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Вісник Центрального комітету Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ДОРОГІ ДРУЗІ!
Від імені Укрелектропрофспілки щиро вітаю Вас
з професійним святом – Днем енергетика!
Енергетика сьогодні є основою економіки України, а
працівники галузі по праву
вважаються творцями прогресу, поступу та розвитку
нашої держави.
Це свято для тих, хто
присвятив своє життя нелегкій, але дуже важливій
справі - забезпеченню людей
теплом і світлом.
Ваша самовіддана праця і
високий професіоналізм дозволяють вирішувати важливі завдання і для нашої Укрелектропрофспілки, і для всієї енергетичної галузі
України.
Шановні енергетики! У день нашого професійного свята і напередодні Нового
2018 року дозвольте сказати щирі слова подяки за вашу важку, але вкрай важливу для України працю. Прийміть побажання міцного здоров'я, благополуччя,
удачі та успіхів у новому році!
Нехай надійнішою опорою в житті залишаються сім'я, рідні та друзі, а
світло і тепло завжди зігрівають ваш дім!
З повагою,
Голова Укрелектропрофспілки
Сергій Шишов
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ВІДБУЛОСЯ ВОСЬМЕ РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ЦК ПРОФСПІЛКИ
УКРАЇНИ ТА НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР ДЛЯ ГОЛОВНИХ БУХГАЛТЕРІВ

З

28 листопада по 2 грудня п.р. у м. Яремче на базі Навчально-оздоровчому центрі санаторію «Яремче-Карпати» відбулося чергове розширене засідання Президії
ЦК Профспілки працівників енергетики та електротехнічної
промисловості України та навчальний семінар головних бухгалтерів профспілкових організацій Укрелектропрофспілки.

