
Система автодозвону до боржни-
ків «Call Center DTR» успішно пройшла 
апробацію серед споживачів Полтав-
ських філій районних і міських елек-
тромереж.

продовження на ст. 4 »

Боротьба з
боржниками

Обласна безкоштовна газета

ст. 3

Черговий семінар для заступників началь-
ників районних філій ПАТ «ПОЛТАВАОБЛ-
ЕНЕРГО» з передачі електроенергії відзна-
чився обговоренням питань, з якими дово-
диться стикатися у повсякденній роботі. 

Самі слухачі кажуть, що подібні курси 
дуже корисні. Можна разом знайти єдино-
вірний шлях вирішення щоденних виробни-
чих питань.

продовження на ст. 3 »

Енергетиків Лохвицької філії 
об’єднує спільне завдання – за-
безпечувати надійне енергопо-
стачання  всього району.

 
продовження на ст. 6-7 »

Довіра споживачів – 
найвища плата за роботу

Бути в курсі напрацювань в енерге-
тиці працівникам компанії допомагає 
участь у різноманітних тематичних се-
мінарах.

продовження на ст. 2 »

Нові технології 
для компанії 

Добре слово 
про філію-
ювіляра

Коли спорт 
об’єднує 
споріднені душі 

Гребінківські футболісти закрі-
плюють лідерство. У цьогоріч-
ному турнірі з міні-футболу вони 
знову вибороли перемогу.

продовження на ст. 8 »

№11 листопад 2011

Турнір з футзалу – 
стимул для кожного 
гравця постійно підви-
щувати свою вправність.

Володимир
АБРАМОВ
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10-14 жовтня у с. Поляна Свалявського 
району на Закарпатті відбувся міжнарод-
ний науково-практичний семінар для спе-
ціалістів енергетичних підприємств Укра-
їни. Організатор – компанія «АВВ», один 
з лідерів виробництва мікропроцесорних 
пристроїв захисту і протиаварійної автома-
тики для електричних станцій і мереж нап-
ругою від 6 кВ до 750 кВ. Тому і теми, що 
піднімалися під час семінару, безпосеред-
ньо стосувалися релейного захисту і про-
тиаварійної автоматики. Там також гово-
рили про автоматизовані системи управ-
ління електричними станціями і мережами. 
Серед учасників – майже 80 енергетиків з 
усієї України, у тому числі двоє спеціалістів 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

– Представники фірми-організатора про-
демонстрували вже відомі зразки засобів 
релейного захисту і їхні аналоги – нові мік-
ропроцесорні термінали захисту для під-
станцій та мереж 6-110 кВ і вище, – розпо-
вів провідний інженер з релейного захисту 
і ПА сектору оперативно-технічного контр-
олю за складними пристроями РЗА Юрій 
Цехмістренко, учасник семінару. – Нас та-
кож ознайомили з програмним забезпе-
ченням, яке компанія «АВВ» застосовує 
для управління, конфігурації і обслугову-
вання цих терміналів.

Юрій Цехмістренко зазначив, що мікро-
процесорні термінали – це складні при-
строї, основа яких – мікропроцесорна 
база. Вони мають великий функціональ-
ний набір захистів автоматики, при цьо-

му габарити їх в середньому становлять 
240х250 мм. Це, так би мовити, промис-
лові комп’ютери, до яких через аналого-
ві і дискретні входи під’єднуються вимі-
рювальні органи – трансформатори на-
пруги і один або кілька трансформаторів 
струму. Через них надходить та за допо-
могою заданих уставок обробляється пот-
рібна інформація, як наслідок – пристрої 
формують результати управління вимика-
чем. Продемонстрована новинка є гарною 
альтернативою електромеханічним реле, 
встановленим на енергооб’єктах підпри-

ємства. Останні експлуатуються вже 30 і 
більше років, наприклад на ПС «Полтава-
місто». 

– Необхідно додати, – продовжив Юрій 
Цехмістренко, – що використання мікро-
процесорних терміналів захисту під час ре-
конструкції існуючих підстанцій, встанов-
лення на них нового, додаткового облад-
нання дає змогу значно зекономити площу 
релейних залів (побудова нових залів ви-
магає чималих коштів).

– Це і стало причиною зацікавлення в 
них нашої компанії, – продовжує Мико-
ла Митченок. – Згідно з перспективним 
планом розвитку мереж ПАТ «ПОЛТАВА-

ОБЛЕНЕРГО» на 2011-2015 роки, до 2013 
року планується встановити 59 мікропро-
цесорних терміналів виробництва даної 
компанії. Це пов’язано і з планом рекон-
струкції підстанцій та електрифікацією де-
яких об’єктів Південної залізниці.

Окрім працівників відділів релейного за-
хисту і автоматики енергетичних компаній 
України, до участі у семінарі було запроше-
но спеціалістів підрозділів АСУ ТП. 

Інженер з релейного захисту і ПА сектору 
оперативно-технологічних розрахунків Ла-
риса Хорєва зазначила, що це не єдиний 
навчальний семінар, у якому взяли участь 
спеціалісти служби релейного захисту і ав-
томатики протягом осені поточного року. З 
24 по 27 жовтня у Києві працівників СРЗА 
знайомили з комп’ютерно-програмним 
комплексом IEDKK V-VI-50, більше відо-
мим як програма «Крилова». 

Захід організовано фірмою «ВАТЕК», 
лекції читати запросили викладачів з На-
ціональної Енергетичної Компанії України, 
які володіють методикою роботи з означе-
ним комплексом. 

Зокрема учасникам розповіли про особ-
ливості розрахунків для терміналів вироб-
ництва компанії «АВВ», струмових захис-
тів, захистів від замикання на «землю», ви-
бір зон спрацювання дистанційних захис-
тів.

Лариса Хорєва пояснила, що основою 
програми «Крилова» є складний матема-
тичний апарат розрахунків, якому, за єди-
ним винятком, немає рівних на теренах ко-
лишнього Радянського Союзу. Як відомо, 
його більше 50 років розробляли співро-
бітники Київського інституту електродина-
міки при Академії Наук України, – зазначи-
ла Лариса Хорєва.

