
Дива існують! Казкові герої, які за-
вітали на конкурс дитячого малюнка, 
ще раз переконали і дорослих, і мале-
чу у тому, що казка – поруч.

продовження на ст. 7 »

Золоті акорди
дитинства

Обласна безкоштовна газета

ст. 2

Кожне третє відключення електромереж 
відбувається через падіння дерева чи гілок 
на електродроти. Тому традиційними у ком-
панії стали тримісячники розчистки трас по-
вітряних ліній. Щоправда, обрізають дере-

ва, які ростуть поблизу ліній електропере-
дач, енергетики цілорічно. Набагато легше 
попередити пошкодження, ніж ремонтувати 
обірваний дріт.

продовження на ст. 2 »

У Пирятинській філії перевіре-
ний часом досвід старшого по-
коління перекликається з енер-
гійністю молоді.

 
продовження на ст. 6 »

Електромонтери вимушено 
перетворюються на лісорубів

Школярі ЗОШ №34 завітали на під-
приємство, щоб відвідати музей та 
прослухати лекцію з електробезпеки.

продовження на ст. 4 »

Пізнавальна
екскурсія для учнів

Визнання
тривалістю
в 45 років

Перейняти
безцінний досвід 
колег-енергетиків

Підвищенню кваліфікації або-
нентських груп був присвячений 
семінар, організований відділом 
по роботі з побутовими спожи-
вачами. 

продовження на ст. 5 »

№10 жовтень 2011

Свята для малечі –  
гарний спосіб 
сімейного 
відпочинку. 

Борис
ПОПОВ

ст. 7
(116)



Не всі дерева витримають натиску по-
годи. Як показує практика, контакт гілок з 
проводами під напругою може накоїти ба-
гато лиха. У спеку зростає вірогідність ви-
никнення пожежі. У дощову погоду, з силь-
ними поривами вітру, від дії струму іноді 
страждають люди, що опиняються під де-
ревами в охоронній зоні ЛЕП. Під час силь-
ного вітру дерева, що знаходяться у без-
посередній близькості від лінії, можуть за-
мкнути її, а під час буревію – спричинити 
обрив.

Повністю уникнути таких надзвичайних 
ситуацій неможливо, але можна значно 
зменшити їх кількість, звільнивши терито-
рію, якою проходять лінії електропередач, 
від дерев. Енергетики області знають про 
це, тому вимушені щорічно своїми силами 
обрізати насадження на тисячах кіломет-
рів трас повітряних ліній. Більше 2885 км 
ліній електропередач напругою 0,4-10 кВ 
розчищено за 8 місяців поточного року си-
лами ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

– У самій Полтаві проведений чималий 
обсяг роботи, – зауважує начальник Пол-
тавської філії міських електромереж ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Олександр Гвоз-
дик. – За дев’ять місяців 2011 року було 
проведено розчищення повітряних ліній 
0,4 кВ загальною довжиною 29,4 км (із за-
планованих 30,28 км). Однак запланова-
ний об`єм робіт філія не встигає викона-

ти вчасно. Великий обсяг часу витрачаєть-
ся на вивезення спиляних гілок з усіх кут-
ків Полтави на міське звалище після завер-
шення робіт. 

Юрія Зінченка, виконуючого обов’язки 
начальника Полтавської філії районних 
електромереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО», теж хвилює проблема обривів ліній 
електропередач через падіння гілок.

– Наявними силами підприємства ми не 
справимося з вирішенням цієї проблеми, 

– говорить він. – Наразі у штаті нашої фі-
лії всього 16 працівників, яких можна залу-
чити до обрізання дерев. Чи можуть вони 
розчистити траси ліній електропередач ці-
лого району? Звичайно ж, ні. А електро-
монтери, крім своєї безпосередньої ро-
боти, змушені освоювати ще й професію 
лісорубів, які кронують дерева. Адже знач-
ну частину роботи лінійних бригад займає 
саме вирубка гілок в охоронних зонах по-
вітряних ліній. 

Не перший рік обрізка дерев входить до 
переліку громадських робіт. Завдяки дієвій 
підтримці Полтавської обласної державної 

адміністрації та Полтавської обласної ради 
кожного року збільшуються обсяги ро-
біт з обрізування гілок та дерев в охорон-
них зонах повітряних ЛЕП силами та при 
сприянні органів місцевого самоврядуван-
ня. Але, як показує досвід, цього недостат-
ньо, так як в систему електрозабезпечен-
ня Полтавської області зав’язано понад 36 
тис. км повітряних ліній напругою 0,4-10 
кВ, значна частина трас яких потребує ви-
далення гілок та дерев в охоронних зонах 
електричних мереж. 

Впоратися з цим об’ємом роботи над-
звичайно важко, якщо тільки енергетики 
не перетворяться на лісорубів. Та хто ж 
тоді будуватиме нові лінії і підстанції, обслу-
говуватиме споживачів, підтримуватиме у 
належному стані енергообладнання?

До того ж, відповідно до Правил утри-
мання зелених насаджень у населених 
пунктах України та Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів», відпові-
дальність за обрізку гілок під проводами 
ліній електропередач покладена на влас-
ника дерев – підприємство, організацію, 
господаря приватного будинку. Та і тут 
проблема. Знайти цього власника, як пра-
вило, дуже важко. Ось і виходить, що від-
повідати за своєчасну обрізку і вирубку де-
рев просто нікому, крім, звичайно, енерге-
тиків. 

В області періодично реалізуються різні 
проекти з озеленення місцевості: повсюд-
но висаджують дерева і кущі, але, на жаль, 
не завжди в зручному для цього місці. Не-
грамотний підхід будь-яку добру справу 
може перетворити на джерело проблем. 
Тому перше, що потрібно зробити, – пра-
вильно визначити місце озеленення, щоб 
висаджені дерева не заважали безпере-
бійній роботі електромереж. 

