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Досягаємо кращих 
результатів

Оцінювання професійної під-
готовки позаду. Попереду – ви-
конання нових складних зав-
дань, набуття нового досвіду.

продовження на ст. 2»

Досконалості 
немає меж

Протягом двох місяців пере-
віряли рівень професійної під-
готовки фахівців ОДГ районних 
філій.

 продовження на ст. 3»

Рівнятися
на зразкових

Усі 28 філій цього року взяли 
участь у змаганнях професій-
ної майстерності серед бригад 
розподільчих електромереж. 

 продовження на ст. 4»
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Взаємодія з персоналом служби (елек-
трослюсарями і електромонтерами), 
участь у проведенні ремонтів обладнання 
підстанцій в якості виконавців та керівників 
робіт – все це посадові обов’язки майстрів і 
старших майстрів служби підстанцій. Вони 
відповідають за безпеку праці, її якість та 
дотримання встановлених графіків. 

– Зрозуміло, що людина, яка сама пра-
цює в кількох метрах від електроустановки 
під смертельною для життя напругою, та 
ще й несе відповідальність за підлеглих, (а 
саме такий режим у наших майстрів і стар-
ших майстрів) просто зобов’язана добре 
знати свою справу, - говорить заступник 
начальника служби підстанцій 35 кВ і вище 
Віктор Камінський. - Тому й було проведе-
но оцінювання ступеня підготовки та про-
фесійності майстрів і старших майстрів 
служби підстанцій і груп підстанцій. У 
ньому взяли участь 22 працівники, у 
підсумку 14 із них показали високий 
рівень підготовки, вісім – середній. 
Оцінювання складалося з дев’яти ета-
пів. Під час першого застосовувалася 
комп’ютерна програма «Аспект», в на-
ступних спеціалісти відповідних служб 
особисто дізнавалися про те, як ці 
майстри знають та вміють застосовувати 
на практиці інструкції з ремонту та експлу-
атації обладнання підстанцій. Було пере-
вірено те, наскільки правильно персонал 
вміє виписувати наряд-допуск на безпечне 
виконання робіт в діючих електроустанов-
ках та допускати бригади по цьому наряду-
допуску, адже це є запорукою безпечного 
виконання завдань на підстанціях. 

Окрім того, визна-
чалося знання термінів 
випробувань захисних 
засобів, інструкції по 
розслідуванню і обліку 
технологічних пору-
шень, технології кап-
ремонтів обладнання. 
Приділялася увага та-
ким їхнім обов’язкам, 
як взаємодія з персо-
налом служби релей-
ного захисту і авто-
матики обладнання, 
а також навички про-
ведення інструктажів, 
протиаварійних трену-
вань, іспитів. 

Один з кращих ре-
зультатів показав май-
стер виробничої діль-

ниці Гадяцької БЦР Сергій Іванович Сахно 
(за підсумками оцінювання він набрав 84 
бали із 90 можливих). 

Вкотре підтвердив свою професійність 
і Андрій Остапенко, старший майстер ви-
робничої дільниці Полтавської групи під-
станцій 35 кВ і вище, який за багато років 
роботи засвоїв, що 
паралельно з набут-
тям знань та вмінь 
потрібно також на-
вчитися налагоджу-
вати чітку взаємодію 
з колегами, злаго-
джено співпрацювати 
з робітниками інших 
підрозділів підприєм-
ства.

– Особисто я тут з 1979 року, – продо-
вжує він, – був майстром, старшим май-
стром, заступником начальника служби 
підстанцій, а віднедавна знову майстер, 
адже вирішив дати молодим спеціалістам 
можливість професійно зростати. Нині до 
моїх посадових обов’язків входить вико-
нання складних перемикань на підстанціях 
110 кВ, керування експлуатацією облад-

нання одинадцятьох підстанцій у Полтаві.
Але не завжди вік – це найголовніше. У 

Кременчуцькій філії, на складних ділянках 
трудяться майстри виробничої дільниці з 
експлуатації та ремонту підстанцій 35 кВ 
і вище Роман Блінов та Олександр Тітов. 
Слід зазначити, що на цих посадах вони 
порівняно недавно, але за результатами 
проведенного оцінювання і в роботі вони 
також у числі кращих на підприємстві: 
складне обладнання підстанцій обслуго-
вують та ремонтують професійно, у цьому 
їм допомагають старанність і прагнення до 
знань.

– Спеціалісти нашої служби під час оці-
нювання продемонстрували хорошу під-
готовку, - зазначає начальник служби ПС 
35 кВ і вище Володимир Деркач. – В той 
же час, особливу увагу нашим майстрам 
потрібно звернути на вивчення всіх доку-
ментів служби, що стосуються нового об-
ладнання підстанцій, психологічна стійкість 
у їхній професії теж дуже важлива. Адже 
завдань у майстрів завжди досить багато - 
за останні роки для підвищення надійності 
постачання електроенергії було встанов-
лено новітнє обладнання на Полтавських 
міських підстанціях ПС 110/10 кВ   – 

 «Супрунівка»,  ПС 110/10/6 кВ – «Півден-
но-західна». Нині триває реконструкція ПС 
«Полтава-місто» 110/6 кВ, де незабаром 
мають запрацювати більш потужні силові 
трансформатори, адже існуючі вже не за-
безпечують надійного електропостачання 
міста. Триває також підготовка до встанов-
лення закритого   елегазового    розподіль-
чого  пристрою 110 кВ (подібного облад-
нання на ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» і в 
області донині не було) і т.д. 

Ірина Малашецька
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Досвід і наполегливість переважають

Майстри і старші майстри служби підстан-
цій і груп підстанцій пройшли оцінювання 
профмайстерності.

– Я вважаю, що хо-
рошим спеціалістом 
робітник стає після де-
сяти, а то й більше ро-
ків праці в нашій службі 
на різних посадах, – ді-
литься майстер оперативно-виїзної бри-
гади Микола Кошляк.



До перевірки були залучені 140 праців-
ників. Їхні знання та вміння перевірялися у 
11 етапах, які охоплювали не лише оцінку 
набутих знань та вмінь, властивих опера-
тивним працівникам, а й рівень розвитку 
якостей, необхідних для роботи диспетче-
ром.

На думку начальника центральної дис-
петчерської служби Григорія Глущенка, 
психологічне тестування – необхідний етап 
у ході оцінювання, перш за все, для само-
го працівника. Це перевірка на прихова-
ний потенціал, передбачувану поведінку у 
критичній ситуації і відповідність критеріям 
оперативної роботи. 

Григорій Вікторович розповів, що, за до-
слідженням психологів, для оперативного 
працівника характерні чотири стадії про-
фесійного розвитку. Перша – «неусвідом-
лена некомпетентність», коли вчорашній 
студент починає працювати і йому здаєть-
ся, що він знає все і все уміє. Через деякий 
час молодий спеціаліст розуміє, що знан-
ня його недосконалі, і він переходить на 
стадію «усвідомленої некомпетентності». 
Після чого, за умови постійної роботи над 
собою, настає період «усвідомленої ком-
петентності». Остання ж стадія умовно на-
зивається «автопілот» і, на думку Григорія 
Глущенка, працівники, які їй піддаються, 

найбільше схильні до помилок. 
Немало знаючи і вміючи, вони 
часто покладаються на досвід і 
«відключають» пильність. Щоб 
виявити цю стадію і уникнути 
її, і проводиться раз на 3 роки 
психофізіологічне тестування 
оперативного персоналу підприємства. 
Для об’єктивності характеристику праців-
ників складав практикуючий психолог.

Окрім керівництва та спеціалістів цен-
тральної диспетчерської служби, були за-
лучені працівники технічних підрозділів 
підприємства. Знання оцінювалися як з 
основних напрямків оперативно-диспет-

черського керування (опера-
тивні перемикання, виписка 
та перевірка бланків переми-
кань та нарядів-допусків, лік-
відація аварій на підстанціях 
та в електромережах), так і в 
частині експлуатації силово-
го електрообладнання, при-
строїв релейного захисту та 
автоматики, засобів зв’язку 
та телемеханіки, знань норма-
тивних документів з технології 
робіт, охорони праці, пожеж-
ної безпеки, норм випробу-
вань та вимірювань електро-
обладнання та кабельних 

ліній, порядку розслідування і обліку тех-
нологічних порушень та з багатьох інших 
питань, знання яких обов’язкове для дис-
петчера філії. У підсумку перевірки зраз-
ковий рівень підготовки показали 7 осіб 
(представники філій Лубенської: старший 
диспетчер Леонід Симоненко та диспетчер 
Євген Сафронов; Чутівської: старший дис-
петчер Віктор Токар та диспетчер Петро 
Костуренко; Полтавської міської: керівник 
ОДГ Анатолій Шейко та диспетчер Сер-
гій Меланченко та Полтавської районної: 
старший диспетчер Володимир Драч). 
Знання 59-ти працівників оцінили високим 
рівнем. Середній рівень – у 62 осіб, а недо-
статній – у 10 працівників.