– Перед нами стоїть завдання освоїти 
програму «Крилова», щоб використовува-
ти її для розрахунків струмів короткого за-
микання та уставок в мережах 150-110 кВ 
та ін. 

Для користування цим комплексом тех-
нічні спеціалісти Товариства повинні засво-
їти досить великий обсяг нової теоретичної 
інформації та здобути практичні навички. 

– Хотілося б, аби спеціалісти СРЗА час-
тіше брали участь у подібних заходах. На 
жаль, з різних причин протягом останніх 
років це відбувалося досить рідко. Озна-
йомлення з новинками енергетики допо-
може працівникам нашого підрозділу мак-
симально ефективно виконувати постав-
лені завдання. А технічне переоснащен-
ня має забезпечити надійну і безперебій-
ну роботу підстанцій і мереж ПАТ «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО, – підсумував началь-
ник служби релейного захисту і автомати-
ки Микола Митченок.

На сьогодні до споживачів центральної 
частини обласного центру електроенер-
гія надходить від трансформаторної під-
станції «Полтава-місто» напругою 110/6 
кВ, встановленої кілька десятиліть тому. 
Потужність кожної з означених установок 
складає 20 МВт. 

«Якщо в зимовий період один з транс-
форматорів підстанції раптом вийде з 
ладу, іншому складно буде витримати су-
марне навантаження споживачів, – роз-
повідає начальник служби підстанцій 35 
кВ і вище Володимир Деркач. – Адже 
якщо раніше потужність побутових прила-
дів, які можна було одночасно ввімкнути в 
електромережу в одній квартирі станови-
ла приблизно 5 кВт, то нині вона 8 і більше 
кВт. Окрім того, не припиняється приєд-
нання нових споживачів. Особливо біль-
шає їх у приватному секторі».

У зв’язку з цим, було розроблено      
проект реконструкції підстанції «Полтава-
місто» напругою 110/6 кВ. На замовлення 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Запорізький 
трансформаторний завод виготовив два 
нові трансформатори ТРДР 40 МВА. Згід-
но з технічними характеристиками, ко-
жен з цих трансформаторів працювати-
ме на дві секції, у них з боку проходитиме 
напруга 6 кВ. Проведення реконструкції 
дозволить збільшити потужність підстан-
ції «Полтава-місто» у рази. В новоприд-
баних трансформаторах розщеплені об-
мотки, а вага корпусів – близько шістде-
сяти тон (у середину їх встановлено маг-
нітопроводи, обмотки і залито трансфор-

маторну оливу). Комплектуючі транспор-
тувалися окремо.

Зі свого боку на ПАТ «ПОЛТАВАОБЛ-
ЕНЕРГО» тривають підготовчі роботи. 
Вже облаштовано камери для встанов-
лення трансформаторів, шляхи перекачу-
вання силових трансформаторів. Згідно з 
проектними рішеннями, ці установки бу-
дуть підключені по стороні 110 кВ через 
кабельні вводи. Кабель підходитиме знизу 
з елегазового вимикача 110 кВ на транс-
форматор. 

Начальник служби підстанцій 35 кВ і 
вище Володимир Деркач також пояс-

нив, що в рамках реконструкції підстан-
ції «Полтава-місто» було розроблено про-
ект закритого елегазового розподільчого 
пристрою 110 кВ, який має значно спрос-
тити подальше обслуговування нового об-
ладнання, зменшити його габарити.

З урахуванням швидкого та динаміч-
ного розвитку міста Полтави, модерніза-
ція підстанції має стати запорукою надій-
ного енергопостачання споживачів та за-
безпечити ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
можливість підключати нових абонентів 
центральної частини Полтави без дефіци-
ту потужності. А також дозволить значно 
покращити технічні параметри електро-
енергії, яку підприємство постачає жите-
лям обласного центру.

До енергетиків Полтавщини завітали 
представники в Україні фірми «ENSTO» 
– компанії, яка спеціалізується на прода-
жу електротехнічних систем і компонентів 
для розподілу і застосування електроенер-
гії. Фахівці фірми стали гостями чергового 
навчального семінару для заступників на-
чальників районних філій з передачі елек-
троенергії.

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» не один 
рік використовує обладнання, виготовле-
не компанією «ENSTO», тому присутнім на 
семінарі цікаво було дізнатися про новинки 
виробництва фірми. Детально гості зібран-
ня зупинились на опису актуального для 

нашого підприємства обладнання – арма-
турі, що застосовується у будівництві ліній 
ізольованим проводом.

Друга частина семінару відзначилася об-
говоренням болючих для присутніх питань. 
І одне з них – дотримання правил безпе-
ки. Олександр Ракецький, заступник ди-
ректора з питань охорони праці-начальник 
СОП, констатував, що у деяких філіях не 
дотримуються правила виконання робіт, 
що наражає на небезпеку, перш за все, са-
мих робітників. «Якщо начальники постій-
но перевірятимуть своїх працівників, – про-
довжив він, – їм же самим спокійніше жи-
тиметься: без постійного хвилювання за 

здоров’я підлеглих. Жоден прибуток не 
можна виправдати життям людини».

На порядок денний були винесені ще ба-
гато запланованих питань, обговорювали-
ся й ті, які щодня виникають перед праців-
никами філій: розвиток електромереж, ор-
ганізація ремонтно-експлуатаційних робіт 
та якість їх виконання, електробезпека та 
ін.

«І слухачі, і доповідачі отримують тут 
знання, так необхідні у практичній робо-
ті. Адже різні випадки трапляються у кож-
ного. Цікаво, хто як вирішує ті проблеми. 
На таких семінарах можна виробити спіль-
ну позицію, знайти єдиновірний шлях вирі-
шення робочих питань», – переконаний на-
чальник служби розподільчих електроме-
реж Сергій Гудзь. 

Семінар пройшов в активному діалозі. 
Адже подібні зібрання – це і можливість об-
мінятися досвідом, і спосіб дізнатися про 
прогресивні нововведення у роботі.
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МОДЕРНІЗАЦІЯКВАЛІФІКАЦІЯ

Якість постачання електроенергії

Задля взаємної користі

Прагнення полтавців покращити своє життя за рахунок збільшення побутових 
приладів, що живляться від електроструму, додає клопоту енергетикам.

