабельність. 
Під час першого етапу вакцинації щеплення 
зробили 2276 працівників структурних та ві-
докремлених підрозділів компанії (а це майже 
76% від кількості всього персоналу): в апараті 
управління – 970 чоловік, у Бахмацькому РЕМ 

ПОДІЇ
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– 209, у Корюківському РЕМ – 204, у Ніжин-
ському РЕМ – 165, у Прилуцькому РЕМ – 285, 
у Чернігівському РЕМ – 264, у Чернігівських 
МЕМ – 164. 
– Вважаю, що наше підприємство дуже вчас-
но організувало вакцинацію (заявки на неї ми 
подавали ще взимку), адже почалося літо і ба-
гато хто захоче поїхати на відпочинок, мож-
ливо і за кордон. Зробити це після щеплення 
буде набагато простіше,  – говорить Михайло 
Ільницький.
Що цікаво, за темпами вакцинації «Черні-
гівобленерго» є лідером не лише серед інших 

підприємств області, а й, мабуть, однією із най-
свідоміших компаній України. 
– Це добре, що, нехай і після неодноразових 
роз’яснень, наші працівники зрозуміли, що 
єдиним реальним захистом від коронавірусу 
все одно залишається вакцинація, і якщо ми 
хочемо повернутися до звичного режиму жит-
тя, без неї нам не обійтися, – каже Михайло 
Ільницький. 
Усього за період пандемії в «Чернігівобленер-
го» на коронавірус захворіла 391 особа, 385 
працівників одужало, шестеро – померло.  

ПОДІЇ
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 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ:
В АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» ВІДЗНАЧИЛИ 
НАЙВІДПОВІДАЛЬНІШИХ ПРАЦІВНИКІВ

 Щодня близько 5 тисяч людей у світі ги-
нуть внаслідок нещасних випадків на вироб-
ництві та професійних захворювань. За рік ця 
кількість сягає від 2 до 2,3 мільйона. Для того, 
щоб привернути увагу громадськостi до мас-
штабів цієї проблеми, стимулювати розвиток 
культури охорони праці, яка  може посприя-
ти зниженню смертності на робочих місцях, 
у 2003 році Міжнародна організація праці за-
початкувала Всесвітній день охорони праці. 
18 років поспіль 28 квітня його відзначають у 
понад 100 країнах світу. Не виняток й Україна. 
Указом Президента День охорони праці у нас 
встановлено у 2006 році. 
Для АТ «Чернігівобленерго», працівники яко-
го працюють в умовах підвищеної небезпе-
ки, політика в галузі охорони праці є дуже 
актуальною і важливою. Адже саме завдяки 
злагодженій роботі системи охорони праці, 
випадки травмування на робочих місцях у то-
варистві зведені до мінімуму, не кажучи вже 
про смертність. Не дарма, щороку у Всесвітній 
день охорони праці почесними грамотами та 
грошовими преміями тут відзначають найвід-
повідальніших працівників – тих, хто сумлін-
но працює та бере активну участь у здійсненні 
заходів щодо підвищення рівня безпеки праці. 
Цього року такі відзнаки отримали:
 1. Валентин Хоменко – майстер Яду-
тинської ДЕЕМ №3 Борзнянської дільниці Бах-
мацького РЕМ;
 2. Сергій Страшний – електромонтер з 
експлуатації розподільних мереж Бахмацької 
дільниці з експлуатації електромереж №1 Бах-
мацького РЕМ;
 3. Роман Антоненко – старший майстер 
Новгород-Сіверської дільниці Корюківського 
РЕМ;
 4. Олександр Ковжун – електромон-
тер з експлуатації розподільних мереж Новго-
род-Сіверської ДЕЕМ Корюківського РЕМ;
 5. Микола Запорожець – майстер 

Макіївської ДЕЕМ №3 Носівської дільниці Ні-
жинського РЕМ;
 6. Валерій Капранов – електромонтер 
з експлуатації електролічильників групи екс-
плуатації приладів обліку Прилуцького РЕМ;
 7. Іван Сташук – електромонтер з екс-
плуатації електролічильників  групи експлуа-
тації приладів обліку Чернігівських МЕМ;
 8. Олександр Чех – майстер Тупичівсь-
кої ДЕЕМ №3 Чернігівського РЕМ;
 9. Павло Степанець – начальник Черні-
гівської міської дільниці СТіЛ;
 10. Віктор Марусечко – інженер служ-
би охорони праці. 

