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Півстоліття 
в енергетиці -

наче мить
Служба ЛЕП відзначає 50-річний ювілей



Наразі прийняті рішення, які дають мож-
ливість повністю забезпечити потреби за-
кладу з електроенергії. І 19 липня праців-
ники ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» почали 
виконання необхідних робіт.

Майбутній обласний перинатальний 
центр споруджується на базі Четвертої 
міської клінічної лікарні. Раніше електро-
постачання до споживачів лікарні та на-
вколишніх житлових будинків надходило 
від закритої трансформаторної підстанції 
№ 124 потужністю 2х400 кВт. Для забез-
печення повного функціонування енерго-
ємного сучасного обладнання центру по-
трібно було збільшити потужність існуючої 
ЗТП. До речі, ці роботи були заплановані 
Інвестиційною програмою підприємства 
ще наприкінці 2011 року.

Фахівці виконали проектну документа-
цію на реконструкцію ЗТП та прокладення 
ПЛ-0,4 кВ для підключення ввідно-розпо-
дільчих шаф перинатального центру. 

Як зазначив голова Правління ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Євген Засіменко, 
завдання на сьогодні – забезпечити елек-
тропостачання закладу, де буде викорис-
товуватись серйозна сучасна апаратура.

Нині вже замінено 2 силових трансфор-
матори в ЗТП № 124. Це збільшило по-
тужність трансформаторної підстанції до 
2х630 кВт. До розподільчого пристрою 
ЗТП додали 2 комірки, до яких і підклю-

чать кабелі живлення перинатального 
центру. Електрозабезпечення закладу 
здійснюватиметься по двох незалежних 
лініях живлення для забезпечення 1-ї кате-
горії надійності електропостачання. Елек-
троенергія подаватиметься до відділень 
центру, які життєво потребують безпе-
рервного електропостачання, наприклад, 
в реанімаційні, хірургічні та пологові блоки. 
Електрозабезпечення інших відділень лі-
кувального закладу здійснюватиметься за 
2-ою категорією живлення. 

Усі будівельні роботи на замовлення 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» виконують 
працівники підрядної організації  «Еллада». 
Наразі вони приступили до прокладення 
кабельної лінії від комірок розподільчого 
пристрою ЗТП до ввідно-розподільчих 
шаф перинатального центру. Для цього 
обрали алюмінієвий кабель АСБл-10. Він 
забезпечує підвищену надійність провід-
ника току. Відмінною особливістю цього 

кабелю є наявність у його складі свинцю – 
із цього металу виготовлена захисна обо-
лонка, якою покритий ізольований пучок 
жил. Свинець характеризується низькою 
хімічною активністю. Це обумовлює висо-
ку стійкість кабелю до впливу агресивних 
речовин, які можуть міститися у ґрунті. 

Головний інженер Полтавської філії місь-
ких електромереж Сергій Іванович Ко-
шовий якістю виконання поточних робіт 

задоволений. «Працюємо оперативно, з 
натхненням, – говорить він. – Часу в нас 
обмаль, адже потрібно завершити роботи 
до початку жовтня. Та, я впевнений, цей 
об’єкт ми здамо з високим стандартом 
якості».

На ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» ле-
жить відповідальність лише за обладнан-
ня, яке підходить до ввідно-розподільчого 
пристрою перинатального центру. Про-
кладенням внутрішніх систем електроза-
безпечення лікувального закладу займа-
ються спеціалісти ДП «ДПІ Містобудування 
«Міськбудпроект».

Крім наявності 2 незалежних ліній жив-
лення, заклад «застрахований» від збоїв 
ще одним способом. У разі неполадок 
у центральному енергопостачанні Пол-
тавський обласний перинатальний центр 
зможе більше доби пропрацювати на 
дизельному електрогенераторі, до якого 
обладнання лікарні одразу автономно під-
ключиться. 

Майбутній обласний перинатальний 
центр матиме 70-80 пологових ліжок і 25-
30 ліжок патології вагітних. Тут передбаче-
но створення консультаційних та діагнос-
тичних кабінетів. У закладі майбутні мами 
з групи високого ризику зможуть спосте-
рігатися протягом вагітності і там же на-
роджувати. Крім того, в разі необхідності, 
в центрі виходжуватимуть недоношених 
немовлят і надаватимуть їм вузькоспеціа-
лізовану допомогу.

Тетяна Терентьєва

Нині одним із головних об’єктів будівництва у 
Полтаві є реконструкція приміщень для облас-
ного перинатального центру, який заплановано 
відкрити вже нинішньої осені.

Е
лектрозабезпечен-
ня перинатального 
центру здійснювати-
меться двома неза-

лежними лініями живлення 
для забезпечення 1-ї катего-
рії надійності електропоста-
чання.

Найперспективніші 
інвестиції у майбутнє

2 | робочі будні

»

Наразі роботи з реконструкції ЗТП та будівництва 
кабельних ліній - на стадії завершення.



– 31 рік тому, коли я прийшла працю-
вати у Великокохнівський РЕМ, юридич-
них споживачів налічувалося всього 120. 
Весь Кременчуцький район контролював 
один інспектор. Рахували ми на рахівни-
цях, вели оборотні відомості і виписували 
рахунки вручну. Але з часом на допомо-
гу прийшли калькулятори, комп’ютери, і, 
хоча кількість споживачів електроенергії 
зростала, її втрати зменшилися, - пригадує 
технік групи реалізації Валентина Сич.

– У 1978 році колектив району електро-
мереж налічував 55 осіб. Робочий день 
тривав з 8:15 до 17:15, працювали ми 
трьома дружніми бригадами по 8 праців-
ників у кожній, на чолі зі старшим май-
стром Таранухою В.М. Тоді не було стільки 
транспорту, як зараз, - лише автомобіль 
ГАЗ-51, щоб перевозити людей. Хоча 
роботи вистачало, адже електромережі 
тільки починали прокладати! Основну ро-
боту виконували вручну: викопували ями, 
ставили деревÁ яні опори, - розказує водій 
Микола Григоренко.

Це спогади ветеранів Великокохнівської 
філії. Утім, історія цього підрозділу поча-
лася значно раніше. У 1959 році на базі 
введеної в роботу ПС 35/10 кВ «Потоки» 
було створено Потоцьку дільницю, за рік 
переіменовану в РЕМ. Він забезпечував 
електроенергією споживачів Кременчуць-
кого, Козельщинського та Глобинського 
районів. Протягом наступних років трива-
ло будівництво підстанцій та ліній. До 1969 
року Кременчуцький район було повністю 

електрифіковано. А в 
1972-му створено Вели-
кокохнівський РЕМ.

Сорокаріччя невпин-
ного розвитку – в історії 
Великокохнівської філії 
не було кроків назад. 
«Скільки пам’ятаю, ко-
лектив працював злаго-
джено і добросовісно», 
- стверджує ветеран фі-
лії, електромонтер ОВБ 
Юрій Поляков. Так вели-
кокохнівські енергетики 
трудяться і нині, хоч об-
сяги робіт збільшуються 

з року в рік. 121 співробітник філії працює, 
як єдиний злагоджений організм. Тести на 
відданість обраній справі та рідному під-
розділу їм доводиться складати постійно. 
Так, справжнім випробуванням на міцність 
для колективу стала негода, що проне-
слася придніпровської рівниною 14 черв-

ня 2012 року. В результаті проходження 
грозового фронту у с. Кам’яні Потоки 
було зламано 14 опор 0,4 кВ, зафіксовано 
близько 170 обривів дротів на ПЛ 0,4 кВ та 
16 – на ПЛ 6 кВ. На ліквідації аварійних по-
шкоджень трудився увесь технічний пер-
сонал філії. На допомогу колегам прибули 
енергетики Хорольського, Глобинського 
та Решетилівського районі. Злагоджена 
робота з 6 ранку до 23 години вечора, 
професіоналізм та відповідальність дозво-
лили упоратися з масштабними пошко-
дженнями протягом двох днів.

Молодим працівникам Великокохнів-
ської філії є з кого брати приклад. Без-
заперечним авторитетом у колективі ко-

ристується електромонтер з експлуатації 
р/м Юрій Олексієнко, який відмінно знає 
«вузькі» місця у мережах та не губиться у 
складних ситуаціях. Його порадами послу-
говуються і диспетчери, і майстри, й інже-
нери підрозділу. Справжнім взірцем був і 
нині покійний інженер групи випробувань 
та вимірювань Петро Кормилець, нагоро-
джений Подякою голови Правління та на-
грудним знаком «Знак Пошани».

