


– Лідіє Іванівно, розкажіть, будь ласка, чи вагалися Ви 
при вступі до політехнічного інституту, адже цей вибір був 
вирішальним при подальшому працевлаштуванні?

– У роки моєї юності серед молоді енергетика була модною. І 
мені, 16-річній дівчинці, робота у цій галузі здавалася, з одного 
боку, романтичною, а з іншого – такою, яка несе користь людям. 
Тому я не вагалася. До того ж, перед цим, у старших класах шко-
ли, проходила практику на Рівненському заводі високовольтної 
апаратури. Працювала слюсарем-складальником. Мене заціка-
вила і робота, і сама галузь. Тоді і з’явилося оте відчуття роман-
тики професії і бажання зв’язати з нею життя. Тож, не задумую-
чись, вступила до Львівського політехнічного інституту. 

– Навчання не розчарувало? Не жалкували про зробле-
ний вибір у дорослішому віці?

– Жалкувати було ніколи. Та й ідеологія Радянського Союзу не 
дозволяла. Якщо ж оцінювати прожите сьогодні, можу впевнено 
сказати, що життя вдалося. У цьому є заслуга і енергетики. У 
професії загартовувався мій характер, тут я знайшла справжніх 
друзів. Часто згадую один збіг обставин, який для мене став під-
твердженням того, що не поєднати життя з енергетикою я про-
сто не могла. 22 грудня 1965 року я захистила диплом, а рівно 
через рік, 22 грудня 1966 року, Указом Президії Верховної Ради 
СРСР ввели святкування Дня енергетика. Ось і вийшло, що з 
першим професійним святом енергетиків я відзначала і перший 
рік роботи після університету.

– Лідіє Іванівно, як склалося так, що ви переїхали жити 
до Полтави? Чи легко Вам далося це рішення?

– Хочу чи не хочу я їхати до Полтави у мене ніхто не запитував. 
В інституті дали направлення на роботу в тодішнє Полтавське 
підприємство електромереж. Мусила їхати, адже диплом нам не 
видали. Його можна було забрати лише після того, як випускник 
відпрацює один рік за направленням. Залишалося радіти тому, 
що маю. Звичайно, у 1965 році Полтава для мене була зовсім чу-
жою і незатишною. Та зараз вона стала для мене рідним містом. 
Тут я зустріла кохання, вийшла заміж. Тут народилися і виросли 
мої діти. Немає сумніву, кращого міста, ніж вдома, не буває.

– За роки трудового стажу Ви займали не одну посаду. 
Працювали інженером-електриком, інженером-техноло-
гом виробничо-технічного відділу, диспетчером ОДС, на-
чальником, заступником начальника ВТВ. На Вашу думку, 
які недоліки і переваги роботи на керівній посаді?

– Звичайно, бути начальником нелегко. 25 років я очолювала 

колектив виробничо-технічного відділу. Вільного часу майже не 
було. Засиджувалася на роботі допізна, нерідко доводилося пра-
цювати на вихідних. Саме ця нестача часу була для мене, мами 
двох синів, найважчою. Та з іншого боку, для своїх хлопчиків я і 
працювала, адже основним тоді для мене було дати освіту дітям. 

– Лідіє Іванівно, Вас поважають і колеги з інших відділів, і 
підлеглі. Чи важко було досягти такого ставлення?

– Я ніколи не прагнула до визнання, а тим паче, до поваги. Але, 
можу сказати, що керувати колективом у різні періоди мені було 
по-різному нелегко. Зараз наш відділ повниться молодими людь-
ми, які вносять у життя підрозділу нове бачення і галузі, і органі-
зації роботи. Я завжди відчувала підтримку від працівників відділу 
і колег з інших підрозділів, за що їм безмежно вдячна. Нагороди, 
які я отримала, лише наполовину мої. Без злагодженої роботи 
всього колективу нічого не вийшло б.

Заслуги Лідії Іванівни Остапенко важко переоцінити. Вона – 
той нечастий приклад, коли професіоналізм достойно оцінений. 
Лідія Іванівна багаторазово нагороджена почесними грамотами і 
дипломами Товариства, грамотами Міненерго та Ради старійших 
енергетиків України. У її арсеналі не одне почесне звання: «Кра-
щий раціоналізатор» (1986 р.), «Ветеран праці» (1986 р.), «Почес-
ний енергетик України» (2000 р.), «Заслужений енергетик Украї-
ни» (2012 р.). Сама Лідія Іванівна найбільше цінує Орден княгині 
Ольги, отриманий у 2001 році. 

Та, не зважаючи на таку кількість відзнак, Лідія Остапенко за-
лишилася скромною людиною, яка не любить зайвої уваги до 
своєї персони. Мабуть, у тому і полягає секрет талановитого 
керівника, для якого успіх спільної справи значиміший за осо-
бистий.