Для дотримання вимог правил безпеки 
навіть встановлені межі  охоронних зон по-
вітряних ліній чи, іншими словами, так звані 
зони обмеженого використання. Це озна-
чає, що уздовж ліній електропередач кате-
горично забороняється висаджувати де-
рева.

 – Здавалося б, правила встановлені 
давно, громадяни про них прекрасно по-
інформовані, – з прикрістю говорить на-
чальник служби розподільчих електричних 
мереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Сер-
гій Гудзь, – але постійно доводиться нага-
дувати. Власникам зелених насаджень по-
трібно утримувати їх у такому стані, щоб 

гілки знаходилися на відповідній відста-
ні від проводів повітряних ліній. Я б радив 
виконувати ці вимоги, адже тривалість від-
ключень і збитки від пошкоджень ЛЕП бу-
вають значними. Та і чому сусіди порушни-
ків повинні сидіти без струму? 

Призвати до відповідальності тих, хто 
навіть після численних нагадувань не обрі-
зав гілки своїх дерев, абсолютно реально. 
У Кримінальному кодексі  України є стаття 
№ 194, згідно з якою умисне пошкоджен-
ня лінії електропередачі, якщо ці дії при-
звели або могли призвести до порушен-
ня нормальної роботи ЛЕП, або спричини-
ли небезпеку для життя людей, – караєть-
ся штрафом від ста до двохсот неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян або 
виправними роботами на строк до двох 
років, або обмеженням волі на строк до 
трьох років, або позбавленням волі на той 
самий строк.

Розповідаючи про охоронні зони, Сергій 
Гудзь зупинився ще на одній важливій про-
блемі. «У цих зонах, – застерігає він, – без 

письмової згоди підприємства категорич-
но заборонене будівництво». 

Однак, не зважаючи на неодноразо-
ві попередження, чимало споживачів про-
сто не реагують, навіть, продовжують ак-
тивно впорядковувати свою господу пря-
мо під повітряними лініями, власними ру-
ками створюючи умови для розвитку ава-
рійних ситуацій і – як наслідок – довготри-
валих відключень електроенергії у насе-
лення, підприємств і соціально значимих 
об’єктів. 

З року в рік кількість відключень елек-
троенергії, причиною яких стають зеле-
ні насадження, невпинно зростає. Хочеть-
ся вірити, що ми все ж таки зможемо зна-
йти підтримку і розуміння у власників садо-
вих ділянок, і організацій, у обов’язок яких 
входить стежити за виконанням норм за-
конодавства. Енергетики не втрачають на-
дії на це, тому постійно надсилають листи з 
закликами обпиляти «небезпечні» дерева. 
Вирішимо цю проблему разом: і тоді него-
да не стане причиною відключень струму, і 
навіть у найсильнішу зливу в оселях жите-
лів області буде тепло і світло.

Повідомлення про це отримав черговий 
частини Гадяцького відділу міліції. Двадця-
тичотирьохрічний Олексій, спокусившись 
легкою наживою, вирішив разом з двома 
товаришами викрасти алюмінієвий дріт 
повітряної лінії. І поплатився за нерозум-
не бажання життям. 

Олексій був найстаршим у банді. Він і 
став «головою» компанії. Двадцятирічний 
Віктор і вісімнадцятирічний Іван у всьо-
му слухалися ватажка. Тож коли Олексій 
запропонував украсти електродріт і зда-
ти його до металоприймального пунк-
ту, хлопці навіть не вагалися. До того ж, 
Олексій за освітою був електриком, що-
правда, він так і не встиг пов’язати сво-
го життя з цією професією. Зловмисник 
сказав своїм поплічникам, що має споря-
дження, за допомогою якого можна пере-
суватися по електроопорах, та інструмент 
для «перекусування» дротів. 

Такі аргументи остаточно переконали 
парубків. І вони почали обговорювати де-
талі майбутнього злочину. Місце для вті-
лення свого плану у життя зловмисники 
обрали безлюдне. Там, думали хлопці, у 
них буде більше часу для крадіжки. 

Тож трійка вирушила на околицю села. 
Олексій спорядився і виліз на електро-
опору лінії електропередач. Товариші ж 
чекали внизу. Але хлопці не врахували, 
що ці електролінії знаходяться під вели-
кою напругою 10 кВ. Тому під час перері-
зування дроту Олексія уразило електрич-
ним струмом, і чоловік упав на землю.

Спільники постраждалого відразу по-
кликали на допомогу місцевого фельдше-
ра. Але прибувши на місце події, медич-
ний працівник лише констатував смерть 
чоловіка.

За словами начальника Гадяцької філії 
Юрія Тарахкала, крадії лінію сікли по час-
тинах, відрізаючи невеликими ділянками. 
«Я диву даюся, – говорить Юрій Сидоро-
вич, – як електрик за освітою ризикнув 
«ритися» у напрузі. Мав би знати, до яких 
наслідків це може призвести. Працівни-
ки нашого підприємства перед виконан-
ням робіт на повітряних лініях проходять 
обов’язкові навчання, озброюються чис-
ленними захисними засобами і лише тоді 
допускаються до роботи. Невже ця трій-
ка думала, що їм зійде з рук крадіжка під 
напругою?»  

Провівши ретельну дослідчу перевірку, 
правоохоронці Гадяцького райвідділу мі-
ліції порушили відносно хлопців, які зали-
шилися живими, кримінальну справу за 
ознаками злочину, передбаченого части-
ною 3 статті 15 («Замах на злочин») та час-
тиною 2 статті 185 («Крадіжка, вчинена за 
попередньою змовою групою осіб») Кри-
мінального кодексу України. 

Мало того, що бажання легкої нажи-
ви спричинило гибель молодого хлопця, 
змовникам останнього доведеться відпо-
вісти за свої дії перед законом. Як повідо-
мили у Гадяцькому райвідділі міліції, зло-
вмисникам «світить» покарання у вигляді 
арешту від трьох до шести місяців чи об-

меження або позбавлення волі на строк 
до п’яти років. 
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ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

Життя – зависока плата за крадіжку
На початку жовтня у селі Веприк у результаті ураження електричним струмом помер мешканець цього ж села.
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Кожне третє відключення 
електромереж відбувається 
через падіння дерев чи гілок 
на електродроти.

