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Зоряне мереживо
дитячих талантів

Нещодавно відбувся фестиваль творчості для дітей 
працівників компанії “Перлинки “Полтаваобленерго“



Крива Руда – немаленьке село Семе-
нівського району. Воно знаходиться за 25 
кілометрів від районного центру. Раніше 
електромережі селища були не у кращо-
му стані: багато аварійних опор, заниже-
ний перетин проводів, застаріле електро-
обладнання. Жителі центральної частини 
Кривої Руди частенько нарікали на падіння 
напруги в електромережі, особливо вечо-
рами, коли найбільше хочеться відпочити, 
не думаючи ні про які домашні проблеми. 
А енергетики шукали шляхи вирішення 
проблеми.

За словами заступника начальника 
Семенівської філії з передачі електро-
енергії Віктора Окольничого, встанов-
лення розвантажувальної комплексної 
трансформаторної підстанції у Кривій Руді 
було пріоритетним завданням для праців-
ників філії і відразу після отримання необ-
хідних матеріалів енергетики розпочали 
роботу.

Зі збільшенням 
енергоспоживан -
ня перевантажена 
КТП № 90 уже не мо-
гла постачати елек-
троенергію належної 
напруги: вечорами 
остання опускалася 
до 180 В. Щоб вирі-
шити проблему, енер-
гетики встановили 
розвантажувальну КТП № 89. Успішно ви-
конана реконструкція чотирьох повітряних 
ліній від КТП № 90 ізольованим проводом 
AXSN-4х50 взамін провода А-25. Тонкий 
перетин існуючого проводу створював 
немало незручностей. Більший перетин 
встановленого дроту вбереже від падіння 
напруги в електромережах споживачів.

Крім того, замість зношених, мораль-
но застарілих дерев’яних опор встанови-
ли залізобетонні, замінили лічильники на 

електронні і винесли останні на фасади 
будинків.  

Заступник начальника Семенівської 
філії з передачі електроенергії Віктор 
Окольничий переконаний, що такі заходи 
не лише вирішують локальні негаразди в 
енергозабезпеченні, а й сприяють легшо-
му проходженню максимальних сезонних 
навантажень на електромережі та змен-
шують технологічні втрати електроенергії.

Тетяна Терентьєва

Об’єднання громадян «Рада старійших енергетиків України», 
Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України та 
Рада молодих енергетиків України запрошують до участі у XI Все-
українському конкурсі «Молодь – енергетиці України–2012: Від-
критий конкурс молодих енергетиків та вчених».

Конкурс має на меті залучити молодих фахівців сфери енерге-
тики до вирішення проблем у галузі охорони довкілля, енергоз-
береження, підвищення економічності та надійності енергетики 
України. Під час конкурсу учасники мати-
муть можливість надати пропозиції щодо 
впровадження нових екологічно чистих 
технологій в енергетику, використання, 
відтворення та збереження природних 
ресурсів, забезпечення екологічної без-
пеки функціонування ПЕК, ефективно-
го використання енергії у виробництві, 
енергозбереження, а також запрова-
дження моніторингу стану навколишньо-
го середовища. 

До участі у конкурсі допускаються 
представники енергетичних підприємств 
і енергокомпаній, інститутів та науково-
дослідних організацій електроенерге-
тичної галузі, Національної академії наук 
України, технікумів, ВУЗів віком до 35 
років.

Конкурсні роботи (наукова чи патентна 
розробка, технічний реферати, моногра-

фія, стаття та ін.), виконані українською або російською мовами, 
обсягом 20–40 сторінок, приймаються в паперовому вигляді до 
22 грудня 2012 року. Переможці та лауреати в номінаціях отрима-
ють почесні дипломи та цінні подарунки. 

Організаторами конкурсу виступають Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості України, Об’єднання громадян «Рада 
старійших енергетиків України», Міністерство освіти та науки 
України, ОЕП «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку 

енергетики», Відділення фізико-техніч-
них проблем в енергетиці НАН України, 
Науково-технічна спілка енергетиків та 
електротехніків України, енергокомпанії 
та енергопідприємства, Національний 
технічний університет України «КПІ», 
Українське ядерне товариство, Рада мо-
лодих енергетиків України.

Роботи та анкети учасника надсилати 
за адресою: 01032, м. Київ, вул. Комін-
терну, 27, к. 414, ОГ РСЕУ або 03056, 
м. Київ, пр-т Перемоги, 37, НТУУ «КПІ», 
корп. 5,  к. 200, каф. ТЕУ Т та АЕС, з 
поміткою «На конкурс «Молодь – енер-
гетиці України–2012: Відкритий конкурс 
молодих енергетиків та вчених».

З питаннями звертайтеся за телефо-
нами для довідок: (044) 239–45–22, (044) 
239–45–11, (044) 454–96–21, 067–235–
26–70, 097–698–83–56.    

Конкурс проводиться у на-
ступних номінаціях: 

» паливно-енергетичні ресурси;
» теплова енергетика;
» атомна енергетика; 
» нетрадиційні відновлювальні 
  джерела енергії;
» електроенергетика;
» екологія в енергетиці;
» енергозбереження та енерго-
  менеджмент;
» енергобезпека;
» економіка енергетики.

До початку зимового періоду енергетики 
поспішають ліквідувати найбільш проблемні 
місця в електромережах краю.

Під пильним оком енергетиків
2 | робочі будні

50-річчю створення Міненерго присвячується



Покращити професійні навички на семі-
нарських заняттях мали змогу 24 праців-
ники. Це спеціалісти, які займаються діа-
гностикою електроустаткування компанії, 
випробуваннями його ізоляції при підви-
щеній напрузі, перевіркою електрозахис-
них засобів перед тим, як з ними почнуть 
працювати інші підрозділи. Специфіка 
роботи вимагає дотримання техніки без-
пеки, адже імовірність виробничого трав-
матизму доволі висока. Одне з основних 
завдань семінарських занять – теоретично 
і практично закріпити технологію безпеч-
ного виконання робіт.

Велика увага приділяється підвищенню 
їх професійного рівня, тому комплексу 
знань і навичок, які знадобляться під час 
виконання виробничих завдань. Ми роз-
бираємо причини можливих нещасних 
випадків, слухачі курсів отримують кон-
кретні рекомендації, як уникнути подібного 
в майбутньому. Спеціалісти і самі готують 
доповіді відповідно до затвердженого річ-
ного плану, а оцінки за виступи, а також за 
відвідуваність, фіксуються у спеціальному 
журналі».

На останньому семінарі розглядалися 
теми, які стосувалися специфіки роботи 
СДІЗП, ГВВ філій, керівників робіт. Інже-
нер-керівник групи діагностики за-
землюючих пристроїв СДІЗП Валерій 

Кононенко розповів про 
заземлення як про осно-
вний засіб захисту персо-
налу і електрообладнання. 
Відповідно до протоколів 
вимірювань, щорічно потрібно додатково 
проводити монтаж 3 тисяч контурів зазем-
лення на ПЛ 0,4-10 кВ. Працівники мають 
перевіряти величини опору заземлюючих 
пристроїв в електроустановках, їх зв’язок 
з електрообладнанням. Для комплек-
сної діагностики заземлюючих пристроїв 
ПС-35-154 кВ спеціалістами СДІЗП був 
освоєний вимірювальний комплекс 

КДЗ-1. У компанії розро-
блені графіки відповідних 
вимірювань: на підстанціях 
35-150 кВ – раз на шість 
років, повітряних ліній – раз 
на 10 років, якість зазем-
лення КТП 6-10 кВ пере-
віряють кожні п’ять років. 
Хоча трапляється, що об-
стеження доводиться здій-
снювати і поза графіком, 
але мета їх одна – не до-
пустити серйозних аварій. І 
результати є.