Для того ж, щоб робота у сфері охорони праці 
була іще продуктивнішою, в АТ «Чернігівобл- 
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енерго» постійно випробовують новітні зраз-
ки спеціального обладнання. Найкраще по-
трапляє у повсякденний обіг чернігівських 
енергетиків. Так, цього року у Всесвітній день 
охорони праці працівникам служби підстан-
цій товариства передали на тестування 10 ін-
дивідуальних сигналізаторів напруги.
– Цей пристрій передбачений для попереджен-
ня персоналу, який обслуговує електроуста-
новки напругою від 6 до 110 кВ, про наявність 
високої напруги, а отже є додатковим засо-
бом індивідуального захисту від ураження 
електричним струмом, – пояснює директор 
з охорони праці АТ «Чернігівобленерго» Юрій 
Волохін. – У режимі сигналізації без заміни 
джерел живлення такий сигналізатор може 
працювати до 48 годин. Дальність його ро-
боти – не менш ніж 2 метри. У використанні 
він доволі простий – треба лише встановити 
його на захисну каску й увімкнути. При набли-
женні працівника до високовольтної електро-
установки, яка знаходиться під напругою, 

сигналізатор переходить в режим роботи, що 
супроводжується світлозвуковою індикацією. 
Якщо цей прилад покаже свою ефективність, 
товариство забезпечуватиме ним персонал 
уже централізовано. 
Звісно, контроль у сфері охорони праці на ве-
ликих підприємствах  – це щоденна робота, але 
добре, що хоча б раз на рік, у Всесвітній день 
охорони праці, об’єднуються абсолютно всі, 
хто намагається зробити роботу людини більш 
безпечною для її здоров’я та життя, адже тіль-
ки так можна досягти прогресу в цій галузі на 
світовому рівні.
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СПОРТИВНА МАСЛЯНА: ЧЕРНІГІВСЬКІ ЕНЕРГЕТИКИ 
ЗМАГАЛИСЯ У БОУЛІНГ

 У суботу, 13 березня, чернігівці масо-
во святкували Масляну – з піснями, танцями, 
іграми і, звичайно ж, млинцями. Працівники 
ж АТ «Чернігівобленерго» відзначили це свято 
по-особливому – змаганнями з боулінгу. Хоч і 
без млинців цього дня не обійшлося. 
Боулінг по праву можна назвати однією із най-
давніших ігор людства. У 1930 році британсь-
кий антрополог Фліндерс Пітрі знайшов в єги-
петських похованнях набір для гри, яку можна 
назвати прототипом сучасного боулінгу. За 
його підрахунками, цим комплектом користу-
валися десь за 5200 років до народження Хри-
ста. Але справжнім всенародним захопленням 
боулінг став лише на початку XIX століття – 
гру в кулі полюбили як в Європі, так і в Аме-
риці. На жаль, до України тренд на боулінг 
докотився набагато пізніше – аж наприкінці 
ХХ століття. Та вже зараз ця гра – один із то-
пових варіантів проведення вільного часу для 
українців, тим паче із друзями. Тому і не дивно, 
що на свято, яке прийнято відзначати масови-
ми заходами, 15 команд із різних структурних 
підрозділів АТ «Чернігівобленерго» (а це аж 60 
гравців!) зібралися саме тут – у Розважально-
му центрі «Базис». 