Вів засідання Президії Укрелектропрофспілки Голова ЦК Профспілки Сергій Шишов.
У роботі Президії взяли
участь голови первинних профспілкових організацій та запрошені.
На порядку денного були питання:
1. Про поточний стан підприємств із генерації електроенергії
ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» з підготовки
до осінньо-зимового періоду;
2. Про стан соціально-трудових
відносин на підприємствах електротехніки;
3. Про план роботи ЦК Профспілки працівників енергетики
та електротехнічної промисловості України на I півріччя 2018
року;
4. Про виконання постанови
Президії ЦК Укрелектропрофспілки від 21.09.2017 № П-7-1 «Про
результати спільної перевірки
викладених у інформації голови
Івано-Франківської обласної організації Укрелектропрофспілки Гриньківа В.Т. фактів невідповідності дій адміністрації ДТЕК Бурштинської ТЕС при
виконанні п. 6.6 Колективного договору ПАТ «ДТЕК Західенерго»;
5. Про розгляд скарги Карвацького Р.М. до ЦК Укрелектропрофспілки;
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ПРАЦІВНИКІВ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРЕЛЕКТРОПРОФСПІЛКИ
На наступний день після засідання Президії відбувся навчальний-семінар у якому взяло більше
60 голів обласних організацій,
голів первинних профорганізацій
прямого підпорядкування, головних бухгалтерів і правових інспекторів
праці
територіальних
організацій.
Захід відкрив Голова ЦК Укрелектропрофспілки
Сергій
Шишов.
Більшість питань семінару було
присвячено законодавчому регулюванню діяльності профспілкових організацій та трудових
відносин.
ЦК Укрелектропрофспілки
6. Про підсумки проведення конкурсу на
кращу первинну профспілкову організацію Профспілки працівників енергетики та електротехнічної
промисловості
України
в
рамках
всеукраїнського конкурсу ФПУ;
7. Про погодження Положення про первинну
профспілкову організацію ВП «Бахмутські РЕЦ»
ДП «НЕК «Укренерго»;
8. Про Положення про Раду голів первинних
профспілкових організацій Державного підприємства «НЕК «Укренерго»;
9. Про затвердження Положення «Про об’єднану організацію профспілки Дніпровської
електроенергетичної системи ДП НЕК «Укренерго»;
10. Про внесення змін до постанови Президії ЦК Укрелектропрофспілки від 21.03.2017р №
П-5-13 «Про виконання кошторису ЦК Укрелектропрофспілки по профспілковому бюджету за 2016 рік та проект кошторису на 2017
рік»;
11. Про продовження терміну повноважень голові первинної профспілкової організації «Донбаська електроенергетична система» ДП «НЕК
Укренерго»;
12. Про погодження зняття з профспілкового
обліку деяких первинних профспілкових організацій Донецької обласної організації Укрелектропрофспілки, які знаходяться на непідконтрольній
Україні території;
13. Різне.
Заслухавши і обговоривши усі питання порядку денного члени Президії ЦК Профспілки
ухвалили відповідні постанови.
Загалом розширене засідання Президії ЦК
Профспілки пройшла в ділової та конструктивній
атмосфері.
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УКРЕЛЕКТРОПРОФСПІЛКА ПЕРЕОСМИСЛЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ
ПРОФСПІЛКОВОГО ЛІДЕРА В УМОВАХ ЗМІН
доцента Чернігівського національного технологічного університету.
На завершення заходу учасники отримали приємний додаток до знань — сертифікати про закінчення навчання та
привітання від заступника Голови ЦК Укрелектропрофспілки Олександра Давиденка.
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ДАНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ:
ПРОДОВЖУЄМО НАВЧАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ
ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРЕЛЕКТРОПРОФСПІЛКИ
Відкрив семінар заступник Голови
Профспілки працівників енергетики і
електротехнічної промисловості –
Олександр Давиденко, який був також
одним із тренерів семінару.
Протягом двох днів слухачі розглядали питання стратегічних завдань
сучасного профспілкового руху, базових Конвенцій МОП як інструменту
профспілкової роботи, деяких практичних аспектів діяльності первинної
профспілкової організації на базі чинного законодавства, вміння вести переговори та управління емоціями в
процесі ведення колдоговірної роботи
у первинній профспілковій організації, механізмів створення соціальнопсихологічного клімату в колективі та

ЦК Укрелектропрофспілки,
НМЦ профспілок Чернігівської області
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-10 листопада в м. Чернігові пройшов, насправді, насичений і цікавий захід. Протягом цих днів на базі
НМЦ профспілок відбувався семінар-тренінг для голів
первинних профспілкових організацій Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості
України.
Практика показує, що профспілковий лідер часто опиняється в ситуації конфлікту в трикутнику з роботодавцем та
членами профспілки. Саме з цією проблемою разом з учасниками навчання працювала Ірина Глушко – практичний психолог, сертифікований тренер.
Далі юрист і тренер Навчально-методичного центру профспілок Володимир Ковальчук провів огляд змін законодавства, що впливають на діяльність профспілкових організацій
у 2017 році та перспективного законодавства на наступний
рік.
В наступному тематичному блоці представник головного
управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області
познайомила профспілковців з основними
нюансами пенсійної реформи та проаналізувала її вплив на розмір пенсій членів
Профспілки.
Не секрет, що частина українського суспільства перебуває в полоні ще радянських
стереотипів щодо профспілок. Не рідко
профспілкові лідери стають об'єктами інформаційних атак. Зрозуміти механізми
формування іміджу організації та відпрацювати прийоми роботи профспілкової
команди в кризових ситуаціях — мета тренінгу від Віталій Копиш, тренера та медіаексперта Навчально-методичного центру
профспілок.
Профспілки мають вміти правильно передбачати та оцінювати зміни в трудових
відносинах, зберігаючи баланс сил сторін
соціального діалогу. Цим та іншим питанням був присвячений міні-тренінг Світлана
Задорожна – кандидата економічних наук,
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У

рамках реалізації дансько-українського проекту 14–15 листопада 2017 року на базі Центру
розвитку профспілкової освіти Академії відбувся семінар-тренінг під умовною назвою «Діяльність профспілок в
сучасних умовах» для представників
первинної організації Укрелектропрофспілки.
Слухачами цього разу були профактивісти первинної профспілкової організації Добротвірської ТЕС, яка входить
до складу Профспілки працівників
енергетики та електротехнічної промисловості України Укрелектропрофспілки.