Пишається підрозділ своїми трудовими 
династіями. Вихідцями з енергетичних ро-
дин є начальник філії Валерій Чечель (його 
батько працював диспетчером у Козель-
щинському РЕМ), його заступник Олек-
сандр Чечель (батько починав кар’єру у 
Потоцькому РЕМ). Продовжувачем енер-
годинастії став інженер ВТГ Ігор Бахвалов 
(його мати та брат трудяться у Козельщин-
ській філії), охоронник Ігор Поляков (бать-
ко Юрій Іванович – електромонтер ОВБ, 
мати Тамара Миколаївна – прибиральниця 
у філії).

Минулий рік Великокохнівська філія за-
кінчила з далеко не відмінними показника-
ми. Але її співробітникам вдалося зібрати-
ся з силами і здійснити справжній прорив: 
за результатами першого півріччя 2012 
року у рейтингу районних підрозділів філія 
піднялася з 24 на 16 місце. 

Серед найближчих планів – встанов-
лення 14 розвантажувальних ТП, заміна 
28 силових трансформаторів, що від-
працювали свій ресурс, реконструкція 
5 ПЛ 6-10 кВ. Сподіваємося, що молодим, 
амбітним, дружним та високопрофесій-
ним великокохнівським енергетикам таки 
вдасться реалізувати все задумане.

Світлана Варвянська
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Сорокаріччя невпинного розвитку
Від Потоцької дільниці «Сільенер-
го» до Великокохнівської філії ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Енергети-
ки Кременчуцького району відзна-
чають 40-річчя рідного підрозділу.

»
Проблем у філії, як і в галузі вцілому, достатньо, - гово-
рить начальник Валерій ЧЕЧЕЛЬ. - Незадовільний рівень 
оновлення основних виробничих фондів, відсутність 
матеріалів, запасних частин, несправність автотран-
спортної техніки наразі не дозволяють нам реалізува-
ти все заплановане для покращення енергопостачання 
споживачів.

«



Відтепер усі функції і модулі програ-
ми зможуть використовувати працівники 
Комсомольської, Красногорівської та Хо-
рольської філій. Навчання тривало про-
тягом місяця на базі Навчально-курсового 
центру підприємства.

На сьогодні працівники 19 філій компа-
нії мають можливість використовувати ін-
струментарій системи SAP R/3. А функцій 
у програми немало. 

Система має 6 модулів, які покликані по-
легшити роботу усіх напрямків діяльності 
підприємства: ММ «Управління матеріаль-
ними потоками» (дозволяє вести облік усіх 
операцій компанії з товарно-матеріаль-
ними цінностями, електронного докумен-
тообігу в режимі реального часу, ведення 
договорів з можливістю відслідковувати 
оплати і поставки матеріалів), ТОРО «Тех-

обслуговування і ремонт обладнання» (об-
лік і аналіз технічних об’єктів і обладнання, 
відстеження виконання ремонтів і технічно-
го обслуговування обладнання), SD «Збут» 
(ведення усіх операцій з реалізації товар-
но-матеріальних цінностей, оформлення 
процесів виконання робіт і надання послуг 
для сторонніх організацій з автоматичним 
розрахунком вартості наданих послуг), FI 
«Фінанси» (централізоване ведення дебіто-
рів і кредиторів, платіжного бюджету, облік 
касових операцій), СО «Контролінг» (про-
гнозування, контроль витрат і їх облік), HR 

«Управління персоналом» (ведення адміні-
стративної інформації про співробітників, 
контролювання професійного росту пер-
соналу, що є основою для розширення і 
оновлення знань працівників, ефективне 
планування заходів компанії і керування 
їх перебігом). Використання системи SAP 
R/3 для ведення фінансово-господарчої 
діяльності підприємства дає можливість 
здійснювати повне планування роботи і 
контролювати всі її аспекти, оптимізувати 
закупки товарно-матеріальних цінностей, 
скоротити витрати часу під час плануван-
ня і підбиття підсумків роботи, скоротити 
час підготовки звітної інформації, на основі 
відомостей, отриманих в режимі реально-
го часу, приймати оперативні управлінські 
рішення.

Тетяна Терентьєва

Вирує Міжнародний Сорочинський яр-
марок у селі Великі Сорочинці, на який 
з’їжджається люд не лише з усієї України, 
а й з-за кордону. Це торжище щороку на-
буває все більшої популярності.

Тож на працівників Миргородської філії 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» покладене 
надвідповідальне завдання – забезпечити 
електропостачання учасників, і гостей за-
ходу. Тож готуватися до Сорочинського 
ярмарку енергетики почали задовго до 
його початку. 

Персонал філії провів лабораторні об-
стеження п’яти КТП, які обслуговували 
територію ярмарку, оглянув контури за-
землення ліній електропередач. Від зе-
лених насаджень розчистили 5 км траси 
ПЛ-35 кВ «Миргород-Великі Сорочинці», 
ПЛ-10 кВ «Лінія-5 Ярмарок», ПЛ-10 кВ 
«Лінія-2 Великі Сорочинці». Робота ліній 
електропередач приводилася до схеми 
оптимального режиму.

Для безперебійного постачання елек-
троенергії та оперативного усунення мож-
ливих технічних негараздів було організо-
ване цілодобове чергування оперативного 

персоналу на ПС-35/10 кВ «Великі Соро-
чинці», а також працівників Великосоро-
чинської дільниці безпосередньо під час 
ярмаркування. 

На випадок неполадок енергетики під-
готували три резервні підстанції, до яких 
будь-якої миті можна було б підключити 
живлення ярмарку: ПС «Миргород», ПС 

«Гоголеве», ПС «Савенці». На щастя, ско-
ристатися ними не довелося: все облад-
нання працювало без збоїв. 

За словами головного інженера Мир-
городської філії Олега Миколайовича 
Микільченка, щороку на час проведення 
заходу усі працівники підрозділу мобілізу-

ються, техніка і ремонтне обладнання пе-
ребувають у постійній готовності. 

Загалом за 6 днів проведення яр-
марку споживачам було відпущено 
66 520 кВт/год електроенергії на загальну 
суму 75 569 грн. 

Робота миргородських енергетиків при-
несла очікуваний результат. По-перше, 
ярмарок відбувся без перебоїв в електро-
постачанні. По-друге, ніхто з учасників 
– користувачів торгівельними майданчи-
ками та презентаційними спорудами – не 
скаржився на електропостачання. І, пев-
но, навіть не помітив присутність енерге-
тиків на ярмарку. А це – найвища оцінка 
злагодженої роботи. 

Тож за плідну співпрацю та взаєморо-
зуміння персонал Миргородської філії в 
особі начальника Андрія Ряжка нагоро-
дили Подякою керівника проекту «Соро-
чинський Ярмарок» Світлани Свищевої. 
Відзначили працю енергетиків філії і керів-
ники компанії. Кожен працівник, зайнятий 
у підготовці електромереж до ярмарку, 
отримав грошову премію.

Тетяна Терентьєва

4 | досягнення

Серпень, як завжди, гаряча пора для миргород-
ських енергетиків. Саме у цей місяць споживан-
ня електроенергії у районі зростає в рази.

Робота, 
варта похвали

За 6 днів проведення Со-
рочинського ярмарку спо-
живачам було відпущено 
66 520 кВт/год електро-
енергії на загальну суму 

    75 569 грн. 

»

У 2007 році в «Полтаваобленерго» успішно було завершене 
впровадження рішення SAP для управління нерухомістю. Робота 
з уведення цього проекту розпочалася у 2001 році і SAP став 
одним із найуспішніших нововведень в українській енергетиці.

Нещодавно 3 районні філії підприємства були під-
ключені до системи SAP R/3. Це стало можливим 
завдяки вводу в роботу нових радіорелейних ліній 
зв’язку.