Тетяна Терентьєва
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«Не існує ліфта до успіху,                      

Для Лідії Іванівни Остапенко, заступника начальника виробничо-технічного від-
ділу з питань експлуатації електричних та теплових мереж, ПАТ «Полтаваобл-

енерго» давно стало другим домом. Та й не дивно. Більше 48 років Лідія Іванівна робочі 
дні проводить тут. Тут вона досягла професійного успіху. А нещодавно її відзначили 
ще однією державною нагородою: присвоїли 
почесне звання «Заслужений енергетик Укра-
їни». Про свій трудовий шлях сьогодні Лідія 
Іванівна розказує читачам «ІнформЕнерго».

піднятися можна тільки сходами»

Лідія Остапенко:
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Прийшла зима, припорошила білим сні-
гом міста і села, намалювала вигадливі ві-
зерунки на вікнах, посипала інеєм дерева. 
Разом з нею у кожен дім, у кожну родину 
постукав Новий рік. Золота пора, на яку 
очікують усі, а особливо діти. Під час зи-
мових канікул малеча обов’язково буває 
на новорічних заходах. 

В особливій казковій атмосфері завжди 
проходять свята, які влаштовуються ком-
панією для дітей працівників «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО». Цьогоріч у гостинну залу 
Полтавського ОЦЕВУМу запросили тих, 
чиї батьки трудяться у головному офісі, 
Полтавських міському та районному під-
розділах, а також у філіях, розташованих 
найближче до обласного центру. 

Організатори потурбува-
лися, аби маленьким гостям 
було цікаво і весело. Не давав 
малечі сумувати надзвичайно 
спортивний Дід Мороз, який 
власним прикладом привчав 
казкових мешканців новоріч-
ного лісу робити зарядку, за-
йматися спортом. Дуже милі 
зайченя та білочка допомага-
ли Снігурочці визволяти з біди 
її маленького друга – песика 
Златика. Разом з героями 
новорічної казки у цікаві при-
годи поринули і юні глядачі та 
їхні батьки. Для учасників ху-

дожньої самодіяльності «ПОЛТАВАОБЛ-
ЕНЕРГО»  дарувати гарний настрій дитячій 
публіці - приємна справа, тож вони із за-
доволенням приєдналися до цієї веселої 
компанії, водили разом з ними хороводи, 
танцювали, співали пісні.

Врешті, як і в будь-якій казці, у цій історії 
все закінчилося добре, а зла Стара Мара, 
яка спочатку всіляко намагалася зіпсувати 
малечі свято Нового року, потім перейня-
лася урочистим настроєм, який панував у 
Полтавському ОЦЕВУМі  і сама подобрі-
шала. А після того, як діти вдосталь насмі-
ялися і навеселилися, Дід Мороз із Снігур-
кою вручили їм подарунки.

Секретар Решетилівської філії Наталія 
Дубовик розповіла, що зі своїм чотириріч-

ним сином Антоном вона вже вдруге побу-
вала на новорічному ранку, влаштованому 
профкомом та адміністрацією компанії.

«Нам дуже сподобалося на ньому, – за-
значила вона. – Добре те, що до безпо-
середньої участі у заході організатори не 
лише дітей залучали, а й їхніх батьків. Після 
цих забав мені згадалися свята з мого ди-
тинства та цікаві історії, які були пов’язані з 
зустріччю Нового року, знайомством з Ді-
дом Морозом та Снігуркою. Раніше я з не-
терпінням чекала на головне зимове свято 
і презенти під ялинкою, мій син також все 
це дуже любить».

«В цьому році я знайшла під ялинкою 
багато подарунків, порадував мене і той, 
який вручив на святковому ранку Дід Мо-
роз. Дуже цікаві були ігри, я з задоволен-
ням співала та танцювала разом з іншими 
дітьми», – поділилася своїми враженнями 
Таня, донька контролера енергонагляду 
Решетилівської філії Олени Біленької.

Онучка провідного інженера служби 
розподільчих електромереж Лариси Ка-
люжної Женя посміхаючись продемон-
струвала свої подарунки та сказала, що 

цей ранок був найкра-
щим з тих, на яких вона 
побувала цього року. І 
вона з нетерпінням буде 
чекати на свято Діда Мо-
роза в наступному році. 
Подібні урочисті заходи 
для дітей працівників 
проводяться щороку і є 
частиною соціальної по-
літики компанії. В інших 
філіях Товариства також 
існує традиція запрошу-
вати дітей на свято до 
Діда Мороза.

Ірина Малашецька

В Полтавському обласному центрі естетичного вихо-
вання учнівської молоді відбулися новорічні ранки для 
дітей працівників компанії. Незабутні святкові вражен-
ня дітям подарували Дід Мороз зі Снігуркою та інші каз-
кові персонажі. 

Ласкаво просимо 
у зимову казку



Нині ці традиції не забуваються, а май-
стринь (здавна рукоділля вважалося жіно-
чим заняттям), які творять справжнє диво 
ниткою на тканині, є чимало. Багато хто 
прикрашає вишивкою сорочки, рушники, 
скатертини. 

Секретар Гребінківської філії Людмила 
Ставицька розповідає, що у її родині всі 
жінки вміли вишивати. І їй також у спадок 
передалася любов до рукоділля. 