Дві години доріжками каталися кулі, розліта-
лися кеглі, і то тут, то там чулися захоплені ви-
гуки або розчароване зітхання. Як і будь-яка 
спортивна гра, боулінг має свої секрети – як 
правильно стояти, розбігатися, тримати кулю, 

під яким кутом та з якою силою кидати. Але, 
скільки б інформації з цього приводу ви не 
прочитали, усе зведеться до одного: гарний 
гравець у боулінг – той, хто постійно шліфує 
свої навички та вміння. Отож і команди енер-
гетиків, які мали таку змогу, за кілька тижнів 
до змагання посилено тренувалися. Допомог-
ло чи ні, судитимемо за результатами. До речі, 
оскільки кожен слідкував в основному за бала-
ми своєї команди, інтрига трималася до остан-
нього моменту. І ось, як то кажуть, момент 
істини прийшов. 
У командному заліку трійка переможців ви-
глядає так: 
• І місце – дирекція з ІТ (Олег Помилуйко, 
Юрій Ратушний, Тетяна Прозерська та Люд-
мила Субоч); 

• ІІ місце – Чернігівські МЕМ (Олександр 
Шульга, Олег Новик, Алла Багмут та Світлана 
Осипенко);
• ІІІ місце – Корюківський РЕМ (Віталій Ря-
бець, Микола Сотник, Катерина Летута і Тетя-
на Івасенко). 
А ось в особистому чоловічому заліку розді-
лити призові місця було доволі непросто. Два 
гравця – Євгеній Полегешко і Юрій Ратушний 
– набрали однакову кількість балів, тож пере-
можця довелося визначати за трьома додатко-
вими фреймами. Результат:
• І місце – Євгеній Полегешко (сервісний 
центр);
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• ІІ місце – Юрій Ратушний (ди-
рекція з ІТ);
• ІІІ місце – Сергій Юрченков 
(технічна дирекція).
В особистому жіночому заліку 
турнірна таблиця мала такий ви-
гляд: 
• І місце – Алла Багмут (Черні-
гівські МЕМ);
• ІІ місце – Анастасія Козацька 
(комерційна дирекція);
• ІІІ місце  – Марина Плуток (ди-
рекція капітального будівництва 
та інвестицій).
– Змагання з боулінгу ми органі-
зовували вперше. Звісно, без 
складнощів не обійшлося, але, сподіваюся, 
на позитивні емоції від гри це не вплинуло, –  

говорить голова профспіл-
кового комітету АТ «Черні-
гівобленерго» Іван Тимошенко.  
– Боулінг – це той вид спорту, 
який дозволяє продемонстру-
вати і свою силу, і витримку, 
і спритність, і кмітливість. 
У кожного є можливість про-
явити себе як окремим, так і 
командним гравцем. Головне 
ж – що гра створила гарний 
святковий настрій, відволікла 
від поточних проблем і подару-
вала усім цікаве спілкування.
Самі ж учасники гри (навіть 
ті, хто у список переможців не 

потрапив), зійшлися на одному: цю традицію 
однозначно треба продовжувати! 



ЕНЕРГО ЕКСПРЕС

№ 2 (12)  2021 / квітень - червень

22

 ЗМАГАННЯ НА КУБОК ІІ ЧЕМПІОНАТУ 
ІЗ ВОЛЕЙБОЛУ В ЗАКРИТОМУ ПРИМІЩЕННІ: 

ПЕРЕМОЖЦІВ ВИЗНАЧЕНО!

 Субота, 22 травня, видалася для черні-
гівських енергетиків досить насиченою, адже 
саме цього дня серед команд структурних та 
відокремлених підрозділів АТ «Чернігівобле-
нерго» пройшло змагання на Кубок ІІ Чем-
піонату із волейболу в закритому приміщенні 
– перший спортивний захід після закінчення 
жорсткого карантину. 