Не відставати від сучасності»
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Мелодії 
Національного 
Сорочинського ярмарку

З
адоволеними повернулися з 
Сорочинців і учасники музич-
ного гурту «Ворскла», незмін-
ним керівником якого є водій 

Кобеляцької філії Віктор Фесюра. Вкотре 
талант колективу був відзначений гостями 
дійства та керівником проекту Світланою 
Свищевою. 

«Ворсклу» визнали кращим самодіяль-
ним колективом і присудили перемогу у 
Фестивалі народної творчості, який відбув-
ся на ярмарку. Віктор Фесюра розповідає, 
що огляд творчих колективів тривав усі 6 
днів ярмарки. «На сценах, – продовжує він, 
– виступили артисти з Херсонської, Жито-
мирської, Дніпропетровської, Харківської, 
Черкаської, Луганської, Запорізької, Ві-

нницької, Чернігівської, Пол-
тавської та 

інших облас-
тей, з Росії та 
Азербайджа-
ну». Та «Вор-
скла» не боїться конкуренції. Усі номери, 
представлені гуртом, відточені до дріб-
ниць: і українська пісня, і гра на музичних 
інструментах, і художній свист. Виконав Ві-
ктор Олександрович і свій номер-візитку – 
віртуозну гру на баяні, яка знову зірвала 
шквал аплодисментів. 

Однодумниця Віктора Фесюри і у робо-
ті, і у творчості, солістка, скрипаль гурту, 
яка працює прибиральником службових 
приміщень Кобеляцької філії, ділиться 
враженнями: «Порадувала своєю яскра-
вістю культурна програма. Ні на хвилину 
не замовкали сцени, кожна жила своїм 
неповторним життям. Творча атмосфера 
панувала у всьому. І, здавалося, ця аура 

заряджала всіх присутніх: і артистів, і 
глядачів».  

Сказати, що людей на полі було 
багато, це нічого не сказати. 

Їх дуже, дуже багато. І ко-
жен тут знайшов щось 

своє.

Найбільше до душі кобеляцьким артис-
там припало ярмаркове містечко май-
стрів. «Воно було насичене національним 
колоритом і всілякими дивами, – пояснює 
вподобання Віктор Фесюра. – Ноги самі 
вели туди: ряди з вишиваними рушника-
ми, ятки з виробами ткачів і різьбярів. Від 
глиняних глечиків, солом’яних брилів, ко-
шиків очей не відірвати. Душа сама співа-
ла. Мабуть, атмосфера ярмарки створила 
і певний настрій серед учасників нашого 
колективу. І сприяла перемозі «Ворскли».

До речі, Фестиваль народної творчості 
був не єдиним конкурсом, у якому взяв 
участь гурт. Кобеляцькі артисти привезли 
у рідне містечко ще й диплом І ступеня за 
високу виконавчу майстерність, сценічну 
культуру, показані в обласному огляді-кон-
курсі фольклорних ансамблів, народних 
музик, гармоністів та бандуристів «Чиста 
криниця». 

 Тетяна Терентьєва

Відвирував ярмарок. Полишив по собі 
заряд позитивних вражень і натхнення.
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Злагоджена сьогодні робота у 1977 році тільки набирала обер-
тів, починаючи все з нуля. Тоді кабінети розмістили в одній із буді-
вель головного офісу підприємства. На плечі першого керівника 
підрозділу Михайла Олександровича Королькова лягли турботи з 
облаштування навчальних кабінетів. Допомагали працівники ком-
панії. 

Володимир Федорович Халимон, ветеран компанії, згадує, з 
яким ентузіазмом підійшли до цього заняття його колеги. «Від-
криття навчального комбінату, – розповідає він, – стало справж-
ньою новиною. Робітники навіть самі приходили до Михайла 
Олександровича, просили внести в навчальний план заняття їх-
ньої групи. Був попит, тому і кабінети облаштували дуже швидко». 

Скоро двох відведених кімнат стало не вистачати. І Навчально-
курсовий комбінат переїхав в простору двоповерхову будівлю, де 
знаходиться і нині. Тодішній начальник НКК Василь Михайлович 
Севідов умовно розділив комбінат на дві частини: на першому по-
версі облаштували навчальні класи та методичні кабінети, а на 
другому – кімнати гуртожитку.     

Найбільше уваги тоді приділяли підвищенню кваліфікації пра-
цівників служби ПС та р/електромереж. Петро Васильович Ва-
сильєв, наступник Василя Севідова, розповідає, що лютий-бе-
резень був періодом посиленої роботи. Викладачі намагалися 
навчити робітників, зайнятих у ремонтній компанії, до її початку.

З захватом згадує Петро Васильович часи комп’ютеризації. 
Для енергетиків це було новинкою, яка викликала острах. Адмі-
ністрація компанії доручила колективу Навчально-курсового цен-
тру організувати курси. Комп’ютери на той час були дуже дорогі, 
тож придбали їх всього 5. Постало питання, де розмістити нову 
техніку. Вільних кабінетів не було, тож керівник прийняв рішення 
облаштувати комп’ютерний кабінет в класі охорони праці.

«Зараз це може здатися смішним, але тоді нові методи роботи 
сприймалися працівниками підприємства неоднозначно, – розпо-
відає Петро Васильєв. – Та курси пройшли всі, без виключення. 
Особливо мені запам’яталася група бухгалтерів. У класі їх було 30 
осіб, а комп’ютерів всього 5. Доходило навіть до сварок. Потім 
працівниці написали графік практичних занять. Але все рівно до-
водилося і днювати, і ночувати у навчальному класі. Адже за пе-
ріод курсів всі робочі місця бухгалтерів обладнали новою техні-
кою. А працювати з нею не вмів майже ніхто».

Нинішній Навчально-курсовий центр важко порівнювати з то-
дішнім, коли ще тільки напрацьовувалися програми, вводилося 
підвищення кваліфікації нових і нових спеціальностей. Зараз за-
вдяки достатньому фінансуванню та постійній увазі керівництва 
компанії центр забезпечений усім необхідним. Чотири навчальні 
класи (комп’ютерний, з охорони праці, ПС-35 і вище кВ та роз-
подільчих мереж) облаштовані спеціалізованими стендами, елек-
тричними схемами та іншими приладами, а навчальні полігони, де 
проходять практичні заняття, обладнані згідно з нормами. Для 
демонстрації навчальних фільмів використовуються нові телеві-
зор, відеомагнітофон та проектори. 

Усього в НКЦ підвищують кваліфікацію 14 робочих спеціаль-
ностей та 13 інженерно-технічного профілю. Крім лекційної фор-
ми навчання для учнів проводяться різного роду тестування, 
семінари-тренінги, на яких заняття ведуть викладачі-психологи. 
Навчально-курсовий центр має затверджену Міністерством осві-
ти ліцензію на право підвищення кваліфікації і самостійного при-
йняття екзаменів. 

Зараз налагоджену за 35 років роботу Навчально-курсового 
центру очолює Наталія Володимирівна Залужна. До насиченого 
графіку занять в НКЦ уже звикли і учні, і колектив підрозділу. За 
затвердженою програмою,  протягом поточного півріччя курси 
підвищення кваліфікації пройдуть більше 200 працівників підпри-
ємства. Наразі в класах закладу навчаються стропальники та 
техніки абонгруп. 

У недалеких планах – підвищити кваліфікацію електромонтерів 
ОВБ розподільчих мереж ІІІ групи (водіїв), контролерів абонент-
ських груп, працівників, відповідальних за безпечне проведення 
робіт вантажопідіймальними кранами, електромонтерів з обслу-
говування підстанцій і чергових підстанцій, механіків, електро-
монтерів з експлуатації розподільчих електромереж, інспекторів 
інспекції енергонагляду, стропальників та лісорубів. 

Робота НКЦ від заснування і до сьогодні щодня втілює один із 
важливих напрямків політики управління персоналом компанії – 
формування колективу професіоналів, поєднуючи досвід енерге-
тиків багаторічний стаж з ініціативністю молодих спеціалістів.

Тетяна Терентьєва

Цього вересня розпочався 35-ий 
навчальний рік в Навчально-курсо-
вому центрі ПАТ «ПОЛТАВАОБЛ-
ЕНЕРГО».

Грані наукового зростання 

35 років тому, 30 червня 1977 року, був підписа-
ний наказ про відкриття Навчально-курсового 
пункту. І вже з вересня у підрозділі розпочався 

перший навчальний рік. 