Говорили на заняттях 
і про способи та методи 
пошуку зон та місць по-
шкоджень кабельних ліній 
електропередач, трасуван-
ня КЛ. У містах обласного 

значення: Полтаві, Кременчуці, Лубнах, 
Миргороді, Комсомольську – чимало ка-
бельних ліній у важкодоступних місцях, по-
руч з лініями радіозв’язку, каналізаційними 
мережами. Місце пошкодження ізоляції 
таких КЛ без спеціального обладнання 
знайти майже неможливо. Тому у розпо-
рядженні працівників є пересувні лабора-
торії КАЕЛ-3, КАЕЛ-5. Про те, як з ними 
працювати, говорили на семінарі, адже 
навіть найкраще обладнання без спеціа-
лістів з відповідними професійними нави-
чками неефективне. Інженер групи з ви-
пробувань та вимірювань Лубенської 
філії Іван Кочерга пояснив специфіку 
роботи ГВВ, дав конкретні відповіді на за-
питання учасників. Практичні заняття про-

йшли на діючій ТП-47. Робітники показали 
навички користування пересувними ла-
бораторіями: генератором звукових час-
тот – ГЗЧ-2500, приймачем П-805 (806), 
осцилографом Р5-10. Вони майже не по-
милялися з визначенням пошкоджень ізо-
ляції підземних кабельних ліній. Тож можна 
зробити висновок, що знання працівни-
ків  – на високому рівні. 

Керівник групи тепловізійної діа-
гностики СДІЗП Сергій Уріцький роз-
повів про тепловізор ТН-7800. Цим при-
строєм можна точно визначати дефекти 
обладнання для їх подальшого усунення. 
Принцип дії полягає у тому, що працівник 
може визначати температурну картину 
об’єкта перебуваючи на безпечній відстані 
від нього (наприклад, неоднакові темпе-
ратури у контактних системах різних фаз 
електроустановки – ознака її несправнос-
ті). Окрім високої точності у визначенні 
температури будь-якої частини об’єкта, 
переваги тепловізорів у тому, що для діа-
гностики ними не потрібно вимикати спо-
живачів від електропостачання.

Протягом року на семінарах СДІЗП від-
працьовують способи надання першої 
допомоги потерпілим під час нещасних 
випадків, випробовують електрозахисні 
засоби для попередження ураження стру-
мом тих, хто обслуговує діючі електроус-
тановки до 1000 кВ та вище. На наступ-
ному семінарському занятті спеціалісти 
розглянуть принципи влаштування, дії, 
призначення силових трансформаторів 
6-150 кВ, вимірювальних трансформаторів 
6-150 кВ, вимикачів 6-150 кВ, об’єми і пе-
ріодичність їх вимірювань та випробувань.

Ірина Малашецька
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Механізми забезпечення 
стабільної роботи

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО» одне з перших серед 
енергетичних товариств 
України почало використо-
вувати сучасні тепловізори.  

20-21 вересня на базі Навчально-курсо-
вого центру пройшли семінарські 

заняття для спеціалістів служби діагностики, ізоля-
ції, захисту від перенапруг, груп вимірювань та ви-
пробувань філій, керівників робіт СДІЗП. 

« Подібні семінарські заняття з нашими 
працівниками ми проводимо чотири 
рази на рік, – розповідає начальник 

служби діагностики, ізоляції, захисту від пе-
ренапруг Валерій Короткий. 



Михайло Григорович Сова належить 
до когорти енергетиків, які розпочинали 
електрифікацію Козельщинського краю, 
самостійного енергетичного підрозділу на 
той час іще не було.

«Я влаштувався в Козельщинську діль-
ницю Потоцького РЕМ електромонтером 
у 1966 році. Мене, вчорашнього школя-
ра, та ще п’ятьох недосвідчених робітни-
ків узяв під опіку старший електромонтер 
І.Д.Крючков. Він навчав нас тонкощам 
професії, допомагав порадою,» – згадує 
Михайло Сова. На той час в Козельщин-
ському районі електроенергія вже була, 
але говорити про повну електрифікацію 
було ще зарано. 

«Щоб її завершити потрібно було іще 
багато попрацювати. Тривало монтування 
повітряних ліній різної потужності, встанов-
лювалися опори, забезпечувалися умови 
для підключення колективних господарств 
та домівок жителів до Єдиної енергосис-
теми України, – розповідає пенсіонер Ми-
хайло Григорович. – У своїй роботі ми 
зіштовхнулися з багатьма труднощами. 
Наприклад, давалася взнаки спільна для 
багатьох трудових колективів транспортна 
проблема. У нас був автомобіль ГАЗ- 51 і 
два велосипеди. І це в той час, коли стан 
доріг у районі не витримував жодної кри-
тики, а обсяги виробничих завдань зрос-
тали. Роботу потрібно було виконувати, 
тому доводилося миритися з цим і по мож-
ливості поліпшувати умови праці». 

У 1969 році почала діяти Бреусівська 
дільниця Потоцького РЕМ. Саме з неї роз-
почався трудовий шлях В’ячеслава Сер-
гійовича Павлюка. 

«У роботі нам значну підтримку надава-
ли місцеві колективні господарства, але 
основна частка відповідальності за об-

слуговування електромереж була на нас 
– енергетиках, доводилося водночас бути 
електромонтерами, будівельниками, ван-
тажниками. Переважала робота вручну», 
– говорить ветеран.  

1970 рік для козельщинських енер-
гетиків запам’ятався стрімким зростан-
ням енергоємності району, пов’язаним з 
розширенням виробничих потужностей 
місцевих сільськогосподарських підпри-
ємств. Введено у дію ПС 35/10 кВ «Бре-
усівка» і «Хорішки». Через два роки ство-
рено Козельщинський РЕМ – самостійний 
енергетичний підрозділ, до якого увійшли 
три дільниці: Козельщинська, Бреусівська, 
Хорішківська. Надійність електропоста-
чання зросла врази з уведенням в експлу-
атацію новозбудованої ПС 35/10 кВ «До-
вга», реконструйовано існуючі підстанції. 
Після реорганізації з’явилися можливості 
для покращення умов праці, підрозділ 
отримав достатню кількість технічних за-
собів. Незабаром розпочалося і зведення 
нової будівлі для працівників РЕМ. 

«По ПЛ-10 кВ була змога резервування 
будь-якого споживача району. Зимовий 
максимум в Козельщині становив 14 мВт. 
І не вина енергетиків у тому, що з почат-
ком перебудови підрозділ втратив багато з 
того, що десятиліттями створювалось лю-
диною праці», – підсумовує пенсіонер під-
приємства Михайло Григорович Сова. 

З теплом і ностальгією згадує колектив 
Козельщинського енергетичного підроз-
ділу ветеран Марія Опанасівна Пир-
лик: «Серед моїх колег було багато тих, 
кого прийнято називати «дітьми війни». 
Велика Вітчизняна без сумніву наклала 
відбиток на наші долі, але і їй, на щастя, 
було не під силу позбавити нас оптимізму, 
людяності, любові до праці. У нашому ко-
лективі з’явилося чимало своїх традицій, 
ми відпочивали разом, допомагали один 
одному зводити житло, адже розуміли, що 
самотужки це зробити дуже важко. Бага-
то уваги приділялося дотриманню правил 
виробничої безпеки. Робітники, адміні-
страція підрозділу стежили за тим, аби не
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Тут кращий досвід багатьох енергетиків поєднався з но-
вітнім підходом молодих кваліфікованих спеціалістів, 
тут з належною повагою ставляться до людей праці, а 
правонаступність поколінь є запорукою трудових здобут-
ків, – йдеться про Козельщинську філію «ПОЛТАВАО-
БЛЕНЕРГО». У цьому році даний підрозділ відзначає своє 
сорокаріччя. Визначна дата у житті колективу – вдала 
нагода познайомитися з його працівниками, поцікави-
тися їхнім життям-буттям.

помноженийДосвід,



на професіоналізм 

було травмувань. Такі заходи виявилися 
результативними – за 30 років моєї тру-
дової діяльності в РЕМ нещасних випадків 
на виробництві з працівниками майже не 
траплялося». 