«Зелена» причина відключень 
електропостачання

За вікном – осінь. Ця пора принесе з собою сильні вітри і наблизить прихід 
снігопадів.

Відкрийте серце 
милосердю

У компанії ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО» розпочався місяч-
ник «Милосердя» по збору добро-
вільних пожертвувань коштами, 
продуктами харчування, одягом, 
іншим для незахищених верств 
населення. Усі речі, зібрані за пе-
ріод місячника, будуть передані 
до Полтавської обласної організа-
ції Товариства Червоного Хреста 
(м. Полтава, вул. Шведська, 52). 

Допомогти легко! Речі для ма-
лозабезпечених громадян можна 
залишити у профкомі підприєм-
ства до 2 грудня. За додатковою 
інформацією звертайтеся за те-
лефонами: 516-256, 516-174. 

Сподіваємося, що кожен, у 
кого щира душа і добре серце, 
відгукнеться на ці слова! Протяг-
ніть руку допомоги – не будьте 
байдужими! 



АКТУАЛЬНОЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

Діти щодня пізнають навколишній світ, 
цікавляться усім новим і незвичним. Рано 
чи пізно малеча починає пильно придивля-
тися до електричних лампочок і розеток, 
а також до різноманітних енергооб’єктів 
з написами на зразок – «Стій! Напруга». 
На жаль, їхні спроби самостійно довідати-
ся, що таке електроенергія, подекуди за-
кінчуються трагічно. Тож аби вберегти їх 
від ймовірної трагедії в майбутньому, ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» постійно орга-
нізовує уроки з техніки безпеки для дітей 
різного віку. Останній з них пройшов на-
передодні шкільних осінніх канікул у Пол-
тавській гімназії №9. Учням 6-го класу нові 
знання, отримані на уроці, не будуть зай-

вими. Адже, як доводить досвід, на кані-
кулах у більшості з них з’являється чима-
ло вільного часу на пізнання навколишньо-
го світу. Тому під час уроку увагу учнів ба-
гато разів звертали на те, що електричний 
струм несе в собі небезпеку: при пошко-
дженні ізоляції, обриванні дротів, підійман-
ні на опори або проникненні в підстанції ви-
никає реальна загроза життю тих, хто це 
робить. Доторкання до електроустано-
вок, неізольованих проводів під напругою 
загрожує людині порушенням нормаль-
ної роботи організму, судомами, припинен-
ням дихання, зупинками серця. При пере-
гріванні окремих частин тіла з’являються 
тяжкі опіки. 

Безпечною для людини вважається нап-
руга 12 вольт. Зі зростанням її величини, 
збільшується небезпека. У побуті ж пере-
важно використовується напруга 220-380 
В.

Інженер служби охорони праці ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Віталій Ерлі за-
стерігав від дитячих пустощів  поблизу по-
вітряних та кабельних ліній, підстанцій, 
електричних ліній та інших енергооб’єктів. 
Він розповів, як правильно поводитись з 
електроустановками: не можна користува-
тися зламаними розетками, вимикачами, 
побутовою технікою.

Варто також дітям пам’ятати, що замі-
нювати електричні лампи, намагатися  ре-
монтувати й встановлювати прилади, ро-
бота яких пов’язана з електричним стру-
мом, самостійно забороняється.

Насамкінець учні з задоволенням діли-
лися почутим із молодшими товаришами. 
А роз’яснювальна робота відповідної тема-
тики триватиме і надалі. 

Її провели у рамках тижня електробез-
пеки, організованого учням адміністраці-
єю навчального закладу. Екскурсія співпа-
ла у часі з заходами компанії, спрямовани-
ми на роз’яснення дітям правил поводжен-
ня зі струмом. Тож школярі завітали на під-
приємство уже дещо обізнаними у цьо-
му питанні. А наочна демонстрація стен-
дів і експонатів, присвячених йому, дала 
учням змогу краще засвоїти раніше почу-
те. Окрім того, діти отримали можливість 

дізнатися багато нового і корисного. Уче-
ниця 8-А класу ЗОШ №34 Каріна Ледіхо-
ва розповіла:

– Тиждень електробезпеки запам’ятався 
мені багатьма пізнавальними заходами. 
Учителі розповідали нам про те, навіщо по-
трібно берегти електроенергію, як саме це 
робити. Окрім того, я брала участь у бе-
сідах, відкритих уроках з цієї теми, що їх 
проводили в нашій школі для учнів молод-
ших класів. А під час відвідин вашого під-

приємства ми з однокласниками побачили 
чимало цікавого, дізналися від завідуючої 
музею Тетяни Вороніної інформацію про 
формування та сьогодення ПАТ «ПОЛТА-
ВАОБЛЕНЕРГО». 

Екскурсія для школярів не була б пов-
ною, якби її не доповнили розповіддю про 
правила електробезпеки. Інженер служ-
би охорони праці Товариства Галина Бес-
сонова розповіла дітям про те, як потрібно 
вести себе зі струмом – помічником, який 
при неправильному використанні стає 
джерелом небезпеки. 

Наприкінці екскурсії спеціалісти Товари-
ства продемонстрували учням ЗОШ №34 
роботу центральної диспетчерської служ-
би, до співробітників якої вдень і вночі над-
ходить оперативна інформація про стан і 
зміни в електропостачанні всієї області. 

Загалом же, працівники СОП зазнача-
ють, що на тему енергобезпеки вони пла-
нують говорити і з батьками. І робота ця 
проводитиметься як в обласному центрі, 
так і в районах області.

– Нині на підприємстві триває кампанія з 
роз’яснення учням шкіл небезпеки, яку мо-
жуть нести електроустановки. Спеціалісти 
служби охорони праці, керівники філій го-
воритимуть з педагогами. Ми також пла-
нуємо прийти на роботу до батьків, щоб і 
вони самі могли застерегти дітей від небез-
пеки, – розповіла Галина Бессонова.