Підвищувати свою ква-
ліфікацію працівники 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛ-

ЕНЕРГО» повинні кожні 5 років. 

«



У 
1658-му це була політична 
столиця України: тут з ініціа-
тиви гетьмана Івана Вигов-
ського було підписано «Га-

дяцький договір», що визначав подальшу 
долю українських земель. У 1663-1668 рр. 
Гадяч - резиденція гетьмана Лівобережжя 
Івана Брюховецького. У маєтку на мальов-
ничих схилах Псла народилися політичний 
та культурний діяч М.Драгоманов, його 
сестра, письменниця Олена Пчілка. А в 
дачному будиночку в урочищі Зелений Гай 
творила безмірно талановита Леся Укра-
їнка. З Гаддячини родом Панас Мирний, 
Юрій Косач, брати Метлинські і ще багато 
уславлених своєю творчістю, винаходами 
чи подвигами українців.

У краю з такою історією, певно, непро-
сто залишатися «на рівні» своїх знамени-
тих земляків. Але енергетикам Гадяцької 
філії ПАТ «Полтаваобленерго» ось уже 
протягом 40 років це вдається. Секрет – 
у відданості своїй справі, професіоналізмі, 
взаємовиручці у колективі і небайдужості 
до людських потреб.

Своє самостійне існування Гадяцький 
РЕМ, який до того був виробничою діль-
ницею Лохвицього РЕМ, розпочав 1 квітня 
1972 р. У Гадяцькому районі тоді діяло 3 
підстанції 110/10 кВ: «Гадяцька», «Петрів-
ка-Роменська» та «Лютеньківська».

Про часи бурхливого розвитку енерге-
тики згадує начальник Гадяцької філії Юрій 
Тарахкало, який наприкінці 1970-х років, 
30-річним, став заступником начальника 
Гадяцького РЕМ:

- Наш автопарк мав солідний вік і скла-
дався з телевишки на базі гусеничного 
трактора ДТ-74, автокрана на базі ЗІЛ-
157, вантажного автомобіля ГАЗ-51, двох 
тракторів Т-40 і трактора «Білорусь», ван-
тажопасажирського авто ГАЗ-69. Усю 
техніку придбали у колгоспів уже технічно 
несправною і доводили до ладу, як могли. 
Електромонтери ОВБ, як правило, пере-
сувалися на велосипедах і обслуговували 
тільки Гадяч. РЕМ базувався на території 
міської електростанції. У двох приміщен-
нях розміщувалися дизель-генератори, 
гараж, бухгалтерія та керівництво РЕМ. 
Диспетчерська мала розміри 1,5 на 2,5 м.

Авторитет енергетиків був надзвичай-
но високим. Мешканці сіл, працівники 

сільгосппідприємств швидко відчули всі 
зручності електрифікації. Виробництво 
ставало все більш енергоємним, тож від 
енергетиків вимагалося забезпечити на-
дійне і безперебійне електропостачання. 
Розпочалося переобладнання електро-
мереж, будівництво резервних переми-
чок 10 кВ. Додатково були побудовані ПС 
110/35/10 кВ «Веприцька», на «Петрів-
ка-Роменській» ПС замінено існуючий та 
установлено додатковий трансформатор, 
збудовано 2 ПС 35/10 кВ.

Нині енергетики Гадяцької філії обслуго-
вують 25713 побутових та 601 юридичних 
споживачів. До потужних користувачів 
першої категорії надійності енергопоста-
чання належать підприємства нафтогазо-
вої промисловості, для потреб яких спо-
руджено 2 ПС 110/35/10 кВ. Споживання 
електроенергії нафтогазовим комплексом 
складає близько 60% від загального. До 
енергоємних належать також підприєм-
ства «Гадячелеватор», «Гадячсир», цегель-
ний завод та ін.

У Гадяцькій філії – 134 працівники. Ко-
лектив здебільшого молодий. Але без до-
помоги старших колег їм було б важко. У 
колективі вистачає досвідчених працівни-
ків, готових поділитися знаннями: елек-
тромонтери ОВБ Потапенко І., Лисак Г., 
Шестопал М., ел.монтери р/м Лукаш А., 
Білич А., Шелімовець В. Ветеранами праці 
є бухгалтер Величко В., диспетчер Ваку-

ленко В., ст. диспетчер Филь Г., майстер 
Филь М. На них рівняються, до їх автори-
тетної думки прислухаються.

Філія виконує норматив з технологічних 
втрат електроенергії при 100% оплаті за її 
споживання. 

Пишається підрозділ і своїми трудовими 
династіями: Филів, Варавських, Ревегу-
ків. «Усіх достойних не перелічити, - роз-
водить руками Юрій Сидорович. – Та го-
ловне, я упевнений: нашим працівникам 
під силу завдання будь-якої складності».

Але навіть попри таку високу оцінку, 
проблем у районного підрозділу вистачає. 
Одна з найболючіших – зношеність мереж 
та основного обладнання. На разі в екс-
плуатації перебувають ПЛ та КТП, збудо-
вані у 1960 рр., які вже вдвічі «пережили» 
відведені норми. У незадовільному стані - 
майже 300 км ПЛ-0,4 кВ. Якщо їх заміна 
йтиме тими темпами, що зараз (близько 
7 км на рік ), перспективу уявити не важко.

Утім, дружний колектив Гадяцької філії 
рук не опускає. І працювати, і відпочивати 
тут уміють на славу. Так, команда волей-
болістів посідає І місце в «Полтаваобл-
енерго». У 2011 р. перемога у футбольній 
першості району – теж у гадяцьких енерге-
тиків. Щороку на День захисту дітей філія 
проводить конкурси малюнка на асфальті, 
самодіяльності, спортивних змагань для 
дітей своїх працівників. 

Світлана Варвянська
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Гетьманська столиця, колиска літературних та 
мистецьких талантів – так називають Гадяч і 
прилеглий район.

Енергетика краю 
козацької слави

Ветеран підприємства, колишній черговий 
П-Роменської підстанції Василь Запоренко 

з нинішніми працівниками філії.



ВАТ «Запоріжжяобленерго»
Тридцятидев’ятирічний електромонтер 

оперативно-виїзної бригади Веселовсько-
го РЕМ 21 липня загинув під час виконан-
ня виробничих обов’язків. Він оглядав 
підстанцію «Ювілейна» з метою виявлення 
місця замикання в мережі 35 кВ. При цьо-
му самовільно, без повідомлення чергово-
му диспетчеру РЕМ, наблизився на недо-
пустиму відстань до обладнання підстанції 
і був смертельно уражений електричним 
струмом.

ПАТ «Закарпаттяобленерго»
27 липня стався нещасний випадок з 

сорокарічним електромонтером з екс-
плуатації розподільчих мереж Іршавсько-
го РЕМ. Того дня бригада РЕМ виконува-

ла роботи з демонтажу проводу СІП на 
ПКЛ-0,22 кВ від КТП. Керівник робіт отри-
мав дозвіл на підготовку робочого місця 
і допуск. Були виконані всі заходи безпе-
ки, окрім одного, який і став фатальним 
для електромонтера. Він не перевірив 
дерев’яну опору на загнивання на перехо-
ді з землі. Електромонтер піднявся по опо-
рі за допомогою кігтів та запобіжного дво-
стопового монтерського поясу, відв’язав 
кабель СІП і почав спускатися на землю. 
При цьому з відстані 2,5 метрів від ніг до 

землі дерев’яна опора з підкосом перело-
милася біля основи землі і впала разом з 
електромонтером.

Потерпілий отримав тяжкі пошкоджен-
ня. На щастя, він залишився живим, та 
довго ще про себе даватимуть знати ком-
бінована травма грудної та черевної по-
рожнини, закритий перелом ребер, роз-
рив легені, розрив правої долі печінки, 
внутрішньо-черевна кровотеча.