9 листопада відбувся семінар для заступників начальників районних філій 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з передачі електроенергії. 

3

На підприємстві доско-
налішими аналогами заміне-
но 7% від потрібної кількості 
пристроїв РЗА. 

Від теорії до практики
Під час участі у семінарах спеціалісти СРЗА обмінялися досвідом та здобут-
ками в галузі релейного захисту і автоматизації енергетичних систем.



БЕЗПЕКАІННОВАЦІЇ

Як і будь-який інший, він теж має свою 
ціну, яку, що важливо, варто вносити вчас-
но. Успішна робота кожної енергопоста-
чальної компанії багато в чому залежить 
від платіжної дисципліни населення. Тож 
працівники підприємства постійно докла-
дають зусиль (точніше, постійно контро-
люють) вчасність розрахунків за спожиту 
електроенергію.

Із 5 жовтня у компанії впроваджено 
систему «Call Center DTR». Це спеціальна 
комп’ютерна програма, що дозволяє теле-
фонувати абонентам-боржникам і нагаду-
вати їм про необхідність погашення забор-
гованості. Автоінформатор здійснює дзвін-
ки автономно і в автоматичному режимі: 
набирає телефонний номер, чекає відпові-
ді, здійснює персоніфіковане повідомлен-
ня – абоненти прослуховують інформацію 
саме про свою заборгованість. 

Система «Call Center DTR» дозволяє пра-
цювати з тими боржниками, які не зверта-
ють уваги на рахунки-квитанції та ігнору-
ють повідомлення про погашення забор-
гованості за електроенергію. Таким чином, 
переконана начальник відділу по роботі з 
побутовими споживачами ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО» Катерина Шрамко, забути 
про борги недобросовісним споживачам 
не вдасться. 

– Щоправда, варто відмітити, – говорить 
вона, – останнім часом культура оплати за 
наші послуги значно зросла. Давно минули 
ті часи, коли багато споживачів намагали-

ся несанкціоновано підключитися до елек-
тромереж, втрутитися в роботу приладу 
обліку. Зрештою, люди зрозуміли, що всі ці 
порушення не минуть безкарно. Тому знач-
но простіше (й дешевше) чесно розрахову-
ватися за отримані послуги, ніж платити 
величезні кошти чи нести кримінальну від-
повідальність.

Однак, зауважує Катерина Іванівна, одні 
вирішені проблеми замінили інші: нерідко 
споживачі просто забувають вчасно роз-
рахуватися за електроенергію; а декотрі 
навіть не знають, коли мають це робити. 

– Свого часу ми проводили опитуван-
ня, щоб вияснити, чи знають споживачі, у 
які терміни щомісяця треба сплачувати за 
електроенергію, – розповідає вона. – Чи-
мало респондентів не могли дати точної 
відповіді, були й такі, котрі говорили: «Піс-
ля того, як отримаємо зарплату». І це при 
тому, що термін сплати – до 10 числа кож-
ного місяця – вказаний не тільки у догово-
рі, а й на обкладинці абонентської книжки!

От і виходить, що близько 20% спожива-
чів області (тобто кожен п’ятий) щомісяця 
порушують терміни сплати за отримані по-
слуги. Боротися з цим можна кардиналь-
ними методами: відключити боржника від 
постачання електричної мережі.

Проте у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
вважають такий крок хоча й законним, але 
негуманним, і йдуть на нього лише у край-
ніх випадках. Свої стосунки зі споживача-
ми енергетики будують на основі толерант-

ності. А «перевиховувати» боржників, під-
вищувати їхню культуру розрахунків пра-
цівникам «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» допо-
магають останні досягнення техніки.

Уведення «Call Center DTR» – не перша 
спроба так званої «боротьби» з боржни-
ками. Раніше у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО» користувалися системою автодозвону 
«Какаду», яку часто використовують бан-
ківські установи. У чому ж переваги ново-
обраної програми? Про це розповідає го-
ловний фахівець з програмного забезпе-
чення департаменту інформаційних техно-
логій ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Воло-
димир Гречка: 

– На відміну від «Какаду», «Call Center 
DTR» не просто телефонує всім без ви-
нятку боржникам, а попередньо «філь-
трує» їх за певними критеріями. Так, вино-
сить на початок списку автодозвону тих, 
хто має найбільші борги або тривалий час 
порушує терміни сплати за послуги. Крім 
того, комп’ютерна програма аналізує ро-
боту системи за попередні дні – щоб вик-
лючити тих боржників, котрих уже повідо-
мили. Якщо абонент під час автодозвону 
не дослухав повідомлення до кінця й ки-
нув трубку, система знову включить його 
до переліку абонентів «на попередження», 
причому поставить не в кінці, а на почат-
ку списку.

Отже, «нервовим» абонентам доведеть-
ся раз у раз слухати нагадування про борг 
– аж поки вони не наберуться терпіння й 
не дослухають повідомлення до кінця. Або, 
зрештою, поки не погасять боргу. 

– Телефонне нагадування значно ефек-
тивніше за письмове, – переконана Кате-
рина Шрамко. – Так, 30% боржників роз-
раховуються за спожиту електроенергію 
за кілька днів чи навіть наступного дня піс-
ля дзвінка. Система працює у час, коли 
споживачі, найімовірніше, перебувають 
вдома: у будні дні з 17.00 до 20.00 та у ви-
хідні з 12.00 до 20.00. 

Перші дзвінки апарата автодозвону про-
лунали у оселях боржників Полтавсько-
го району. Саме на базі Полтавських філій 
міських і районних електромереж пройшла 
апробацію «Call Center DTR». І лише тоді 
почали уводити автодозвон у інших район-
них підрозділах. На сьогодні нова програ-
ма вже діє у 20 філіях підприємства із 28. 
До 1 грудня вона запрацює і в решті філій.