його впливу на стабільність профспілкової організації тощо.
Заняття відбувались у формі тренінгів,
які проводили заступник Голови Укрелектропрофспілки Олександр Давиденко,
викладач Академії Ганна Філь та головний
правовий інспектор праці Укрелектропрофспілки Василь Кучинський. Завдяки
такій формі занять кожен учасник проекту зміг розкрити свої здібності та виявити їх у різних практичних завданнях.
Отримані на семінарі знання слухачі
зможуть втілити в процесі роботи на
профспілковій ниві.
Центр розвитку
профспілкової освіти Академії праці,
соціальних відносин і туризму ФПУ
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ІІ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
ПРАЦІВНИКІВ ЕНЕРГЕТИКИ ТА
Розглянуто стан правозахисної роботи в обласній організації профспілки
працівників енергетики та електротехнічної промисловості України і завдання профспілкових організацій
товариств, підприємств, управлінь
щодо забезпечення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства; заслухано інформацію про
роботу Молодіжної ради обласної організації профспілки працівників енергетики
та
електротехнічної
промисловості України та обговорено
низку інших питань порядку денного.
При розгляді основного питання –
«Про стан правозахисної роботи в
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ОБЛАСНОГО КОМІТЕТУ ПРОФСПІЛКИ
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
з управління персоналом та юридичних
питань ПАТ «Хмельницькобленерго».
Окрім того, голова Центрального
комітету Профспілки Шишов С.С. проінформував учасників Пленарного засідання про те, що на звернення голови
об’єднаної організації профспілки ПАТ
«Хмельницькобленерго» Макарова О.О.
про ситуацію, яка склалася у колективі
товариства направлені звернення до
Прем’єр-міністра України Гройсмана
В.Б., Голови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг Вовка Д.В., і Міністра енергетики
та вугільної промисловості України Насалика І.С.

обласній організації профспілки працівників енергетики та електротехнічної
промисловості України і завдання профспілкових організацій товариств, підприємств, управлінь щодо забезпечення
громадського контролю за дотриманням
трудового законодавства» було відмічено, що пріоритетними напрямками
діяльності обласної організації галузевої
профспілки є соціально-економічний,
правовий захист, забезпечення здорових
і нешкідливих умов праці. Умови сьогодення вносять корективи в діяльність
обкому профспілки. Протягом останніх
років в регіоні спостерігається масовий
виїзд людей працездатного віку в країни
Через низький рівень заробітної
плати, порівняно з країнами Європи,
райони електричних мереж залишають
електромонтери, водії усіх категорій,
трактористи та інші працівники виробничих професій і посад.
Члени обкому профспілки у своїх
виступах констатували факти плинності
кадрів. Наголошували, що, у випадку
відсутності заходів щодо підвищення
заробітної плати виробничому персоналу, це може привести до низки порушень в безперебійному забезпеченні
споживачів електроенергією, що може
спричинити соціальну напругу в регіоні.
На запитання членів обкому профспілки відповіли Шишов С.С. – голова
Центрального комітету Укрелектропрофспілки, Пилипенко А.О. – директор
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жовтня 2017 року на базі Шепетівського району електричних
мереж
ПАТ
«Хмельницькобленерго» проведено ІІ
Пленарне засідання обкому профспілки
працівників енергетики та електротехнічної промисловості України. В
роботі засідання взяли участь голова
Центрального комітету профспілки
працівників енергетики та електротехнічної промисловості України
Шишов Сергій Сергійович, директор з
управління персоналом та юридичних
питань ПАТ «Хмельницькобленерго»
Пилипенко Андрій Олександрович.
Євросоюзу. Основною причиною міграції працівників трудових колективів
енергетики та електротехніки є: низький
рівень заробітної плати, зростання цін
на промислові товари, продукти харчування та інфляції. Перелік причин, що
спонукають працівників до виїзду за
кордон, можна значно продовжити. В сучасних умовах енергетика, підприємства
електротехнічної промисловості Хмельниччини гостро потребують робітничих
професійно підготовлених рук. Якщо
сьогодні не зупинити відтік працівників,
то завтра можуть виникнути негативні
наслідки.
Досить тривожна ситуація щодо
збереження кадрового потенціалу в колективах відокремлених підрозділів
ПАТ «Хмельницькобленерго».

