ЕНЕРГО
Інформ

№ 6 (136)

червень 2013

Найкращі у справі
Бригади розподільчих мереж демонстрували
професійний рівень під час змагань на Лубенському
навчально-тренувальному полігоні
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Відповідаємо за важливий напрямок
у роботі компанії

У СДІЗП за 50 років існування сформувався колектив, у якому кожен визначився зі своїм покликанням і щодня підтверджує правильність обраного професійного шляху. Ми поговорили з керівником служби діагностики, ізоляції та
захисту від перенапруг Валерієм Коротким про те, завдяки чому цей підрозділ є
одним з провідних.
– Валерію Яковичу, розкажіть про
колектив служби діагностики, ізоляції
та захисту від перенапруг?
– Наш підрозділ відносно невеликий,
складається з двадцяти осіб, серед них
– 13 спеціалістів, 6 електромонтерів та
лаборант хімічного аналізу. Переважна
більшість спеціалістів доволі молоді, мають споріднені інтереси, постійно надають
допомогу один одному у вирішенні виробничих та побутових питань.
Всіх нас об’єднує діагностика ізоляції і
захисту від перенапруг. Образно кажучи,
від правильного та своєчасного діагностування залежить здоров’я пацієнта, у
нашому випадку – електрообладнання.
Спеціалісти обстежують і дають «добро»
на подальшу експлуатацію або ж забороняють її. При цьому керуються непрямими
відомостями про дане обладнання, тобто
не розбирають його і не вимикають струм
(це, так званий, тепловізійний контроль).
Застосовується також хімічний та хроматографічний аналіз електрообладнання.
– Ваш підрозділ застосовує у роботі
сучасні технології. Які саме?
– Використовуємо багатофункціональні
прилади та апарати, електротехнічні ла-

бораторії, виготовлені на спеціалізованих
підприємствах. Ми одними з перших в
Україні, у 2000 році, освоїли тепловізійну
техніку, нові хроматографи. Значно пізніше вони з’явилися на інших енергетичних підприємствах країни. Це свідчить
про правильність обраного нами шляху.
СДІЗП і сьогодні закуповує нові прилади
та пристосування, хоча зовнішні фактори
вносять свої корективи.
– Досконало вивчити електрообладнання – найважливіше завдання для спеціалістів Вашої служби, але
не єдине, чи не так?
– Щоб уникнути помилок, працівникам
слід досконало знати будову та принципи
дії устаткування. Їм без сумніву потрібно
володіти теорією електротехніки, високих напруг, основами хімії, мати аналітичний склад розуму. Не обійтися і без таких
людських якостей як відповідальність.
За багато років я у цьому неодноразово
переконувався. Бувало, що спеціаліст, говорячи технічною мовою, при виведенні
обладнання у ремонт міг розраховувати
лише на власний досвід та інтуїцію.
Пам’ятаю, на початку трудової діяльності в компанії я виїхав на підстанцію