Загалом, на думку організаторів 
оцінювання, результати були цілком 
об’єктивними і відповідали дійсності. Дис-
петчери, які показали зразковий рівень 
підготовки, відповідно до рішення Прав-
ління, зараховані до кадрового резерву на 
посаду заступника філії з передачі елек-

троенергії та отримуватимуть протягом 
півріччя щомісячну надбавку в розмірі 40% 
від посадового окладу; диспетчери з ви-
соким рівнем підготовки будуть заохочені 
одноразовими грошовими винагородами.

У результаті оцінювання були виявлені 
також і «вузькі» місця, проаналізовані по-
милки. Наразі готуються програми додат-
кового навчання диспетчерів, які показали 
недостатній рівень підготовки.

Тетяна Терентьєва

ВЧИМОСЯ НА ПОМИЛКАХ
Найчастіше диспетчери помилялися в 

таких напрямках знань: 
- при перемиканнях не враховувалась 

необхідність виводу АРН перед відклю-
ченням ввідного вимикача та необхід-
ність виводу АПВ, АВР перед оперуван-
ням вимикачем; 

- зняття оперативного струму з при-
воду вимикача перед операціями з 
роз’єднувачами під напругою; зняття 
оперативного струму з обладнання, яке 
виводиться в ремонт; 

- не завжди виконувались операції в 
колах власних потреб ПС (не відклю-
чався ТСР-10, не перевірялася робота 
АВР-0,4кВ); 

- не завжди відключався ТН з боку на-
пруги 100 В при виводі його в ремонт; 

- порушувався  порядок перемикань 
та встановлення заземлень; 

- не враховувалась необхідність за-
писів в рядку «Окремі вказівки» наряду 
щодо перевірки встановлених зазем-
лень на лініях споживачів в місцях пере-
тину; 

- не враховувалась наявність ДЕС, 
підключених до КТП на ділянках ПЛ, які 
виводяться в ремонт; 

- виникали складності в поясненні 
абревіатури типів обладнання (проводів, 
кабелів, трансформаторів), габаритів на 
КЛ та ПЛ, розрахунку недовідпуску, ви-
значення виду технологічного порушен-
ня за його ознаками.
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На пульсі сучасності
З 3 квітня по 31 травня на базі Навчально-курсового центру ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» тривало оцінювання професійної підго-
товки диспетчерів та старших диспетчерів ОДГ філій.

«Нормативні документи, – говорить 
Григорій Вікторович, – зобов’язують 
нас  перед тим, як прийняти людину 
на роботу, скласти їй характеристи-
ку. Тому кожен проходить психофізі-
ологічне тестування». 



ПРО ЗМАГАННЯ УСТАМИ УЧАСНИКІВ

Желавський С.М., майстер вир. дільниці Лубенської філії:
«Нашу бригаду судді визнали кращою 

у змаганнях. Така оцінка роботи коман-
ди не може не радувати: ми так довго 
працювали на цей результат і йшли до 
перемоги чотири роки. Цього разу вда-
лося перевершити самих себе. Радує, 
що підприємство подібними змаганнями 
дає нам можливість професійно «рости». 
Вірю, що це не остання наша перемога: 
намагатимемося тримати взяту висоту».

 Казирід А.І., ел/монтер з екс-
плуатації р/мереж Полтавської фі-
лії міських ел/мереж:

«Я працюю у філії півроку. Тому для 
мене важливо, що я увійшов у бригаду, 
яка представляла підрозділ на змаганнях 
професійної майстерності: я не лише ви-
пробував свої сили, а й дізнався багато 
нового від колег з інших районів. Було 
цікаво подивитися на роботу бригад: я 

відзначив для себе тих, на кого можна рівнятися у майбутньому. Цього року наша 
бригада посіла третє місце. А це означає, що є куди прагнути, щоб покращити до-
сягнутий результат».

Шляхта А.М., електромонтер 
з експлуатації р/мереж Мирго-
родської філії:

«У своїй групі серед 14 філій наша бри-
гада зайняла І місце. Але у фіналі ми по-
ступилися і посіли ІV сходинку. Прикро, 
адже ми могли показати себе краще. Але 
і помилки наші очевидні: підвели знання 
нормативних документів і інструкцій. Так 
вийшло, що у відбірковий день брига-
да показала вищий рівень теоретичних 

знань, ніж у фіналі: може, легші питання випали, а може, хвилювання далося взна-
ки, не змогли оволодіти своїми емоціями. Та, мабуть, у тому і полягає сенс змагань 
– побачити свої недоліки під час проходження конкурсних етапів і виправити їх 
безпосередньо у ході роботи».

Посохов Р.Б., майстер вир. 
дільниці Полтавської філії район-
них ел/мереж:

«Я вважаю, що подібні змагання просто 
необхідні. Адже кожного року на роботу 
«приходять» молоді спеціалісти, у роботі 
яких є недоліки. Змагання для них – це 
і грандіозна тривала підготовка напере-
додні, і своєрідний досвід, і усвідомлен-
ня помилок. Немало допустила їх і наша 
бригада. Але для того ми і учимося, щоб 

можна було вдосконалитися, професійно «підтягнутися» до тих, хто краще нас». 

ПІДСУМКИ
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Усі 28 бригад, які брали участь у змаган-
нях, були розділені на 2 частини. Дві кращі 
у своїй групі проходили до фіналу, під час 
якого і визначили трійку лідерів змагань. 

Для бригад організатори приготували 
14 етапів – перевірку і теоретичних знань, 
і практичних навичок роботи. Це дало 
можливість всебічно оцінити професійну 
майстерність кожного електромонтера. А 
за словами суддів, вона росте з кожним 
роком: крім поглиблення знань і вмінь, 
конкурсанти почали більше уваги звертати 
на згуртованість, злагодженість у діях. І це 
позитивно відображається на загальному 
результаті команди.

Сергій Гудзь говорить, що і рівень самих 
змагань не стоїть на місці: «Професійно 
вдосконалюються організатори, вчаться і 
електромонтери – а це означає, що ми на 
правильному шляху. Цьогорічні змагання 
уже восьмі. Якщо згадати, як починали 
все з чистого листа у 2005-му, то зараз є 
чим похвалитися: ми маємо напрацюван-
ня, високий рівень організації, чіткі критерії 
оцінювання. Висновок очевидний: перема-
гають у змаганнях сильніші, а виграємо ми 
всі».

Багато енергетиків зайняті видами ро-
біт з підвищеною небезпекою. Тому дуже 
важливо постійно тримати працівників в 
«тонусі», щоб убезпечити їх від виробничо-
го травматизму.

«Подібні змагання – один із найефектив-
ніших видів роботи з персоналом, – пере-
конаний директор з кадрової політики, 
оплати праці та соціальних питань Борис 
Попов. – Тут на електрообладнанні, яке 
умовно знаходиться під напругою, можна 
пробачати помилки і учитися, щоб «прома-
хів» на робочому місці уникнути».

Під час підбиття підсумків усі судді 
роз’яснювали типові помилки, допущені 
бригадами, кожній команді індивідуально 
вказували на недоліки, давали поради.

29-31 травня на полігоні Лубен-
ської філії відбулися змагання 
професійної майстерності серед 
бригад з ремонту та технічно-
го обслуговування розподільчих 
електромереж ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО».

Азартна 
атмосфера 
змагань



Висновки зроблені: ті, для кого правила охорони праці є прописними іс-
тинами не лише на папері, а й у житті, отримали премії. Недобросовісні ж 
працівники, у організації роботи яких виявлені недоліки, були покарані змен-
шенням надбавок до посадового окладу та доганами. На жаль, практика 
показує нерадісну тенденцію: покараних енергетиків в рази більше, ніж тих, 
кого заохотили. 

Причини такої ситуації Олександр Ракецький, заступник директора–на-
чальник служби охорони праці, вбачає у халатності і неуважності окремих 
робітників. Він говорить, що всі працівники планово проходять інструктажі та 
перевірку знань з охорони праці. А от чи використовують вони їх на практиці 
– на совісті самих працівників. 

«Численними перевірками ми постійно виявляємо якісь недоліки, – гово-
рить Олександр Олексійович. – Немало було зафіксовано їх у філіях і під 
час проведення Тижня охорони праці». Зокрема, організаційний комітет ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» прийшов до висновку, що незадовільно проведено 
День охорони праці 12 квітня у Комсомольській філії. 

Найсуттєвіші зауваження полягали у тому, що програма первинного ін-
структажу для інспекторів не переглядалася з березня 2009 року, а програ-
ма періодичного інструктажу з технології робіт для інспекторів – з листопада 
2008 року. І це при тому, що перегляду дані програми вимагають кожні 3 
роки. Несвоєчасно оновлюються у філії і посадові інструкції інспекторів під-
розділу. 