– Після тривалої перерви, що була пов’язана з 
карантинними заходами, ми нарешті віднов-
люємо наші спортивні заходи. Сподіваємось, 
стабільна ситуація триватиме, як мінімум, 
до кінця літа і ми зможемо провести протя-
гом цього періоду все, що планували з початку 
року. Починаємо ж із волейболу. Це другі такі 
змагання, які проводить товариство. І цьо-
го року у нас вже додалися нові команди. Дуже 
радує, що спортивний дух «Чернігівобленер-
го» не знижується, а тільки зростає. Ми ж, 
адміністрація і профспілкова організація 
компанії, цьому лише сприятимемо, – наголо-
сив Голова правління АТ «Чернігівобленерго» 
Михайло Ільницький. 
Отож у волейбольному протистоянні зійшлися 
14 команд, які заздалегідь розділили на чоти-
ри групи: групу А (Прилуцький РЕМ, Дирек-

ція з ІТ, Дирекція комерційна та Чернігівські 
МЕМ), групу В (Чернігівський РЕМ, Дирекція 
технічна та Ніжинський РЕМ), групу С (Збір-
на АУП, Дирекція із забезпечення діяльності 
та Сервісний центр) і групу D (Корюківський 
РЕМ, Дирекція із захисту активів, Бахмацький 
РЕМ і ТОВ «Енера-Чернігів»). За результатами 
відбіркових ігор у кожній було виявлено най-

сильнішого. А стали ними і, відповідно, потра-
пили в півфінал: 
• у групі А – команда Прилуцького РЕМ;
• у групі В – команда Чернігівського РЕМ; 
• у групі С – команда Дирекції із забезпечення 
діяльності; 
• у групі D – команда Корюківського РЕМ. 

СПОРТ
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У першому півфіналі зустрілися Прилуцький 
та Чернігівський РЕМ. Перемогли прилучани, 
причому з рахунком 2:0. У другому – Дирекція 
із забезпечення діяльності та Корюківський 
РЕМ. Із рахунком 1:2 перемогли корюківці. 
Отож третє місце між собою розіграли коман-
ди Дирекції із забезпечення діяльності та Чер-
нігівського РЕМ. Тут перемога і почесна брон-
за дісталася останній. А ось у фінал потрапили 
команди Прилуцького і Корюківського РЕМ. 
Боротьба була запеклою, адже визначити лі-
дера не вдавалося, як то кажуть, до останньо-
го м’яча. Але врешті-решт переможцем ста-
ла команда Прилуцького РЕМ. Її ж гравець 
– Олександр Степаненко – отримав нагороду 
в номінації «Найкращий гравець». Іще одна 
відзнака – за найкращу команду підтримки – 
дісталася вболівальникам Корюківського РЕМ. 
Роз’їжджалися домівками енергетики втом-
лені, але задоволені. Так, нагороди отримали 
не всі, зате відчуття азарту, підтримка колег 
та гарний настрій було гарантовано кожному. 
Мабуть, все-таки не дарма волейбол потра-
пив до десятки найпопулярніших видів спор-

ту на планеті. За статистикою, ним на дозвіл-
лі займається понад один мільярд людей, а 
це – кожен сьомий житель планети. У «Черні-
гівобленерго» ця статистика ще щільніша – тут 
волейболом «хворіє» кожен другий. І це добре! 
Адже хто б і що не говорив, а спорт – це таки 
здоров’я, причому не лише фізичне. 

Щоб переглянути та 
зберегти фото перей-

діть на наш сайт,
відсканувавши

код

СПОРТ
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 СРІБЛО В ТОП-ТУРНІРІ: КОМАНДА КЕРІВНОГО 
СКЛАДУ АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 

ПОЗМАГАЛАСЯ З КОЛЕГАМИ У МІНІ-ФУТБОЛ

 28 травня відбулися уже традиційні, 
треті за ліком, змагання з міні-футболу серед 
керівного складу енергетичних компаній «Топ 
Енергія Чернігів». Змагання були започатко-
вані в 2019 році Головою правління АТ «Чер-
нігівобленерго» Михайлом Ільницьким в місті 
Прилуки і зібрали тоді три команди топ-керів-
ників: збірні товариств «Чернігівобленерго», 
«Сумиобленерго» та «Полтаваобленерго». Ми-
нулого року товариські матчі приймало місто 
Гребінка Полтавської області. У цьому ж році 
змагання знову перемістилися в Чернігівську 
область, в місто Ніжин, де зійшлися уже чоти-
ри команди топ-керівників енергетичних ком-
паній: «Чернігівобленерго», «Сумиобленерго», 
«Полтаваобленерго» та «Вінницяобленерго». 
На відкриття змагань завітав перший заступ-
ник міського голови Ніжина Федір Іванович 