«Дзвінок боржнику»: 
перші підсумки нововведення 

Електроенергія – доволі популярний товар, без якого сучасна людина не може обходитися.
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Берегти здоров’я і своє, і оточуючих по-
всякчас закликає своїх працівників керів-
ництво підприємства. З цією метою робіт-
ники проходять відповідні інструктажі. Та, 
на жаль, дотримуються правил безпечної 
організації роботи далеко не всі. Думають, 
зійде з рук. Та покладатися на удачу і ризи-
кувати життям і своїм, і своїх колег неро-
зумно: занадто високою може бути плата 
за необачність.

Недотримання правил безпеки і стало 
причиною нещасного випадку, який спіт-
кав сорока чотирирічного Олександра 
Крата, електрослюсаря з ремонту облад-
нання розподільчих пристроїв Гадяцької 
бригади централізованого ремонту групи 
підстанцій. Потерпілий був уражений елек-
трострумом під час виконання робіт на під-
станції «Глинсько-Розбишевська» 110/35/6 
кВ. 

Того дня, сьомого листопада, бригада 
Гадяцької БЦР працювала аж по трьох на-
рядах: № 20 (роботи на обхідному вимика-
чі 110 кВ), № 21 (роботи на трансформа-
торі 2Т та його приєднаннях), № 22 (робо-
ти по випробуванню трансформатора 2Т). 
Для такого обсягу робіт працівників явно 
не вистачало. 

Робітники змушені були переходити від 
одного наряду до іншого, потім повертати-
ся до виконання незавершених робіт. Та, 
як вияснилося пізніше, недостатньо було 
не лише персоналу, а й канату для обго-
родження місця робіт. Тому чоловіки ви-
рішили не втрачати часу на перенесення 

«застережної» мотузки з місця, на якому 
призупинені роботи, на те, де планували їх 
продовжити.

Дрібниця – необгороджене робоче міс-
це – і не вберегла Олександра Микола-
йовича від необачного кроку. Він, керів-
ник робіт, допустився помилки, знехту-
вавши правилами безпеки, за що у ре-

зультаті сам і поплатився. Його бригада 
проводила доливку оливи в баки вимика-
ча підстанції «Глинсько-Розбишевська». 
Закінчивши роботи, чоловіки вийшли з 
ввідно-розподільчого пристрою і направи-
лися до другого трансформатора. У райо-
ні першого трансформатора вони згадали, 
що біля ввідно-розподільчого пристрою 
забули лійку, за допомогою якої заливали 
оливу в бак вимикача.

Повернувся за нею Олександр Крат. Та 
він переплутав вимикачі трансформатора 
і направився до того, який був під напру-
гою. Чоловік піднявся по його конструкції, 
наблизився рукою до шин 35 кВ і був ура-
жений струмом. Удар був настільки силь-
ним, що потерпілий моментально втратив 
свідомість. Непритомний, він упав з висоти 
більше півтора метра. 

Благо, колеги постраждалого не розгу-
билися. Вони ще до приїзду «швидкої» на-
дали Олександру якісну першу допомогу. 
«Хлопці фактично оживили потерпілого, – 
вважає Олександр Ракецький, заступник 
директора з питань охорони праці–началь-
ник служби охорони праці. – Він міг би не 
дочекатися лікарів: помер би». 

Діагноз фахівців Гадяцької центральної 
районної лікарні доволі невтішний. Ура-
жене струмом навіть серце, з порушен-
ням ритму. Падіння з висоти спричини-
ло численні забиття тіла. Наразі постраж-
далий перебуває під наглядом медперсо-
налу. Його стан стабільний. А лікарі не пе-
рестають дивуватися: у сорочці народив-
ся чоловік, адже після електротравм такої 
тяжкості, як отримав Олександр, не вижи-
вають. Пощастило чоловікові. Сам же він 
говорить, що уже бачив «світлий коридор»: 
з того світу витягли…

Службове розслідування, проведене 
у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», виявило 

причини нещасного випадку. І головна з 
них у тому, що місце робіт було необгоро-
дженим, що не «попередило» Олександра 
про небезпеку. До речі, вина за це лежить і 
на самому потерпілому. Будучи керівником 
робіт, він мав прослідкувати за виконанням 
цієї вимоги. 

Що цікаво, колеги Олександра все ж об-
городили «застережним» канатом місце 
робіт біля другого трансформатора, але 
уже після нещасного випадку. Олександр 
Ракецький говорить, що таким чином ро-
бітники прагнули обманути членів комісії, 
яка займалася службовим розслідуван-
ням причин випадку. «Все таємне завжди 
стає явним, – обурюється він. – Якщо вже 
сталося подібне, навіщо приховувати де-
талі? Зізнайся і, якщо винен, понеси відпо-
відальність».

Винних дійсно наказали. Та чи краще від 
цього потерпілому? Навряд.

Здоров’я і життя – найдорожче, що є у людини. Та піклуватися про них ми часто починаємо занадто пізно. 

Помилка ціною власного здоров’я

 Вдале надання першої до-
помоги врятувало життя 
ураженому електрострумом.

З турботою 
про споживачів

На адресу керівництва ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надійшла 
подяка від виконавчого коміте-
ту Великобудищанської сільської 
ради та мешканців села. Дякували 
жителі населеного пункту началь-
нику Гадяцької філії Юрію Тарахка-
лу, бригадиру Миколі Филю та ре-
монтному персоналу за їх опера-
тивну роботу у розчистці головної 
траси повітряних ліній.

Річ у тім, що значна кількість 
опор ліній електропередач Вели-
ких Будищ зносилася. А коли ста-
ло питання проведення вулично-
го освітлення у селі, виявилося, 
що це можливо лише після заміни 
наявних опор. Це питання потре-
бувало негайного вирішення ще й 
тому, що частина з «гнилих» опор 
стояла на території дитячого са-
дочка «Сонечко», щодня наража-
ючи малечу на небезпеку. 

Болючу проблему мешканців 
Великих Будищ енергетики вирі-
шили оперативно: замінили біль-
ше 60 аварійних опор. І діти у без-
пеці. І великобудищанцям жити 
спокійніше.