Та не лише у Комсомольській філії не шанують правила безпеки. У квітні фа-
хівцями служби охорони праці були вилучені вісім талонів: у Великокохнівській, 
Комсомольській, Красногорівській, Решетилівській, Полтавській районній філіях. 
Виявлені грубі порушення у Котелевському, Полтавському міському та Новосан-
жарському районних підрозділах.

Працівники останнього при роботі на вводному автоматі ТСР-1 0,4 кВ не вивіси-
ли плакат «Не включати. Працюють люди». На деяких переносних заземленнях, 
які використовують робітники філії, вказана подвійна нумерація. Були виявлені і 
такі заземлення, на яких вказаний переріз не відповідає дійсності.

Якщо ж узагальнити заува-
ження, то до найбільш розпо-
всюджених недоліків можна 
віднести такі: невиконання По-
ложення про Особливі умови ор-
ганізації безпечного виконання 
робіт в електроустановках ВАТ 
«Полтаваобленерго», порушення 
Правил безпечної експлуатації 
електрообладнання та Правил 
технічної експлуатації електрич-
них станцій і мереж. 

Працівники СОП переконані, 
що організувати свою роботу 
правильно, за всіма нормами 
можна. І це не так складно, як 
здається на перший погляд. 
Варто лише озброїтися теоре-
тичними знаннями і не нехтувати 
ними на практиці. 

Тетяна Терентьєва

Кращою цьогоріч стала бригада з Лубен 
(майстер виробничої дільниці Желавсь-
кий С.М., електромонтери з експлуатації 
р/мереж Сацький Є.В., Малиш О.М., Ди-
винський Л.Г. та водій Горбоконь О.М.). 
На кілька балів відстали від лідерів енер-
гетики з Полтавської філії рай. е/мереж  
(майстер виробничої дільниці Посохов Р.Б., 
електромонтери з експлуатації  розподіль-
чих мереж Кузнецов О.В., Приступа І.М., 
Рак М.В. та водій Попов Є.В.). Третє місце 
посіла бригада Полтавської філії міських 
е/мереж (майстер виробничої дільни-
ці Юхи-менко М.М., електромонтери    з   
експлуатації    р/мереж    Приступа  В.М., 
Каркач О.О., Казирід А.І., Бедах О.П.).   На    
четвертій   сходинці    опинилася  мирго-
родська  команда  (майстер  виробничої 
дільниці Безпалько А.І., електромонтери  
з   експлуатації   р/мереж   Шляхта А.М.,  
Оврах В.Є,  Горбик Р.В. та електромонтер 
ОВБ Лісний О.В.).

Уміння фіналістів, які показали високий 
рівень підготовки і командний дух, вина-
городили дипломами та грошовими пре-
міями. Переможці отримали по 2000 грн., 
«срібні» призери – по 1500 грн., «бронзові» 
– по 1000 грн. кожному члену бригади. За 
волю до перемоги відзначили і тих, хто за-
микає четвірку лідерів, вручивши їм вина-
городи у розмірі 300 грн. кожному. 

Тетяна Терентьєва

ПІДСУМКИ
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       Вміти захистити себе від 
небезпеки

Навесні були підбиті підсумки Тижня охорони праці, про прове-
дення якого ми розповідали у минулому номері «Інформ Енерго».

I місце - Лубенська філія;
  II місце - Полтавська філія (район);
    III місце - Полтавська філія (місто);
       IV місце - Миргородська філія.



З присутніми знаннями і досвідом ді-
лилися заступник технічного директора 
Сергій Юрійович Єльчуков, начальник ви-
робничо-технічного відділу Дмитро Мико-
лайович Олійник, заступник начальника 
ВТВ з питань перспективного розвитку 
Віра Вікторівна Артюх та заступник на-
чальника юридичного відділу по роботі з 
комплексними філіями Євген Анатолійович 
Токар.

У ході семінару обговорювалися зако-
нодавчі норми приєднання до електричних 
мереж Товариства, моделювалися різні 
проблемні ситуації і можливі виходи з них. 
Дмитро Миколайович зазначив, що, за 
статистикою, з початку року енергетики 
області у 80 випадках відмовили у видачі 
технічних умов у зв’язку з відсутністю тех-
нічних можливостей. Він закликав заступ-
ників начальників районних філій шукати 
рішення цієї проблеми (реконструювати чи 

модернізувати електромережі, бу-
дувати розвантажувальну ТП), а не 
пускати ситуацію «за течією»: «По-
трібно використовувати всі шляхи 
і вирішувати питання приєднання 
до електромереж на користь спо-

живача у межах 
законодавства 
і нормативних 
документів».

За словами 
Дмитра Мико-
лайовича Олій-
ника, від чіткого 

виконання технічних умов при будівництві 
будь-якої споруди залежить правильність 
її зведення. Але забудовники не завжди 
беруть до уваги це правило. А коли при-
ходить час підключати будинок до елек-
тромережі, виникають проблеми і у самих 
забудовників, та й енергетикам роботи до-
дається.

 Недавній приклад – новозбудована ба-
гатоповерхівка по вулиці Петровського, 
29-Б. Будинок стоїть, готовий приймати 
мешканців, а жити останні там не можуть, 
оскільки у омріяних квартирах відсутні під-
ключені комунікації (світло, газ, вода). 

Цей будинок, зведений за програмою 
«Доступне житло», урочисто здали в екс-
плуатацію в грудні 2011 року. Ще 2006 
року ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» видало 
технічні умови для підключення цього жит-
лового будинку, а 2011-го в них закінчився 
термін дії. Але забудовник не виконав про-

ектну документацію і не надав її на пого-
дження до ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 
Так і тривало будівництво, поки об’єкт не 
здали в експлуатацію. Коли мешканці по-
чали в’їжджати до своїх таких очікуваних 
квартир, їх, звичайно, обурило те, що у бу-
динку немає електрики. Адже забудовник 
потурбувався лише про зведення будинку 
і зовсім не подумав про підключення його 
до електро- та інших інженерних мереж.

Вирішувати проблему потрібно було 
терміново, та забудовники не квапилися. 
І лише у березні цього року надали обл-
енерго проект на погодження підключення 
інженерних мереж цього будинку. У ході 
розгляду стало відомо, що існуюче об-
ладнання потрібно замінити, оскільки воно 
просто не витримає напруги, і пізніше жи-
телі стануть заручниками постійних аварій 
в електромережі. Щоб дати споживачам 
можливість користуватися всіма електрич-
ними приладами, до яких вони звикли, по-
трібно було виконати всі технічні заходи, 
представлені в технічних умовах. І забудов-
ник до кінця травня зробив це.

Та при огляді електроустановки, на яку 
необхідно було подати напругу, виявило-
ся, що все обладнання вологе, що може 
призвести до плачевних наслідків. Якщо 
подати напругу, може статися аварія, на 
усунення наслідків якої піде не один день. 

Описаний випадок – не поодинокий. Але 
хочеться вірити, що всі подібні ситуації ви-
рішуватимуться розсудливо. 

Тетяна Терентьєва
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РОБОЧІ БУДНІ

Енергетики області:
у безперервній співпраці

На адресу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
надійшла подяка від жительки міста Полта-
ви Людмили Петренко. Зі сповненими сер-
дечності словами пише вона про професі-
оналізм і чуйність працівників Полтавської 
філії міських електромереж, які допомогли 
Людмилі Василівні вирішити нелегку про-
блему. А сталося от що.

Людмила Петренко мешкає у приватно-
му секторі. 10 травня близько 19.00 годи-
ни у її будинку зникло електроживлення. 
Причину шукати довго не довелося. Сусід 
жінки, любитель «перехилити чарку», по-

шкодив ділянку лінії електропередач, яка 
проходить через його двір і живить бу-
динок Людмили Василівни. Вона відразу 
викликала ремонтну бригаду «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО», та сусід, який був напідпит-
ку, не впустив електромонтерів до свого 
двору. Тож довелося залучити працівників 
міліції. І правоохоронці, і електромонтери 
немало часу витратили на те, щоб все таки 
потрапити до місця поломки е/мережі. Че-
рез складність роботи відновити електро-
постачання будинку Людмили Василівни 
вдалося лише під вечір наступного дня. 

Оцінивши роботу колективу Полтавської 
філії міських електромереж, вона написа-
ла у своєму листі: «Мене приємно вразила 

небайдужість працівників Полтавської філії 
міських електромереж. Хочу подякувати 
за професіоналізм і людяність головного 
інженера філії Кошового Сергія Івановича. 
Він уважно вислухав мене і відразу ж за-
йнявся вирішенням моєї проблеми. Хочу 
подякувати секретарям Петренко Оле-
ні Іванівні та Худолій Ірині Сергіївні, які не 
лише допомогли правильно написати за-
яву, а й заспокоїли мене. За людяність і 
уважність дякую усьому колективу філії, а 
особливо Олександру Івановичу Гвоздику. 
Мене переповнює щира радість за те, що 
існують такі професіонали, які уміють і зу-
стріти, і допомогти». 