ПАТ  «Черкасиобленерго»
З сорокадворічним електромонтером 

оперативно-виїзної бригади Золотонісько-
го РЕМ нещасний випадок стався 1 серп-
ня. Того дня черговий диспетчер РЕМ на-
правив оперативну бригаду для з’ясування 
причин відсутності напруги у споживача 

міста Золотоноша та дав 
команду по прибуттю на 
місце неполадки вийти на 
зв’язок та доповісти обста-
вини. Але працівники так і 
не повідомили про прибуття. 
Невдовзі стало відомо, що 
електромонтер бригади са-
мовільно, без виконання ор-
ганізаційно-технічних заходів 
безпеки, піднявся на опору 
ПЛ-0,4 кВ і потрапив під на-
пругу. На місце нещасного 
випадку негайно була викли-
кана «швидка», яка достави-
ла потерпілого до лікарні. 

ПАТ  «Чернігівобленерго»
13 серпня загинув сорокадев’ятирічний 

майстер І-ої групи дільниці повітряних лі-
ній служби кабельних та повітряних ліній. 
Він виконував роботи за нарядом на лінії 
електропередач-0,4 кВ з заміни та чист-
ки траси від трансформаторної підстанції. 
При цьому ПЛ-0,4 кВ не була заземлена, 
а напруга на лінію поступала через пере-
мичку, яку змонтував абонент від іншої по-
вітряної лінії.

Виконуючи роботи, майстер спробував 

відкинути демонтований дріт з паркану і 
потрапив під напругу. Він був смертельно 
уражений струмом.

ПАТ «Миколаївобленерго»
13 серпня на ПЛ-150 кВ «Миколаївська 

– Промзона-1» стався груповий нещасний 
випадок з двадцятип’ятирічним електро-
монтером з ремонту повітряних ліній елек-
тропередач та сорокатрирічним водієм 
автовишки.

Вони виконували роботи за нарядом з 
заміни ізоляції на полімерну на ПЛ-150 кВ 
із застосуванням автовишки ТВ-26. При 
переїзді від опори до опори водій авто-
вишки повернув в бік ПЛ-35 кВ, що про-
ходила паралельно лінії, на якій виконува-
лися роботи. Відстань між ПЛ була 32 м, 
але автовишка під’їхала занадто близько 
до паралельної лінії, і кошик наблизився 
на недопустиму відстань до ПЛ-35 кВ, яка 
знаходилася під напругою. 

У цей момент електромонтер був у ка-
біні машини. Він почув тріск, помітив, що 
автомобіль загорівся. Рятуючи життя, він 
зіскочив з кабіни і потрапив під дію «кро-
кової» напруги. Внаслідок чого отримав 
опіки обох ніг. Водій кинувся рятувати ко-
легу. Він відтягнув його з зони розтікання 
напруги, але і сам потрапив під її дію: отри-
мав опіки половини поверхні тіла. 

ПАТ «Житомиробленерго»
23 серпня стався нещасний ви-

падок зі смертельним наслідком з 
тридцятип’ятирічним електромонтером 
оперативно-виїзної бригади Чуднівського 
РЕМ.

Того дня у диспетчерську РЕМ на-
дійшла заявка про відсутність напру-
ги. На місце неполадки відразу ви-
їхала оперативна бригада. Несправність 
було помітно неозброєним оком. На 
дерев’яній опорі ПЛ-0,4 кВ, від якої був 
заживлений споживач, відірвався трос, 
який утримував кабель трифазного
відгалуження до будинку. Внаслідок чого 
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Занадто висока плата 
                    за необережність

Останнім часом спостерігається збільшення кількості випадків виробничого травматизму серед 
працівників підприємств ПЕК України. Сумна статистика свідчить, що половина з них закінчуються 
фатально. Основною причиною таких трагедій є невиконання правил безпеки.

Звичайно, кожному здається, що горе-випадки трапляються десь далеко і стануться точно не з 
вами. Але електроенергія не терпить недбалості. І коли наступного разу ви захочете знехтувати 
правилами безпеки чи то з ліні, чи то в поспіху, пам’ятайте: «Вас живим чекають вдома». 

І не ризикуйте власним здоров’ям: ціна необачності занадто висока.



кінці кабелю відламалися від проводів ПЛ 
у різних місцях. 

Електромонтер вирішив усунути пошко-
дження без відома чергового диспетчера 
РЕМ. Залишивши водія-електромонтера 
біля автомобіля, він самостійно, без пові-
домлення диспетчеру, відкрив щит 0,4 кВ і 
відключив всі комутаційні апарати та авто-
матичний вимикач вуличного освітлення. 

Закривши щит на замок, він завбачливо 
вивісив заборонні плакати. Але це не вря-
тувало електромонтера. Повернувшись на 
місце виконання робіт, він дав команду во-
дію-електромонтеру розмотати ПЗ-0,4 кВ 
для встановлення на проводи повітряної 
лінії. Сам же, взявши всі засоби захисту, 
піднявся на опору за допомогою монтер-
ських кігтів. 

Наблизившись на недопустиму відстань 
до ПЛ-0,4 кВ, він був смертельно ураже-
ний електрострумом. Пізніше встановили, 
що напруга на робоче місце поступала 
через полюс фази «А» автоматичного ви-
микача 0,4 кВ, контакти якого, незважа-
ючи на відключений стан вимикача, були 

закорочені гвинтом кріплення кришки 
АВ-0,4 кВ, який з невідомих причин зна-
ходився усередині АВ-0,4 кВ у відсіку по-
люсу фази «А» між контактами полюсу та 
пластинами для гасіння дуги. 

ПАТ «Вінницяобленерго»
5 вересня за розпорядженням чергово-

го диспетчера ОДГ бригада ОВБ Хмель-
ницьких ЕМ у складі електромонтера та 
електромонтера-водія була направлена 
для перевірки наявності напруги на ввід-
ному АВ-0,22 кВ. При цьому працівник об-
ленерго виявив відсутність напруги в спо-
живача та оплавлення ізоляції кабелю, що 
йшов до лічильника, в місці приєднання до 
ввідного автомату.

З власної ініціативи потерпілий, без по-
відомлення черговому диспетчеру ОДГ, 
прийняв рішення замінити пошкоджений 
кабель, для чого дав команду електро-
монтеру-водію вимкнути в КТП -10/0,4 кВ 
АВ-0,4 кВ ПЛ-1 та ПЛ-2. Після заміни ка-
белю напруга в споживача не зÁ явилася. 
Електромонтер прийняв рішення переві-
рити контакт у місці приєднання ввідного 
кабелю до магістралі на опорі ПЛ-0,4 кВ 
Л-1 від ТП-10/0,4 кВ, для чого вдруге дав 
команду електромонтеру-водію вимкнути 
в КТП -10/0,4 кВ АВ-0,4 кВ ПЛ-1. Елек-
тромонтер, без виконання організаційних 
та технічних заходів, піднявся на опору, 
доторкнувся до проводів ПЛ та був ура-
жений електрострумом. Повітряна лінія 
0,4 кВ Л-1 знаходилася під напругою: 
електромонтер-водій помилково вимкнув 
автоматичний вимикач ПЛ-0,4 кВ Л -2.

Водій-електромонтер ОВБ надав колезі 
першу долікарняну допомогу до прибуття 
бригади «швидкої». Але під час транспор-
тування до лікарні сорокачотирирічний по-
терпілий помер.

Тетяна Терентьєва

За останні 2 місяці літа на підприємствах 
ПЕК України сталося сім нещасних випад-
ків, чотири з яких – смертельні.
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А
наліз нещасних випадків, пов’язаних з дією 
електричного струму, дозволяє виявити основні 
їх причини: 

»випадковий дотик до струмоведучих частин, які знахо-
дяться під напругою, при проведенні ремонтних робіт, 

або з-за несправності захисних засобів чи помилок;

»поява напруги на металевих частинах виробничого 
устаткування (огородженнях, корпусах, кожухах), що 

можливо в результаті пошкодження ізоляції струмоведу-
чих частин електроустаткування з проводом, що знахо-
диться під напругою; замикання фази на землю;

»помилкове підключення устаткування під напругу під 
час проведення на ньому ремонтно-профілактичних 

робіт; замикання між відключеними і струмоведучими 
частинами, що знаходяться під напругою; 

»виникнення крокової напруги на поверхні землі, на 
якій знаходиться людина. Це може бути результатом 

замикання проводу на землю, несправностей у пристроях 
робочого або захисного заземлення, занулення;

»незнання правил поводження з електронебезпечними 
об’єктами та умов їх експлуатації. 

«

Причиною половини нещасних випадків 
на підприємствах ПЕК 

є ураження електричним струмом.