– В дитинстві я захоплено спостерігала 
за тим, як вправно вишиває моя мама. 
Вона легко створювала за допомогою 
ниток і голки різноманітні візерунки на 
тканині. Особливо мені подобалися одяг, 
рушники, скатертини, оздоблені гладдю. 
Мабуть, ще тоді виникло бажання зробити 
своїми руками щось таке ж красиве. І вже 
в десять років я вперше взяла до рук нитку 
з голкою. 

Разом з мамою Людмила Ставицька 
вчилася так званій килимовій вишивці. 

– З назви зрозуміло, що вироби у цій тех-
ніці в рази більші, ніж традиційна вишивка, 
стібки в ній також великі. Тому її можна ви-
користовувати як килим, – говорить жінка. 
– Це не поширена техніка, а вироби, ви-
конані нею, рідко зустрічаються. Приємно, 
що вишитий колись нами з мамою килим 
досі зберігається у хорошому стані. 

– Одна з моїх улюблених технік – виши-
вання бісером. У ньому мене захоплює 
все: і вибір візерунку, і оздо-
блення тканини, – розповідає 
Людмила Іванівна. – Кінцевий 
результат теж завжди радує.

Нині надзвичайно багато 
можна побачити оздоблених 
бісером одягу, сумок, прикра-
шають ним деталі інтер’єру. 
Майстриня з Гребінки вважає, 
що мерехтливі скляні намис-
тинки надають кожній речі екс-
клюзивності. В той же час ця 
техніка досить проста, хоча й 
копітка. Процес вимагає вели-
кої уваги і зосередженості. 

– Я оздобила бісером кілька чудових 
ікон, серед яких Казанська ікона Божої 
Матері, «Неупиваєма Чаша» та ікона «Гос-
подь Вседержитель». Зараз закінчую кар-
тину «Дівчина-янгол зі стрілою», яку хочу 
подарувати своєму чоловіку.

Здавна вважалося, що вишиті речі – 
особливі, адже оберігають того, для кого 
створені. Тому Людмила Іванівна пода-
рувала на свято вишиту хрестиком ікону 
Божої Матері своїй мамі, кілька її робіт 
висять на стінах у кімнатах дітей: одинад-
цятирічного Сергійка та шістнадцятирічної 
Маринки. До речі, донька теж цікавиться 
вишивкою, пробує силуети виготовляти 
(чорною ниткою на білій тканині). Але Ма-
рина значно менше часу приділяє цьому 
заняттю: дітям цікавіше проводити до-
звілля за комп’ютером, спілкуючись в со-

ціальних мережах. 
– У Гребінці багато хто захоплюється 

вишивкою. На день міста у нас постійно 
організовуються виставки робіт місцевих 
народних умільців. На них можна побачи-
ти надзвичайно багато красивих сорочок, 
рушників, скатертин, хустинок. Розглядати 
всю цю красу – одне задоволення. Я в цих 
виставках зі своїми роботами участі поки 
що не брала, але планую.  

До речі, у Гребінківській філії, окрім Люд-
мили Ставицької, рукоділлям займається 
економіст зі збуту електроенергії Ірина 
Бурдейко. Нині вона вишиває картину 
«Венеція». Багато своїх чудових робіт вона 
подарувала рідним та друзям. Таке саме 
захоплення і в її доньки Ані. 

Традиційні українські обереги: ікону та 
рушника – власній доньці Наталії готує 
інша майстриня з Гребінки – технік групи 
реалізації Ольга Половка. 

– Нас трьох можна назвати «затятими» 
вишивальницями. Ми з колегами постій-
но ділимося ідеями, демонструємо те, що 
вже зробили. Водночас ми зовсім не про-
ти того, аби й інші наші працівниці спробу-
вали це хобі, яке приваблює тим, що допо-
магає відволіктися і заспокоїтися. 

 Ірина Малашецька

Полтавщина здавна славиться  тех-
нікою вишивки. Наші бабусі, мами 
вміли так вправно зобразити на 

полотні квітучий барвінок, калину, зозулю 
або ластівку, що ці речі неодмінно виклика-
ли захват і замилування. Майстрині також 
оздоблювали свої роботи орнаментами у ви-
гляді трикутників, ромбів, хрестиків, зірок 
тощо. Було розповсюджене наскрізне виши-
вання з «вирізуванням» і «виколюванням» 
малюнків, «лічильна гладь» і вишивка «бі-
лим по білому». 

Майстриня рукоділля з Гребінки
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З кінця XIX століття з’являються науко-
ві дослідження підземних ходів у Полтаві, 
Лубнах, Хоролі, Опішні, Великих Будищах, 
Великих Сорочинцях та у інших містах 
вчених Олександра Супруненка, Василя 
Кішика, Василя Скорика, Віри Жук, Ва-
лентина Посухова, Володимира Білоуса.