А ще він багатий на працьовитих і гос-
тинних людей, які люблять свій край. Його 
мешканці запевняють, якщо ближче по-
знайомитися з цим мальовничим районом, 
то можна дізнатися багато цікавого. «При-
дивившись, ви побачите, що Лохвицький 
район розвивається, тут народжуються і 
підростають нові мешканці, робляться нові 
відкриття, загалом люди живуть енергій-
но, – розповідає секретар Лохвицької фі-
лії електричних мереж Любов Павлючен-
ко. – І невід’ємною часткою усього цьо-
го є електрична енергія, передачу якої за-
безпечує Лохвицька філія ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО». Цьому підрозділу виповню-
ється 45 років». 

А почалося все 25 грудня 1966 року, 
коли було створено самостійний підроз-
діл – Лохвицький район електричних ме-
реж. Тоді вийшов відповідний наказ Пол-
тавського енергетичного експлуатаційного 
управління сільського господарства. Пер-
шим начальником РЕМ призначили Мико-
лу Леонідовича Халдая.

Починаючи з 1968-го і до 1978-го року, 
підрозділ перебував у структурі Полтав-
ського енергетичного експлуатаційно-
го управління сільського господарства, а 
протягом 1978-1995 років був підпоряд-
кований Полтавському східному підпри-
ємству електричних мереж. Згодом РЕМ 
включили до складу ДАЕК «Полтаваобл-
енерго». У 1998 році він отримав статус ра-
йонної філії ВАТ «Полтаваобленерго». 

Складовою успіху підрозділу вважають-
ся його працівники. Лохвицькій філії у цьо-
му плані щастить. Величезний внесок у 
розвиток мереж району за 22 роки трудо-
вої діяльності на посаді начальника зробив 
Микола Якович Оніщенко. 

«Люди у нас працьовиті, добросовісні, 
душевні. Середній вік співробітників не пе-
ревищує сорока років. Сто двадцять енер-
гетиків забезпечує безперебійне поста-
чання струму споживачам. Найкращі – на 
Дошці пошани», – розповідає начальник 
філії Анатолій Павлік. Серед них він назвав 
провідного інженера ВТГ Олександра Про-
копенка, техніка 2 категорії ВТГ Світлану 
Репецьку, диспетчера Віктора Ніколенка, 
інспектора енергонагляду Віктора Пирога, 
електромонтера Віталія Юхименка, техні-
ка Наталію Діброву, контролерів енергона-
гляду Ірину Степаненко та Валентину Аксі-
ленко, на районній Дошці пошани «Вшано-
вуючи минуле – будуємо майбутнє» – фото 
електромонтера оперативно-виїздної бри-
гади Петра Филя. А дехто уже встиг отри-
мати і міністерські відзнаки за свою май-
стерність, зокрема заступник начальника 
філії з передачі електричної енергії Володи-
мир Савенко нагороджений грамотою Мі-
ністерства палива та енергетики України. 

Пам’ятають і шанують у підрозділі за-
слуги ветеранів виробництва, до них при-
слухаються. Нині почесне звання «Вете-
ран праці» має 28 енергетиків краю, з них 
18 пропрацювали у філії більше 30 років. 

Але у підрозділа були і вагоміші нагоро-
ди: свого часу Григорій Григорович Мар-
ченко отримав почесне звання Заслуже-
ний енергетик України, Віталія Григоровича 
Пархоменка нагороджено орденом «Знак 
Пошани», не залишились непомітними і чи-
малі заслуги перед підрозділом Миколи 
Юхимовича Палінка. 

Працівники з охотою згадують про те, як 
відбувалося становлення Лохвицької філії.

«На підприємстві я з 1987 року, але, як 
на мене, досить складним став 2001-й, – 
згадує заступник начальника філії зі збуту 
електричної енергії Костянтин Гармаш. – 
Мене саме призначили начальником або-
нентської групи. Одним з пріоритетних на-
прямків діяльності тоді було по-новому ор-
ганізовувати роботу ввіреної групи, вирішу-
вати питання з розрахунками населення за 
електроенергію (а їх у 90-ті накопичилося 
чимало). Було прийнято рішення розділити 
район на 24 маршрути, за кожним з яких 
закріпили контролерів. Працівники щомі-
сяця знімали покази електролічильників 
і нагадували споживачам про борги, вру-
чали попередження. Це дало свої резуль-
тати, з часом жителі району погасили на-
копичену заборгованість, почали розрахо-
вуватися регулярніше. Виконуючи складні 
виробничі завдання наш колектив працю-
вав злагоджено, як одна команда, для якої 
не існувало безвихідних ситуацій». 

Нині на балансі Лохвицької філії ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» знаходиться 
662,25 км ПЛ-6-10 кВ, 896,45 км ПЛ-0,4 
кВ, 11,65 км КЛ-6-10 кВ, 8,9 км КЛ-0,4 кВ, 
366 ТП загальною потужністю 49,1 кВа.

«Що ж стосується показників господар-
ської діяльності, рейтингу, то в ньому наша 
філія тримається «серединки». Однак ми 
постійно працюємо над покращенням тех-
нічного стану електромереж, здійснює-
мо контроль за споживанням електричної 
енергії», – ділиться керівник Анатолій Пав-
лік. 

Є у філії і труднощі, але вони для ко-
лективу – стимул для подальшого розви-
тку. Стабільно, якісно працюють підрозді-
ли зі збуту електроенергії, про це свідчать 
і цифри – запланований рівень втрат елек-
троенергії 11,5%, фактично ж цей показ-
ник за десять місяців поточного року, в се-
редньому становить 10,4%. Професіона-

лізмом працівників задоволені  споживачі, 
принаймні нарікань на роботу енергетиків 
краю меншає. 

«А після того, як було розпочато вста-
новлення електролічильників на фасадах 
будинків жителів Лохвицького району, зна-
чно менше проблем виникає зі зняттям по-
казів. Такі прилади вже на 4069 помешкан-
нях, – ділиться технік абонентської групи 
Ніна Погибіль. – Робота з їх встановлення 
триватиме і надалі».