Марія Опанасівна Пирлик згадує, що, 
працюючи у районі електромереж пліч-о-
пліч зі своїм чоловіком (Андрій Андрійович 
Пирлик очолював колектив Козельщин-
ського РЕМ з 1975-го по 1980 року), вона 
не могла залишатись осторонь виробни-
чих проблем підрозділу.

«Ми навіть удома говорили про роботу, 
торкалися планів на майбутнє, обговорю-
вали суть раціоналізаторських пропозицій, 
думали над вирішенням проблем». 

Не жалкує про обраний трудовий шлях 
начальник цього підрозділу Микола Заїч-
ко. Проходячи військову службу в окремій 
роті електровзводу Києва, він зрозумів, 
що енергетика – «його справа». Після ар-
мії Микола Миколайович вступив до ВНЗ 
на електротехнічний факультет, а згодом 
влаштувався у Козельщинську філію – 
спочатку заступником, потім начальником 
підрозділу. Він добре знає, що в енерге-
тиці, якщо займаєш відповідальну посаду, 
«спокійні» дні трапляються рідко. Це сто-
сується як робітників, так і керівників.

«Наші оперативні працівники звикли до 
специфіки роботи у підрозділі і до того, 
що в неробочий час доводиться трудитися 
над усуненням наслідків аварій, – розпо-
відає начальник Козельщинської філії 
Микола Заїчко. – Адміністрація робить 
все для того, аби кожен співробітник до-
рожив робочим місцем, надаємо стимули 
для подальшого професійного росту».

У той же час тут приділяється велика 
увага підбору і підготовці нового персона-
лу. Ми не помилилися, коли працевлашто-

вували диспетчера району мереж Андрія 
Бахвалова, інженера керування і обслуго-
вування систем Вадима Собка, водія Ва-
силя Мирошниченка, техніка групи реалі-
зації Олену Савенко, майстра виробничої 
дільниці абонгрупи Руслана Дробаху, на-
чальника абонгрупи Олену Скуртул. Вони 
у філії не більше п’яти років, а вже серед 
провідних у своїй справі.

Заслуговує поваги і щоденна само-
віддана праця е/монтера з експлуатації 
р/мереж Олександра Штеревері, ст. ін-
спектора інспекції е/нагляду Ірини Лихо, 
майстра виробничої дільниці Ігора Поги-
найка, юрисконсульта Ірину Губаренко, 
е/монтера з експлуатації р/мереж Віктора 
Митнюка, охоронника Юрія Левченка.

Комплексний підхід до вирішення ви-
робничих завдань, збалансування планів 
робіт з наявними можливостями, підви-
щення рівня надання послуг сприяють 
успіху. Так за останній період збільшився 
відсоток розрахунків за електроенергію 
як побутових, так і юридичних споживачів. 
Протягом останнього часу колектив філії-
ювіляра провів реконструкцію чотирьох 
кілометрів ПЛ 0,4 кВ у с. Чапаївка, побудо-
вано розвантажувальну трансформатор-
ну підстанцію у смт. Н.Галещина, замінено 
ізольовані однофазні вводи на 74 км ліній 
електропередач, трьохфазні – на 6,5 км.

Місцеві енергетики налагодили тісну вза-
ємовигідну співпрацю з Козельщинською 
дільницею ПАТ «ПОЛТАВАГАЗ», філією Ко-

зельщинського райавтодору та цехом №9 
телекомунікаційних послуг ПАТ «Укртеле-
кому». Хороші взаємини у них склалися і 
з місцевими органами виконавчої влади. 

Козельщинський НКВ, який розташо-
ваний поруч з філією, отримує від енер-
гетиків дієву допомогу у вирішенні гос-
подарчих питань.  «Для цієї школи наші 
працівники – перші помічники», – розпові-
дає керівник. По-іншому вони не можуть, 
адже тут навчаються іхні діти і онуки. На 
знак вдячності за турботу школярі разом 
з педагогами часто радують працівників 
святковими виступами. 

«Наші спеціалісти ретельно підготува-
лися до святкування 40-річного ювілею 
Козельщинської філії, – підсумовує на-
чальник підрозділу. – Вони самостійно 
розробили концертну програму, включили 
до неї спільні з артистами районного бу-
динку культури номери, виступили в ролі 
ведучих і учасників свята».

Своїх колег, ветеранів філії, рідних і 
близьких, які завітали на урочистий захід, 
організатори розважали веселими жар-
тами, цікавими розповідями про філію, її 
минуле і сьогодення. На святі по-новому 
зазвучала пісня гурту «Любе» «Атас!». По-
ети з числа енергетиків змінили її слова, 
зробивши їх своєрідним гімном людей, які 
люблять свою професію, поважають пра-
цю колег, опікуються добробутом земля-
ків, працівників Козельщинської філії.

 Ірина Малашецька
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«Я люблю свою професію, постійно підвищую 
свою майстерність і отримую задоволення від 
того, що своєю роботою приношу користь лю-
дям», – говорить начальник Козельщинської фі-

             лії Микола Заїчко.  



Д
осить насичена програма і всього два дні на 
те, щоб відвідати три області: Хмельницьку, 
Тернопільську і Чернівецьку. Мандрівка стар-
тувала на Тернопільщині, спочатку туристи по-

бували у «Кришталевій» печері села Кривче. Цю природну 
пам’ятку вважають однією з найдовших гіпсових печер не 
лише в Україні, а й у Європі. За словами голови цехкому 
філії Зої Озерської, учасників екскурсії надзвичайно вра-
зила прогулянка по цій печері. Зоя Василівна дуже поетично 
описує побачене в там: «Мерехтіння прозорого гіпсу казко-
во підтверджувало назву «Кришталева», чудернацькі фігури 
природнього походження малювали в уяві легенди та казки 
підземного світу. Нині освоєно 25 кілометрів «Кришталевої» 
печери, три кілометри складає найлегший маршрут (сто 
метрів вглиб під землею), який можуть подолати майже всі 
бажаючі, – говорить Зоя Озерська. – Нам розповіли, що 
десять – п’ятнадцять наступних кілометрів зважуються про-
йти лише любителі екстриму (на них чекає природний «кори-
дор», який заглиблюється в землю на 600 метрів і нижче, на 
шляху зустрічаються підземні ріки та озера), решту печери 
поки що досліджують спелеологи».

Наступною у маршруті гадяччан була Чернівецька об-
ласть. Вони відвідали Хотинську фортецю, яка своєю ве-
личністю справила незабутнє враження. Недаремно цю 
споруду вважають одним із семи чудес України. Вражають 
її висота (40–50 м), товщина стін, а особливо кімнати, які ко-
лись використовувались для тортур. 

Викликали значну зацікавленість і земляні вали з бастіо-
нами, й глибокі рови, які нагадують про те, що колись ця 
фортеця над річкою Дністер вважалася однією з найбільш 
захищених від нападів. 

«Кульмінацією поїздки стали відвідини унікального міста 
Кам’янця-Подільського Хмельницької області, – розповідає 
голова цехкому Гадяцької філії Зоя Озерська. – Екскурсовод 
нам розповів, що це місто утримує лідируючі позиції за кіль-
кістю архітектурних пам’яток (на площі 27 кв. км їх близько 
172-х). Тут надзвичайно багато цікавого і захопливого: ланд-
шафтний дизайн, історичні місця, нерозривне поєднання за-
хідної та східної культур і релігій». 

Енергетики оглянули Кам’янець-Подільську фортецю, де 
побували в башті Кармелюка, на оборонних стінах, прогу-
лялися через так звані «Вітряні» ворота Петра І на міст, який 
колись вважався чи не найвищим у Європі. У програмі екс-
курсії також був запланований візит до парку, де мешкають 
білі олені та лебеді. 

«Нас приємно здивувала «демократичність» прихожан  
храмів різних релігій і конфесій, – ділиться враженнями Зоя 
Василівна, – адже у кожній з культових споруд до всіх відвід-
увачів ставляться дуже прихильно і гостинно».