Дитяча безпека понад усе

Знання – запорука безпечного дитинства

Вберегти неповнолітніх від ймовірної небезпеки – основна мета бесід, які 
тривалий час проводять працівники ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з дітьми.

Восьмикласники ЗОШ №34 відвідали з екскурсією музей ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
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Тому підвищенню їх професійного рів-
ня приділяють велику увагу. Так, протягом 
19-20 жовтня спеціалісти відділу по робо-
ті з побутовими споживачами провели се-
мінар для працівників абонентських груп. 
Навчання відбулися на базі головного офі-
су та Лубенської філії. Під час занять лек-
тори пояснили суть системи CallCentrDTR, 
обговорили організацію роботи зі зняття 
показів лічильників у домівках споживачів 
за умови підвищення тарифів, а також по-
рядок розрахунку за спожиту електрое-
нергію для користувачів електроплит і опа-
лювальних електроустановок. 

Компанія укладає з побутовими спожи-
вачами договори про користування елект-
ричною енергією. У даному документі, а 
також у ПКЕЕН (Правилах користування 
електроенергією для населення), йдеть-
ся про те, що жителі зобов’язані надавати 
контролерам вільний доступ до електроус-
тановок та приладів обліку. А як діяти пра-
цівникам ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 
випадках, коли це не виконується (госпо-
дарі або відсутні, або умисно не допуска-
ють до лічильника)?

– Фіксувати показники лічильників облі-
ку електроенергії слід дотримуючись від-
повідних графіків: кожні два місяці, але 
не менше, ніж раз на півроку. У поштових 
скриньках обов’язково варто залишати 
прохання надати доступ до приладу обліку 
або передати покази лічильника, – розпо-
віла інспектор відділу по роботі з побутови-
ми споживачами Світлана Безкоровайна.

Якщо споживач безпідставно не надає 
лінійному контролеру доступу до прила-
ду обліку, до нього виїздить рейдова бри-
гада для технічної перевірки електроуста-
новок. Повторно не допускають до лічиль-
ника – контролер має право скласти від-
повідний акт. Додатковим аргументом у 
таких випадках є проведення фото- та ві-
деозйомки, застосування диктофона. По-
передження про відключення електричної 
енергії користувачам вручається працівни-
ком філії особисто або направляється ре-
комендованим листом, під підпис. Якщо ж 
і це не дає позитивних результатів, через 
тридцять днів компанія має право відклю-
чити житло споживача від електропоста-
чання. Вирішення ж спірних питань нале-
жить до компетенції суду. 

Відключення від електромережі слід 
проводити з урахуванням економічної до-
цільності (у першу чергу, знеструмлюва-

ти помешкання користувачів з максималь-
ною сумою боргу, злісних неплатників і по-
рушників), отримавши  докази неправомір-
ності дій споживачів. 

При припиненні постачання електричної 
енергії працівники можуть відновити його 
лише після сплати боргів та вартості пов-
торного підключення. Споживачам також 
пропонують певні шляхи для запобігання 
подібних неприємностей – змінити схеми 
підключення та місце розташування елек-
тролічильників. 

Питання організації роботи зі зняття по-
казів приладів обліку, вручення попере-
джень і відключень озвучила і начальник 

абонентської групи Карлівської філії Оль-
га Михайлова. 

Начальник відділу по роботі з побутови-
ми споживачами Катерина Шрамко роз-
повіла, що з метою нагадування спожива-
чам про вчасну оплату запроваджено ав-
томатизовану систему інформування побу-
тових споживачів СallCentrDTR. Протягом 
червня-липня її досить результативно ви-
користовували у Полтавських філіях місь-
ких і районних електромереж. Як наслідок, 
значний відсоток боржників, почувши по-
відомлення про заборгованість, одразу ж 
гасили її, – зазначила Катерина Іванівна.

– Це двоканальна система, яку було 
придбано нашим підприємством в ком-
панії «Ольхон». Перший канал працює як 
автовідповідач та використовується дис-
петчерськими службами, другий – віль-
ний. Модуль дзвінків налаштовується на 
комп’ютері в диспетчерських службах фі-
лій на незадіяний канал та підключається 
до баз даних побутових споживачів M&I 
Energysuite (населення). З баз даних систе-
ма «зчитує» інформацію про платників за 
електроенергію, аналізує її. СallCentrDTR 
запрограмували таким чином, щоб кожно-
го місяця тим, хто порушує терміни опла-
ти, надходили повідомлення про заборго-
ваність.

Характерна особливість нововведення – 
автоматичні виклики на номери користува-
чів надходитимуть, доки вони візьмуть те-
лефонну трубку і дослухають інформацію 
про борги до кінця. Після цього певний час 
система їх не турбуватиме, надавши мож-
ливість розрахуватися за спожиту елек-
троенергію. Якщо найближчим часом борг 
погашено не буде, дзвінки почнуть лунати 
знову, – розповів головний фахівець з про-
грамного забезпечення групи супроводу 
збутових програм Володимир Гречка.

Учасників семінару ознайомили з проце-
дурою складання, оформлення актів про 
порушення ПКЕЕН та з нарахуваннями по 
них. 

– При виявленні порушення цих Пра-
вил працівники філій повинні діяти відпо-
відно до Інструкції про порядок складання, 
обліку та нарахування актів про порушен-
ня Правил користування електроенергією 
для населення (пункт 53 ПКЕЕН) та Мето-
дики визначення обсягів та вартості елек-
троенергії, не облікованої внаслідок пору-
шення споживачами цих правил, – наголо-
сив інспектор відділу по роботі з побутови-
ми споживачами Юрій Заградський.

Про організацію робіт при виявлен-
ні порушень пункту 19-го ПКЕЕН (в ньому 
йдеться про те, що громадяни, які займа-
ються підприємницькою діяльністю, пови-
нні сплачувати за електричну енергію за 
вищим тарифом, ніж побутові спожива-
чі) розповів начальник абонгрупи Полтав-
ської філії міських електромереж Владис-
лав Потяженко.