Н
арада з начальниками техніч-
них служб підприємства на 
диспетчерському пункті. Об-
говорення ситуації за минулу 

добу. Вирішення питань з поточного стану 
електромереж. Так розпочинається робо-
чий день у начальника служби ЛЕП 35 кВ 
і вище Віктора Перетятька. Отримавши 
оперативну інформацію, дорогою до сво-
го кабінету він обдумує план дій на день. 
Зволікати ніколи: у службі вже чекають 
керівника підлеглі, щоб отримати завдан-
ня. Ці збори – 10 хвилин спокою. Адже за 
порогом кабінету керівника, починає ви-
рувати робота, життя служби йде своїм 
руслом: безперервний потік телефонних 
дзвінків, виїздів на місце чергової поломки, 
ремонти та реконструкція ліній електропе-
редач, заміна зношеного обладнання.

У роботі роки летять, як години. Змі-
нюються люди. Але енергійний колектив, 
як і 50 років тому, щодня з ентузіазмом 
приступає до роботи. «Нам нерідко дово-
диться працювати, незалежно від погоди і 
часу доби, – розповідає про труднощі на-
чальник служби Віктор Перетятько. – Ав-
томатине відключення ЛЕП: відразу на по-
шуки місця пошкодження виїжджає ОВБ. 
Особливо багато неприємностей завдає 
негода: влітку – грози зі шквалистими ві-
трами ламають гілля дерев, яке падає на 
лінії, взимку – під вагою ожеледиці елек-
тродроти рвуться». Цифри говорять самі 
за себе: з 87 відключень за минулі півроку 
причиною 79 стала негода.

Дошкуляють енергетикам і птахи, осо-
бливо лелеки. Надто облюбували вони 
верхівки опор як місце для майбутніх до-
мівок. Молоді й необережні лелечата, які 
тільки учаться літати, нерідко гинуть під 
дією електроструму. Та й прикрощів енер-
гетикам завдають: часті аварійні відклю-
чення ліній призводять до передчасного 
виходу з ладу обладнання ТП, яке в зна-
чній мірі вже відпрацювало свій ресурс.  
Вже багато років працівники служби вті-
люють проект своєрідного порятунку і 
птахів, і захисту обладнання. На ПЛ 110-
154 кВ вже майже не залишилося опор 
без протиптахових загороджень, та птахи 
через деякий час пристосовуються, і ліній-

никам доводиться знову і знову працюва-
ти над пошуками нових способів захисту. 

Нині колектив служби обслуговує біль-
ше 5 тисяч кілометрів ліній електропере-
дач, які розкидані по великій території. 
Ускладнює експлуатацію те, що лінії про-
ходять над посівами чи приватизованою 
територією. Власники чинять різноманітні 
перешкоди лінійникам. Іноді доходить до 
абсурду: недалекоглядні орендатори за-
бороняють проїзд для виконання аварій-
них робіт. 

У дружному колективі і проблеми вирі-
шуються легко. Так було і 50 років тому. 
Колишній начальник служби ЛЕП Леонід 
Олексійович Щерба пише у своїх спогадах 
1970-х років: «Часто доводилося затриму-
ватися після роботи. Особливо важко було 
так званим «поїздникам», які жили у при-
міських селах. Якщо вони затримувалися, 
пропускали свій поїзд і доводилося чекати 

наступний. Тим не менше наступного дня 
вони ніколи не запізнювалися на роботу». 

Теплим ставленням до колег наповнені 
спогади Леоніда Олексійовича: «Це друж-
ній, – писав він у 1976 році – яким, наді-
юсь, і залишиться, високопрофесійний ко-
лектив, який впевнено вирішує поставлені 
перед ним завдання, радіє успіхам товари-
шів, приймає труднощі і біди колег, як свої 
власні». 

Пройшли десятки років, змінився ритм 
життя, а працівники служби ЛЕП донині 
знаходять час привітати зі святами вете-
ранів підрозділу, сказати добре слово зне-
віреному колезі, подати руку допомоги. 
Тому, мабуть, і досягають виробничих ви-
сот, адже ніколи не залишаються наодин-
ці зі своїми проблемами. Варто лишень 
обернутися, а за спиною – надійний тил з 
колег-однодумців. 

Тетяна Терентьєва
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Енергія 
ентузіастів своєї справи

Успіхами в роботі відзначають 50-річний 
ювілей служби ЛЕП 35 кВ та вище її праців-
ники. Про їхні будні – наша стаття.

Служба ліній в авангарді технічного прогресу
Використовуючи досягнення енергетики, працівники служби 
завжди впроваджували в роботу новинки науки. Зокрема,

1. У 1972 році працівники служби вперше серед підприємств 
ВЕО «Харківенерго» почали виконувати заміну фарфоро-

вих ізоляторів ПМ-4,5 на більш надійні скляні ПС-70Д.

2. З 1980 по 1992 рр. були повністю виконані роботи із замі-
ни дерев’яних опор на залізобетонні на лініях 35–110 кВ.

3. З 1982 по 1995 рр. впроваджений новий передовий метод 
виконання робіт на лініях 35/110/330 кВ без відключення 

напруги. Це була дуже складна і відповідальна робота, для ви-
конання якої придбали спеціальне обладнання і спецодяг.

4. У 1984 році впровадили і почали широко використовувати 
в експлуатації ліній набагато легші і зручніші полімерні 

ізолятори типу ЛК-75/35, ЛК-70/110, ЛК-70/150.

5. З 1994 року службою ЛЕП уперше в СНД упроваджені за-
тискачі нового типу ПГП-8-А.  

6. На черзі освоєння принципово нової і ще майже незнайо-
мої для лінійників технології експлуатації і обслуговування 

кабельних ліній 110 кВ. 



У ньому взяли участь 11 працівників 
служби ліній електропередач 35 кВ та 
вище та груп з обслуговування ПЛ 35 кВ 
та вище Кременчуцької, Лубенської і Мир-
городської філій. 

Під час 8 етапів екзаменатори пере-
віряли майстрів та старших майстрів на 
знання нормативних документів та уміння 
організувати своє робоче місце  з вико-
нанням усіх заходів безпеки. І підготовкою 
оцінюваних залишилися задоволеними. 
Усі показали високий рівень знань. Віктор 
Іванович Перетятько, начальник служби 
ЛЕП, говорить, що очікував такого резуль-
тату: «Не один рік працюючи з цими людь-
ми, звичайно ж, я вивчив слабкі і сильні 
сторони кожного. Тому приємно було чути 
впевнені відповіді від тих, у чиїх знаннях я 
не був впевнений. Відразу було помітно, 
що працівники ґрунтовно готувалися до 
атестації: читали відповідну літературу, за-
кріплювали свої знання на практиці». 

Та все ж без помилок не обійшлося. Не-
мало їх робили під час перевірки знань з 

організації та оформлення допуску бри-
гади до роботи на ПЛ 35–154 кВ від імені 
допускача та керівника робіт. Зокрема, за 
словами екзаменатора, інженера служби 
охорони праці Володимира Зливка, май-
стри забувають розподілити між членами 
бригади обов’язки згідно з нарядом-до-
пуском; керівник робіт не проводить опи-
тування членів бригади після проведення 
ним вступного цільового інструктажу; до-
пускач не вказує членам бригади межі 
робочого місця, підходи та виходи з нього; 
відповідальна особа не ставить підпис у 
вахтовому журналі за безпечне виконан-
ня робіт з підйомними механізмами про 
дозвіл встановлення цього механізму на 
робочому місці. 

Та все ж Володимир Васильович гово-
рить, що ці помилки одиничні, а атестація 
дає можливість кожному побачити «вузь-
кі» місця у своїх знаннях і надолужити упу-
щене.

Наразі готується  наказ з матеріальної 
та моральної мотивації майстрів та стар-

ших майстрів служби ЛЕП та груп з обслу-
говування ПЛ 35 кВ та вище, залежно від 
кількості набраних ними балів.

Тетяна Терентьєва
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4 вересня було проведене оцінювання професійної 
підготовки майстрів та старших майстрів служби ЛЕП 
та груп з обслуговування ПЛ 35 кВ та вище.