Тетяна Терентьєва

Споживачі електроенергії дяку-
ють енергетикам за якісну роботу.

Юридичні тонкощі і нововведення у видачі технічних умов 
на приєднання до електричних мереж стали основ-ними 
питаннями семінару для заступників начальників район-
них філій з передачі електроенергії. 

Алгоритм співпраці зі споживачами



Професіоналізм – найвища чеснота 
співробітників підприємства галузі. Про-
фесіоналізм людини, що покликана брати 
участь в ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного характеру, вдвічі цінніша.

Запорукою підготовки персоналу до дій 
в екстремальних умовах при виникненні 
надзвичайних ситуацій є належний рівень 
теоретичних знань та практичних умінь 
працівників станції, які системно відпра-
цьовуються  при проведенні штабних та 
комплексних об’єктових тренувань, відпо-
відних навчань на Кременчуцькій ТЕЦ.

Крім того, в питаннях цивільного захисту 
дуже важливою є готовність невоєнізова-
них формувань підприємства. Одним з під-
сумкових етапів підготовки останніх до дій 
за призначенням стало щорічне проведен-
ня змагань на першість Автозаводського 
району міста Кременчука серед невоєнізо-
ваних протипожежних формувань об’єктів 
економіки району, що відбулись на обла-
штованому стадіоні ДПРЧ-5 МНС.

У важкій на-
пруженій бо-
ротьбі команда  
Кременчуцької 
ТЕЦ посіла по-
чесне перше 
місце. В усіх 
видах змагань, 
а саме: в по-
доланні смуги 
перешкод, під-
нятті на поверх 
учбової вежі, 
бойовому розгортанні та одягненні бойо-
вого одягу – команда проявила свої кращі 
якості, і як наслідок: кубок і почесна гра-
мота – в руках кременчуцьких енергетиків. 
До складу команди Кременчуцької ТЕЦ 
увійшли електрозварник ЦРТМО Валерій 
Близнюк, системний адміністратор Олек-
сандр Авеленко, інженер групи капіталь-
ного будівництва Богдан Денисенко та 
дефектоскопіст лабораторії металів Артем  

Бондаренко.
За словами начальника штабу цивільної 

оборони Кременчуцької ТЕЦ Олександра 
Миколайовича Бейкуна, команда форму-
вання продемонструвала переконливі ре-
зультати, і її перемога була передбачувана 
і очікувана. 

Згідно з відповідним наказом по підпри-
ємству, всі члени команди отримають пре-
мії в розмірі від 500 до 1800 грн. 

Стихія наробила лиха
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Відзнака як результат професійності

Тож для них важливо бути і морально, 
і фізично готовими до ліквідації наслідків 
природних «сюрпризів».  

Черговий ураган із сильним дощем, гра-
дом і шквалистими поривами вітру про-
нісся областю 14 червня. Він з корінням 
вивертав височенні дерева, масивні гілки 
падали на проводи. Найбільше пошко-
джень було зафіксовано в Полтавському, 
Кременчуцькому, Новосанжарському, Ко-
беляцькому, Козельщинському районах та 
в містах Кременчуці та Комсомольську. Та 
не оминула негода і інші райони області.

Внаслідок стихії було повалено більше 
1050 дерев, всього знеструмлено 73 на-
селених пункти повністю та 23 – частково. 

Масштаби пошкоджень були грандіоз-
ними, та енергетики щомиті залишаються 
насторожі, тож вони були готові відразу 
приступити до ліквідації наслідків стихії. 
Працювати довелося позмінно, адже ро-

боти не припинялися і вночі.
Кременчук чи не найбільше постраждав 

від негоди. Хоча об’єкти життєзабезпечен-
ня і не були знеструмлені, та від електро-
мережі були відключені близько 300 будин-
ків по вулицях Республіканській, Насосній, 
Єсеніна, Художній, Докучаєва, Східній, 
Блюхера, Р. Люксембург, по провулках 
Мирному, Бородинському. Немало часу і 
сил кременчуцькі енергетики витрати-
ли і на  ремонти у населених пунктах 
району. Внаслідок негоди частково 
відключалося електропостачання в се-
лах Садки, Роєве, Деївка, Чиколовка, 
Кам’яні Потоки, Пришиб, Роботівка, 
Салівка, Махнівка, Карпівка.

Завдяки зусиллям енергетиків об-
ласті станом на ранок 17 червня по-
новлено електроживлення всіх на-
селених пунктів Полтавщини, якими 
пронісся ураган.

Виконання робіт з відновлення 
електропостачання, який бушував 14 
червня, можна вважати зразковим і 
ставити в приклад. Професіоналізм 

енергетиків оцінили як жителі постражда-
лих міст і сіл, так і місцева влада. Зокре-
ма, міський голова Комсомольська Сергій 
Супрун висловив щиру подяку енергети-
кам краю загалом і голові Правління ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»  особисто за сво-
єчасну і оперативну роботу з ліквідації на-
слідків стихії.  

Тетяна Терентьєва

Вплинути на погоду не під силу ні-
кому. Та, незважаючи на це, енер-
гетикам час від часу доводиться 
протистояти стихії. 

Невоєнізоване формування Кременчуцької ТЕЦ виборо-
ло першість у змаганнях серед невоєнізованих форму-
вань об’єктів економіки Автозаводського району міста 
Кременчука.



Нещодавно з Міжнародного дитячого фестивалю 
«Земля. Театр. Діти», що відбувався у місті Євпато-
рія, повернулися маленькі актори Зразкового театру 
масових видовищ «Полтавські балаболки». І відразу 
завітали на зустріч з членами Правління ПАТ «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО»: з подарунками і вдячністю, адже 
керівництво компанії допомогло колективу у поїздці на 
фестиваль. Дітлахи вручили голові Правління подяку 
від директора ПМШМ «Мала академія мистецтв» імені 
Раїси  Кириченко  Магомедової Т.Ю. і сувенірний ко-
раблик з мушлі, як символ морської подорожі малень-
ких акторів до вдосконалення свого таланту.

Фестиваль «Земля. Театр. Діти» тривав протягом 7 
днів. У Євпаторії театр-студія «Полтавські балаболки» 
представив спектакль «Наш Короленко».

За словами керівника колективу Світлани Должен-
ко, у цьому фестивалі актори студії беруть участь з 
перших років його проведення, та цього літа трупа 
театру приїхала до Євпаторії своїм молодим складом, 
для якого цей фестиваль перший.

Цікаво підібрана тема спектаклю, який присвятили 

нашому земляку Володимиру Галактіоновичу Короленку. Сама 
вистава з’явилася на прохання  директора Полтавського музею 
імені В. Короленка до європейського з’їзду короленкознавців. 
За основу режисер Світлана Долженко взяла матеріал, який був 

би зрозумілим аудиторії 9–12 ро-
ків. «Нам би хотілося, – сказала 
вона, – щоб завдяки цій виставі 
глядачі згадали громадського ді-
яча і публіциста, оскільки теми, 
підняті у його творах, актуальні і 
сьогодні». 

Присутні високо оцінили талант 
і режисера Світлани Долженко, і 
концертмейстера Наталії Омель-
ницької, і самих маленьких акто-
рів: з фестивалю вони привезли 
диплом лауреата конкурсу.  

Нині подарунки маленьких ак-
торів Зразкового театру масових 
видовищ «Полтавські балаболки» 
Правлінню компанії разом з копі-
єю диплома, отриманого на фес-
тивалі, зберігаються у музеї ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

Тетяна Терентьєва

Для дітей працівників цього районного 
підрозділу початок довгоочікуваних літніх 
канікул позначений ще й яскравим святко-
вим дійством: для них у філії організовують 
справжнє свято дитинства з захоплюючи-
ми конкурсами та смачними сюрпризами.

Цього року на свято завітало 15 дітлахів 
віком від 3 до 14 років. І не лише з Гадяча. 
Батьки привозили малечу навіть з віддале-
них сіл району. 

Коли гості, озброївшись піднесеним на-
строєм і передчуттям захопливого дня, 
зібралися у «Лесиному гаю» – живопис-

ному парку Гадяча – 
свято розпочалося. 
Дітей розділили на дві 
команди. І вони з за-
хватом приступили до 
першого конкурсу – 
малюнка на асфальті. 

Організатори наперед продумали теми: 
команда «Море» зображувала частину 
моря з чудернацькими мешканцями води, 
а команда «Квіти» розмальовувала різно-
кольоровий луговий килим.