Низку цікавих статей вперше опубліку-
вав видатний краєзнавець Полтави Ва-
силь Євстафійович Бучневич. У його до-
слідженнях наведені факти про існування 
в Полтаві кількох центрів, звідки розходи-
лись давні тунелі. Один з них знаходився у 
будинку П.Я. Руденка, який стояв у дворі 
сучасного Полтавського краєзнавчого му-
зею. У давнину з ним було пов’язано чима-
ло легенд. Розповідали, що підземні ходи 
з-під будинку Руденка пронизували всю 
стару Полтаву й не раз рятували її жителів 
у часи ворожої навали.  За переказами, 
батько П. Я. Руденка мав ватагу молодців-
козаків. З ними він і сам не раз ходив на 
татар чи в інші місця й повертався з вели-
кою здобиччю, яку надійно ховав у підзе-
меллях. У 1893 році, уточнює В.Бучневич, 
хід був закритий і засипаний з невідомих 
причин. 

Археолог І. Зарецький у 1889 році, коли 
зводили будинок на вулиці Олександрів-
ській (нині Жовтнева), знайшов декілька 
підземних тунелів. За його описами, ходи 
йшли на глибині біля 10 аршинів (по-
над 7 м), висота їх коливалась від 1,5 до 
4, а ширина від 2,5 до 8 аршинів. Низькі 
тунелі виконані у щільній жовтій глині, а 
вищі зміцнені цегляними або дерев’яними 
склепіннями, встановленими на товстих 
дубових стовпах, які добре збереглися. 
Звідки й куди йшли ці ходи встановити не 
вдалося, бо через кілька метрів вони або 
були завалені, або небезпечні для життя. 
І.Зарецький описав також знайдені три 
ходи від Спаської церкви у бік схилу гори. 
Два з них закривалися дубовими ставня-
ми. Речей, які б свідчили про перебування 
там людей, було знайдено небагато: битий 
посуд, пляшечка з якоюсь рідиною і кілька 
мідних монет часів царювання Єлизавети. 

Вважається, що у Полтаві підземні туне-
лі у різні часи служили для переховування 
людей від нападників і для схову продуктів 
і церковних коштовностей. 

Їх використовували 
і під час облоги фор-
теці Полтави шведами 
у 1709 році.  Тодішня 
Полтава не була гріз-
ною, неприступною 
фортецею. Вона мала 
земляні вали, обнесені 
дерев’яним частоко-
лом, сторожеві башти і 
невеликі бастіони. Щоб 
без метушні робити ви-
лазки на позиції шведів, 
полтавчани рили незна-
чні за розмірами підземні ходи. Підкопи 
робили і шведи. Вони двічі підкопували 
стіни фортеці, щоб залишити в ній вибухів-
ку, але кожного разу козаки розгадували 
задум ворога і робили зустрічні підкопи та 
забирали порох, який був украй необхід-
ний захисникам Полтави. 

У зв’язку з частими провалами по місту 
серед людей з’явилося багато фантастич-
них переказів про кількакілометрові ходи, 
що ідуть від Соборної площі до Хресто-
воздвиженського монастиря, існували 
версії, що вони пронизують усе місто від 
старої фортеці. Але скоріше за все, під-
земний хід до монастиря є вигадкою лю-
дей, які не уявляли собі складності цієї 
роботи і великої необхідності у ній не було. 
Копати під землею – це дуже складний 
труд: там відсутнє світло, не вистачає пові-
тря, дуже важко транспортувати ґрунт на-
зовні. Від продуктів гниття, залишків жит-
тєдіяльності людини з’являється отруйний 
газ (метан), тому перебування тривалий 
час у підземеллі небезпечне. 

Краєзнавці досліджували підземелля в 
багатьох районах Полтавщини. Лев Па-
далка на початку XX ст. зібрав відомості 
про те, що поблизу Диканьки, на крутому 
узвишші правого берега Ворскли, в дикій 
місцевості серед вікового лісу, з глибокої 
давнини існувала печера, в якій у період 
небезпеки могло сховатися населення з 
усім своїм домашнім скарбом та худобою.

Підземелля становили складову части-
ну укріплень і нижче по Ворсклі: у Старих 
Санжарах, Біликах, Кобеляках, інших по-
селеннях, які засновані були в часи Речі 
Посполитої.

У Опішні підземелля виникли на місті 
тривалого добування глини для гончарних 
виробів, мазання хат. Її добували, так зва-
ним, шахтним способом, який був доціль-
ний для селян, особливо в умовах мало-
земелля. Використовуючи цей метод, не 
пошкоджувався орний шар, в подальшому 
підземелля можна було використовувати 
як погреби, складські приміщення. Ство-
рення таких підземель нашими земляка-
ми дослідив і описав кандидат історичних 
наук, старший науковий співробітник від-
ділу археологічної кераміки Національного 
музею-заповідника українського гончар-
ства в Опішному Анатолій Щербань.