Увагу працівників звернули й на інші спір-
ні питання, які зазвичай виникають між ко-
ристувачами та спеціалістами ПАТ «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО».

На працівників абонентських груп покладене відповідальне завдання – співпраця з користувачами, вирішення важливих 
питань щодо постачання електричної енергії.

Удосконалити роботу абонгруп

 Можливості системи ін-
формування побутових спо-
живачів СallCentrDTR – до 
400 дзвінків на день.



У деяких районах області електрифі-
кацію завершили одночасно з Пирятин-
ським. Та варто відзначити, що вперше 
світло електричної лампочки в означеному 
населеному пункті побачили майже 90 ро-
ків тому, у 1922-му. Нині навіть складно  уя-
вити, яким незвичним явищем тоді здало-
ся це джерело штучного світла, та й вигляд 
воно мало відмінний від сучасного. Згодом 
мешканці населеного пункту переконалися 
в усіх перевагах новинки, – люди відчува-
ли все більшу необхідність в електропос-
тачанні. І вже 1927 року на місці нинішньої 
Пирятинської філії спорудили газогенера-
торну електростанцію. Кілька разів до Ве-
ликої Вітчизняної війни там встановлювали 
додаткові генератори.

Загальна електрифікація Пирятина роз-
почалася в 1965 році. Відтоді  і до 1992-го 
побудовано сім високовольтних підстан-
цій, протягнуто резервні лінії 35 кВ до всіх 
ПС 35/10 кВ. До кожного населеного пунк-
ту Пирятинського району було прокладе-
но по дві-три резервні лінії 10 кВ, що дало 
змогу забезпечити споживачів безпере-
бійним електричним струмом. Створені 
енергооб’єкти розмістили централізовано 
для обслуговування сільського, а згодом, 
і міського району електромереж. Першого 
грудня 1966 року їх об’єднали в один під-
розділ, який відтоді почав називатися Пи-
рятинським РЕМ. Очолив колектив Ми-
кола Михайлович Панікар. Начальником 
району електричних мереж він був аж до 
1999 року.

Зі спогадів керівника у 1966 році в під-
розділі працювало 65 людей, а от технічне 
оснащення, м’яко кажучи, було недостат-
нім. «Ми мали авто та кілька велосипедів – 
це увесь наш транспортний парк, – згадує 
Микола Михайлович. – А територія, яку до-
водилося обслуговувати, – це не один де-
сяток населених пунктів, відстань між яки-
ми обчислювалася кілометрами. До будів-
ництва повітряних ліній  залучалися мех-
колони. Нашої техніки було мало, вона 
з’явилася пізніше – у 1969 році, тоді ж спо-
рудили і гаражі для неї». 

– Суттєвим плюсом, – згадує Микола 
Миколайович, – у ті часи, стало зведен-
ня адміністративного будинку з чотирма 
квартирами для робітників. Це був 1972 
рік. Пізніше побудували іще п’ять будинків.

Пирятинський район електричних ме-
реж став одним з перших, де запровадже-
но автоматизацію ліній 10 кВ і ПС 35/10 
кВ. Щорічно проводилися ремонти 10-15 
км електричних мереж 10/0,4 кВ.

Найтяжчі часи припали на кінець 90-х 
років: несвоєчасно виплачувалась заро-
бітна плата, фактично зупинилася  про-
мисловість району, зменшилося викорис-
тання електричної енергії в сільському гос-
подарстві, водночас побільшало крадіжок 
електроенергії. Окрім того, місцеві сприт-
ники неодноразово обрізали  проводи по-
вітряних ліній електропередач, не ігнору-
вали вони і трансформаторною оливою. 
Їх, схоже, не бентежило те, що своїми дія-
ми вони позбавляли пирятинців електрич-
ного струму. Відтак, електричні дроти  з ре-
зервних ліній частково зняли на консерва-
цію, решту «допомогли» зняти злодії. 

У 2001 році очолити філію запропону-
вали Ользі Миколаївні Міненко, тоді – за-
ступнику начальника зі збуту електроенер-
гії. Вона спочатку сумнівалася. Адже очо-
лювати підрозділи підприємства – справа 
нелегка, ніби, як згадує вона, не по пле-
чу жінці. Ольга Миколаївна вагалася і тому, 
що через напружену роботу мало часу за-
лишатиметься на родину. 

Але зрештою жінка погодилася, і філія 
отримала нового керівника. Вона розпові-
дає, що в роботі собі за мету завжди ста-
вила уважне ставлення до працівників. Як 
справжня господиня багато уваги приді-
ляє облаштуванню підрозділу. «2003 року 
ми викупили квартири, які знаходились на 
другому поверсі адміністративної будівлі 

РЕМ, аби в подальшому переобладнати їх 
у виробничі приміщення, – розповідає  ке-
рівник філії. – Цей крок був потрібен для 
того, щоб поліпшити санітарні умови пра-
цюючих. Ми побудували додатковий гараж 
для двох автомобілів та оновили прохідну. 
Окрім того влаштували ремонт побутових 
приміщень, кімнат для електромонтерів, 
учбового класу для контролерів. На даний 
час Пирятинська філія має ошатний адміні-
стративний будинок, склад, гаражі та побу-
тові приміщення».

Швидко минуло десять років відтоді, як 
Пирятинську філію очолила Ольга Мінен-
ко. Нині їй підпорядковано майже сто пра-
цівників. Колектив обслуговує 618 км по-
вітряних ліній 0,4 кВ, 458 км – ПЛ-10 кВ, 
44,6 км – КЛ, 263 ТП і РП, 6 підстанцій 
35/10 кВ; працює зі споживачами, постій-
но забезпечує стабільне постачання елек-
тричного струму у райцентр та інші населе-
ні пункти Пирятинського району. 