Гадяцькі енергетики вже не вперше збираються разом на 
відпочинок. Раніше вони побували на Чернігівщині, у геть-
манській столиці Батурині, Софієвському дендропарку в 
м. Умані.

 Ірина Малашецька
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Незабутні враження від подорожі
Гадяцькі енергетики вирішили про-

вести дозвілля разом і відправилися 
на екскурсію до міст Західної України. 

Лариса Павленко, еконо-
міст розрахункової групи 
Гадяцької філії:

– Мені подобається бувати 
в нових місцях, отримувати 
цікаві враження від подоро-
жей. На Західній Україні ра-
ніше мені довелося відвідати 
м. Яремче, Буковель на Іва-
но-Франківщині. Захопливою 
і насиченою була і екскурсія 
колективу Гадяцької філії до 
Хмельницької, Тернопіль-
ської і Чернівецької облас-

тей. Найбільше там мене вразили особливості рельєфу. У 
них багато гірських місцин, траплялися провалля глибиною 
до вісімдесяти метрів. Ми у Гадячі звикли до більш рівнин-
них краєвидів. Незвично було так багато ходити пішки, під-
німатися гірськими стежками, опускатися у «Кришталеву» 
печеру.

Ірина Величко,
бухгалтер 

Гадяцької філії:
– Дорога до 

Західної Украї-
ни була втомли-
вою, але все це 
майже одразу 
забулося, коли 
ми після при-
їзду занурилися у середньовічну історію. 
Подумати лишень: у містах, замках, які ми з колегами від-
відали, колись постійно точилися бої. А зараз складаєть-
ся враження, ніби на цих територіях ніколи не було воїн. 
Надзвичайно вражає те, що жителі Кам’янця-Подільського 
дуже шанують і бережуть свою історію. Кожну пам’ятку ре-
тельно доглядають, я впевнена, що і мешканцям нашої об-
ласті потрібно взяти цю традицію на озброєння. 

Ігор Варавський, 
майстер абонент-
ської групи Гадяць-
кої філії:

– Мені вже не 
вперше доводить-
ся подорожувати, 
але ця екскурсія 
запам’яталася най-
більше, адже була 
організована на 

хорошому рівні. Я цікавлюся історичними пам’ятками 
України і дуже люблю минуле та архітектуру Хотинської і 
Кам’янець-Подільської фортець. Цікаво було вперше побу-
вати у цих місцях. До того ж, було приємно подорожувати 
з колегами.



Одним із основних напрямків роботи 
профкому було і залишається створення 
умов для якісного відпочинку працівників. 

Голова профкому Володимир Абра-
мов розповів, що оздоровчий сезон 2012-
го року практично завершився, лише дех-
то з працівників компанії збирається або 
нині лікуються у санаторіях. 

– Сезон пройшов на хорошому рівні, – 
повідомив голова профкому. – Зауважень 
ані від відпочивальників, ані від організато-
рів  відпочинку не було.

Чимало зусиль витрачено на забезпе-
чення належного рівня літнього дозвілля 
дітей працівників у таборах. 

– Незважаючи на перешкоди, введе-
но в експлуатацію ДЗОВ «Енергетик», що 
знаходиться в с. Потоки Кременчуцького 
району. У ньому за три зміни побувало 
306 дітей, – розповів В. Абрамов. – До 
відкриття у закладі зробили ремонт. Ви-
конати це завдання вже не перший рік 
доручили працівникам КремТЕЦ. Окремо 
слід відзначити роботу профкому елек-
тростанції. Зусиллями колективу табору 
було забезпечено змістовний відпочинок 
малечі. Жодна дитина не травмувалася. 
Усі путівки до «Енергетика» були придбані 
за кошти профспілкового комітету з бать-
ківською доплатою, 277-ом дітям частину 
вартості харчування відшкодував Фонд 
соцстрахування. 

Загалом на дитяче оздоровлення у та-
борі цього року витрачено 552 121 грив-
ню, з яких 180 тис. виділила адміністрація 
товариства, решту – профком. Ці кошти 
пішли на ремонт закладу перед його від-
криттям, придбання холодильного облад-
нання, фільтра для очищення питної води, 
дизельного генератора для резервного 
енергозабезпечення та створення інших 
умов, потрібних для хорошого відпочин-
ку. Нині вирішується питання про роботу 
«Енергетика» у наступному році. Якщо буде 
прийняте рішення не відкривати заклад у 
2013-му, то, найімовірніше, оздоровлення 
дітей енергетиків буде проводитися в та-
борах за місцем проживання. 

Малеча отримала можливість 
побувати у таборі «Лазурная ра-
дуга», що в Кирилівці, на узбе-
режжі Азовського моря. 

– Там відпочили 122 дитини, – 
розповів Володимир Абрамов. 
– З цією метою ми витратили 379 
176 грн., 39 040 грн. – це бать-
ківські доплати. Окрім путівок, 
ми організували проїзд відпочи-
вальників до «Лазурної радуги» 
і назад, з цією метою було витрачено 26 
600 грн., в т.ч. 14 640 грн. надали бать-
ки. Дев’ятеро дітей отримали можливість 
побувати у таборах для юних спортсменів 
по путівках, наданих Полтавською міською 
владою. 

Профком взяв на себе витрати за літнє 
оздоровлення малечі з багатодітних сімей 
та родин чорнобильців. 

294 працівники компанії разом зі своїми 
сім’ями мали змогу побувати у пансіонаті 
«Укоопспілка». Для того, щоб більшій кіль-
кості енергетиків дати можливість відпо-
чити, період оздоровлення тривав не 12, 
а 10 днів. Працівники були не проти таких 
змін.

– Ми пропорційно розподілили путівки 
між філіями та підрозділами. При цьому 
робітники відшкодовували 30% їхньої вар-
тості для себе та для власної дитини (якій 
не виповнилося 18-ти років), решта членів 
сім’ї могли придбати путівки за повну вар-
тість, – говорить Володимир Абрамов. 

Починаючи з квітня, за кошти, виділені 
профкомом, працівники оздоровлювали-
ся в санаторії «Сосновий бір». За надани-
ми їм медичними довідками та показан-
нями там пройшли лікування сорок п’ять 
осіб. Санаторій «Сосновий бір» надає по-
слуги високого рівня, тому і наступного 
року профком планує оздоровлювати там 
працівників компанії. 

З другого по четвертий квартал нада-
валися путівки Фонду соцстрахування 
на санаторно-курортне лікування, і вже 
близько 60 осіб їх отримали. Профспілко-
вий комітет розпочав збирати заявки на 
оздоровлення у наступному році. 

Нині розглядається можливість при-
дбання путівок до оздоровчих і профілак-
тичних установ, які змінили свій профіль, 
покращили якість лікування або розши-
рили спектр послуг, і цілком здатні забез-
печити працівникам з відповідними медич-
ними показаннями ефективне лікування і 
якісний відпочинок.

Володимир Абрамов звернув увагу 
учасників зборів, що у 2012-му році тра-
диційно відбулися змагання з туризму у 
Котелевському районі, участь у яких взя-
ли близько 150 працівників. На турнір з 
риболовлі в Кобеляцький район з’їхалися 
майже 120 учасників. Змагалися енерге-
тики і за першість з настільного тенісу та 
футболу. 

Володимир Ілліч повідомив, що до на-
стання холодів потрібно придбати утепле-
ний спецодяг, підготувати побутові примі-
щення підрозділів, забезпечити їх обігрів.

Ірина Малашецька
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Починаючи з четвер-
того кварталу по-
точного року і на-

далі, працівники компанії 
сплачуватимуть 20% 
вартості путівки на сана-
торно-курортне лікуван-
ня, а за путівки матері і 
дитини – 15%.