Найбільшу цікавість завжди викликали 
підземні тунелі, де, імовірно, сховані якісь 
цінності. Більше трьох століть бентежать 
уми людей скарби князя Ієремії Вишне-
вецького, які, скоріше за все, знаходять-
ся під землею на місці Лубенського зам-
ку. Колись повсталі козаки Лівобережної 
України виступили проти ненависного 
жорстокого гнобителя українського на-
роду І.Вишневецького, зруйнували замок 
князя, а мешканці міста розібрали його 
стіни, зрівнявши з землею. Скоріше за 
все, там досі знаходяться численні ко-
штовні скарби князя Вишневецького. І їх, 
так само як і інші цінності, які в багатьох 
місцях сховані під шарами ґрунту, ще по-
трібно знайти прийдешнім поколінням. 

Володимир Халимон,
Почесний краєзнавець України,

пенсіонер ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

Уривок зі статті
 «Підземелля Полтави й інших міст»
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Вчені і краєзнавці завжди цікавилися істо-
рією виникнення підземель та їхнім призна-
ченням. Багато досліджували давні тунелі в 
нашій області.

Відкриваючи підземелля Полтавщини  



Ось уже 50 років Центральна диспет-
черська служба працює цілодобово, у 
будні, вихідні та свята. Та зміна у 12 годин 
– не найскладніше у роботі. Набагато важ-
че психологічно відповідати посаді опера-
тивного працівника. 

Основне завдання диспетчера – забез-
печити безаварійну роботу електроме-
реж. Тому, якщо система функціонує без 
збоїв, диспетчер лише спостерігає за до-
помогою засобів телеметрії за її роботою. 
Тут важливо зберегти постійну готовність 
до екстрених дій в умовах монотонної 
роботи. Найбільш відповідальний етап 
діяльності диспетчера – ліквідація аварії. 
Тут і повинна проявитися стресостійкість і 
уміння швидко приймати зважені рішення 
– риси, без яких диспетчеру неможливо 
досягти досконалості у професії. Що-
правда, таких, так би мовити, психологіч-
но невідповідних у ЦДС немає. Адже при 
прийомі на роботу кожен проходить тести 
оперативного працівника. 

«Робота диспетчера, як медаль, має два 
боки, – розповідає начальник ЦДС Григо-
рій Глущенко. – З одного, вона може бути 
монотонною, коли цілу зміну доводиться 
слідкувати за екраном монітора, не відри-
ваючи очей. З іншого, раптом трапилася 
аварія. У диспетчера не більше секунди, 
щоб переключитися на активні дії: лока-
лізувати аварію, усунути небезпеку для 
обслуговуючого персоналу, відновити 
електропостачання споживачів, створити 
надійну післяаварійну схему. При цьому 
у нестандартній ситуації, коли напруже-
ність і так зашкалює, оперативний праців-
ник повинен пам’ятати вимоги правил та 
нормативних документів з охорони праці, 
адже від його рішень залежить життя пра-
цівників».

Не кожна людина зможе працювати за 
таким графіком і у таких умовах. Григорій 
Вікторович говорить, що енергетик може 
бути технічно грамотним, спеціалістом 
високого рівня, порядною людиною, а у 

стресовій ситуації губиться, не витримує 
ритму роботи, тобто робота диспетчера – 
не для нього. 

Щодня на центральному диспетчер-
ському пункті підприємства чергує троє 
працівників. Кожному відведена своя ді-
лянка роботи. Ще у роки створення служ-
би Полтавську область умовно розділили 
на 3 зони: Південну, Східну та Лубенську. 
Перша – найбільша, до неї входить 11 ра-
йонів,  до другої і третьої – по 9 і 8 районів 
відповідно. Дванадцять годин зміни дис-
петчери проводять разом. Тож не лише 
кімната служби для них – другий дім, а і 
колеги стали рідними.

«Дружний колектив для ЦДС – це не 
збіг, а вимога специфіки роботи, – пере-
конаний керівник колективу Григорій Ві-
кторович. – Результат роботи залежить 
від усіх, без виключення. Кожен вносить 
свій вклад, тому дуже важливою є довіра 
у колективі. Ти повинен бути впевненим, 
що той об’єм роботи, який ти отримуєш 

на доопрацювання, зроблений 
на високому рівні. Якщо хтось 
один помилився, програють 
усі». 

Тому одне з важливих місць 
посідають протиаварійні трену-
вання та перевірка знань опе-
ративного персоналу. Останнє 
оцінювання професійної підго-
товки диспетчерів та старших 
диспетчерів Товариства від-
булося у травні минулого року. 
Знання та вміння перевірялися 
у 11 етапів, які охоплювали не 
лише оцінку набутих знань і 
вмінь, властивих оперативним 
працівникам, а й рівень роз-
витку якостей, необхідних для 
роботи диспетчером. 
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На думку начальника ЦДС Григорія Глу-
щенка, психологічне тестування – необ-
хідний етап у ході оцінювання, перш за 
все, для самого працівника. Це перевірка 
на прихований потенціал, передбачувану 
поведінку в критичній ситуації і відповід-
ність критеріям оперативної роботи. 