Потім прийшов час спортивних зма-
гань. Конкурси стали цікавими не лише 
для учасників, а й для глядачів. Перенести 
яйце в ложці, докинути м’ячик до дзвіноч-

ка на дереві, перетягти канат – гравців так 
захопили конкурси, що вони навіть забули 
про перемогу. Та найочікуванішим змаган-
ням залишилася традиційна стрільба по 
мішенях з пневматичної зброї. 

Третій етап дійства – святковий концерт. 
На імпровізованій сцені в «Лесиному гаю» 

перед глядачами виступали самі 
ж діти – з піснями, танцями, вір-
шами. Ну, і найсмачніше – «со-
лодкий» стіл. Фрукти, тістечка, 
соки – на ньому було все, чого 
тільки забажає дитяча душа. 
З не меншою радістю присутні 
смакували і польовою кашею, 
яку дорослі приготували, щоб 
малеча могла поповнити сили, 
використані протягом такого на-

сиченого дня. 
Крім цього, начальник Гадяцької філії 

Юрій Тарахкало для кожного учасника під-
готував ще й корисні подарунки: блокноти, 
олівці, альбоми. А ось переможців у кон-
курсах енергетики уже давно не визнача-
ють. Адже, на думку організаторів дійства, 
кожна дитина по-своєму талановита.

Тетяна Терентьєва
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На одній хвилі з 
нашими дітьми

Традиції відзначати День захисту ді-
тей у Гадяцькій філії вже вісім років.

«Золотий ключик» до щасливого дитинства
Актори театру-студії «Полтавські балаболки» подякували 
керівництву ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за допомогу.

«Діти – наш найдорожчий 
скарб, наша радість і наше 

майбутнє, –  говорить секретар Гадяць-
кої філії Зоя Озерська. – Саме тому на 
подібних святах ми не тільки виховуємо 
наших дітей, а й самі заряджаємося по-
зитивом і енергією».



«Яка чудова річ – літні канікули!» З цими словами погодиться будь-який школяр. Адже 
у цей період у дітей з’являється безліч вільного часу, який можна проводити у спілку-
ванні з друзями, грати в ігри, займатися своїми захопленнями. Якнайкраще для цього 
підходять дитячі літні табори. Тут малеча завжди під наглядом, відпочинок передбачає 
дотримання правильного режиму дня, збалансованого харчування. Різноманітні роз-
важальні заходи насичують кожен день передчуттям свята.

Протягом багатьох років докладається чимало зусиль, щоб наповнити період оздо-
ровлення У ДЗОВ «Енергетик» якісним змістом.

– Цей рік не став винятком. Розпочалося все з покращення побутових умов у «Енер-
гетику», – говорить директор закладу Наталія Кузіна. – Перед початком сезону в за-
кладі проведено ремонтні роботи. Велика заслуга у цьому профкому підприємства і 
Кременчуцької ТЕЦ, а також всіх філій, чиї робітники готували табір до приїзду дітей. І 
хоча ремонт робили в складних умовах і в короткі терміни – це все позаду. У медпункті 
закладу з’явилися нові вікна та двері, там встановлено бойлер для гарячої води. Потур-
бувалися і про їдальню, її відремонтували, а для потреб м’ясного цеху було придбано 
два холодильники, на стінах та підлозі з’явився новий кахель. В одному з корпусів за-
мінили меблі, штори, шпалери. 

Оновилася і територія «Енергетика»: в результаті робіт з благоустрою навпроти дитя-
чих корпусів з’явилися три нові альтанки для відпочинку.

Працівники компанії, які проводили підготовку табору до чергового оздоровчого се-
зону, постаралися на славу, адже наводили лад там, де відпочивають і їхні діти. 

– Окремо хочу зазначити, що колектив у нас дуже хороший. Вихователі, вожаті, куха-
рі і медпрацівники уважно і приязно ставляться до дітей, тому і мікроклімат у таборі від-
повідний, – продовжує  Наталія Арсентіївна. – З великим захопленням відпочивальники 
відгукуються про розважальну програму, завдяки її насиченості у ДЗОВ «Енергетик» 
ніхто з дітей не сумує, у них на це часу не вистачить.

Кожен день перебування у таборі розписаний по хвилинах. Розважальні заходи чер-
гуються з пізнавальними, оздоровчими. Усі їх важко і перелічити: купання у річці, спор-
тивні естафети, конкурси, дискотеки, вечорниці, футбол, волейбол... Цікаво і весело у 
таборі завжди проходить День Нептуна. Свято супроводжується яскравим театралізо-

ваним дійством на 
березі річки, у яко-
му головним геро-
єм звісно ж є Неп-
тун.

За словами На-
талії Кузіної, набули 
популярності такі 
заходи, як Хвилина 
слави, Міс та Міс-
тер енергетики, які 
сприяють тому, аби 
діти розкривали 
свої пісенні, танцю-
вальні та інші та-
ланти, спілкувалися 
між собою, вчилися 
почуватися впевне-
но у колективі. 

Яскраві вражен-
ня маленьким відпочивальникам завжди дарують учасники художньої самодіяльності 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

Один із влаштованих ними заходів був присвячений правилам користування електро-
приладами. Казкові герої повідали дітям про те, що дозволяється і чого в жодному разі 
не можна робити, користуючись праскою, іншими побутовими приладами, перегляда-
ючи телевізор. Весела компанія також застерігала школярів від ігор поблизу електро-
установок.   

Атмосфера свята панувала в «Енергетику» і під час наступного приїзду учасників ху-
дожньої самодіяльності. Весела юрба маленьких відпочивальників, вожатих, вихова-
телів завжди охоче долучається до забав і конкурсів, всі разом співають, танцюють, 
веселяться…

У такій приємній табірній компанії час пролітає непомітно, і ось чергова зміна добігає 
кінця, але дитячі спогади про радість від приємних зустрічей і хороший відпочинок на 
березі річки Псла залишаться з ними надовго.

Ірина Малашецька
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Нехай лунає дитячий сміх! «ЕНЕРГЕТИК» 
ДАРУЄ ВРАЖЕННЯ

Олена Шталь, технік брига-
ди з ТО і ремонту ПЛ 0,4-10 кВ 
Кременчуцької філії:

- Моя донька Юля вперше побувала 
в «Енергетику» і залишилася задоволе-
ною. Їй 10 років, і я трохи хвилювалася 
за неї. Вона справді на початку туру 
сумувала за домом, потім освоїлася, а 
наприкінці вже не хотіла повертатися. 
Якщо моїй дитині там добре, мені теж 
хвилюватися немає про що.

Світлана Мороз, технік 
абонгрупи Пирятинської філії:

- Я минулого року самостійно від-
возила  свою Альону до «Енергетика», 
щоб познайомитися з колективом, 
побутом. Вона  приїхала задоволе-
на. Цього року відпустила її вже саму, 
знаю, що без догляду не залишиться. 
Я висловлюю подяку всім, хто забез-
печував відпочинок моєї дитини.

Сергій Андрусь, інженер 
КОС Гадяцької філії:

- Моя донька Каріна, якій 13 років 
розповіла, що в таборі сподобалося 
більше, ніж у «Лазурній радузі» на бе-
резі Азовського моря, де вона була 
торік.  «Енергетик» недалеко від дому, 
і працівники можуть приїхати і побачи-
тися зі своїми дітьми. 

Віктор Дем’янов, конт-
ролер енергонагляду Полтав-
ської філії (район):

- Син уже тричі був у «Енергетику». 
Цьогоріч повернувся з враженнями від 
того,  що зайняв перше місце у турнірі 
з шахів, брав участь у спектаклі, по-
просився навіть на третю зміну. Йому 
багато чого сподобалося. Харчуван-
ня загалом теж, але хотілося б, щоб 
до раціону було включено побільше 
фруктів.  Після його розповідей мені й 
самому захотілося поїхати туди на від-
починок.

Наталія Зозуля, технік гру-
пи реалізації Кобеляцької філії:

- Побувавши  в таборі, я переконала-
ся, що все добре, особливих побажань 
щодо покращення не маю. Моя донька 
Іра теж, повернулася задоволена став-
ленням, харчуванням, хоче наступного 
року туди повернутися. 



Якщо хоча б на деякий час заглибити-
ся у їхню повсякденну роботу, то стане 
зрозумілим, що даний підрозділ – це ніби 
чітко налагоджений механізм, у якому ко-
жен працівник на «своєму місці». Півтора 
року цим, так би мовити, механізмом керує 
Юрій Гуля. І хоча начальником він працює 
порівняно недавно, але має багатий досвід 
роботи на інших посадах у Чутівській філії. 