Відпочинок і оздоровлення –  заряд енергії на рік

Соціальна політика компанії включає в себе забезпечен-
ня працівників путівками до оздоровчих і профілактичних 
установ і не тільки! Цього року у санаторно-курортних за-
кладах, таборах створювалися гарні умови для відпочинку, 
тому оздоровчий сезон пройшов «на рівні». Про це Воло-
димир Абрамов повідомив під час засідання профспілко-
вого комітету підприємства, яке відбулося 25 жовтня.



Барви країни, де вічно живе

Дитинство… 
це коли день починається з першим 
променем сонця, звуком тихих маминих 
кроків, співом птахів… і триває довго-
довго… це коли дерева великі, а ти внизу 
і помічаєш так багато: і мурашки, і бджолу 
на квітці і пухнасту гусеницю… і чуєш, як 
росте трава… і можеш залізти на найви-
ще дерево… і перепливти найширшу річ-
ку… і все можеш зробити сам. Тільки в 
дитинстві твої фантазії — це і є реальність. 
Тільки в дитинстві біль від розбитих колін 
зцілюється ласкавим маминим дотиком і 
сльози висихають самі по собі від її тепло-
го голосу. Тільки в дитинстві ти відчуваєш 
себе таким дорослим і важливим, коли 
крокуєш поруч з татом, підлаштовуючись 
під його великі кроки, а твоя долонька на-
дійно спочиває в його міцній руці. Варто 
згадати про дитинство, і пам’ять підкине 
дивні моменти, так, що подумаєш: «Невже 
це я, невже це було зі мною?» І в кожного 

ці спогади особливі, щодня в дитин-
стві — це щось особливе.

Особливим для талановитих і ак-
тивних дітей працівників Товариства 
став і день проведення фестивалю 
дитячої художньої самодіяльності 
«Перлинки «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 
Відбувся він у  Полтавській дитячій 
школі мистецтв і перетворився на 
справжнє свято. 

Та воно і не дивно. Адже розва-
жав дітлахів Незнайко. У своїй синій 
шляпі, сорочці навипуск з недбало 
зав’язаною краваткою цей фантазер 
і хвастун відразу подружився з ма-
ленькими гостями свята. Все нама-
гався переспівати чи перетанцювати 
хоч когось із нових знайомих. Невга-
мовна жага діяльності Незнайки ви-
кликала поблажливу посмішку у веду-
чих свята: Яковлєвої Марини та Таран 

Жені. Адже Незнайці 
так і не вдалося пере-
вершити талановитих 
учасників фестивалю.

Щоправда, зробити 
це – завдання не з про-
стих. Біля 80 дітей з 11 
районних філій та го-
ловного офісу виявили 
бажання виступити на 
сцені Полтавської шко-
ли мистецтв. Оцінюва-
ло «маленькі» талан-
ти компетентне журі: 
директор з кадрової 
політики, оплати праці 

та соціальних питань ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО» Борис Попов, голова 
профспілкового комітету Володимир 
Абрамов, заступник голови профко-
му Ігор Олійник, директор Полтавської 
школи мистецтв Тетяна Магомедова та 
заступник директора Полтавської школи 
мистецтв Вікторія Лаптєва.

Фестиваль ще раз переконав, наскіль-
ки різнобічними є таланти дітей праців-
ників компанії. Мелодійні пісні, гармонійні 
і запальні танці, віртуозна гра на різних 
музичних інструментах – все це вража-
ло довершеністю. А якщо комусь і не 
вдавався підготовлений номер – глядачі 
аплодисментами підтримували дітей. Те-
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У кожній дитині 
є сонце. Тільки 

дайте йому світити». 
(Сократ)



казка

Даценки Антон і Ліза з радістю бе-
руть участь у всіх дитячих святах То-
вариства. Неодноразово відзначені 
журі, ці діти мають талант. І не один. 
Розкрити вроджені здібності актив-
них і різнобічних двійнят  поставив 
собі за мету їх батько Юрій Михайло-
вич, який працює у Зіньківській філії 
майстром виробничої дільниці або-
нентської групи. З щирою любов’ю 
розповідає тато про своїх дітей.

Зараз 10-річні Антон та Ліза навча-
ються у 5 класі Зіньківської школи 
№ 2. Стараються – і їхні прагнення 
не залишаються безрезультатними. 
Справжньою гордістю для батьків 
є успіхи двійнят у навчанні. І це при 
тому, що часу на виконання домашніх 
завдань у школярів дуже мало.

«Тільки двійнята пішли до школи, 
ми з дружиною переконалися, що 
наші малятка здібні, розумні, тала-
новиті, – розповідає Юрій Даценко. 
– Хочеться вірити, що вони мають 
перед собою велике майбутнє. Тож 
ми почали приглядатися до дітей і 
намагатися розгледіти в них талант, 
якусь особливість, прихильність до 
певного виду діяльності».

Ліза дуже любить малювати, а у об-
разотворчій школі її уміння відточили, 
вдосконалили. Створенню «картин» 
дівчинка приділяє немало часу, все 
вимальовує казкові пейзажі, які, як 
кадри кіноплівки, змінюються у мрій-
ливій голівці. 

А от Антон не поділяє «дівчачого» 
захоплення. Малювати любить, але 
для нього на першому місці – танці 
та гандбол. Уже два роки хлопчик є 
учасником місцевого танцювального 
колективу «Спалах». Робить успіхи, 
а батьки підтримують Антона у по-
їздках на різні конкурси. Цьогоріч 
колектив «Спалах», крім рідної, зінь-
ківської, сцени, виступав на паркетах 
Міжнародного фестивалю у Євпато-
рії, конкурсу «Шукаймо таланти» у 
Полтаві, фестивалю у Луцьку. 

Батьки намагалися і Лізу залучити 
до участі у танцювальному гурті, та 
дівчинка ненадовго захопилася цим 
заняттям. «Що ж, ні так ні, – комен-
тує батько. – У нашій родині нікого 
ні до чого не силують. Якщо Лізу не 
цікавлять танці, значить вона здібна 
у іншому. Зараз віддає час малю-
ванню. Якщо пізніше розкриються 
ще якісь таланти, ми з дружиною 
спробуємо вдосконалити і їх». 

Не менше танців Антона надихає 
гандбол. Займається цим видом 
спорту хлопчик всього півроку, а ре-
зультату досяг уже немалого. Його 
обрали капітаном команди. Достойно 
виступили зіньківські гандболісти і на 
обласних змаганнях.

Є у маленького Антона ще одне 
хобі. «А це для душі», – з доброю по-
смішкою говорить тато. Минулого 
січня хлопчик на зібрані за новорічні 
свята гроші купив гітару. Тепер що-
тижня займається з викладачем. І 
отримує від цього заняття такий ви-
бух запалу, енергії якого вистачає, 
щоб зарядити позитивом усю родину. 

На цьогорічному фестивалі дитя-
чої художньої самодіяльності Антон 
та Ліза представили 2 номери: танок 
«Зіньківська полька» та пісню під гі-
тару «Якби всі люди». А у 2010 році на 
конкурсі малюнка серед дітей пра-
цівників компанії їхні роботи виграли 
перше місце у своїй віковій групі. 
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Безтурботний світ 
під крилом батьків

У Полтавській дитячій школі мис-
тецтв «Мала академія мистецтв 
ім. Раїси Кириченко» відбувся 

фестиваль для дітей працівників Товари-
ства «Перлинки «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

пла домашня атмосфера витала у актовій 
залі школи мистецтв. 

Зворушливе замилування викликали 
найменші учасники. Чотири- та п’ятирічні 
дівчатка з Машівської філії захопили увагу 
глядацького залу. Можливо, у чомусь ще 
невмілі, але такі щирі, самобутні. Варто 
було їм помилитися у танці, оступитися, 
як зал вибухав оплесками підтримки. 

Коментарі журі переповняли слова за-
хвату. Тому визначати кращих вони навіть 
не бралися. А подарунки вручили всім ді-
тям. 