Фахівці ЦДС постійно тримають руку на 
пульсі часу. Періодично службою виїздять 
на підстанції, щоб ознайомитися з ново-
введеним у роботу обладнанням, провес-
ти тренування з підлеглим оперативним 
персоналом. «Це необхідно, щоб не від-
риватися від реальності, – переконаний 
старший диспетчер підприємства Олексій 
Кравченко. – Ми бачимо обладнання, зна-
йомимося з черговими підстанцій, диспет-
черами філій. І самі вчимося, і їх учимо. У 
подальшому вже знаємо, з якими людьми 
працюємо: контакт налагоджений».

У молодому та енергійному колективі 
ЦДС переважна більшість – це чоловіки, 
адже робота оперативного працівника є 
ненормованою, а моральне напруження 
сягає найвищих відміток. Але жіноча час-
тина колективу, за словами Григорія Глу-
щенка, нічим не поступається чоловікам. 
Група режимів ЦДС, яка складається ви-
ключно з представниць прекрасної ста-
ті, виконує дуже важливий об’єм роботи 

(прийом від служб 
та філій оперативних 
заявок з подальшим 
їх опрацюванням, 
розрахунки елек-
тричних режимів, 
аналіз даних режим-
них вимірів та ін.), 
роблячи  цим ваго-
мий внесок в процес 
оперативно-диспет-
черського керування 

мережами області як у нормальних, так і у 
післяаварійних режимах роботи. «У роботі 
я ніколи не ділю своїх підлеглих за стате-
вими ознаками: всі однаково зібрані, сер-
йозні, цілеспрямовані, готові до неперед-
бачуваних ситуацій, – говорить Григорій 
Глущенко. – А от в позаробочий час, коли 
ми колективом служби відзначаємо якесь 
свято чи просто відпочиваємо на природі, 
я для себе відкриваю нові риси характеру 
своїх колег: веселу вдачу, життєрадісність, 
згуртованість. Мені приємно працювати з 
такими різноплановими людьми».

Чи не у кожного працівника ЦДС є за-
хоплення. Сергій Кудаков, старший дис-
петчер підприємства, вирізає з дерева 
фігури, які навіть витворами мистецтва 
назвати можна. Час від часу його вироби 
можна побачити на прилавках Андріїв-
ського узвозу у 
Києві.  

О л е к с а н д р 
Гричук і Юрій 
Сімчак зна-
ходять задо-
волення у впо-
р я д к у в а н н і 
своїх дачних 
господарств . 
Затятий астро-

ном Павло Шарпило часто ділиться з ко-
легами враженнями від побаченого через 
телескоп. Нерідко працівники ЦДС сма-
кують м’ясо диких тварин, впольованих 
Володимиром Чигирьом. Віталій Повод в 
позаробочий час вдосконалює свою май-
стерність у різних видах спорту, а Віталій 
Рикунов рибалить у живописних куточках 
Полтавщини. Не відстає від активних ко-
лег і начальник служби Григорій Глущенко. 
Він на вихідних взимку полюбляє кататися 
на лижах і ковзанах.

У дружному колективі ЦДС немає місця 
непорозумінням. Точніше кажучи, немає 
часу на це. Адже на роботі перед коле-
гами стоїть важливе завдання – забез-
печувати  надійну та безаварійну роботу 
електромереж, а спільний відпочинок ви-
падає дуже рідко. Тож ці моменти – цінні 
для всіх працівників ЦДС. Розуміють цю 
формулу і самі диспетчери, адже люблять 
свою роботу. А це перша умова успіху всі-
єї служби. 

Тетяна Терентьєва

Нині без електроенергії – нікуди. 
Вона передається з електростанцій та підстанцій лініями електропередач різної на-

пруги. Керують цими складними процесами диспетчери підприємства, працівники 
однієї з провідних служб ПАТ «Полтава-

обленерго». 
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Керування
енергопостачанням - 
в надійних руках



Відбулися змагання у Дніпропетровську. Традиційний турнір, 
що присвячується професійному святу його учасників – Дню 
енергетика, цьогоріч зібрав рекордну кількість футболістів – 15 
команд з різних куточків України – від Львова до Луганська, від 
Чернігова до Севастополя. Однак збільшилася не лише кількість, 
надзвичайно виріс і рівень підготовки енергетичних команд. 
Чемпіонат енергетиків вкотре довів, що міні-футбол – це макси-
мальна боротьба та надзвичайні емоції, це особлива атмосфера 
спілкування, вболівання та підтримки справжніх друзів, колег та 
партнерів. 

Завдяки такій рекордній кількості учасників, 
Чемпіонат перетворився на солідний чотири-
денний турнір, який відбувся у спорткомплексі 
Дніпропетровського хіміко-технологічного універ-
ситету. Його спортивна частина складалася із гру-
пового етапу, матчів плей-оф і фінального міні-тур-
ніру трьох кращих команд. На високому рівні була 
і культурна частина: яскраві церемонії відкриття та 
закриття змагань відрізнялися душевністю і оригі-
нальністю. 

Сам чемпіонат і побут команд були організова-
ні на вищому рівні, а офіційне відкриття змагань 
підкреслило, що у Дніпропетровську раді гостям. 
Хліб-сіль вручили кожній команді. А церемонію 
прикрасили традиційний гопак і гімн Чемпіонату, 
який виконали вживу. 