«Непоганим досягненням ми вважає-
мо і те, що наші юридичні абоненти не ма-
ють заборгованості за спожиту електро-
енергію. У цьому велика заслуга інспек-
торів енергонагляду та моїх колег з гру-
пи реалізації електроенергії, – пояснює ін-
женер Валентина Пугач. – Я працюю у фі-
лії з 1982 року. Нині тут складніше і водно-
час цікавіше, ніж, наприклад, було у 90-их 
роках. Тоді споживачів було втричі менше, 
а всі розрахунки доводилося проводити 
вручну. Персоналу теж було недостатньо, 
ми виконували різну роботу: укладали до-
говори про постачання електричної енергії, 
проводили лімітування споживачів і навіть 
виїздили до них додому для зняття показів 
електролічильників. Нині турбує інше – ви-
никають проблеми у співпраці з бюджетни-
ми організаціями, хоча спільну мову знайти 
зазвичай вдається». 

Загалом же у Лохвицькому районі 632 
юридичних споживачі та 20239 побутових.

«45-та річниця для колективу філії – сим-
волічна дата, – говорить начальник підроз-
ділу Анатолій Павлік, – вона дає змогу під-
сумувати зроблене за роки існування та 
намітити шляхи для подальшого розви-
тку. У будь-якому разі ми у Лохвицькій фі-
лії переконані в тому, що допоки край живе 

і розвивається, наша робота потрібна! Це 
найкращий стимул досягати нових вер-
шин… З нагоди ювілею я хочу подякува-
ти всім працівникам Лохвицької філії за від-
даність обраній професії, відповідальність, 
професіоналізм. Нехай завжди вам світить 
родинний теплий вогник – вічне джерело 
наснаги та любові. Щастя вам, здоров’я, 
добра, достатку і безаварійної роботи!»

6 7
ЮВІЛЕЙ ЮВІЛЕЙ

Задля добробуту 
енергетиків

Починаючи з 1-го листопада, 
посадові оклади та місячні тариф-
ні ставки співробітників зросли на 
12%. Цей крок був зроблений від-
повідно до Постанови Національ-
ної комісії регулювання енергетики 
№1970 від 20 жовтня «Про затвер-
дження тарифів на передачу елек-
тричної енергії місцевим (локаль-
ним) електромережам та тарифів 
на постачання електричної енергії 
за регульованим тарифом», а та-
кож рішення відповідного змісту, 
прийнятого Правлінням компанії.

Підвищення стосується співро-
бітників усіх структурних підроз-
ділів – департаментів, відділів, ви-
робничих служб, філій підприєм-
ства та Кременчуцької ТЕЦ.

Метою ж збільшення зарплат є 
стимулювання роботи, покращен-
ня добробуту співробітників. Тим 
більше, що попереду багато зимо-
вих свят, під час яких у енергетиків 
буде чимало додаткових витрат.

Лохвицький район – привітний і затишний куточок Полтавщини, який зачаро-
вує своєю красою. 

Запорука комфорту Лохвицького краю

З вдячністю за працю
Лохвицькій філії 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
жителька Лохвиці, Лілія Ахмедова

Какая б жизнь, друзья, настала,
Когда бы СВЕТА вдруг не стало,
Когда бы с ночи до зари 
Во тьме грустили фонари,
Как привидения без света?
Кому понравилось бы это?
Без света, как там говорится, 
Могла бы жизнь остановиться!
Застыла б враз, хоть вой, не вой!
Энергетический покой –
Страшней не выдумать сюжета!
Вот чтобы не случилось это,
«ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО» служит
На благо Людям. 
Ох, как нужен
Сей славный труд!
Как не молится на них,
Как ими не гордиться?
За годом год, и каждый час
Они, как ангелы у нас –
Несут нам СВЕТ, и радость с ним.
«Благодарим!», – им говорим.
Пусть безконечно будет вам
Сиять Удача по домам, 
Где ваши дети, 
Пусть Любовь
Вас обнимает вновь и вновь.
На целый век Здоровья, Силы,
Чтоб долго жить, 
как мисс Тортилла.
И к СЧАСТЬЮ ключ 
у вас хранится всегда!
Пусть милый не бранится, 
Супруги  пусть, как в сказке Феи,
Вас одарить Теплом сумеют.
Пусть СВЕТ души, Богатство Бога, 
Сияет вечно вам в Дорогу!

09.11.2011р.
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Чому прудкий козацький човен нази-
вався чайкою?

Найпоширеніший 
в користуванні коза-
ків був човен, який 
називався чайкою, 
від татарського сло-
ва «таїк-чаїк», що в 
перекладі означає 
«круглий човен» (ве-
ликий човен довжи-
ною 7-10 м, на 20-30 

весел, із верби або липи).

У козаків у широкому вжитку були 
слова «шульга», «кульбака», «сагай-
дак», які згодом стали прізвищами. Що 
вони означають?

Шульга – ліворукий, лівша; кульбака – 
сідло коня; сагайдак – пристрій для збері-
гання стріл, боєприпасів (татарське слово 
«саадак» означає шкіра дикого кабана).

Той, котрий прибув у Запорізьку Січ, 
одержував нове козаче прізвище: Не-
дайборщ, Тягнирядно, Часник, Сорока, 
Кривоніс та ін. Які були мотиви давати 
нові прізвища прибулим?

На Січ люди йшли з доброї волі, без при-
мусу. Тут були ті, які не мали шматка хлі-
ба. Сюди приходили ті, кого приваблювала 
воля, здобич, слава. А щоб не змогли зна-
йти в Січі того, хто прибув із далеких країв, 
їм змінювали прізвище. 

Якими тарілками користувалися за-
порожці у своїх куренях?

Тарілками козаки на Січі не користували-
ся. За обідом збирались у коші по 10 чоло-
вік і їли з однієї великої посудини, яка мала 
вигляд дерев’яного коритця. 

Що це за зброя фальконет?
Це невеликі гармати, які ставилися на 

морські човни. Фальконет виготовлявся з 
міді або з дерева, був обкований залізом.

Доступ до Запорізької Січі був віль-
ний. На службу зараховували за чоти-
рьох умов. Яких?