Вовченко, який вручив капітанам команд су-
венірні подарунки від міського голови та поба-
жав їм побільше перемог. 
Попри доволі несприятливий прогноз погоди, 
на сухому полі вдалося провести усі шість ігор. 
Мокрими тут були лише гравці, адже кожній 
команді в якийсь момент турніру довелося ви-
ходити на поле двічі поспіль. Зате спостеріга-
ти за грою було цікаво до останньої хвилини, 
адже визначити фаворита турніру одразу так і 
не вдалося. Перед церемонією закриття рахун-
ки на турнірній таблиці виглядали так:
 1 гра: «Вінницяобленерго» – «Суми-
обленерго» (1:0)
 2 гра: «Чернігівобленерго» – «Полтава-
обленерго» (0:2)
 3 гра: «Вінницяобленерго» – «Полтава-
обленерго» (1:2)

СПОРТ
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 4 гра: «Чернігівобленерго» – «Суми-
обленерго» (4:1)
 5 гра: «Вінницяобленерго» – «Черні-
гівобленерго» (0:0)
 6 гра: «Полтаваобленерго» – «Суми-
обленерго» (1:0)
Отож переможцем знову, як і минулого разу, 
стала команда «Полтаваобленерго». Срібло 
дісталося АТ «Чернігівобленерго», бронза – у 
АТ «Вінницяобленерго», а ось «Сумиобленер-
го» отримали лише втішні подарунки.
– Я дуже радий, що ми вже втретє збираємось 
на такий товариський турнір, – привітав усіх 
учасників турніру голова АТ «Чернігівобле-
нерго» Михайло Ільницький. – Сподіваюся, 
в майбутньому ця традиція буде продов-
жуватися, а кількість команд буде тільки 
збільшуватися. Сьогодні було видно, як виріс 
рівень всіх команд. Звичайно, окремо я хотів 
би відмітити гравців нашої команди, видно, 
що вони нарешті повірили в себе. Команді ж 
«Полтаваобленерго» спасибі за те, що дає 
стимул тренуватися зі ще більшим завзят-
тям.
А ось і наша топ-команда: 
1. Михайло Васильович Ільницький – Голова 
правління;
2. Сергій Васильович Фелик – директор техніч-
ний;
3. Іван Степанович Тимошенко – голова про-
фкому;
4. Андрій Миколайович Кузюра – заступник 

директора з забезпечення 
діяльності;
5.  Юрій Васильович Волохін 
– директор з охорони праці;
6. Віктор Анатолійович Ста-
сюк – начальник служби охо-
рони праці;
7. Ростислав Валерійович 
Хіль – в.о. директора Ко-
рюківського РЕМ;
8. Сергій Іванович Юрчен-
ков – начальник служби 
розподільних мереж;
9. Володимир Володимиро-
вич Ленько – директор Черні-
гівських МЕМ;

10. Ігор Володимирович Апанасенко – дирек-
тор Чернігівського РЕМ;
11. Іван Васильович Матвієнко – начальник 
відділу по роботі з персоналом ТОВ «Енера 
-Чернігів».
Усі її гравці продовжують активно тренувати-
ся далі і вже готові до нових ігор і перемог!