Голова Молодіжної ради обласної
організації Укрелектропрофспілки Андрій Чайка проінформував членів обкому профспілки про реалізацію
Молодіжної політики Профспілки і
надав інформацію про роботу Молодіжної ради обласного комітету профспілки, висловивши пропозиції щодо
активізації роботи з молоддю в первинних профспілкових організаціях.
Учасники засідання також відвідали
обласний літературно-меморіальний
музей Миколи Островського в Шепетівці.
Л. Вільчинська
Голова Хмельницької обласної організації
профспілки працівників енергетики
та електротехнічної промисловості
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ВІДБУЛАСЯ РОБОЧА ЗУСТРІЧ КЕРІВНИЦТВА
УКРЕЛЕКТРОПРОФСПІЛКИ, ГОЛІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ТА ПЕРВИННИХ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
З КЕРІВНИЦТВОМ БІЗНЕС БЛОКУ
ГЕНЕРАЦІЇ ДТЕК ЕНЕРГО

5

грудня 2017 року у м. Києві в приміщенні готелю «Турист» відбулася чергова робоча зустріч
керівництва Укрелектропрофспілки,
голів територіальних та первинних
профспілкових організацій з керівництвом Бізнес блоку Генерації ДТЕК
Енерго з питань:
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НЕ ЗУПИНЯТИСЯ НА ДОСЯГНУТОМУ, ЗДОБУТИ ЯКОМОГА
БІЛЬШЕ ПЕРЕМОГ У РІЗНОМАНІТНИХ ЗМАГАННЯХ!

П

ід таким девізом 3 листопада
2017 року у м. Вишгороді на базі
Вишгородської районної комплексної Дитячо-юнацької спортивної школи
змагалися учасники Київської обласної
Спартакіади працівників енергетики та
електротехнічної промисловості.
У Спартакіаді взяли участь спортивні
команди ПРАТ «Білоцерківська ТЕЦ»,
Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго»,

Філії Каскад Київських ГЕС і ГАЕС ПрАТ «Укргідроенерго», ДПАТ
«Гідроспецбуд» та ПАТ «Гідромеханізація». Змагання проводилися
з п’яти видів спорту: міні-футбол, гирьовий спорт, настільний
теніс (серед чоловіків та жінок), перетягування линви та шахи.
Першими визначилися переможці у змаганнях з шахів: 1-е
місце – Віктор Карманюк (Філія Каскад Київських ГЕС і ГАЕС), 2е місце – Дмитро Кривецький (Трипільська ТЕС ПАТ «Центренерго»), 3-е місце – Володимир Розгон (ПРАТ «Білоцерківська
ТЕЦ»). У змаганнях з міні-футболу 1-е місце і кубок переможців
здобула команда Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго», 2-е місце
виборола команда Філії Каскад Київських ГЕС і ГАЕС, 3-е місце –
команда ПРАТ «Білоцерківська ТЕЦ». Переможцями змагань з настільного тенісу серед жінок стали Наталія Янишевська (Філія
Каскад Київських ГЕС і ГАЕС) та Марина Босак (ПРАТ «Білоцерківська ТЕЦ»), серед чоловіків: 1-е місце – Геннадій Яремчук (Трипільська ТЕС ПАТ «Центренерго»), 2-е місце – Ігор Панченко
(Філія Каскад Київських ГЕС і ГАЕС), 3-е місце – Микола Савочка
(ДПАТ «Гідроспецбуд»).
Наприкінці Спартакіади відбулися змагання з гирьового
спорту: 1-е місце здобув Геннадій Яремчук (Трипільська ТЕС ПАТ
«Центренерго»), 2-е місце – Артем Гаранжа (Філія Каскад Київських ГЕС і ГАЕС), 3-е місце – (ПРАТ «Білоцерківська ТЕЦ»). У змаганнях з перетягуванні линви 1-е місце і кубок виборола команда
Філії Каскад Київських ГЕС і ГАЕС, 2-е місце зайняла команда