– Щоб отримувати хороший результат, 
потрібно постійно ставити нові цілі, дося-
гати їх, – розповів Юрій Гуля. – Таким жит-
тєвим принципом я керувався вступаючи 
на посаду начальника підрозділу. Цьому  
мене замолоду навчали старші колеги і, 
вважаю, були цілком праві. Тому і я осо-
бисто, і мої підлеглі завжди працюємо на 
результат. Це стосується, у першу чергу, 
виробничої діяльності, заміни опор (400 
опор було встановлено у минулому році), 
усунення наслідків негоди тощо. Нещодав-
но зі сторінок районної газети жителі двох 
сіл Вільхуватської сільської ради подяку-
вали нашим працівникам за якісну роботу. 
Справа в тім, що багато років у цих насе-
лених пунктах негода призводила до пере-
боїв електропостачання. Після проведеної 
енергетиками минулої осені реконструкції 
повітряних ліній споживачі жодного разу 
не поскаржилися на незручності, пов’язані 
із відсутністю струму: їх просто не було.

Протягом останнього року філія у рей-

тингу районних підрозділів Товариства під-
нялася з 15-го на 8-ме місце, за останній 
звітний період колективу вдалося суттєво 
знизити рівень енерговтрат.

– Звісно ж, за один раз вирішити всі 
проблеми зі споживачами неможливо, так 
само не вдасться відучити деяких користу-
вачів «грюкати дверима» і ховатися за ви-
сокими парканами від лінійних контролерів 
та працівників рейдових бригад, – розпо-
відає начальник абонгрупи Чутівської філії 
Олександр Бондар. – Хоча треба сказати, 
що для вирішення цього питання зроблено 
чимало, зокрема, вдалося значно спрос-
тити доступ наших працівників до приладів 
обліку, адже більше семи тисяч лічильників 
у будинках  споживачів вже винесено на 
фасади будинків.

Хороші взаємини у колективу філії скла-
лися з Чутівською селищною радою.

– Чутове – порівняно невеликий населе-
ний пункт, тут усі один одного знають, тому 
для комфортної і результативної роботи 
потрібні хороші взаємини, – розповідає на-
чальник підрозділу Юрій Гуля. – Ми, напри-
клад, допомагаємо чутівцям у підготовці до 
о бл а с н о го  
культурно-
мистецького 
свята «Марі-
їна долина», 
присвячено-

го відомій художниці Марії Башкирцевій, 
що народилася в наших краях. Пізніше 
візьмемо участь у налагодженні освітлен-
ня майданчика у райцентрі, на якому пла-
нується проведення народних гулянь Ку-
пальської ночі. Це веселі забави для людей 
різного віку, особливо для молоді. 

До речі, про молодь… Проблемою не-
великих населених пунктів є так званий 
«відтік молоді», через який на місцях бра-
кує молодих кваліфікованих спеціалістів. 
Відчувають їх нестачу в Чутівському райо-
ні. Місцеве професійно-технічне училище 
припинило підготовку електромонтерів 
після того, як бажаючих здобути цю про-
фесію стало вкрай мало. Тож у підрозділі 
самотужки «виховують» наступну зміну. 
Між тим, серед місцевих юнаків є і такі, які 
виїздять з рідного краю для здобуття ґрун-
товної освіти, а потім повертаються додо-
му працювати.

Сергій Болдирев, закінчивши Полтав-
ський політехнічний коледж НТУ «ХПІ», 
продовжив навчання у Харківській академії 
міського господарства, чотири роки пра-
цює у Чутівському підрозділі «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО». Спочатку був електромон-
тером розподільчих мереж. Дуже скоро 
очевидне прагнення робітника до підви-
щення професійної кваліфікації побачило 
керівництво філії – і Сергія призначили 
диспетчером ОДГ. Приємно, що хлопець 
усвідомлює відповідальність нової посади 

і користь, яку він ра-
зом з іншими спеці-
алістами енергетики 
може і, сподіваємо-
ся, буде приносити 
людям.

Працівники філії, 
як хороші господа-

рі, дбають про власний дім – у 1994 році 
збудували нове приміщення адміністратив-
ного корпусу, у 2011-му – відремонтували 
будівлі, гаражі, посадили багато квітів, зро-
били все, щоб враження від перебування у 
філії у всіх було якнайкраще.

Приємно також  просто поговорити з 
цими привітними і цікавими людьми і не 
лише про роботу. Дехто з поміж них може 
багато розповісти про футбол, адже за-
хоплюється ним, скажімо, водій Борис 
Шеремет, його брат охоронник Станіс-
лав Шеремет, інженер з обслуговування 
комп’ютерних систем Максим Осіпенко. 
Є у філії також затяті рибалки,   любителі 
полювання, які присвячують цим заняттям 
чимало вільного часу. 

Ірина Малашецька

Енергетикам Чутівської філії не потрібно зайвий раз нагадувати, що 
у своєму районі вони відповідають за одну з найважливіших галузей 
промисловості – енергетику, адже справляються вони з цією справою 
якнайкраще.
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Добрих справ зримий слід

Працівникам Чутівської філії завжди 
приємно отримувати схвальні відгуки 
від земляків – це свідчення того, що 
їхня самовіддана праця приносить 

плоди.



У рейтингу на фоні інших районних під-
розділів колектив щомісяця все більше і 
більше «йшов до дна», поки не опинився 
в останній трійці. Певно, недаремно ка-
жуть, що від землі легше відштовхнутися. 
Адже за лічені місяці показники роботи 
філії зросли блискавично: нині підрозділ у 
рейтингу – на 10 місці. У філії жартують, 
що поспішали «піднятися» до святкування 
40-річного ювілею філії, який колек-
тив відзначив на початку квітня.

Секрети успішності керівник ши-
шацьких енергетиків Олександр 
Токар розкриває без роздумів: «Мо-
тивувати співробітників – означає 
враховувати їхні інтереси, дати їм 
можливість реалізуватися в проце-
сі роботи. Кожен керівник повинен 
уважно спостерігати за підлеглими, 
щоб визначити, які активні потреби 
рухають ними. Але і тут не все так 
просто: з часом ці потреби зміню-
ються, і не можна розраховувати, що мо-
тивація, яка спрацювала один раз, буде 
ефективною весь час». 

Говорить, що рейтинг філій – те ж зма-
гання, у процесі якого виникає азарт до пе-
ремоги. Про своїх працівників розповідає 
охоче і з щирою приязню. 

«Страшніше не падати, а не зуміти підня-
тися, – вважає Олександр Анатолійович. – 
Думаю, досвід швидкого нарощування ре-
зультативності роботи – корисний для моїх 
колег. Змінюється ставлення до роботи. А 
коли ти бачиш, що результати твоєї робо-
ти оцінені, з’являється азарт: не хочеться 
втрачати взяту висоту».

До похвали у начальника Шишацької фі-
лії своє особливе 
ставлення. Колись 
він взяв собі за 
принцип управ-
ління колективом 
вислів Бориса По-
пова: «підлеглим 
потрібно «давати» 
і батіг, і пряник». 
Олександр Токар 
відчуває ту трив-
ку межу, коли 
варто гнівитися 
чи похвалити. Він 
вважає, що тут 
найважливіше не 
«відбити» у люди-
ни бажання праг-

нути до чогось, а навпаки – підтримати 
його, дати шанс виправитися. Тому звик 
ніколи не давати людям «ярликів» ледачого 
чи несовісного: кожен може змінити думку 
про себе. 

У невеликому колективі з 85 
осіб за це і цінують начальни-
ка. Йому вдалося завоювати 
довіру і прихильність колег. 
Незважаючи на те, що працю-
вати у Шишаках Олександр 
Анатолійович почав порівняно 

недавно. П’ять років тому його призначили 
начальником Шишацької філії, перевівши з 
Чутівської, де він займав посаду заступни-
ка начальника з передачі е/е. Нелегко було 
освоїтися на новому місці. Згадує, як за-
сиджувався допізна на роботі: вивчав осо-
бливості району. 

Захоплення колективу давно стали для 
керівника особистими. З охотою розпові-
дає про хобі усієї жіночої частини філії ви-
рощувати квіти як кімнатні, так і на клум-
бах. Кабінети підрозділу буяють зеленим 
різноманіттям. Тут уміють доглядати за 
рослинами, на обідній перерві не стихають 
розмови про нові сорти, хваляться колеги 
фотографіями домашніх квітів, які розпус-

тилися за ніч. Сам Олександр Анатолійо-
вич називає більше десяти видів рослин, 
які стоять на підвіконні його кабінету. Як на 
мене, він непогано обізнаний у кімнатних 
квітах. Та Олександр Анатолійович скром-

но заперечує. Каже, що порівняно з жін-
ками філії, він у цьому не тямить нічого. 

Із захопленням декоративними рос-
линами пов’язана і одна з традицій, яка 

уже давно вкоренилася у колективі. Що-
року, напередодні Великодня, весь пер-
сонал філії організовує великий суботник: 
висаджують клумби, білять і підрізають де-
рева, прибирають минулорічне листя. 