СПОРТ
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ПРИЛУЦЬКИЙ РЕМ – ЗНОВУ ПЕРШИЙ:
В АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» ПРОЙШОВ

 ІІ ЧЕМПІОНАТ З МІНІ-ФУТБОЛУ

 Ось і скінчилися чергові футбольні  
баталії серед команд структурних та відокрем-
лених підрозділів АТ «Чернігівобленерго». У 
суботу, 5 червня, 11 команд доводили, що на 
футбольному полі вони – наймайстерніші та 
найенергійніші. 
А розпочалося все із групового етапу – енер-
гетики затято боролися за вихід із груп, яких 
було чотири. У групі А (Ніжинський РЕМ, Ди-
рекція з ІТ, Збірна АУП) це не вдалося команді 
Дирекції з ІТ, у групі В (Чернігівські МЕМ, Ди-
рекція технічна, Дирекція комерційна) – Чер-
нігівським МЕМ, у групі D (Бахмацький РЕМ, 
Корюківський РЕМ, Прилуцький РЕМ) – Бах-
мацькому РЕМ, а ось командам, які на жереб-
куванні потрапили у групу С (Дирекція із за-
безпечення діяльності та Чернігівський РЕМ), 
пощастило – через те, що їх було лише дві, вони 
автоматично перейшли у чвертьфінал. 

За результатами ж чвертьфіналів у півфіналі 
опинилися команди Ніжинського РЕМ, При-
луцького РЕМ, Корюківського РЕМ та Дирек-
ції технічної. І врешті-решт призові місця між 
собою розділили три РЕМ: 
1 місце – Прилуцький РЕМ;
2 місце – Корюківський РЕМ;
3 місце – Ніжинський РЕМ. 

Не обійшлося і без спецпремій. Кращим бом-
бардиром турніру став Сергій Примак (Ніжин-
ський РЕМ), який забив аж 6 голів. Кращим 
захисником – Дмитро Макаренко (Дирекція 
технічна). Кращим воротарем – Олександр 
Щербина (Прилуцький РЕМ). А кращою ко-
мандою підтримки було одностайно визна-
но вболівальників Дирекції із забезпечення 
діяльності. 
– Радує, що рівень нашого чемпіонату і рівень 
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кожної команди окремо помітно зріс. Якщо 
порівнювати з нашим минулорічним фут-
больним турніром, за цим було набагато 
цікавіше спостерігати. Як мінімум, якщо 
раніше команда Прилуцького РЕМ приїжд-
жала і знала, що буде першою, сьогодні їй 
довелося це реально доводити, бо ж супер-
ники були достойні, – напівжартома зазна-
чив Голова правління АТ «Чернігівобленерго»  
Михайло Ільницький. – Видно, що тренуван-
ня у наших спортсменів проходять регулярно. 
Плюс у компанії з’явилися нові працівники, які 
люблять спорт, а тому суттєво підвищили 
рівень команд своїх підрозділів. 
Незалежно від зайнятого місця, абсолютно всі 
команди отримали у подарунок плакати з ка-
лендарем фінальної частини Чемпіонату Євро-
пи з футболу-2020, який  через пандемію пе-
ренесли з минулого року на цей. Отож у всіх 
енергетиків-футболістів буде можливість ре-
тельно слідкувати за топовими гравцями, а по-
тім використовувати їхні «фішки» на власному 
ігровому полі. 

Щоб переглянути та 
зберегти фото перей-

діть на наш сайт,
відсканувавши

код
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КОНКУРС ВИШИВКИ І ДЕНЬ У ВИШИВАНКАХ: 
В АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» ВІДЗНАЧИЛИ 