– Уже незабаром, розповідає керівник 
філії заплановано спорудити розвантажу-
вальні трансформаторні підстанції в селах 
Харківці, Б.Рудка, на одній з найбільш за-
селених вулиць Пирятина. Планують про-
класти ПС 35/10 кВ в районі автостанції  
№1 поблизу траси Київ-Харків. За словами 
Ольги Миколаївни, це дасть змогу забез-
печити стабільне енергопостачання жите-
лів та підприємств Пирятинського району. 
Іще одним важливим завданням є макси-
мальне зниження втрат електроенергії в 
мережі Пирятинського району і, звісно ж, 
створення сприятливих умов для колекти-
ву, що відзначає 45-річний ювілей від часу 
створення.

Потрапити у казку легко. Варто лише 
заглянути у очі дитини. А там – віра в те, 
що все на світі можливе, непідробне щас-
тя, щире і безсумнівне. Дорослі з часом за-
бувають відкривати двері до казки, а діти 
напевне знають: вхід поруч. Казка почи-
нається за воротами ПАТ «ПОЛТАВАОБЛ-
ЕНЕРГО». Щоправда, триває всього один 
день. Та див вистачає надовго! 

Цьогорічна казка для дітей працівни-
ків ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» видалася 
особливо насиченою приємними і яскра-
вими враженнями. Для малечі на терито-
рії підприємства відбувся конкурс малюн-
ка на асфальті «Дитинства світ». Сто трид-
цять дітлахів, які зареєструвалися для 
участі у конкурсі, різнокольоровою крей-
дою розмальовували зображення, нане-
сене на асфальті на території компанії. На-
передодні його контур намалювала випус-
книця Полтавської міської художньої шко-
ли і архітектурного факультету Полтав-
ського національного технічного універси-
тету Оксана Зезекало. 

Та ще більше вражень, мабуть, виклика-
ло у дітей театралізоване дійство, підготов-
лене учасниками художньої самодіяльнос-
ті. Захоплення горіло у очах малечі: при-
йшла казка… Ввічливо кивав головою, як 
давній знайомий, поважний ведмідь, неві-
домо звідки з’являлися найрізноманітніші 
кришталеві кульки і чарівні герої. А далі пе-
ред дітьми раптом виринув незвичайний, 
схожий на фокусника, клоун, який повідо-

мив, що у країні казки дозволяється лише 
сміятися і що потрапити в цей незвичайний 
чарівний світ можуть лише гарні й слухняні 
діти. Не такі, як вередлива Принцеса, яка 
навіть навчитися малювати не хотіла. 

Що тільки не робили, щоб її розважити. 
Довгоносий Буратіно заспівав пісню про 

своїх друзів. Карлсон спустився з даху, ба-
жаючи пригостити Принцесу варенням. 
Щоб заспокоїти неслухняну дівчинку, на-
віть черепаха Тортилла приїхала на своєму 
візку. Та лише дітлахам вдалося розвесе-

лити примхливу дівчинку своїми потішними 
іграми. І вона з радістю допомогла мале-
чі шукати учителя малювання, який приїхав 
із далекого міста Аля-Форсі, де кури їздять 
на таксі. Дива та й годі! 

Приємно вразило те, що всі ці дива були 
видимі не лише дітям, дорослі їх теж помі-
чали. Вони забули про свої буденні турбо-
ти і самі водили хороводи з перевдягнени-
ми героями під пісні з добре відомих усім 
мультиків. 

Святкове дійство закінчилося врученням 
подарунків. А так, як перемогли у конкур-
сі усі учасники, то і призи отримала кожна 
дитина. Після чого маленьких художників 
запросили до їдальні підприємства, пова-
ри якої приготували смачний обід для юних 
талантів.

Малюки один за одним виходили за те-
риторію Товариства, по частинках заби-
раючи з собою казку і безтурботний сміх, 
яскравими барвами виносячи різнокольо-
рові повітряні кульки і подарунки. Захо-
плення у їхніх очах – найцінніша плата для 
організаторів свята. «Дітлахи мають вели-
ку творчу уяву, – пояснив причини прове-
дення заходу директор з кадрової політи-
ки, оплати праці та соціальних питань ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Борис Попов. – 
Дорослі повинні розвивати здібності та та-
ланти своїх дітей. А ми, у свою чергу, роби-
тимемо все, що у наших силах, щоб дитин-
ство дітей працівників компанії було схо-
жим на казку».

І нехай далеко не кожна дитяча мрія 
здійснюється, але назавжди залишається 
з нами світ дитинства — невичерпна ко-
лиска добра і радості на все життя.

6 7
ЮВІЛЕЙ СВІТ ДИТИНСТВА

Душа летить в дитинство, як у вирій,
бо їй на світі тепло тільки там.

Л. Костенко

Вулицями країни дитячих мрій

У цьогорічному конкур-
сі малюнка взяли участь 130 
дітлахів.

Підрозділ-ювіляр можна назвати чи не «наймолодшим» на підприємстві, бо 
«старші» філії були створені на один-два роки раніше за нього.

Пирятинська філія вчора і сьогодні
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Серед тиші чути постріли. В останню 
мить вона побачила, як поточився її син, і, 
скрикнувши, упала на тіло сина:

«На розділі у сонце закоханих нив,
Вдруге смерть зустрілась з ланковою,
Син тебе своїм тілом від куль захистив
І ти знов залишилась живою».
Тужив холодний вітер. Сніг сипав з неба. 

Минула година, друга. Хто ж то тужить над 
вбитим Грицем? То гірко плаче рідна мати 
над сином, та, яку не беруть німецькі кулі, 
безсмертна Бондарівна. Ранили її кулі, але 
не вбили. І ось вона йде сорочинськими 
вулицями. Якась нездоланна сила тягне її 
до рідної хати.

Тут її ніхто не шукатиме. Адже вона мерт-
ва. Переступила поріг і впала на підлогу. 
Немає вже ні Семена, ні сина Гриця.

Через силу звелася, запалила сві-
чечку, розірвала чисту сорочку, почала 
перев’язувати рани. Вона вже не знала 
страху і не думала про небезпеку.