- Про роботу з охорони праці, співпраця з Профспілкою,
підвищення умов та безпеки праці;
- Про оздоровлення, культурно-масову та спортивні заходи, конкурси професійного майстерства.
ЦК Укрелектропрофспілки

- Про ситуацію в паливно-енергетичному комплексі, підготовка до
осінньо-зимового періоду;
- Про виконання рішень з підвищення заробітної плати працівникам генерующих підприємств ПАТ «ДТЕК
Енерго» в 2017 році;
- Про підвищення заробітної плати
працівників працівникам генерующих підприємств ПАТ «ДТЕК Енерго» у 2018 році;

ПРАТ «Білоцерківська ТЕЦ» і на 3-ему
місці – команда Трипільської ТЕС ПАТ
«Центренерго».
Закриваючи Київську обласну спартакіаду працівників енергетики та електротехнічної промисловості 2017 року, її
організатори відмітили, що наполегливість, воля до перемоги та бажання бути
найкращими – це те, що завжди характеризувало і продовжує характеризувати
спортсменів енергетики та електротехнічної промисловості Київської області.
Київська обласна організація
Укрелектропрофспілки
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МОЛОДІ ПРОФСПІЛКОВІ ЛІДЕРИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ
НА ПАТ «УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ»

грудня 2017 року члени Молодіжної ради Федерації
профспілок області побували на ПАТ «Укрелектроапарат» й отримали детальну інформацію про роботу
підприємства в умовах євроінтеграції.

Що тут сказати? Найсучасніше обладнання, висококваліфіковані кадри, зарплата, в-середньому, 8 тисяч гривень і гідні
умови праці. І все ж, за словами секретаря правління, голови
первинної профорганізації Петра Цісара, плинність є. Адміністрація (голова правління Євгенія Косковецька)
і профком намагаються оточити працівників турботою, забезпечують усім, що передбачено колективним договором та законодавством.
Про діяльність молодіжної ради підприємства розповів її голова, головний конструктор КТП-будування
Сергій Скибицький. По-суті, основна її увага закцентована на проблемах і запитах заводської молоді. Позитивних результатів роботи вистачає: головне, що
молоді забезпечено рівні права та можливості, створено умови для занять спортом в тренажерних кімнатах заводського фізкультурно-оздоровчого центру
«Енергія» тощо. До речі, ідея створення центру належить голові молодіжної ради підприємства.
Хмельницька обласна організація
Укрелектропрофспілки

«ДТЭК ДНЕПРООБЛЭНЕРГО» – ПОБЕДИТЕЛЬ МАЙСКОГО
ТУРНИРА НА «КУБОК КИЕВЭНЕРГО»