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
 Мистецтво вишив-
ки без перебільшення іс-
нує стільки ж, скільки і 
людська цивілізація. Для 
українців же воно спо-
кон віків було не просто 
народним ремеслом, а 
справжньою національ-
ною традицією. Вишиті 
гобелени і килими, верх-
ній одяг і скатертини, сер-
ветки і рушники, пояси і сумочки, щоденний 
і святковий одяг – все це свого часу наші пра-
щури обов’язково прикрашали вишивкою. А в 
ній були зашифровані сакральні символи, що 
зберігають історію народу. Не дарма кажуть, 
що вишивка – неначе стародавній літопис, 
який може переповісти минуле кожного регіо-
ну України. 
Щоправда, сучасна вишивка уже давно пе-
ретворилася більше на приємне хобі. Психо-
логи стверджують, що ця справа ідеально за-
спокоює і напрацьовує в людині такі риси, як 
наполегливість та акуратність. Не дивно, що і 
серед енергетиків чимало любителів посидіти 
з голкою над полотном. Цього року всі свої 
найкращі творіння майстри і майстрині «Чер-
нігівобленерго» показали на загал – до Всесвіт-
нього дня вишиванки профспілковий 
комітет товариства провів Конкурс 
вишивки. 
– Роботи на конкурс ми почали прий-
мати ще з 10 лютого. Узяти в ньому 
участь міг будь-який член профспіл-
ки. Головне – щоб його робота була 
виконана власноруч і відповідала за-
даній темі – «Українські мотиви», 
– говорить голова профспілкового 
комітету АТ «Чернігівобленерго» Іван 
Тимошенко. – Усього в нас було 34 
учасниці з різних структурних і ві-
докремлених підрозділів товариства, 
які надали на конкурс аж 72 роботи! 

Розділити їх ми вирішили 
на три категорії – кар-
тини, рушники та сороч-
ки. А в кожній визначали 
три призових місця. До 
речі, ті, кому вони діста-
лися, отримали не просто 
визнання найкращих май-
стринь чи майстрів, а ще 
й грошові призи.  
Ось тільки визначитися 

з переможцями конкурсу було доволі непро-
сто, адже кожна з робіт, безперечно, унікаль-
на і по-своєму гарна. Та врешті-решт думки 
комісії, до якої входило керівництво компанії 
та очільники дирекцій, таки зійшлися. Отож, 
результати! 
У категорії «картини» (всього на конкурсі їх 
було представлено 30 штук) призові місця 
розділилися так: 
1 місце – Лариса Кошель (прибиральниця 
службових приміщень групи господарського 
забезпечення Чернігівського РЕМ);
2 місце – Оксана Кияшко (керівник групи 
формування корисного відпуску Бахмацького 
РЕМ);
3 місце – Ірина Сімушева (інженер 1 категорії 
інформаційно-консультаційного центру апа-
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рату управління).
У категорії «рушники» (всього їх було 26):
1 місце – Наталія Чемен (заступник начальни-
ка служби розподільних мереж апарату управ-
ління);
2 місце – Андрій Олійник (старший майстер 
Корюківського РЕМ);
3 місце – Олена Попаненко (інженер 2 категорії 
виробничо-технічної служби апарату управ-
ління).
У категорії «сорочки» (всього – 16 робіт):
1 місце – Олена Катіман (інженер служби ре-
лейного захисту і автоматики апарату управ-

ління);
2 місце – Дарія Гладченко (адміністра-
тор відділу прийому замовлень Сервіс-
ного центру обслуговування клієнтів);
3 місце – Наталія Ореховська (технік з 
розрахунків 2 категорії Корюківського 
ЦОК ТОВ «Енера Чернігів»).
А ось так званий «приз глядацьких 
симпатій» дістався техніку (з розра-
хунків) Прилуцького ЦОК ТОВ «Енера 
Чернігів» Марині Шинкаренко за вели-
ку ляльку-мотанку, виконану за всіма 
українськими традиціями. 
Щоб усі бажаючі могли насолодитися 
творчістю своїх колег, виставку з кон-

курсних робіт вирішили залишити на кілька 
днів. Взагалі ж віддати належне Всесвітньо-
му дню вишиванки зміг кожен працівник АТ 
«Чернігівобленерго», адже 20 травня, у саме 
свято, яке щорічно відзначається у третій чет-
вер травня, всі енергетики домовилися прийти 
на роботу у своїх святкових вишитих сороч-
ках. І це доволі символічно. Всесвітній день 
вишиванки – свято відносно молоде і поки 
що навіть не офіційне, але його вже полюби-
ли всі українці, адже воно сприяє культурному 
відродженню всієї нашої нації і, як ніяке інше, 
демонструє нашу єдність. 
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ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ В АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:
ЧУЖИХ ДІТЕЙ НЕ БУВАЄ