Кожен козак мусив дотримуватись чоти-
рьох умов:

1) бути вільним і неодруженим;
2) говорити українською мовою;
3) сповідати українську мову;
4) пройти військові заняття.

Чим змазували голову тому, кого 
приймали в козаки, а також отаману 
при його обранні?

При прийомі в козаки, а також при об-
ранні отаманом чоловікові змащували (об-
сипали) голову землею й говорили: «Звідки 
прийшов, туди й підеш».

За великі злочини (вбивство, крадіж-
ку, зраду) на Січі козака засуджували 
до страти. При виконанні однієї умо-
ви він міг залишитися живим. Що ж це 
була за умова?

Якщо знайдеться дівчина, яка дасть зго-
ду на шлюб із козаком, якого ведуть на 
страту, то йому дарується життя, і він по-
селяється окремо в зимівнику за терито-
рією Січі. 

Бурдюг (татарське слово) – це по-
вністю вивернута і промащена шку-
ра тварин, яка використовувалась для 
збереження рідини. А ще було в коза-
ків житло, що також називалось бур-
дюг. Що ж це за помешкання?

Бурдюг – це землянка, у якій жив самот-
ній козак, який шукав одноосібного життя.

Деяких козаків називали сиднями, 
гніздюками, гречкосіями. Чому їх так 
називали?

Офіційно зимові козаки (хутірські) нази-
вались сиднями, гніздюками, гречкосіями, 
жартівливо – баболюбами. Вони складали 
підданий стан січових козаків. Головне за-
вдання сиднів – забезпечувати Січ продо-
вольством, кіньми, сіном, при потребі ре-
монтувати курені. 

Що за страва – тетеря? ЇЇ готували по 
всій Україні. Про неї згадує Іван Котля-
ревський у поемі «Енеїда».

Страва тетеря була поширена не тільки 
на Запоріжжі, а і по всій Україні. Це суха-
рі, замочені у квасі. Таку страву готували 
нашвидкуруч. Тетерею називалась також 
пшоняна каша, приготовлена на квасі.

У поході на березі річки козакам по-
трібно було зварити юшку. Козак мав 
тільки дерев’яне відро (цеберку). Ме-
талевих тоді ще не було. Як же козаки 
варили юшку в дерев’яному відрі?

Для того, щоб зварити юшку в де-
рев’яному відрі, козак на вогні розігрівав 
гранітний камінь і кидав його, розжарений, 
у відро з водою, де була риба. Камінь охо-
лоджувався, нагріваючи воду. Потім козак 
виймав камінь і кидав інший гарячий – доки 
не закипить вода і не звариться юшка.

Запорізькі козаки їли соломаху, ку-
ліш. Із чого вони готувались?

Соломаха – каша з ячмінного або жит-
нього борошна. Куліш – каша з пшона. 

Що вважалося найголовнішим в одя-
зі запорізького козака?

Головне у вбранні запорізького козака – 
це шапка. За кольором шапки визначали, 
якого куреня козак. Шапки були червоні, 
зелені, сині та інші.

Де на Запорізькій Січі жили жінки: у 
куренях чи окремих хатах?

Козак повинен був вести доброчинне 
життя. Він карався смертю, якщо приво-
див жінку. Винятком було, якщо приходи-
ла мати чи сестра. Тому жінки на Січі не 
жили. Вважалось, що вони заважатимуть 
військовому життю. 

На Хортиці є скеля Ушвива. Чому 
саме така її назва?

Так скеля називається тому, що сюди 
приходили козаки й вибивали зі своїх со-
рочок шкідливих комах, вошей. 

Закони і звичаї козацької доби
Традиційні, присвячені Дню енергетика, 

змагання відбулися 29 жовтня та 5-го лис-
топада на спортивних майданчиках Полта-
ви, Кременчука, Зінькова і Гребінки. Взяли 
участь у турнірі 22 команди ПАТ «ПОЛТА-
ВАОБЛЕНЕРГО» – представники філій та 
збірна центрального офісу. 

Змагання відбулися у два етапи. Розпо-
чалися з відбіркового туру, який і визначив 
8 найсильніших футбольних команд ком-
панії. Після групових баталій у вісьмірку 
кращих вийшли футболісти головного офі-
су, Кременчуцької ТЕЦ, Зіньківської, Гре-
бінківської, Чорнухинської, Гадяцької, Пол-
тавської районної та Великокохнівської фі-
лій. Щоправда, остання команда перед-
часно вибула зі змагань, відмовившись 
брати участь у турнірі.

Уже за доброю традицією півфінальні 
змагання приймали спортивні зали Пол-
тавського професійного ліцею транспорту 
та загальноосвітньої школи № 37. Жереб-
кування визначило суперників у двох гру-
пах. 

Лідерами групи «А» стали футболісти з 
Гадяча і головного офісу. Кращими ж у гру-
пі «Б» виявилися команди Гребінківської і 
Зіньківської філій. Саме ці чотири коман-
ди і взяли участь у фінальному марафоні. 
Відповідаючи очікуванням вболівальників, 
кращі команди знову підтвердили свою 
вправність у грі.

У боротьбі за «бронзу» зустрілися фут-
болісти головного офісу та Зіньківської фі-
лії. Поєдинок за третє місце розпочався 
для перших з пропущеного м’яча. Весь 
перший тайм зіньківці тримали перева-

гу. І лише перед фінальним свистком пер-
шої частини матчу рахунок зрівнявся: м’яч 
потрапив у ворота футболістів з Зінькова. 
Другий тайм тривав за рівної боротьби – на 

гол у ворота головного офісу останні від-
повіли своїм влучанням, отож «нічия» збе-
реглася до кінця матчу. А, як відомо, у та-

кому разі переможець визначається у се-
рії післяматчевих шестиметрових ударів. У 
результаті футболісти з Зінькова поступи-
лися команді головного офісу з рахунком 
2:3. На цьому етапі удача і тактична пере-
вага були на боці полтавців. Вони і отрима-
ли «бронзу» змагань.