С

2 по 5 ноября 2017 года в г. Киев прошла городская Спартакиада, организованная и проведенная городским физкультурно-спортивным обществом «Спартак». В ней
принимала участие команда по мини-футболу «ДТЭК Днепрооблэнерго» - победитель майского турнира на «Кубок Киевэнерго», который также проходил в г. Киев в этом году.
В спартакиаде по мини-футболу приняли участие 12 команд, предварительно разбитых на четыре группы. Турнир
уже получил статус международного, так как в нем приняла
участие команда «Днестрэнерго» из Молдавии. Также среди
участвующих была команда ДТЭК «Киевэнерго».
На предварительном этапе наши ребята уверенно переиграли команды «Укртелекома» и «Сбербанка», заняв в группе
первое место. В четвертьфинале нам противостояла опытная
и сильная команда УГЦР (Украинский государственный
центр радиочастот), которая неоднократно была победителем
не только этого, но и других турниров, проводимых в Киеве.
И вновь наши мини-футболисты были на высоте, переиграв
эту очень непростую команду со счетом 9-1. В полуфинале нам
удалось обыграть команду «Домашняя аптека» со счетом 7-4. В
финале наши ребята со счетом 5-3 переиграли команду Киевской городской клинической больницы №6. Как организаторы,
так и участники спартакиады отметили высокий класс наших
мини-футболистов и победа в турнире выглядела вполне логичной и закономерной, где мы выглядели на голову сильнее
остальных соперников и по праву завоевали красивый переходящий Кубок. Хочется отметить работников нашей компании
Станислава Брацилова, Александра Кабаненко, Михаила Макшанова, Романа Карпенко, Александра Маржановского, Вадима
Терещенко, Руслана Еремеева, Павла Линецкого, которые своим
мастерством, трудолюбием обеспечили эту престижную победу.
Будучи постоянной болельщицей за нашу сборную команду по
мини-футболу, каждый раз с трепетом и замиранием сердца
слежу за каждой игрой, и так горда тем, что наши ребята делают
на поле невозможное, это не хобби, это их призвание.

Также хочется поблагодарить председателя Совета профкомов нашей компании Николая Сергийчука за подготовку
команды, обеспечение ее всем необходимым, создание условий для постоянного тренировочного процесса. Его вклад в
нашу общую победу также неоценим!
Среди победителей в номинациях лучшим игроком турнира признан Станислав Брацилов, лучшим вратарем - Вадим
Терещенко.
Я считаю, что все предприятия, которые имеют потенциал
для участия в подобных турнирах и спартакиадах обязательно
должны раскрывать свои таланты и давать возможность работникам отвлечься от повседневных обязанностей и проблем. Спорт - не только достижения и рекорды, это развитие
личного и командного потенциала, это активная жизненная
позиция и здоровый образ жизни, это воля к победе. Приятно, что команду ДТЭК Днепрооблэнерго пригласили на
данное мероприятие и дали возможность в очередной раз
проявить свои силы.
Председатель профкома
«Днепропетровских электрических сетей»
Оксана Сердюк
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СВІТ ЧЕРЕЗ ОБ’ЄКТИВ ФОТОКАМЕРИ

24

жовтня 2017 року відбулося урочисте підведення
підсумків фотоконкурсу Харківської Укрелектропрофспілки, присвяченого Дню машинобудівника.
Тема цьогорічного конкурсу - «Світ навколо нас» - об’єднала
для участі 151 роботу.
За підсумками відбору Організаційним комітетом конкурсу визначені переможці в чотирьох номінаціях, а саме:
- в номінації «Пейзажне фото» переможцями стали:
Кишкар Наталія, інженер ТОВ «Гідротехпроект», робота
«Чарівний ліс»;
Конкіна Інна, провідний інженер Північної ЕС НЕК «Укренерго», робота «На приколі»;
Трубіцина Олена, інженер 1 категорії Держенергонагляду
в Північному регіоні, робота «Куріпки»;
- в номінації «Діти та дитинство» перемогу святкували:
Завгородня Олена, провідний інженер-програміст Північної ЕС НЕК «Укренерго», робота «Перша»;
Курило Наталія, інженер Північної ЕС НЕК «Укренерго»,
робота «Чудо»;
Хромова Алла, провідного інженера ПАТ «Укргідропроект», робота «А я на морі»;
- в номінації «Фантазія» переможцями стали:
Кишкар Наталія, інженер ТОВ «Гідротехпроект», робота
«Морська німфа»;
Криволапчук Світлана, керівник групи ПАТ «Укргідропроект», робота «Дракон з нескінченної історії»;
Рагуліна Ірина, інженер Північної ЕС НЕК «Укренерго»,
робота «Птеродактиль»;
- в номінації «На жартівливій хвилі» переможцями стали:

2

Коломієць Яна, провідний інженер ТОВ «Міжвідомчий
центр інженерних вишукувань», робота «Сучасний дизайн»;
Костін Олександр, інженер 1 категорії Північної ЕС НЕК «Укренерго», робота «Багатофункціональна вибивачка для килимів»;
Криволапчук Світлана, керівник групи ПАТ «Укргідропроект», робота «Малогабаритка».
За естетичну, глибоку змістовну якість учасниками конкурсу була відзначена робота «Тиха година» Хромової Алли,
провідного інженера ПАТ «Укргідропроект».
Переможці та учасники були відзначені призами та заохочувальними профспілковими виплатами.
Організаційний відділ
Харківської Укрелектропрофспілки

ВИЗНАЧИЛИСЯ З ПЕРЕМОЖЦЕМ

листопада 2017 року під егідою Молодіжної ради та за
сприяння Харківської обласної організації Профспілки працівників енергетики та ЕТП України відбувся турнір з інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?» серед профспілкової молоді
Харківської Укрелектропрофспілки.
В цьогорічному заході прийняли участь 5 команд: ППО ДП
завод «Електроважмаш» - «Енерджайзер», ППО ПРАТ
«ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» - «330 кВ», ППО Північної ЕС
НЕК «Укренерго» - «Північне сяйво», ППО Харківського патентно-комп’ютерного коледжу – «Оптімус» та ППО ДНЗ
«РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР» - «Формула успіху».
Після запеклої боротьби з різницею в один бал від свого
найближчого переслідувача - команди «330 кВ» - перемогу

одержала команда «Енерджайзер» (капітан команди Гончарук
Катерина), з чим ми їх і вітаємо. Третє місце у команди «Формула успіху», далі команди розташувалися в наступній послідовності – «Оптімус», «Північне сяйво».
Команда-переможець турніру – «Енерджайзер» буде представляти профспілкову молодь Харківської Укрелектропрофспілки на турнірі, організатором якого виступає Об’єднання
профспілок Харківської області та його Молодіжна рада, який
пройде 21 листопада 2017 року в клубі «Компас». Тож молодь
Харківської Укрелектропрофспілки вболіває за «Енерджайзер». Нехай щастить!
Організаційний відділ
Харківської Укрелектропрофспілки
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ДОРОГІ КОЛЕГИ! ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ!

Від щирого серця вітаю Вас і Ваших рідних з Новим 2018 роком та Різдвом
Христовим!
Новорічні і Різдвяні свята — час казкового настрою, загадування бажань і
віри у здійснення мрій.
Нехай у Новому році життя дарує Вам тільки приємні несподіванки, доля
буде щирою на подарунки, діловий успіх супроводжує всі Ваші починання, котрі
стануть запорукою благополуччя і процвітання!
Бажаю щоб Новий рік приніс радість і щастя у Ваші родини. Зичу щастя,
добра та злагоди.
Щасливого Вам Нового року та гарного Різдва Христового!
З повагою,
Голова Укрелектропрофспілки
Сергій Шишов
«Вісник Укрелеткропрофспілки»
№ 1 (4), січень, 2018

Засновник: Центральний комітет Профспілки
працівників енергетики та електротехнічної
промисловості України

Видається з 1 березня 2017 року
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