А уже навесні, у травні, напередодні 
Дня Перемоги приходить час іншої тради-
ції. Шишацькі енергетики впорядковують 
пам’ятник жертвам фашизму, закріплений 
за колективом наказом районної ради. «Я 
жодного разу не чув від когось з колег не-
задоволення і небажання це робити, – роз-
повідає Олександр Анатолійович. – Якось 
так повелося, що у філії до Великої Пере-
моги дуже трепетне ставлення. У мене са-
мого обидва діди пройшли нелегкий шлях 

на війні. Та у кожного хтось із 
родини побував там. Тому і саме 
свято шануємо, і добросовісно 
виконуємо обов’язки, покладені 
на колектив місцевою владою».

За цю добросовісність шану-
ють енергетиків. Минулого року 
колектив був відзначений грамо-
тою Шишацької районної ради. 
Фото працівників неодноразо-
во прикрашали районну Дошку 
Пошани. Висока самовіддача і 
дружня підтримка – принципи 
роботи шишацьких енергетиків, 
який і допомагає їм невпинно 
розвиватися і примножувати до-
сягнуте.

Тетяна Терентьєва
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Ще на початку року показники 
роботи Шишацької філії були 
далекими від досконалих.

«Я швидко налаштувався на 
одну «хвилю» з колективом 
філії, – розповідає Олександр 
Токар, – хоча тоді переїжджа-
ти в Шишаки з уже обжитої 
домівки не дуже хотілося. А 
зараз настільки поріднився і 
з філією, і з самим селищем – ніби все 
життя тут прожив». 

Бачити на крок уперед



Все навколо постійно змінюється і, 
проживаючи кожну мить, ми достеменно 
знаємо, що більше вона ніколи не повто-
риться. Є особистості, які наділені талан-
том незабутньо передавати неповторність 
життя і його найяскравіші миттєвості. До 
числа цих людей належить електромонтер 
оперативно-виїзної бригади Машівської 
філії Сергій Брижко, який вважає живопис 
своєю другою  професією. 

У приміщенні, яке цей робітник викорис-
товує як художню майстерню, завжди па-
нує творча атмосфера. Повсюди намальо-
вані ним портрети, пейзажі, які спокійно 
очікують того моменту, коли будуть пред-
ставлені вдячному глядацькому загалу. 
Поруч на полиці дбайливо розставлені різ-
номанітні фарби, пензлики. А посеред кім-
нати – мольберт і на ньому чисте полотно. 
Сергій Брижко має кілька ідей щодо май-
бутньої картини, наприклад, хоче зобрази-
ти доволі реалістичний сюжет зі старою, як 
світ, темою –  нерозділена любов. Можли-
во, це буде і щось інше, але неодмінно сю-
жет має стати зрозумілим і близьким йому 
самому і, звісно ж, людям. 

Він давно хоче намалювати картину на 
релігійну тематику. Чоловік планує, що це 
буде полотно великих розмірів, адже вва-
жає, що в такий спосіб значно легше доне-
сти до глядача усю красу і велич омріяної 
теми. Окрім того, картини значних розмірів 
– це «фішка» Сергія Брижка. Невипадково 
свої художні навички він розвивав натхнен-
ний чудовими репродукціями митців епохи 
бароко, картини яких досягали кількох ме-
трів у висоту і ширину. 

Його фарби щомиті готові «лягти» ор-
ганічними мазками на полотно, але вже 

вкотре роботу доводиться відкласти, адже 
щойно зателефонував начальник і повідо-
мив, що вихідний відміняється: викликають 
на роботу. Для Сергія Брижка це не впер-
ше, адже електромонтер ОВБ належить 
до оперативного персоналу, і його можуть 
у будь-який час викликати для виконання 
виробничих завдань. До речі, відданість 
професії і любов до енергетики йому при-
щепив батько Григорій Миколайович, в ми-
нулому – старший диспетчер Машівської 
філії, а нині ветеран підприємства.

Малювати чоловік почав, коли йому було 
три роки. Це звичайне дитяче захоплення 
з часом почало подобатися все більше. 
Щоб стати професійним художником, 
планував закінчити відповідний вищий на-
вчальний заклад, але батьки були проти, 
відрадили, тож вступив до Полтавського 
сільськогосподарського технікуму (нині – 
Аграрний коледж управлін-
ня і права Полтавської дер-
жавної аграрної академії). 

– Я подав документи до 
цього навчального закла-
ду, провчився півроку на 
агронома і, зрозумівши, що 
ця професія не моя, зали-
шив навчання, – розпові-
дає Сергій. – У мене є друг, 
який, навпаки, художню 
освіту отримав, але освоїти 
професійно живопис йому 
не вдалося. Звісно ж, тео-
рію мистецтва він знає, та 
й Колобка зможе зобрази-
ти… та, мабуть, як і мені колись, йому по-
трібно шукати себе в іншій професії.

Припинивши навчання, Сергій Брижко 
влаштувався працювати у Машівську фі-
лію. При цьому він не полишав дитячу мрію 
навчитися добре малювати і вирішив чер-
пати знання про живопис із книжок. Зга-
дує, що скуповував літературу про відомих 
художників, течії та напрямки в образот-

ворчому мистецтві і зна-
йомився з їхнім змістом.

- Окрім бароко, мені 
завжди подобалася доба 
романтизму, яка припала 
на 19 століття. Одна з її 
особливостей – викорис-
тання цікавих середньо-
вічних сюжетів, – розпо-
відає чоловік. – Я малюю 
натюрморти, різноманітні 

краєвиди, багато земляків замовляє свої 
портрети та портрети власних дітей. Все 
це практика, яка допомагає удосконалю-
вати майстерність, пробувати нові художні 
техніки.  

Митець вважає живопис заняттям, яке 
допомагає проявити себе. А працюється 
йому найкраще, коли є натхнення, черпати 
яке можна будь-де. Сергію Брижку, напри-
клад, сюжети для своїх робіт диктує саме 
життя. Одного разу на написання картини 
його надихнула втрата близької людини. 
До речі, те полотно він вважає своїм най-
улюбленішим. 

Дарувати людям красу – це покликання 
художника. Сергій Брижко завжди з за-
доволенням малює для колективу своєї 
філії. Брав участь у оформленні декора-
цій для дитячого свята, організованого 
Машівським підрозділом. Завдяки його 

«чарівному» пензлю свого часу святкову 
сцену «Машівського літа» прикрашали чу-
дові краєвиди – казковий замок, космічні 
декорації, символіка «Полтаваобленерго». 
Музей філії також декорований Сергієм, 
відтепер відвідувачі можуть помилуватися 
оформленими ним стендами з історії енер-
гетичного підрозділу. 

Ірина Малашецька

– Я хотів би виставити свої робо-
ти у Полтаві, поряд із місцевими ху-
дожниками. До речі, я спілкувався 
з визнаними полтавськими митця-
ми, вчився у них, питав поради. Се-
ред них знайшов однодумців, у чиїх 
картинах є багато мені близького. 
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Яскравими барвами 
розмальовує світ

Сергій Брижко, який працює у 
Машівській філії електромон-
тером, багато років займається 
живописом  і мріє про власну 
виставку у Полтаві.



Живописна галявина на березі Ворскли 
вже ввосьме зустрічала працівників під-
приємства, охочих змінити зручні ліжка на 
матраци, а затишок власної оселі на намет. 
Тож як їм відпочивалося у ці дні? Мало не 
всі скажуть «добре!»: сподобалася і при-
рода Котелевського району, і організація 
заходу, і компанія! Якими смачними на 
природі були обіди!.. Скільки пісень енер-
гетики заспівали біля багаття!.. Після того, 
як туристи влаштувалися, розпочалися 
змагання. У спортивному орієнтуванні за 
45 хвилин команди мали знайти у лісі 10 
контрольних пунктів і повернутися назад у 
повному складі. У поміч їм видали компаси 
і карти. Першою прийшла збірна енергоз-
бутових підрозділів головного офісу, семе-
нівські туристи – другі, на третьому місці 
енергетики Полтавської філії міських елек-
тромереж. 

Після змагань на всіх очікувала іще 
одна розвага – пере-
гляд півфінальних мат-
чів «Євро-2012» серед 
облаштованого турис-
тичного табору. Пощас-
тило, знайшлися енту-
зіасти, які організували 
розміщення великого 
екрану, трансляцію із 
супутника, роботу про-
ектора і, звісно ж, елек-
троенергію. Але для 
енергетиків це не склад-
но, така у них робота! 

Наступний ранок розпочався з ту-
ристичної естафети. Учасники пересу-
валися лабіринтом, з жердиною долали 
умовну воду по купинах, тримаючись за 
мотузку перестрибували через яму, теж 
умовну, наприкінці мали швидко і якісно 
встановити намет. Судді увесь час спо-
стерігали за ними, нагадували, що за 
порушення з команди може бути знято 
певну кількість балів. З завданням най-
краще впоралися учасники з Полтав-
ської районної філії, другий результат у 
збірної підрозділів головного офісу, тре-
ті - працівники Котелевської філії.