Та найбільший сплеск емоцій викликало 
фінальне протистояння, у якому зійшлися 
футболісти з Гадяцької та Гребінківської фі-
лії. Азарт вболівальників підігрівало те, що 
команда з Гребінки уже неодноразово ста-
вали переможцями турніру. Тож як буде 
цього разу: чи зможуть гадяцькі футболіс-
ти переграти закоренілих фаворитів?

Рахунок у матчі відкрила команда Гребін-
ківської філії. Початок другого тайму теж 
відзначився голом у ворота гадяцьких фут-
болістів (2:0). Команда з Гребінки так і не 
дозволила суперникам забити хоча б один 
м’яч. До кінця дуелі гребінчани впевнено 
довели гру до загальної перемоги – 2:0.

Володимир Абрамов, голова профкому 
і палкий вболівальник футболу, залишився 
задоволеним змаганнями: «Турнір видався 
дружним. Особливо цікавою, мабуть, як і 
завжди, була фінальна гра: обидві коман-
ди виставили доволі сильних футболістів». 
На його думку, ці змагання – найкращий 
спосіб відпочити від буденних турбот і для 
вболівальників, і для самих гравців. 

Саме завдяки умілому поєднанню сил 
профспілкового комітету і керівництва під-
приємства з року в рік і відбувається турнір 
з міні-футболу. А команди і філій, і головно-
го офісу поповнюються новими гравцями, 
небайдужими до спорту. 

Фінішував турнір з міні-футболу серед районних філій ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

Спортивна мова порозуміння енергетиків

I місце – команда Гребін-
ківської філії

II місце – команда Гадяць-
кої філії

III місце – команда голов-
ного офісу

Володимир ХАЛИМОН,
Почесний краєзнавець України



1 грудня

Миколі КОРОБЕЙНІКОВУ, тесляру 
КремТЕЦ

2 грудня

Сергію ЄЛЬЧУКОВУ, заст. технічного ди-
ректора з розподільчих мереж

Вадиму ТАРАСОВУ, інженеру із засобів 
дисп. і техн. керування Лубенської філії

Олександру АРТЕМЕНКУ, водію Лубен-
ської філії

7 грудня

Василю ДАНИЛЬЦЮ, оператору тепло-
вого пункту Кременчуцької філії

9 грудня

Василю ШЕПЕЛЮ, інспектору інспекції 
енергонагляду Хорольської філії

Тетяні ВЕЛИЧКО, бухгалтеру Кремен-
чуцької філії

10 грудня

Юрію КОВТУНУ, заступнику начальника 
юридичного відділу 

12 грудня

Тетяні ЄРМОЛАЄВІЙ, провідному інже-
неру-керівнику групи перспективного 
розвитку ВТВ

13 грудня

Валентині СИЧ, техніку групи реалізації 
Великокохнівської філії

17 грудня

Людмилі ЙОСИПЕНКО, контролеру 
енергонагляду Великокохнівської філії

18 грудня

Валентині МЕЩУРОВІЙ, озеленювачу 
КремТЕЦ

Сергію ТОРГОНСЬКОМУ, водію авто-
транспортних засобів КремТЕЦ

22 грудня

Миколі ТЕСЛЕНКУ, слюсарю з обслуго-
вування т/мереж Кременчуцької філії

23 грудня

Валентині ПЕРЕДЕРІЙ, оператору 
комп’ютерного набору Зіньківської філії

Володимиру КОВАЛЬСЬКОМУ, тракто-
ристу Лубенської філії

25 грудня

Валентину ПАЛІШКУ, е/монтеру з ре-
монту АРЗ й А Новосанжарської дільни-
ці служби РЗіА

27 грудня

Анатолію МІЩЕНКУ, е/монтеру ОВБ 
Миргородської філії

28 грудня

Ользі СУПРУНЕНКО, контролеру енерго-
нагляду Гадяцької філії

Ніні ГЕРГЕЛЬ, контролеру енергонагляду 
Полтавської філії міських електромереж

Леоніду РАДЬКУ, е/монтеру з експлуата-
ції розподільчих мереж Хорольської філії

31 грудня

Марині МІНЬКО, контролеру енергонаг-
ляду Лохвицької філії

2 грудня

Сергія ДЕРКАЧА, начальника групи ПС 
Кременчуцької філії

3 грудня

Володимира СУПРУНА, заст. директора 
з КБ, транспорту та загальних питань 
по МТЗ та маркетингу 

Володимира БРЕЧКА, заст. начальника 
Полтавської філії районних електроме-
реж з передачі е/е 

4 грудня

Олександра РАКЕЦЬКОГО, заст. дирек-
тора з питань охорони праці-начальни-
ка СОП

5 грудня

Сергія ВАРИЧА, заст. технічного дирек-
тора з високовольтних електромереж

6 грудня

Віктора ГРОМОВА, начальника режим-
но-секретного органу

Валерія МОГІЛЕНКА, заст. начальни-
ка району теплових мереж з ремонту 
КремТЕЦ

9 грудня

Олену СЕРЕДУ, начальника планово-
економічного відділу КремТЕЦ

12 грудня

Бориса ПОПОВА, директора з кадрової 
політики, оплати праці та соц. питань

Олексія КРАВЧЕНКА, старшого диспет-
чера ЦДС

13 грудня

Сергія БОРОДАЯ, заст. начальника Пол-
тавської філії районних електромереж 
зі збуту електроенергії

15 грудня

Сергія ПЕТРИГУ, завідувача складу від-
ділу з організації закупівель

17 грудня

Світлану БЛАЖКО, начальника абон. 
групи Козельщинської філії

21 грудня

Оксану САМКО, завідувача оздоров-
пункту КремТЕЦ

26 грудня

Олександра БОГАТОГО, заст. началь-
ника Гадяцької філії зі збуту е/е

29 грудня

Олену АНГЕЛОВУ, заступника голови 
Правління

30 грудня

Сергія ФРАНЦУЗЬОНКА, заст. началь-
ника Комсомольської філії зі збуту е/е

ВІТАННЯ ВІДПОЧИНОК

КРОСС
ВОРД

ВІТАЄМО НАРОДжЕНИх у ГРуДНІ

ЩИРІ ВІТАННЯ НАШИМ ЮВІЛЯРАМ
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