А в цей час Скляр зі своїми поплічника-
ми вирішили поживитися добром Бонда-
ренків. Здивувалися вони, коли помітили у 
вікні світло. Побачивши перед собою живу 
Ольгу Бондаренко, почали злякано задку-
вати до дверей, хапаючись за зброю, але 
за хвилину поліцаї отямились. Їх здивуван-

ню не було меж, як вона, двічі розстріляна, 
знову перед ними жива.

І вже не пам’ятаючи себе від люті, Скляр 
натиснув на гачок карабіна. Пролунало де-
кілька пострілів, струсонувши стіни хати. 
Бондарівна впала на підлогу, презирливо 
глянувши на підлого найманця. Вони про-
довжували стріляти, ніби боячись, що зно-
ву вона оживе.

«Ще й синочка не встигла оплакати ти,
Кров з обличчя не встигла омити,
Як вломилися в двері скажені кати
І пішла ти під кулі в безсмертя».
Мешканці села Велика Обухівка, яке 

знаходиться неподалік Великих Сорочи-
нець, чинили запеклий опір німецьким оку-
пантам. Але сили були нерівні. Від рук фа-
шистів загинула відважна партизанка Дуся 
Бородай, було спалено село, багато роз-
стріляно селян.

На початок січня 1942 року партизан-
ський рух на Полтавщині був подавлений. 
На зиму 1942 року партизанський загін 
Г.Іващенка поділився на декілька невели-
ких груп, які повинні були припинити свою 
діяльність до весни.

Загін з 38 людей, до якого входили 
С.Кондратенко, Г.Яценко, Г.Іващенко, ліса-
ми рухався у бік Гадяча, щоб потім дійти до 
лінії фронту. На перепочинок зупинились 
на пустій товарній фермі хутора Веселий. 
Про їх місце розташування дізналися фа-
шисти та терміново направили туди загони 
німців та поліцаїв в декілька сотень чоловік 
з кулеметами та мінометами.Уранці 17 січ-
ня 1942 року загін Кондратенка був пов-
ністю оточений. У нерівному бою усі чле-
ни загону, в тому числі й Степан Кондра-
тенко, загинули. 

Свято шанують пам’ять про свою Бере-
гиню – Ольгу Антонівну Бондаренко одно-
сельці. У 1979 році, з нагоди 35-річчя виз-
волення України від фашизму на в’їзді у с. 
Великі Сорочинці був урочисто відкритий 
пам’ятник мужній жінці Бондарівні. 

Покривало з пам’ятника спадало під 
звуки срібного лої кобзи. У виконанні коб-
заря Леоніда Кобилянського вперше про-
лунала «Дума про Бондарівну», яка кілька 
разів цитувалася у цій статті. 

Іменем Ольги Бондаренко у Великих Со-
рочинцях названа вулиця, на будинку, де 
вона мешкала, встановлена меморіальна 
дошка, а у краєзнавчому музеї виділений 
куточок її пам’яті. Посмертно Ольга Анто-
нівна Бондаренко нагороджена орденом 
Леніна.

70 років минуло з тих буремних часів, 
але пам’ять народна жива і будемо ми віч-
но пам’ятати всіх тих, хто загинув за сво-
боду і незалежність своєї Батьківщини. У 
тій безжалісній, кровопролитній війні пере-
могу отримали не стільки маршали та ге-
нерали, а солдати, перш за все, партиза-
ни та прості громадяни своєю мужністю, а 
часто і кількістю.

Недарма герой фільму «В бій ідуть одні 
старики» командир «маестро» Титарен-
ко сказав: «Першим, хто розпишеться на 
стінах Рейхстагу, буде рядовий Іванов і він 
того вартий».

Нехай цей нарис буде даниною пам’яті 
славним нашим землякам. Нехай їх подви-
ги будуть прикладом виховання патріотиз-
му та гордості за наш мужній народ.

Вічна слава героям!
Володимир Халимон, 

Почесний краєзнавець України.

І коли докотилась війна до села,
Світлі дні стали чорними днями.
Наша ланкова в партизани пішла – 
Ми ніколи не будем рабами.

(«Дума про Бондарівну»)

Продовження. 
Початок у попередніх номерах.

Двічі смерть подолала і безсмертною стала

Чого боїться застуда?
Кращим засобом протидії застудним захворюванням є їх профілактика. У цьому нам допоможе народна медицина.
При перших ознаках захворювання використовуйте цибулю та часник. Адже вони містять у собі фітонциди, особливі речо-

вини, які перешкоджають розповсюдженню бактерій та вірусів. 
Розріжте велику цибулину і дихайте її парами. Таку процедуру бажано робити кілька разів на день. Можна також приготу-

вати спеціальні краплі з часнику. Розтовкти 100 г часнику, залити однією склянкою горілки та добре збовтати. Дати настоятися 
протягом доби. Потім капати прямо на язик по 2-3 краплі і розмащувати ліки по всій внутрішній порожнині рота. Потім ковтну-
ти. Процедуру повторювати два рази на день протягом 3-4 діб.

Ще один корисний рецепт: розтовчіть дві головки часнику і змішайте з двома лимонами, натертими на тертушці разом з це-
дрою. Залийте отриману суміш літром кип’яченої води і змішайте. Витримайте три дні у темному місці, а потім вживайте натще-
серце по одній столовій ложці.

Дуже корисні при застуді настоянки з рослин: чорної смородини, журавлини, шипшини, жимолості, малини. Ці ягоди краще 
засушити або заморозити у морозильній камері, а взимку вживати, варячи з них вітамінний чай.

Готуючи їжу, також можна використовувати профілактичні якості деяких приправ. Наприклад, спеції: східна куркума, імбир, 
фенхель, петрушка – мають чудові терапевтичні якості. 

Пам’ятайте, що імунітет складається не тільки з фізичної, а й психологічної складової. Перебуваючи у стані пригніченос-
ті, людина «притягує» до себе хвороби. Тому важливу роль у боротьбі з недугами відіграє душевна рівновага та гарний настрій. 