Відбувся і турнір з волейболу, після 
якого розпочався етап демонстрації 
техніки туризму. На канаті, перекинуто-
му через річку, за допомогою спеціаль-
ного спорядження по черзі три учас-
ники діставалися іншого берега, потім 

на плоту разом поверталися на-
зад. Було складно, карабін, який 
потрібно швидко розкрутити, не 
піддавався, обпікав пальці, пліт 
із учасниками міг перевернутися. 
І тим не менше частині команд 
вдалося подолати етап з хорошим 
результатом: це збірні Гадяцької 
філії, енергозбутових підрозділів 
та Семенівської філії.   

В останній день туристичного 
зльоту перевірялася техніка водного ту-
ризму, у якій збірна підрозділів головного 
офісу стала першою, енергозбутові під-
розділи головного офісу – другі, третіми 
виявилися семенівські енергетики. 

Під час останнього конкурсу команди 
показали, яка з них навчилася найміцніше 
зав’язувати мотузки. Найкраще це вихо-
дить у працівників підрозділів енергозбуту, 
Полтавської філії міських електромереж і 

Семенівської філії.  
І нарешті підбиття підсумків. Любителі ак-

тивного відпочинку з Полтавської філії ра-
йонних електромереж – треті, на другому 
місці – учасники з Семенівки. Першість, як 
і минулого року, виборола команда енер-
гозбутових підрозділів. Володарі призових 
місць були нагороджені подарунками. Їх 
отримали і організатор змагань – началь-
ник Котелевської філії Віктор Лазько та 
головний суддя змагань Віталій Глущенко.

Ірина Малашецька

ТУРИЗМ
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Інженер технічного відділу енергозбуту Те-
тяна Супруненко:

- Приємно бути у команді переможців. У нашій 
збірній були сильні учасники і досвідчений капітан 
Віктор Пуха, слюсар цеху з ремонту електролічиль-
ників. Я брала участь у змаганнях не один раз, але 
цьогоріч вперше приїхала зі своїм трирічним сином 
Мішею, можна сказати, найменшим учасником. 
Між етапами турніру ми з ним плавали на байдарці, 
стрибали через купини, і йому дуже сподобалося. 
Можливо, росте майбутній турист. 

Провідний економіст відділу організації праці та заробітної плати Тетяна 
Яковлева:

- Я кілька років беру участь у цих змаганнях в складі збірної головного офісу. Наша 
команда була і серед переможців, і серед тих, кому не пощастило. На цьогорічних зма-
ганнях ми четверті. Хотілося б, щоб у майбутньому організатори збільшили кількість днів 
та запропонували нові види змагань  

Заступник начальника Козельщинської філії з передачі е/е Микола 
Скрильник:

- Учасникам нашої команди дуже подобається брати участь у туристичних змаган-
нях, процес підготовки до них теж завжди проходить цікаво: працівники на подвір’ї філії 
вчаться ставити намет, в’язати вузли. Наступного року будемо готуватися іще ретельні-
ше і виграємо. Дякуємо всім, хто проводить ці змагання, окреме спасибі за організацію 
трансляції півфінальних матчів «Євро-2012».

 Інженер групи реалізації Семенівської філії Леся Шабала:
- Туризмом я почала захоплюватися ще в школі. Після того, як на підприємстві почали 

організовувати туристичні змагання, я з задоволенням беру в них участь. Найбільше 
мені подобається етап, на якому оцінюють техніку туризму. Але хотілося б, аби цей етап 
ускладнили, наприклад, щоб усі учасники, а не троє, переправлялися через річку, до 
речі, так вже було у перші роки проведення цих змагань. 

За новими враженнями до Котельви
Любителі активного відпочинку на природі з числа 
енергетиків зібралися в  Ковпаківському дендропарк на 
щорічний туристичний зліт.
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   1 серпня
Віктору МАСЛІЮ, начальнику служби 
приладів обліку

Олександру ДУДНИКУ, водію Кременчуць-
кої філії

   2 серпня
Олександру АЛЕКСЕЄНКУ, начальнику 
відділу автоматизації систем керування 
техн. процесами

   5 серпня
Анатолію ЄРМАКОВУ, слюсарю з обслу-
гов. т/мереж КремТЕЦ

Віктору ВАЦІ, інженеру СІ та захисту від 
перенапруг Миргородської філії

   7 серпня
Ірині ОЛЬШНИЦЬКІЙ, комірнику 
КремТЕЦ

   8 серпня
Ірині ПОЛУРЯДНІКОВІЙ, старшому ін-
спектору з кадрів гол. офісу

Ользі БАНДУРІ, е/монтеру дисп. устатку-
вання та ТА

   11 серпня
Валерію ГЛУШИЧУ, е/монтеру з обслуго-
вування ПС Красногорівської філії

Миколі КРАВЧЕНКУ, ст. інспектору ін-
спекції енергонагляду Решетилівської філії

  12 серпня
Катерині ШРАМКО, начальнику відділу по 
роботі з побутовими споживачами

Надії БОРЯК, контролеру енергонагляду 
Кременчуцької  філії

   13 серпня
Миколі ДАНИЛЕЙКУ, е/монтеру з обслу-
говування ПС Великокохнівської філії

   14 серпня
Володимиру КОБИЛКУ, е/монтеру ОВБ 
Карлівської філії

   15 серпня
Ніні БУТЕНКО, е/монтеру ГЩК КремТЕЦ

   16 серпня
Віктору ГЛУЩЕНКУ, інспектору інспек-
ції енергонагляду Хорольської філії  
   18 серпня
Олександру ОЛЕКСІЄНКУ, е/монтеру з 
експлуатації р/мереж Великокохнівської 
філії

Наталі ЧЕРНИЧЕНКО, інженеру з підго-
товки кадрів ВТВ КремТЕЦ

   20 серпня
Григорію ВОРОТНЯКУ, е/монтеру з екс-
плуатації р/мереж Зіньківської філії

   22 серпня
Юрію МЕЛАШЕНКУ, водію Великокохнів-
ської філії

   24 серпня
Леоніду БУРБЕЛЮКУ, е/монтеру з експл. 
е/лічильників Глобинської філії
Олександру ЗАМУЛІ, водію СМіТ 
Віталію ІНДЮЧЕНКУ, оператору тепло-
вого пункту Кременчуцької філії

    25 серпня
Тетяні БУНЬ, підсобному робітнику Пиря-
тинської філії

   26 серпня
Тетяні ЗАЇЧЕНКО, техніку Диканської фі-
лії

Юрію ОРИЩЕНКУ, старшому охоронни-
ку Машівської філії

   28 серпня
Миколі МОЙЛЕНКУ, е/слюсарю групи пі-
рометрії КремТЕЦ

   29 серпня
Лілії ПОРТЯНКО, завідувачу їдальні 
КремТЕЦ

   30 серпня
Людмилі МАКСИМЕНКО, кухонному ро-
бітнику їдальні головного офісу

Олександру РЕДЬКУ, токарю КремТЕЦ

    31 серпня
Світлані ЄЛІЗАРОВІЙ, заступнику гол. 
бухгалтера КремТЕЦ

Лідії КОМАН, інженеру групи реалізації 
Хорольської філії

НОВІ ПРИЗНАЧЕННЯ

Юрія ЯРЕМЧЕНКА 
призначено заступником директора 

зі збуту електро- і теплоенергії

   3 серпня
Ігоря ТИЩЕНКА, заст. начальника Гре-
бінківської філії з передачі е/е

   5 серпня
Олену ПОСТІЛ, керівника ВТГ Кремен-
чуцької філії

   6 серпня
Сергія БЕЗКОРОВАЙНОГО, начальника 
енергоінспекції Полтавської філії місь-
ких е/мереж

   14 серпня
Ігоря СТАРОКОЖКА, начальника Комсо-
мольської філії

   17 серпня
Валерія ХАЛА, заст. начальника Лубен-
ської філії зі збуту е/е

   19 серпня
Ігоря ЛАБЗОВА, начальника служби із 
засобів диспетчерського і технологічно-
го керування

   20 серпня
Віктора ЛАЗЬКА, начальника Котелев-
ської філії

   25 серпня
Василя ХАЛІМАНА, начальника відділу з 
кап. будівництва

   27 серпня
Олену СКУРТУЛ, начальника абон. групи 
Козельщинської філії

   30 серпня
Любов БОЙКО, заст. начальника ВТВ з 
проектної роботи

Тетяну ТАЦЕНКО, завідувача складу 
Кременчуцької філії

   31 серпня
Миколу СКРИЛЬНИКА, заст. начальни-
ка Козельщинської філії з передачі е/е

Ігоря ПРОЦВЄТОВА, заступника на-
чальника Котелевської філії
  

                    Вітаємо народжених у серпні

Щирі вітання нашим ювілярам



ВІДПОЧИНОК

КРОСС
ВОРД
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