Розподіл сил у змаганнях став відомим завчас-

но, у ході жеребкування. Воно визначило суперників команд у 
груповому етапі: група Б: енергетики Прикарпаття, Львова, Чер-
нігова, Києва та Севастополя, група В: представники енерго-
постачальних компаній з Дніпропетровська, Одеси, Житомира, 
Херсона та Луганська. 

Суперниками полтавчан у групі А стали сильні команди з Кіро-
вограда і Донецька, а також амбітні гравці з ДТЕК «Крименерго» 
та «АЕС Київ-обленерго». 

Однак команду «Полтаваобленерго» цим не залякати, адже у 
ній поєднався досвід вже перевірених гравців та запал молодо-
го покоління футболістів. Не дарма ж серед трофеїв команди – 
перемога 2003-го, срібло 2004 та 2009, 2010 та 2011 років та 
бронза 2006 року. Загалом з 2002 року, відколи полтавчани при-
єдналися до футбольного товариства енергетиків України, вони 
завжди входять до числа лідерів турніру. Протистояння у Дніпро-
петровську не стало винятком. Отож в напруженому груповому 
етапі команда змогла виявити свою майстерність і з другого міс-
ця впевнено вийти на стикові матчі. 

8 | спорт

Будучи на висоті

У Дніпропетровську відбувся ХІІ Чем-
піонат України з міні-футболу серед 
аматорських команд енергокомпаній. 
Збірна ПАТ «Полтаваобленерго» уві-
йшла у п’ятірку кращих.
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»
Всеукраїнський чемпіонат з міні-футболу 
з кожним роком викликає все більший 
інтерес з боку енергопостачальних ком-
паній України. Це приємно. Адже зма-

гання – це і пропаганда здорового способу життя, 
і налагодження партнерських взаємозв’язків між 
учасниками турніру. А головне – невимушена, дружня атмосфера спілкування, 
яка поєднує і відпочинок, і  обмін досвідом спортивним і професійним. 

У плей-оф полтавчанам довелося зі-
грати проти наймолодшої команди тур-
ніру – енергетиків з Житомира. Саме це 
протистояння досвіду проти молодості і 
мало вирішити наступну долю команд. Та 
вирішила все спортивна фортуна: вона 
була більш прихильною до житомирян, які 
вибороли у цьому матчі перемогу, а в ре-
зультаті посіли другу сходинку п’єдесталу 
чемпіонату. Перемогу святкували енерге-
тики Прикарпаття, срібні медалі повезли 
додому кіровоградці. 

Збірна команда працівників ПАТ «Пол-
таваобленерго» запам’яталася на чемпіо-
наті не лише довершеною грою, а й не-

ймовірним запалом та підтримкою колег, 
які змагалися на футзальному майданчи-
ку Дніпропетровського хіміко-технологіч-
ного університету. 

Легендами турніру стали «старійшини» 
команди, які неодноразово здобували пе-
ремоги у номінаціях чемпіонату: Ігор Олій-
ник, Руслан Окріков, Віталій Шевченко, 
Андрій Крівченко. А майстер виробничої 
дільниці Полтавської філії Олег Прокопен-
ко взагалі став рекордсменом за кількіс-
тю трофеїв, вже вп’яте здобувши титул 
«Кращого воротаря». 

У футбольного турніру енергопоста-
чальних компаній існує традиція: наступ-

ний турнір проходить за місцем «про-
писки» переможця. Тому у 2013 році 
енергетики-футболісти відправляться по 
уже знайомому маршруту: в Івано-Фран-
ківськ. Річ у тому, що «Прикарпаттяобл-
енерго» тепер є найбільш титулованою 
командою Чемпіонату: прикарпатські 
аматори виграли першість уже втретє 
за 12 років, а турнір вони прийматимуть  
вчетверте.

Отже, традиція футзальних баталій 
енергетиків матиме продовження. До зу-
стрічі в Івано-Франківську!

Ігор Олійник
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   1 лютого
Сергію ВОРОНКОВУ, заст. директора з 
охорони праці Кременчуцької ТЕЦ
Сергію ШВАЙЦІ, заст. начальника Мир-
городської філії зі збуту е/е

   2 лютого
Світлані МОМОТ, контролеру е/нагляду 
3 групи Лубенської філії
Наталії БОНДАРЕНКО, комірнику Кре-
менчуцької філії
Людмилі ГОЛУБЄВІЙ, оператору 
комп’ютерного набору Полтавської філії 
міських електромереж

   3 лютого
Інні КОВАЛЕНКО, секретарю Глобин-
ської філії
Геннадію ПРЯДКУ, нач. зміни котлотур-
бінного цеху Кременчуцької ТЕЦ

   4 лютого
Наталії СОКОЛОВІЙ, оператору теп-
лового пункту 4 р. Кременчуцької філії
Михайлу ПАНАСЕНКУ, контролеру 
енергонагляду 3 гр. Козельщинської філії
Ірині ЗОЛОТАРЬОВІЙ, машиністу по-
давання палива 4 гр. Кременчуцької ТЕЦ