Етапи атестації: 
»перевірка знань норматив-
них документів з охорони пра-
ці, технічної експлуатації, по-
жежної безпеки за допомогою 
електронної програми Аспект;

»видача наряду-допуску на ви-
конання ремонтних робіт на 
ПЛ 35-154 кВ;

»нанесення диспетчерських на-
йменувань на опорах ПЛ 35-
154 кВ. Оформлення листка 
огляду ПЛ 35-154 кВ; 

»допуск бригади до роботи на 
ПЛ 35-154 кВ від імені допуска-
ча та керівника робіт;

»технологія виконання робіт на 
ПЛ 35-154 кВ з обов’язковою 
перевіркою знань технології 
проведення робіт із звалюван-
ня дерева;

»перевірка знань основних по-
ложень про роботу з персона-
лом;

»періодичність і обсяг профі-
лактичних випробувань і ви-
мірювань електрифікованого 
інструменту, електрозахисних 
засобів;

»психологічна підготовка.

Беззаперечний доказ ефективної роботи 



Поблизу села Орлик на Дніпродзержин-
ському водосховищі було розташовано 
тимчасовий табір для учасників уже тра-
диційного турніру рибалок з числа праців-
ників підприємства. Провести його вирі-
шили на початку осені – 7–8 вересня. 

Участь взяли близько cта енергетиків з 
23-х філій та головного офісу. Значна за-
слуга в організації та проведенні турніру 
належить начальнику Кобеляцької філії 
Сергію Зінченку та голові цехкому цього 
підрозділу Віктору Фесюрі.

Окрім місця проведення, організато-
ри внесли зміни у тривалість змагань. У 
зв’язку з погіршенням погоди традиційний 
вечірній вилов було скорочено до чоти-
рьох годин.

Через сильний вітер на Дніпродзержин-
ському водосховищі підіймалися хвилі, які 
заважали учасникам повністю зосере-
дитися на вилові. Але найдосвідченіші та 
найнаполегливіші енергетики повернулися 
на берег з виловом, який додавав балів 
їхній команді. Та й без частувань зі свіжої 
риби наприкінці цього дня не обійшлося.

– На вечірньому вилові я впіймав хоро-
шу щуку. На Дніпродзержинському водо-
сховищі ця риба буває крупна, а ще з неї 
смачна юшка виходить. А одного разу на 
мою вудку потрапила щука вагою більше 
трьох з половиною кілограмів. Шкода, 
що це було не на змаганнях рибалок, тоді 
можливо б перемога була б за мною, – ді-
литься враженнями майстер виробничої 
дільниці Кобеляцької філії Роман Годь. 

У суботу учасники піднялися вдосвіта – 
на ранкову риболовлю. Поривів вітру вже 
не було і вони мали змогу у повній мірі про-
явити свої риболовські таланти.

Пощастило диспетчеру Глобинської філії 
Сергію Омельченку, який впіймав коропа 
вагою близько двох з половиною кілогра-
мів. Відзнака за вилов для нього була вдві-
чі приємнішою, адже цього дня він відзна-
чав свій День народження.

– Я брав участь у цих змаганнях і мені 
дуже сподобалося. Приємно було про-
вести час серед людей, які так само, як і 
я, захоплюються риболовлею. Варто від-
значити рівень організації змагань, дос-
від деяких учасників, – говорить Сергій 

Омельченко. – Удача у цій справі теж дуже 
потрібна. Рибалці, як і мисливцю без неї 
важко.

З таким твердженням погоджується і 
електромонтер оперативно-виїзної бри-
гади Новосанжарської філії Володимир 
Бойко.

– Я багато років беру участь у змаганнях 
з риболовлі, які проводяться на підпри-
ємстві. Щороку в нашої команди вилови 
були різними. Цьогоріч пощастило мені, 
бо впіймав найбільшу щуку, за це отримав 
заохочувальний подарунок.

Турнір тривав до 11 години дня. Резуль-
тати тих команд, які до цього часу не діс-
талися берега, не були зараховані. 

Підбиваючи підсумки цьогорічних зма-
гань, голова профкому підприємства 
Володимир Абрамов зазначив, що адмі-
ністрація та профспілковий комітет «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО» організовує змагання 
з риболовлі, щоб забезпечити працівни-

кам цікаве дозвілля, подарувати приємні 
враження, дати можливість їм проявити 
себе не лише в роботі. 

– Під час турніру учасники відчувають 
азарт перемоги, отримують незабутні вра-
ження від спілкування з іншими любителя-
ми такого відпочинку, – зазначив Володи-
мир Абрамов.

Підрахувавши кількість виловленої ко-
мандами риби, організатори визначили, 
що найбільш вправними риболовами є 
працівники Лубенської філії: електромон-
тер з експлуатації розподільчих мереж 
Віктор Барабашевський, електромонтер 
диспетчерського устаткування та техноло-
гічного керування Олег Калінін, охоронник 
Олександр Кондратенко.

Другою стала команда енергетиків з 
Шишак: начальник абонгрупи Сергій Ва-
силенко, диспетчер Олександр Науменко, 
електромонтер ОВБ Віталій Богдан, водій 
Сергій Чуб. 

На третьому місці – хорольські рибалки: 
начальник підрозділу Сергій Устименко, 
диспетчер Василь Шепель, електромон-
тер Сергій Тягній.

Окрім звання вправних рибалок, вони 
отримали подарунки, які знадоблять-
ся їм під час відпочинку на природі: 
спальні мішки, чохли для вудочок та ін. 

Ірина Малашецька
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Відпочинок, 
який об’єднує 

Найкращий рибалка – 
той, який має везіння, 
уміє спостерігати, зо-

середжуватися та оцінювати 
ситуацію.

Рибалили цьогоріч енерге-
тики в Кобеляцькому районі. 
Любителів подібного відпо-
чинку серед працівників чи-
мало. Кількість учасників, а 
їх було близько ста, є крас-
номовним свідченням цього.



Віктор Васильович – активний учасник волейбольних і турис-
тичних змагань, що влаштовують для працівників компанії. Але 
спорт у його житті з’явився задовго до того, як він почав пра-
цювати на «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Раніше чоловік був шкільним 
учителем і, окрім математики та фізики, викладав фізкультуру. 
Прагнув власним прикладом залучити до активного способу жит-
тя своїх учнів.  І йому це добре вдавалося. 

– Ми разом із школярами сформували команду «Лтава-Кротен-
ки», яка нині часто виступає на волейбольних змаганнях Полтав-
ського району, неодноразово боролася за першість Полтави. Я 
також у команді ветеранів з волейболу Полтавського району, – ді-
литься працівник.

Ця гра для Віктора Васильовича – хобі, якому він приділяє час, 
коли не зайнятий родинними справами або участю у змаганнях 
зі спортивного туризму та орієнтування на місцевості. Останніми 
двома видами спорту почав захоплюватися ще в інституті. 

– Спортивний туризм насправді досить складний вид спорту, 
– розповідає працівник.– І щоб досягати в ньому якихось резуль-
татів, потрібно багато тренуватися і постійно підтримувати себе 
у хорошій фізичній формі. Для цього я часто беру участь у зма-
ганнях. 

– Цей вид спорту мені подобається тому, що він поєднує в собі 
фізичні навантаження, походи, спілкування з однодумцями, три-
вале перебування на природі, нові цікаві враження. Наприклад, 
на початку серпня я повернувся з подорожі на Кавказ, де разом 
з групою ентузіастів із Полтави, Полтавського району, Лубен під-
корював Ельбрус. Це найвища гора Росії, яка розташована на пів-
ночі Великого Кавказького Хребта. 

Піднятися на гору їм не вдалося, адже при температурі 5-10 
градусів на висоті понад 4 тисячі метрів (висота Ельбруса – понад 
5600 м) дув сильний вітер, через густий сніг майже нічого не було 
видно. 

Але радує те, що дві попередні спроби підкорити Ельбрус для 
Віктора Васильовича були вдалими. Тоді йому пощастило біль-
ше: мороз був сильнішим, але погода спокійнішою, видимість 
кращою. 

Відомі туристичні маршрути України Віктор Пуха також час від 
часу освоює.

– Я піднімався на Петрос – одну з найвищих гірських вершин 
українських Карпат, побував на Говерлі.   

Всі ці подорожі не йдуть в жодне порівняння з Полярним Ура-
лом.