Тетяна Терентьєва
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І – команда ДІТ-2 (Олександр Павлій та 
   Сергій Запара); 

Настільний теніс по праву вважа-
ється одним з найпопулярніших видів 
спорту. Грають у цю гру і професіо-
нали і любителі. Немало енергетиків 
присвячують цьому виду спорту бага-
то вільного часу. 

У жовтні серед працівників ком-
панії відбувся турнір із настільного 
тенісу. Заявки на участь у ньому по-
дали дев’ять команд. Серед них: ін-
вестиційного відділу, енергозбутових 
підрозділів, ремонтного цеху, Пол-
тавської філії міських електромереж. 
У змаганнях взяла участь і коман-
да профком-Держенергонагляд. Та 
найбільше прихильників настільного 
тенісу – серед представників депар-
таменту інформаційних технологій. 
Підрозділ представив одразу чотири 
збірні (ДІТ-1, ДІТ-2, ДІТ-3, ДІТ-4), кож-
на з яких продемонструвала чимале 
прагнення до перемоги. 

Організатори завжди радо вклю-
чають до списків гравців у настіль-
ний теніс і жінок, адже вони можуть 
скласти гідну конкуренцію нинішнім 
переможцям, але цього року у турнірі 

взяла участь лише одна представни-
ця прекрасної статі Ганна Волкова, 
яка змагалася в команді із Володими-
ром Гречкою. 

Турнір з пінг-понгу тривав близько 
двох тижнів. Традиційно гра відбува-
лася між командами, до складу яких 
входять по два гравці. Вони змага-
лися за круговою системою. Визна-
чальні поєдинки відбулися в останні 
турнірні дні. В їх ході найбільше очків 
набрали дві команди ДІТ та команда 
енергозбутових підрозділів, ці збірні 
розділили між собою призові місця. 
Першість здобула збірна ДІТ-2 у скла-
ді Олександра Павлія та Сергія Запа-
ри, другі – Олександр Лекторський та 
Ігор Котлярчук, які представили енер-
гозбутові підрозділи. На третьому міс-
ці також представники департаменту 
інформаційних технологій – Владис-
лав Бородай та Віктор Однорог. Хо-
рошим стимулом для подальших 
спортивних перемог з настільного 
тенісу стали подарунки: ваги, спальні 
мішки і т.д. 

Ірина Малашецька

Переможні поєдинки 

тенісистів
Турнір з пінг-понгу проводиться кілька років по-

спіль і щоразу збирає чимало прихильників і серед 
гравців і серед вболівальників.

ІІ – команда енергозбутових підрозділів
(Олександр Лекторський та Ігор Котлярчук);

ІІІ – команда ДІТ-4 (Владислав Бородай та
Віктор Однорог).
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В
ідбулася наймасштабніша 
спортивна подія ПАТ «ПОЛТА-
ВАОБЛЕНЕРГО» – Чемпіонат 
з футзалу серед районних фі-

лій Товариства. Традиційно ці змагання 
присвячують професійному святу Дню 
енергетика. Їм передував відбірковий тур, 
який відбувся на спортивних майданчиках 
Диканьки, Гребінки, Полтави і Кременчу-
ка. Він і визначив вісім найсильніших фут-
больних команд підприємства.

У суботу ж змагання розпочалися з 
жеребкування, яке визначило суперни-
ків у двох групах. Більшістю голосів було 
прийняте рішення розвести минулорічних 
лідерів – збірні головного офісу та Гребін-
ківської філії – у різні футбольні четвірки. 
Випадок визначив їхніх противників у пів-
фінальних матчах: у  групі А змагалися 
збірні головного офісу, Великокохнівської, 
Зіньківської і Чутівської філій. До гру-
пи Б потрапили команди Гребінківської, 
Полтавської районних електромереж, 
Оржицької філій та Кременчуцької ТЕЦ. 

Футзальні матчі розпочалися одночасно 
на двох спортивних майданчиках – Пол-
тавської школи № 17 та Полтавського 
професійного ліцею транспорту. Лідери 
обох груп вибороли право взяти участь у 
фінальному марафоні. 

За «бронзу» Чемпіонату змагалися збір-
ні Зіньківської філії та Кременчуцької ТЕЦ. 
Поєдинок для останніх розпочався з про-
пущеного м’яча. Як не намагалися футбо-
лісти з Кременчука зрівняти рахунок, їм це 
так і не вдалося. Час від часу напружена 
боротьба точилася біля воріт Зіньківської 
філії, але всі атаки були відбиті. Закінчився 
перший тайм з рахунком 6:0 на користь 
зіньківців. У другому таймі розстановка 
сил не змінилася: на полі домінували фут-
болісти з Зінькова. Вони  додали ще 4 голи 
у ворота противника. І з рахунком 10:0 
збірна Зіньківської філії виграла «бронзу» 
Чемпіонату.

Хвилюючою виявилася баталія за пере-
могу у змаганнях. На майданчику зустрі-
лися дві найсильніші футзальні команди 
Товариства: збірні головного офісу та 
Гребінківської філії. Азартні гравці і умілі 

футболісти – обидві команди тримали у 
напруженні вболівальників до фінального 
свистка. Додаткової інтриги протистоян-
ню додавав той факт, що збірна з Гребін-
ки – неодноразовий лідер Чемпіонату, та 
чи втримає команда взяту висоту цього 
разу?

Рахунок у матчі відкрили футболісти 
головного офісу. Наступного гола чека-
ти довго не довелося: і знову – у ворота 
гребінчан. Та останні руки не опустили, а 
навпаки – зібралися і відповіли влучним 
ударом у ворота противника. 

Боротьба ставала все запеклішою. Пер-
ший тайм закінчився з рахунком 3:1 на ко-
ристь збірної головного офісу. Футболісти 
з Гребінки втрачали закріплене роками лі-
дерство. І другий тайм розпочали зі стар-
тового ривка і, як наслідок, гола у ворота 
противника.

Весь матч команди грали на рівних. На 
гол у ворота гребінчан слідував влучний 
удар у відповідь. 

Та це не вряту-
вало їх від пораз-
ки. Протягом гри 
збірна головного 
офісу вела в ра-
хунку, а команді 
з Гребінки так і 
не вдалося від-
новити рівновагу 
у матчі. З рахун-
ком 6:4 «золото» 
виборола збірна 
головного офісу.

Та хоч пере-
можці і визначені, 
та переможених у 
цьому Чемпіона-
ті бути не може. 
«Далеко не остан-
нє місце в корпо-
ративному житті 
нашої компанії ві-
діграють команд-
ні види спорту, 
– говорить голо-
ва профспілко-
вого комітету 

Володимир Абрамов. – Як у грі, так і в 
роботі, азартні гравці ставлять перед со-
бою найвищі цілі, не боячись ніяких нега-
раздів, адже тільки долаючи труднощі у грі 
з більш сильним суперником набувається 
майстерність – найцінніша винагорода 
в будь-якій справі. Командний дух, який 
об’єднує зусилля окремих гравців збірної 
в одне ціле, створює всі умови для того, 
щоб упевнено продовжувати шлях до пе-
ремоги. І нехай призових місць всього три, 
але всі учасники сьогодні стали вправні-
шими, а значить досягли своєї особистої 
перемоги».

Голова профкому Володимир Абрамов 
вручив призерам Чемпіонату грамоти та 
грошові нагороди. Приймали вітання і пе-
реможці у номінаціях: «Найвитриваліший» 
– Олег Прокопенко, воротар збірної Пол-
тавської філії районних електромереж та 
«Емоційний» – Олександр Галян, тренер 
збірної Гребінківської філії.

Тетяна Терентьєва

Енергетики і 
футбол: 

погляд з трибуни

І – збірна головного офісу

ІІ – збірна Гребінківської філії

ІІІ – збірна Зіньківської філії

Визначили володаря Кубку Чемпіонату з міні-фут-
болу серед районних філій Товариства. Його воло-
дарем цього разу стала збірна головного офісу.