Лічильник
У першу чергу визначтеся з тим, чи є у 

вас можливість замінити старий індукцій-
ний лічильник (із рухливим барабаном), 
який, окрім інших його недоліків, ще й сам 
споживає багато електроенергії, на елек-
тронний багатотарифний. Він хоч і коштує 
не одну сотню гривень, котрі споживачу 
потрібно викласти із власної кишені, зате 
дозволить розраховуватися за електрое-
нергію за диференційованими в різні пері-
оди доби тарифами (зонні тарифи). Це пе-
редбачено у постанові НКРЕ. Йдеться про 
те, що доба поділена на періоди, у кожно-
му з яких діють відповідні тарифи:

 – двозонний тариф: з 23 год. до 7 год. – 
коефіцієнт 0,7 тарифу, в інші години – зви-
чайний тариф;

 – тризонний тариф: з 23 год. до 7 год. – 
коефіцієнт 0,4 тарифу, з 8 год. до 11 год. і з 
20 год. до 22 год. – коефіцієнт 1,5 тарифу, 
в інші години – звичайний тариф.

Не складно вирахувати, що в такому 
разі вмикати обігрівач у квартирі чи праль-
ну машину набагато вигідніше саме в ніч-
ний час.

Зайві кіловати
Якщо у вас є підозри, що до вашого лі-

чильника несанкціоновано підключились 
недобросовісні сусіди, можете провести 
власне «розслідування». Відімкніть від дже-
рела живлення всі електроприлади у квар-
тирі. Візьміть до уваги, що ця вимога сто-
сується і електродзвінка. Простіший спо-
сіб – вимкнути запобіжники. Після цього 
потрібно кілька хвилин стежити за лічиль-

ником: в індукційному диск має повернути-
ся до появи у віконечку червоної відмітки 
та зупинитися. Якщо у вас електронний лі-
чильник, чекайте, що світлодіод наванта-
ження невдовзі припинить миготіти й пере-
йде в режим увімкненої лампочки – світи-
тиме рівномірно. Диск не зупинився, а світ-
лодіод миготить? Значить є підстави поді-
литися вашими підозрами з працівника-
ми енергокомпанії. Помилятися ви можете 
лише в тому разі, якщо в квартирі провод-
ка з пошкодженою ізоляцією.

Лампи
Багато хто продовжує користуватися 

переважно звичайними лампами розжа-
рювання, які лише незначний відсоток спо-
житої електроенергії витрачають на освіт-
лення приміщення, майже 95% енергії ці 
лампочки випромінюють у вигляді тепла. 
Безперечно, економити, використовую-
чи в кожній кімнаті одну, а то й кілька ламп 
розжарювання, не вдасться. 

Тож зважуйте, на які вигідніші альтер-
нативи їх замінити: в торговельній мере-
жі сьогодні наявні так звані енергозбері-
гаючі (люмінесцентні) лампи, й менш відо-
мі, але більш економніші за них, світлодіод-
ні. Коштують вони в порівнянні зі звичай-
ними лампами дорого, але й служать на-
багато довше.

Енергозберігаючі лампи (за формою 
найчастіше вони U-подібні чи виконані у 
вигляді спіралі) дозволяють знизити спо-
живання електроенергії на 80%. Їх світло-
ва віддача у 5 разів вища, ніж у ламп роз-
жарювання. Тобто замість звичайної лам-

почки потужністю 100 Вт підійде енергоз-
берігаюча потужністю 20 Вт. Окрім даних 
про цей параметр, на упаковці має бути 
зазначена, зокрема, й важлива для вас ін-
формація про тип цоколя (орієнтуйтесь за 
своїм світильником) та колірну температу-
ру, яка визначає колірний тон світла: 2700 
– 3000 К забезпечать світло, до якого вас 
привчила лампа розжарювання.

Недоліком енергозберігаючих люміне-
сцентних ламп можна вважати те, що на-
повнені вони парами ртуті, тож розбиття 
такої лампи в квартирі є серйозним ризи-
ком для здоров’я її мешканців. Окрім того, 
відкритим залишається і питання щодо 
утилізації енергозберігаючих люмінесцент-
них ламп.

Отож найдоречніше замінити лампу роз-
жарювання найсучаснішою її конкурент-
кою, яка не тільки дозволяє ще вдвічі на-
віть у порівнянні з енергозберігаючими лю-
мінесцентними лампами зекономити вико-
ристання електроенергії, а й гарантує, так 
би мовити, екологічне світло, – це світло-
діодна лампа. Єдиний її недолік – висока 
ціна: близько 100 грн.

Холодильник
Економити витрати електроенергії на 

10% вдається господарям, які ретельно 
стежать за чистотою задньої стінки холо-
дильника. Очищати її від пилу потрібно що-
найменше двічі в місяць. Важливим чин-
ником є також розташування холодильни-
ка – між ним і стіною повинен залишатися 
певний простір: мінімум 5 см.

Не ігноруйте й рекомендацію про те, що 
відкривати холодильник бажано нечасто, а 
відкривши дверці, брати продукти якомога 
швидше й негайно їх зачиняти. 

Електроплита
 Використовуйте посуд із днищем, що за 

розміром максимально дорівнює розміру 
конфорки. Якщо каструля менша, то, готу-
ючи їжу, ви витрачаєте значну частку елек-
троенергії на нагрівання повітря.

Не зволікайте із заміною деформованих 
конфорок. В першу чергу це стосується 
здуття їх поверхні. Адже при нещільному 
приляганні посуду до конфорки також ви-
трачається зайва електроенергія. Зрозумі-
ло, що каструлі з дном, яке має той же не-
долік, теж не сприяють економії.

Користуйтеся властивістю конфорок по-
вільно остигати: вимикайте плиту за 5 хви-
лин до остаточного приготування страви.

У порівнянні з іншими комунальними платежами рахунок за спожиту електроенергію зазвичай не є для нас найбіль-
шим тягарем. Втім, зекономити буде не зайвим.

Як економити електроенергію?
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