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Профспілка

Для багатьох родин тернопільських енергетиків
відпочинок на узбережжі Чорного моря в
Залізному порту уже став традиційним. Для того,
аби відпочинок був приємним щороку проводять
ремонт будиночків, намагаються оновити меблі,
обладнання та посуд.
«Цьогоріч, як і щороку, до початку відпо-

чинкового сезону проведено ремонт у будиноч-
ках. Для покращення умов відпочинку було підве-
дено кран з водою. Минулого року було закуплено
нові матраци  – розповідає голова профкому ВАТ
«Тернопільобленерго» Лілія Пендзей. – Цього
року для покращення санітарно-побутових умов
відпочивальників закупили нові ліжка,
антимоскітні сітки, вітряки та частково оновили
кухонне приладдя.»
На літній відпочинковий сезон заплановано 8

 Енергетики розпочали сезон відпочинку на
Чорному морі

заїздів по 10 сімей енергетиків.
Голова профкому, Лілія Пендзей,  зауважила, що

хотілося б зробити краще, але є багато різних
факторів, які впливають на ту чи іншу ситуацію.
Також, Лілія Пендзей, наголосила на тому, що

хочеться аби наші працівники бережно
ставилися до матеріальних цінностей та були
ввічливими один з одним.
Варто нагадати, що Залізний порт – одне з най-

популярніших туристичних напрямків літнього
відпочинку в Україні. Всі пляжі на курорті
безкоштовні.
Залізний порт вважається молодіжним курор-

том, тут багато клубів та барів. Але крім нічного
життя, у містечку є безліч розваг на воді: прокат
катамаранів, водяних скутерів, можна проїха-
тись на банані до надувного острівця з гірками.

Восьма літня Спартакіада профспілок, що
відбулась нещодавно на Тернопіллі, стала
справжнім святом для багатьох спортсменів, які
представляли 12 галузевих профспілок. У
поєдинках за титул найсильнішого змагалися 158
чоловік, в тому числі 20 жінок. Звання чемпіонів
та призерів вони виборювали із п’яти видів спорту
– міні-футбол, волейбол, настільний теніс, шахи
та шашки.
У фізкультурно-спортивному комплексі

Тернопільської ДЮСШ з ігрових видів спорту
посперечатися за почесні нагороди з міні-футболу
зібралося 9 команд. На параді-відкритті учасників
привітав голова обласної ради профспілок Андрій
Присяжний. Відтак, після розподілу команд на три
групи розпочалась напружена, безкомпромісна
боротьба. У першій групі приємною
несподіванкою став вихід до фіналу команди
працівників культури (драмтеатру), яка перед цим

мирно розійшлася з командою освіти та науки
1:1 і обіграла суперників з водоканалу 5:1. З
інших двох груп до фіналу вийшли команди
обленерго і агропромислового комплексу.
Енергетики із «сухим» рахунком 2:0 здолали
сільських спортсменів, завдали поразки команді
культури 6:3 і
за безпечи ли
собі перше
місце.
Перше місце

представники
команди обл-
енерго також
здобули в нас-
тільному тені-
сі. В загально-
му, команда

Енергетики зайняли перше місце з  міні-футболу та тенісу
на восьмій літній Спартакіаді профспілок

енергетиків зайняла шосте місце серед галузей.
Голова профкому Лілія Пендзей, щиро

подякувала всім учасникам та побажала в
подальшому завжди здобувати першість.
Всі переможці, котрі зайняли призові місця,

були нагородженні грамотами та медалями.