У 
віданні спеціалістів служби 
ліній електропередач 35 кВ 
і вище – тисячі кілометрів 
електродротів, якими не-

впинно постачається електроенергія спо-
живачам області. І в цій справі, починаючи 
з 1962 року, і донині працівники демон-
струють високі трудові показники. 

Відзначити визначну для колективу дату 
– 50-річчя з часу створення – зібралося чи-
мало енергетиків, для яких робота в служ-
бі ЛЕП стала хорошою трудовою школою. 
Не обійшовся захід без святкового кон-
церту. Учасники художньої самодіяльнос-
ті підготували чимало приємних пісенних 
дарунків, гості ділилися своїми спогадами, 
пов’язаними з життям колективу. Урочисті 
миті супроводжувалися врученням гра-
мот, грошових премій. До речі, цього дня 
колеги-чоловіки привітали та презентува-
ли квіти єдиній у службі жінці – провідному 
інженеру Галині Сергіївні Перетятько.

«Служба ЛЕП з’явилася за кілька місяців 
до того, як було остаточно сформовано 
Полтавське підприємство електромереж, 
до складу якого вона згодом увійшла, – 
розповів директор з кадрової політики, 
оплати праці та соц. питань Борис Попов. 
– І нині вона є одним з головних ресурсних 
підрозділів підприємства, адже у ній бага-
то хто з кращих фахівців розпочинав свою 

трудову кар’єру. Самовідданість, профе-
сіоналізм спеціалістів викликають повагу і 
є прикладом для наслідування нашій мо-
лоді. Завдяки їхнім щоденним зусиллям 
лінії електропередач функціонують надійно 
і безвідмовно. Я вітаю всіх, а особливо – 
ветеранів, з ювілейною датою. Миру й зла-
годи Вам і Вашим родинам, а колективу  – 
взаєморозуміння і стабільного розвитку».

Стартом у професійній діяльності служ-
ба ЛЕП колись стала для Леоніда Олексі-
йовича Щерби.  

«Мені пощастило трудитися пліч-о-пліч 
з фахівцями, які працювали в цьому ко-
лективі з часу формування. Це хороші, 
працьовиті люди, у яких можна було бага-
то чому повчитися, що я й робив, – роз-
повів колишній начальник служби  Леонід 
Олексійович Щерба. – У 1973-му році я 
очолив підрозділ, щоб продовжити утілю-
вати в життя кращий досвід попередни-
ків та нововведення у обслуговуванні й 
ремонтах повітряних ліній. У той час наші 
працівники приступили до встановлення 
залізобетонних опор замість вже існуючих 
дерев’яних, надавали допомогу мехколо-
нам в будівництві нових високовольтних 
ліній електропередач, замінювали фар-
форову ізоляцію опор на скляну. А скіль-
ки електродротів було протягнуто, скільки 
пошкоджень усунуто складно підрахувати. 

Багато виробничих завдань вирішувалось 
ефективніше завдяки використанню на-
укового підходу. Приємно, що і нині підроз-
діл славний своїми здобутками. І я щиро 
вдячний організаторам свята за надану 
можливість поспілкуватися з колишніми 
колегами, відвідати підрозділ».

Серед почесних гостей свята був і Ві-
ктор Миколайович Плутенко, начальник 
служби з 1981 по 1995 рік, який розповів, 
що його співробітники стали новаторами у 
багатьох виробничих питаннях. 

«Ми перші на підприємстві почали пра-
цювати під напругою на повітряних лініях 
330/110 кВ, – згадує Віктор Миколайо-
вич. – Свого часу спільно з Науково-до-
слідним інститутом енергетики (м. Москва) 
розробили ефективний спосіб захисту 
дротів від руйнувань, пов’язаних з вібра-
ціями. Нововведення успішно використали 
для переходу на повітряній лінії «Дніпров-
ська-Кременчук», яка пролягала через 
Дніпро. Для більшої ефективності обсте-
жень стану ПЛ прийняли рішення прово-
дити їх з вертольота й укладали договори 
з організаціями, у яких були такі повітряні 
засоби… Все це і багато іншого виконува-
лося, щоб підвищити ефективність роботи 
нашої служби і якість електропостачання».

Нинішній начальник служби ЛЕП Віктор 
Перетятько зазначив, що працівники 
підрозділу добре справляються зі своїми 
обов’язками: підтримують електромережі 
у належному стані, у тому числі і ті, термін 
експлуатації яких закінчився, оперативно 
працюють над усуненням несправностей. 
Дається взнаки професіоналізм та від-
даність справі. А хто добре працює, той 
і відпочиває також добре. Співробітники 
підрозділу продемонстрували свої творчі 
здібності. 

Начальник служби Віктор Перетять-
ко грав на саксофоні, не залишили гос-
тей байдужими пісні у виконанні майстра 
Опішнянської дільниці Руслана Заголо-
вацького, веселі гуморески від електро-
монтера Опішнянської дільниці Олексія 
Матвєєва.

Наприкінці концерту на запрошених очі-
кувало спільне фото на згадку та відвідини 
служби, яку вони вважають своєю.

Ірина Малашецька
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Відзначили ювілей 
у колі друзів

Одна з ключових служб компанії відзначила свій 50-річ-
ний ювілей.  Працівники підрозділу приймали вітання 
від адміністрації, колег. Незабутні святкові враження по-
дарували фахівцям зі служби ЛЕП 35 кВ і вище учасники 
художньої самодіяльності ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».   



З дитинства Тетяну Ландар та її сестру мама вчила робити щось 
своїми руками. Починалося все з суконь і шкільної форми, ви-
готовлених маленькими майстринями під маминим наглядом. 
Згодом дівчатка підросли, але дитяче захоплення не забулося. 
Тетяна Іванівна продовжувала вишивати, шила спортивні костю-
ми, верхній одяг, вишукані сукні, які майстерно прикрашала різно-
манітними оригінальними деталями. 

Після того, як племінниця захопилася бальними танцями, Тетя-
на Ландар разом із сестрою почали освоювати мистецтво пошит-
тя сценічного костюму: у 90-х роках обрати дизайн, дістати гарну 
тканину та пошити сукню для виступів – це була лише частина 
справи. Багато зусиль витрачалося на оздоблення наряду. 

– Паєтки і блискітки іноді легше було зробити власними руками, 
ніж знайти в магазинах. Для їх виготовлення ми використовува-
ли підручні матеріали, фольгу, наприклад, – розповідає Тетяна 
Ландар. – Костюми виходили справді яскравими і оригінальними. 

Пізніше майстриня захопилася іншими видами рукоділля, зо-
крема виготовленням різних поробок із паперу. Це заняття їй дуже 
сподобалося. Кілька років поспіль друзі та близькі Тетяни Ландар 
отримують в подарунок від неї оригінальні листівки, виготовлені за 
допомогою паперопластики (існує така техніка об’ємних поробок, 
які нагадують маленькі скульптури на паперових листах). Трохи 
посидючості, творчого мислення і натхнення знадобилося жінці 
для того, щоб зі звичайного паперу зробити оригінальні вироби. 
На новорічні свята вона щороку створює ялинки і прикраси з під-
ручних матеріалів, до дня Святого Валентина її оселя наповню-
ється «вишуканими серцями», а 
на Восьме березня – дивовижни-
ми квітковими композиціями.

Вона освоїла техніку орігамі 
(створення моделей найрізнома-
нітніших предметів, квітів, тварин, 
птахів шляхом згинання листів 
паперу). Відомо, що це мистецтво 
походить із Китаю і довгий час 
ним займалися лише представ-
ники знаті. В наш час цій техніці 
можуть навчитися усі бажаючі. 
Захопила майстриню і паперова 
філігрань. Такі вироби знайомі 
кожному, хто в дитинстві вирізав 
сніжинки з паперу, але Тетяна 
Ландар пішла далі, створивши 

кілька цікавих, складних паперових композицій. 
Квілінг – ще одна техніка поробок з паперу, якою володіє жін-

ка. Вже років шість вона виготовляє плоскі або об`ємні вироби зі 
скручених у спіралі смужок паперу. Результат не може не раду-
вати, адже вони мають святковий, оригінальний вигляд і що го-
ловне, приносять надзвичайно багато втіхи і авторці, і тим, кому 
призначені.