У 1988 році група із шістьох осіб, серед яких був і Віктор Пуха, 
відправилася у похід 5 категорії складності (однієї з найважчих). 
Три тижні вони проходили заданий маршрут на лижах, а це – 
360 км гірської місцевості, долаючи суворий клімат – сорокагра-
дусний мороз і поривчастий пронизливий вітер. 

– Незважаючи на те, що кожен із нашої групи був досвідче-
ним туристом, ця подорож виявилася дуже складною і подібних 
спроб я більше не робив. 

Віктор Пуха багато часу приділяє іще одному своєму захо-

пленню, про яке з охотою розповідає.
– Орієнтування на місцевості я вважаю одним з най-

доступніших видів спорту. Усе, що потрібно, – це хоро-
ші кросівки і компас. Це заняття цікаве для тих, хто хоче
покращити свою фізичну форму і самопочуття. Адже виконувати 
основне завдання – знаходити контрольні пункти, рухаючись згідно 
з заданим маршрутом, не так уже й складно. Головне – вміти «про-
читати» карту місцевості. Серед очевидних плюсів цих змагань те, 
що вони завжди проходять на природі. Взимку учасники пересува-
ються на лижах, з весни і до осені долають задані маршрути пішки. 
Останнім часом все частіше змагання влаштовуються для велоси-
педистів. У Полтаві вони теж набувають популярності, проходять 
у районі Дендропарку, Парку Перемоги. Я теж беру у них участь. 

У Віктора Пухи багато планів, головне, аби на них вільного часу 
вистачало. Наприклад, нині він готується до участі у Всеукраїн-
ських змаганнях зі спортивного орієнтування «Майстер-2012». 
Далі будуть інші спортивні зустрічі.

Віктор Васильович переконаний, що для занять спортом не 
існує обмежень. Паралельно з професіоналами змагаються 
спортсмени різного віку і з різним ступенем фізичної підготовки. 
У світі проходять турніри, учасникам яких може бути далеко за 
сімдесят, а тим не менше їхні спортивні досягнення вражають, го-
ловне – було б бажання.

Ірина Малашецька
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Підкорені вершини 
             Віктора Пухи

У житті слюсаря з КВП та автома-
тики цеху з ремонту електролічиль-
ників Віктора Пухи провідне місце 
займає спорт.

Спорт сформував мій характер. Я 
оптиміст і завжди вірю в краще. Треба 
неодмінно струшувати себе фізично, 
щоб бути здоровим морально. 

»«



   2 жовтня
Світлані  МАКОВЕЦЬКІЙ,   е/монтеру  
з ескізування трас ЛЕП Пирятинської 
філії

   3 жовтня
Аллі КРАПЛИНІ, е/монтеру з обслугову-
вання ПС Глобинської філії
Сергію КУЦЮ, механіку Семенівської 
філії

   4 жовтня
Наталії ЛИКІНІЙ, інженеру-проекту-
вальнику ВТВ
Андрію ДОРОШУ, е/слюсарю з ремонту 
устат. р/пристроїв Полтавської БЦР
Аллі МАНЖЕЛІВСЬКІЙ, контролеру 
енергонагляду Кременчуцької філії

   5 жовтня
Івану ПЕРЕДЕРІЮ, е/монтеру з обслуго-
вування ПС Полтавської філії (район)
Ніні ВІСИЧ, оператору комп’ютерного 
набору Чутівської філії

   6 жовтня
Надії ПОГРІБНІЙ, ізолювальнику з тер-
моізоляції КремТЕЦ
Миколі КОВАЛЮ, майстру виробничої 
дільниці Новосанжарської філії
Сергію ЛЯШЕНКУ, е/монтеру ОВБ Гло-
бинської філії
Володимиру СЛАВІКОВСЬКОМУ, е/мон-
теру з експлуатації р/мереж Гребінків-
ської філії

   10 жовтня
Петру ТИХОЛІЗУ, оператору теплового 

пункту Кременчуцької філії
Зінаїді ЧУЧУЙКО, контролеру енерго-
нагляду Чутівської філії

   15 жовтня
Михайлу ГНІДАШУ, охороннику Крем-
ТЕЦ
Людмилі ДОНЕЦЬ, лаборанту хім. ана-
лізу КремТЕЦ
Тетяні ІВАНОВІЙ, апаратнику хімводо-
очищення ел.станції КремТЕЦ
Сергію БЕЗРУКАВОМУ, водію авто-
транспортних засобів Полтавської філії 
(район)
Андрію ШЛЯХТІ, інженеру ВТГ Мирго-
родської філії

   16 жовтня
Миколі ГОРЯЄВУ, трактористу Пол-
тавської філії (район)

   17 жовтня
Галині БЕССОНОВІЙ, інженеру служби 
охорони праці

   18 жовтня
Ірині БЄДОВСЬКІЙ, ст. диспетчеру 
ОДГ Кременчуцької філії
Лілії ЯРМІШКО, інженеру ВТГ Полтав-
ської філії (місто)

   19 жовтня
Валерію ТИМЧЕНКУ, водію автотран-
спортних засобів Машівської філії

   21 жовтня
Олександру ЖИВОТЕНКУ, заступнику 
начальника охорони головного офісу

   22 жовтня
Юрію ХОМ’ЯКУ, слюсарю з обслугову-
вання теплових мереж КремТЕЦ

   23 жовтня
Володимиру ГРОМОВУ, е/монтеру з ре-
монту ПЛЕП Полтавської дільниці

   24 жовтня
Василю ЧОРНЕЮ, е/монтеру з експлуа-
тації р/мереж Зіньківської філії

   25 жовтня
Олександру ПОЗНЯКУ, механіку групи 
МтаТ Полтавської філії (місто)

   26 жовтня
Олександру СЕРДЮЧЕНКУ, е/монтеру 
з ремонту ПЛЕП Опішнянської дільниці
Людмилі АГАФОНОВІЙ, ізолювальнику з 
термоізоляції КремТЕЦ

   27 жовтня
Анатолію БЕЙНИКУ, заступнику на-
чальника СЗДТК
Анатолію МЕДЯНИКУ, е/слюсарю з ре-
монту устат. р/пристроїв Пирятин-
ської БРЦ Лубенської філії

   28 жовтня
Валерію ЛУК’ЯНЕНКУ, старшому дис-
петчеру ЦДС

НОВІ ПРИЗНАЧЕННЯ

Ігоря ЖУКА 
призначено заступником директора 

з безпеки та охорони

   1 жовтня
Максима ІВАНОВА, начальника інвести-
ційного відділу КремТЕЦ

   2 жовтня
Ігоря БАБЕНКА, начальника ВКБ
Сергія НЕМЧЕНКА, заст. начальника 
Миргородської філії з електромереж

   4 жовтня
Олександра ДЕНИСЕНКА, заст. началь-
ника служби РЕМ
Володимира ХАЛИМОНА, ветерана під-
приємства

   10 жовтня
Сергія МІЗІНА, заст начальника Семе-
нівської філії зі збуту е/е

   11 жовтня
Ларису СТОРІЖКО, заст. начальника 
Кобеляцької філії зі збуту е/е

   16 жовтня
Ніну БАКАЛОВУ, завідувача канцелярії 
КремТЕЦ

   17 жовтня
Олександра ТАРАДНИКА, начальника 
енергоінспекції Лубенської філії

   18 жовтня
Володимира ХАРЧЕНКА, начальника від-
ділу матеріально-технічного постачан-
ня КремТЕЦ
Віктора ОКОЛЬНИЧОГО, заст. началь-
ника Семенівської філії з передачі е/е

   23 жовтня
Ірину ЯСИНОВСЬКУ, начальника відділу 
реалізації електро- і теплоенергії

   25 жовтня
Миколу МИТЧЕНКА, начальника служби 
релейного захисту і електроавтоматики

   27 жовтня
Олексія ГОПКУ, заст. начальника служ-
би ЛЕП

   28 жовтня
Івана БУТЕНКА, начальника охорони 
Миргородської філії

   31 жовтня
Лілію КАРПЕЦЬ, начальника абон. групи 
Лубенської філії   

                    Вітаємо народжених у жовтні

Щирі вітання нашим ювілярам

14 | вітання



КРОСС
ВОРД
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