   6 лютого
Олександру ПОЛОВНІКОВУ, оператору 
теплового пункту 4 р. Кременчуцької фі-
лії
Олегу ГРИЦЕНКУ, майстру групи авто-
матики Кременчуцької ТЕЦ

   7 лютого
Валентину ДРАБЕНЮКУ, слюсарю-елек-

трику з ремонту е/устаткування 6 р. 
Полтавської філії районних е/мереж
Любові САПЄГІНІЙ, прибиральнику 
службових приміщень АГВ
Лілії ГОЛУБЕНКО, інженеру ВТГ Пол-
тавської філії міських електромереж
Людмилі ДИМКОВИЧ, контролеру енер-
гонагляду 3 гр. Полтавської філії (район)

   8 лютого
Івану ЧЕРНУШЕНКУ, е/монтеру з обс-
луговування ПС 4 групи Лубенської філії

   9 лютого
Олегу ТОЛМАЧЕВУ, водію автотран-
спортних засобів СМіТ
Георгію МАРКУ, слюсарю-сантехніку      
6 р. Кременчуцької філії
Тамарі ДОБРИЦЬКІЙ, лаборанту хіміч-
ного аналізу 3 р Кременчуцької ТЕЦ

   10 лютого
Ліні СОЛОВЙОВІЙ, прибиральнику ви-
робничих приміщень Кременчуцької ТЕЦ
Валентину КОРНІЙЧУКУ, начальнику 
ремонтної дільниці Кременчуцької філії
Сергію БАБЕНКУ, машиністу ЦТЩ ке-
рув. паров. турбінами 6 гр. Кременчуць-
кої ТЕЦ

   13 лютого
Олексію КАЛЬЧЕНКУ, е/монтеру з 
експл. е/лічильників 4 групи Полтавської 
філії міських е/мереж 
Віктору ГОЛОВНЕНКУ, е/монтеру з 
обслуговування ПС 3 групи Семенівської 
філії 

   17 лютого
Сергію ЛОБИНЦЕВУ, охороннику голов-
ного офісу
Тамарі ІВАНОВІЙ, медичній сестрі Чор-
нухинської філії

   19 лютого
Євгену ЗАСІМЕНКУ, голові Правління 
Ірині ОСТРОВСЬКІЙ, оператору 
комп’ютерного набору Полтавської філії 
міських електромереж
Діані ДІДОВИЧ, бухгалтеру Полтав-
ської філії районних електромереж

   21 лютого
Тамарі ДЕМАШ, заступнику начальника 
служби приладів обліку
Григорію ПИЛИПЕНКУ, старшому охо-
роннику Кременчуцької ТЕЦ

   22 лютого
Ользі БОРЩОВІЙ, оператору 
комп’ютерного набору Карлівської філії

   23 лютого
Олексію КІСІЛЮ, начальнику юридично-
го відділу Кременчуцької ТЕЦ

   26 лютого
Катерині ЗАЇЧКО, техніку 1 категорії 
групи реалізації Козельщинської філії

   28 лютого
Михайлу МАКОВЕЦЬКОМУ, е/монтеру з 
експлуатації р/мереж 5 групи Лохвицької 
філії
Людмилі БОЛГАР, контролеру енергона-
гляду 3 групи Миргородської філії

   2 лютого
Володимира АБРАМОВА, голову проф-
спілкового комітету

Григорія ЗАХАРОВА, заступника началь-
ника служби підстанцій 35 кВ і вище
Віталія ЧУБАТОГО, начальника Гребін-
ківської філії

   4 лютого
Станіслава ЛЕБЕДЯ, нач. інспекції  з на-
гляду за режимами споживання е/енергії

   9 лютого
Сергія ЧЕРНІЄНКА, начальника охорони 
Кременчуцької філії
Сергія КОШОВОГО, головного інженера 
Полтавської філії міських е/мереж

   10 лютого
Володимира ОТРИШКА, заст. началь-
ника Оржицької філії зі збуту електро-
енергії

   12 лютого
Миколу ВАРАВСЬКОГО, начальника або-
нентської групи Гадяцької філії

   15 лютого
Інну ЛИСЕНКО, начальника абонент-
ської групи Лохвицької філії

   16 лютого
Катерину ШОСТАК, начальника служби 
розподільчих електричних мереж
Артема ГРИНИШИНА, інженера ВТГ 
Котелевської філії

   23 лютого
Григорія ЛИТВИНЕНКА, заст. началь-
ника Оржицької філії з передачі е/е
Олену РИБАЛКО, інженера ВТГ Чутів-
ської філії

   24 лютого
Дмитра ВЕДМЕДЯ, начальника Глобин-
ської філії
Володимира КАРПУКА, начальника від-
ділу з питань цивільної оборони та НСО

   25 лютого
Миколу ПЕТРЕНКА, заст. начальника 
Новосанжарської філії з передачі е/е
Наталію ФЕДОРЧЕНКО, техніка служ-
би підстанцій 35 кВ і вище

Вітаємо народжених у лютому

Щирі вітання нашим ювілярам
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