– Для того, щоб освоїти рукоділля, потрібно небагато – допит-
ливість і цікаві ідеї, – вважає Тетяна Ландар і підтверджує своїм 
прикладом. Багато ідей вона черпає із Інтернету, про деякі дізна-
ється від близьких. 

Немало часу віддає наша колега і флористиці. Для цього квіти 
вона дбайливо вирощує у своєму саду.

Інтер’єр у будинку Тетяни Ландар теж незвичайний. Скрізь від-
чувається дбайлива рука майстрині. Тішить цікавим оздобленням 
кухня. Надихнули Тетяну Іванівну на створення декору цієї кімнати 
соняшники. Приміщення вона прикрасила шторами з ручною ви-
шивкою, на стіні – картина з круп, на кухонній шафі незабаром 
має з’явитися дев’ять вишуканих ваз зі штучними соняшниками – 
на удачу. На вхідних дверях теж соняшники, але виготовлені вони 
з листя кукурудзи. 

«Краще за тебе зробити такі сувеніри, листівки не зможе ніхто, 
тому чекаю на подарунок», – часто говорять Тетяні Ландар її рідні 
та близькі. Жінку такі слова надихають!

– Зараз займаюся роботою над імпровізованим кораблем із цу-
керок. Планую подарувати його одному зі своїх знайомих на День 
народження. Таких поробок я раніше не створювала, сподіваюся, 
ювіляру сподобається, – ділиться планами Тетяна Ландар. – Я 
дуже люблю виготовляти щось своїми руками. А визначна подія 
у житті близьких – це хороша нагода для того, щоб здивувати їх 
чимось незвичним. 

– Вирізати, випалити мені завжди допомагає молодший син Ві-
талій. Маю надію, що і онучка, в майбутньому (зараз їй рік) теж 
буде захоплюватися рукоділлям. Принаймні вже зараз вона з ці-

кавістю роздивляється виготов-
лені мною сувеніри. 

Незважаючи на те, що роботи 
Тетяни Ландар вражають своєю 
чисельністю, вона їх не продає. І 
від пропозицій рідних розмістити 
вироби на Інтернет-сайтах зазви-
чай відмовляється. Каже, що на 
продаж немає чого виставляти, 
все розходиться на подарунки.

Тетяна Ландар не має спеці-
альної художньої освіти. Вона, 
як кажуть, «технар», але це не 
заважає їй мати хорошу уяву і 
майстерні руки, якими вона ви-
готовляє речі, здатні здивувати і 
зачарувати будь-кого.

Ірина Малашецька
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Прагнення краси надихає

Орігамі, квілінг, паперопластика, папе-
рова філігрань, флористика – ці техніки 
рукоділля майстерно освоїла Тетяна Лан-
дар, аналітик комп’ютерних систем ДІТ. 

кілька цікавих, складних паперових композицій. кілька цікавих, складних паперових композицій. кілька цікавих, складних паперових композицій. 
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   1 грудня
Ніні ТАНЬКО, бухгалтеру профспілково-
го комітету
Івану ШЕВЧЕНКУ, водію Полтавської 
філії міських електромереж
Вадиму СКРИПНІКУ, охороннику Зінь-
ківської філії

   3 грудня
Володимиру БРЕЧКУ, т.в.о. нач. Пол-
тавської філії районних електромереж
   4 грудня
Миколі КОШЛЯКУ, майстру виробничої 
дільниці ОВБ головного офісу
Раїсі БОЖИНСЬКІЙ, контролеру енер-
гонагляду Полтавської філії районних 
електромереж

   5 грудня
Андрію ЛИТЦІ, е/монтеру ОВБ Кобе-
ляцької філії

   6 грудня
Наталії ЛАДІКОВІЙ, інженеру групи з 
експлуатації теплових мереж

   7 грудня
Миколі КРЕЦЮ, тесляру Лубенської фі-
лії

   9 грудня
Олені СЕРЕДІ, начальнику планово-еко-
номічного відділу КремТЕЦ

   10 грудня
Юрію ШОВКОПЛЯСУ, охороннику сто-
янки автотранспорту 
Лідії УДОД, контролеру енергонагляду 
Глобинської філії 

   12 грудня
Борису ПОПОВУ, директору з кадр. пол., 
оплати праці та соц. питань
Жанні БОЙЦІВ, машиністу насосних 
установок КремТЕЦ
Людмилі КОБИЛКО, техніку групи реа-
лізації Полтавської філії (місто) 

   13 грудня
Тамарі ГОЛОВІЧЕНКО, контролеру 
енергонагляду Миргородської філії 

Сергію БОРОДАЮ, заст. начальника 
Полтавської філії районних електроме-
реж зі збуту е/е
   16 грудня
Віктору ЩЕРБАКОВУ, прибиральнику 
території КремТЕЦ
Миколі МАКСЮТІ, ст. інспектору ін-
спекції енергонагляду Глобинської філії
   19 грудня
Василю ОНІЩЕНКУ, водію Лубенської 
філії

   20 грудня
Наталії БЕНЦІ, озеленювачу АГВ

   21 грудня
Володимиру ГЛОБІ, е/монтеру з експлуа-
тації р/мереж Котелевської філії

   29 грудня
Олені АНГЕЛОВІЙ, заступнику голови 
Правління
Миколі ШАПОВАЛОВУ, оператору те-
плового пункту Кременчуцької філії 

   2 грудня
Сергія ДЕРКАЧА, начальника групи ПС 
Кременчуцької філії

   3 грудня
Володимира СУПРУНА, заст. дир. з КБ, 
тр., ЗП по МТЗ та маркетингу
Олександра БУДНІКА, начальника зміни 
цеху Кременчуцької ТЕЦ
Сергія БУДКА, електромонтера Машів-
ської філії

   4 грудня
Олександра РАКЕЦЬКОГО, заст. дирек-
тора з питань ОП-начальника СОП

   5 грудня
Сергія ВАРИЧА, заст. тех. директора з 
високовольтних електромереж

   6 грудня
Віктора ГРОМОВА, начальника режим-
но-секретного органу

   10 грудня
Юрія КОВТУНА, заст. начальника юри-
дичного відділу

   12 грудня
Олексія КРАВЧЕНКА, старшого дис-
петчера підприємства

   14 грудня
Романа ЯНЧЕНКА, заст. начальника 
ЦДС з режимів

   15 грудня
Сергія ПЕТРИГУ, завідувача складу від-
ділу з організації закупівель

   20 грудня
Валентину МАНЖЕЛІЙ, старшого ін-
спектора з кадрів відділу кадрів

   21 грудня
Оксану САМКО, завідувача оздоровпунк-
ту КремТЕЦ

   22 грудня
Валентина ЖУРАВЛЯ, заступника на-
чальника відділу внутрішнього аудиту

   26 грудня
Олександра БОГАТОГО, заст. начальни-
ка Гадяцької філії зі збуту е/е 
   30 грудня
Сергія ФРАНЦУЗЬОНКА, заст. началь-
ника Комсомольської філії зі збуту е/е  

                    Вітаємо народжених у грудні

Щирі вітання нашим ювілярам

Сергія СЕВІДОВА 
призначено т.в.о. технічного 

директора 

Сергія ГУДЗЯ 
призначено заступником технічного 

директора з розподільчих мереж 

Віталія СУГЕЙКА 
призначено начальником 

фінансового відділу 

Оксану МАРТИНЮК
призначено начальником 

відділу БПтаК

Володимира БРЕЧКА
призначено т.в.о. начальника 

Полтавської філії рай. е/мереж

Наталю ДУБІНІНУ
призначено головним бухгалтером

підприємства

НОВІ ПРИЗНАЧЕННЯ



КРОСС
ВОРД
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