СТОРІНКА ПРОФСПІЛКИ

 Немає більшого щастя у світі, ніж дитяча 
посмішка. Це добре знає кожен дорослий. Діти – 
наше майбутнє, а значить – майбутнє України. І 
саме від нас, дорослих, залежить, яким воно буде. 
Попри складну роботу і завантажений графік не 
забувають про це й чернігівські енергетики. Саме 
тому і День захисту дітей, який в усьому світі ось 
уже понад 70 років святкують 1 червня, не міг не 
пройти тут непоміченим. Профспілковий комі-
тет АТ «Чернігівобленерго» організував для ма-
лечі своїх працівників велике свято. Взяло у ньо-
му участь аж 167 дітей! Аніматори, які розважали 
малечу різноманітними рухливими іграми, май-
стер-класи з малювання та орігамі, футбольні ігри 
на спортмайданчику, розваги на новому дитячо-

му майданчику, встановленому напередодні свята 
спеціально для дітлахів енергетиків, шоу мильних 
бульбашок і врешті-решт, звісно ж, смаколики… 
Чи варто говорити, що розійшлася додому після 
свята дітвора втомлена, але щаслива? 
Однак не варто забувати, що День захисту дітей – 
це не просто дитяче свято, під час якого основним 
елементом є розваги. Найперше воно покликане 
нагадати дорослим, що навіть найменші мешканці 
кожної держави також мають свої потреби і закон-
ні права, а ми маємо їх захищати. На жаль, далеко 
не кожній дитині пощастило зростати в хорошій 
благополучній родині. І часто те тепло і турботу, 
яку малюки мають отримувати від своїх батьків, 
дідусів і бабусь, їм дарують зовсім інші люди – ви-
хователі, вчителі, тренери і просто небайдужі. Та-
ким дітям наша підтримка потрібна в першу чергу. 
Не відмежувалося від цієї проблеми й АТ «Черні-
гівобленерго» – уже другий рік поспіль компанія 
допомагає Центру соціально-психологічної ре-
абілітації дітей у селі Хмільниця Чернігівського 

району. Цього року напередодні Дня захисту дітей 
тут встановили подарунок від підприємства – гой-
далку та карусель. 
– У нашому центрі перебувають діти з усієї об-
ласті. Зараз їх тут 47, тож заклад завантаже-
ний повністю. Площі для такої кількості ледь 
вистачає, а дітям не має бути тісно. Тому ви-
ходом для нас став двір. Намагаємося створити 
тут різні локації, щоб під час відпочинку розділи-
ти дітей на вікові групи, – розповідає директор 
закладу Олена Лукашенко. – Місце, як для такого 
закладу, тут просто ідеальне: чудова природа – 
неподалік озеро і ліс, поряд немає ніяких промисло-
вих підприємств. Якщо доробити все необхідне, це 
ж буде просто рай для дітей!

А задумок у директора чимало – локація для ро-
зваг, тренажери, столики для старших і молодших 
дітей.
– Саме тому карусель і гойдалка, які нам подарува-
ло «Чернігівобленерго», були нам просто необхідні. 
Тим більше такої гарної якості. Встановили їх 
заздалегідь, тож діти вже змогли їх випробувати. 
Їхній радості не було меж! Та й ваш минулоріч-
ний подарунок – телевізор – ми використовуємо 
щодня. Діти дивляться на ньому мультики, під 
час свят вмикаємо там необхідну музику чи відео. 
Добре, коли знаходяться люди, які нам допомага-
ють. І ми це дуже цінуємо!  
– Це добре, що є такі заклади, як ваш, в якому 
працюють люди, які живуть заради цих діток, – 
додає голова профспілкового комітету АТ «Черні-
гівобленерго» Іван Тимошенко. – Ми ж, за можли-
вості, допомагатимемо. Адже тільки об’єднуючи 
спільні зусилля заради майбутнього цих дітей, ми 
подаруємо їм щасливе дитинство і виховаємо до-
стойну зміну українців. 
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