для проведення вимірювань. Черговий
підстанції після виконання необхідних технічних заходів підготував робоче місце,
і я перевірив його та прийняв. Однак мій
досвідчений колега, член бригади, електромонтер–водій Юрій Лаврик попросив
його повторно переконатися у відсутності
напруги на струмопровідних частинах підстанції. Індикатор показав, що її немає і
на виведеному в ремонт обладнанні, і на
тому, яке працює (так ми з’ясували, що
обидва індикатори були несправними).
Чергового підстанції це налякало, адже
нещодавно за його допомогою він проводив допуск іншої бригади до робіт і хтось
міг постраждати. Цей випадок переконав
мене, що у нашій діяльності не можна нічого брати на віру, бо відповідальність
дуже велика – іноді ціною помилки є людське життя.
– Які основні завдання на майбутнє
стоять перед Вашим підрозділом?
– Плануємо не відступати від нашого
основного досягнення, яке полягає у недопущенні аварійних режимів у роботі
енергетичного обладнання ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», пов’язаних з вибухами
або пожежами на дорогому обладнанні.
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Хочемо закінчити оновлення пересувних
та стаціонарних випробувальних лабораторій. Мета цього – виключити помилки
при випробуваннях та вимірюваннях застарілими установками. Також продовжимо створення програмного забезпечення,
за допомогою якого можна буде усунути,
так званий, «людський фактор», порівняти результати вимірювань та випробувань
з попередніми результатами, дати рекомендації щодо подальшої експлуатації і
зробити висновки. Я переконаний, що
нашому колективу під силу виконання завдань будь-якої складності.
– Кого з працівників Ви хотіли б особливо відзначити?
Це такі спеціалісти, як старший майстер Олександр Бурсов, електромонтер
з випробувань та вимірювань Володимир
Гринь, електромонтер Станіслав Ладатко,
мій заступник Анатолій Головань, інженеркерівник групи тепловізійної діагностики
Сергій Уріцький, начальник лабораторії
Вадим Йощенко, інженер-керівник хімічної групи Оксана Носенко, інженер лабораторії діагностики електрообладнання
Оксана Ніколаєнко. Перш, ніж стати фахівцем високого класу, кожен з них багато
навчався, так само як і я.
– Валерію Яковичу, а які події у житті
поєднали Вас із «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»?
– Скоріше не події, а зважені рішення та
люди. Я починав свою трудову діяльність
на посаді викладача у Полтаві. Згодом у
Києві рік вивчав французьку мову, а після
цього поїхав у довгострокове відрядження за кордон – на три роки до Гвінеї. Це був
хороший досвід роботи за спеціальністю,
я викладав електротехнічні дисципліни. У
1990-му році влаштувався на Полтавське
Південне підприємство електричних мереж рядовим інженером. Мені пощастило
потрапити у колектив професіоналів, де
цінувалися працьовитість, доброта, взаємовиручка. Через деякий час тодішній начальник СГІ Анатолій Михайлович Васильєв призначив мене своїм заступником.
Згодом я став начальником служби. Довелося тривалий час попрацювати з досвідченим керівником хімічної групи Алою
Костянтинівною Щербою, яка нині на заслуженому відпочинку. Роки наполегливої
праці і досвід у викладацькій діяльності
допомагають і нині: читаю лекції щодо боротьби з втратами електроенергії в електромережах на інших підприємствах. До
речі, сам і розробив 21 правило боротьби
з втратами електроенергії.
– Вас відзначали державними нагородами. Якими саме?
– У 2004 році отримав Грамоту Мініс-

терства палива та енергетики, у 2006-му
– звання Відмінника енергетики України,
у 2008-му став Почесним енергетиком
України, а торік відзначений Почесною
грамотою Кабінету Міністрів України.

«Майбутнє нашого
підрозділу за стійкими
та надійними спеціалістами з високим рівнем
знань, почуттям
відповідальності» Валерій Короткий.

– Ви цього року очолили команду
технічних підрозділів з волейболу,
яка здобула призове місце на турнірі
серед команд головного офісу… Хотілося б також поговорити про те, як
відпочивають інші працівники СДІЗП?
– Вони обирають активний відпочинок:
займаються спортом, волейболом. І на
змаганнях, які організовуються у компанії,
завжди показують цікаву гру. Дехто обрав
для себе подорожі: навесні – у Карпати,
восени – у Кримські гори, люблять бувати
у визначних місцях Полтавщини.
Згуртувало колектив цьогорічне відзначення 50-річного ювілею нашої служби.
Він запам’ятався численними привітаннями колег,
представників адміністрації компанії. На святкування завітали ветерани
підрозділу, які щиро ділилися спогадами зі свого славного трудового
життя у СДІЗП. Урочисту
та дружню атмосферу на
святі підтримали і виступи
учасників художньої самодіяльності «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
Ірина Малашецька

КН

оротка історична довідка:

а Полтавській паротурбінній е/станції у післявоєнні роки
працювала електротехнічна лабораторія, на якій проводили випробування та вимірювання електрообладнання, перевірку
релейного захисту та метрологічне забезпечення виробництва.
1963 р. разом із організацією Полтавського підприємства
електромереж було розподілено обов’язки електротехнічної лабораторії та створено службу грозозахисту та ізоляції. До
обов’язків її працівників входило випробування та вимірювання
обладнання ПС 35-110 кВ у Полтаві та Полтавській області.
70-ті роки організовуються групи з вимірювань та випробувань у філіях. На час існування у Полтавській області
3-х незалежних енергетичних підприємств Південного, Східного
та Лубенського, у кожному з них існували служби грозозахисту та
ізоляції зі схожими виробничими завданнями.
1998 р. після їх об’єднання у єдину структуру ДАЕК «Полтаваобленерго» сформувалася центральна служба ізоляції та захисту від перенапруг на базі підприємства у Полтаві.
СГІ комплексних філій перейменовано у групи з випробувань та
вимірювань.
2008 р. підрозділ перейменовано у СДІЗП. Основні
обов’язки її працівників – технічне керівництво 19 групами з випробувань та вимірювань філій, у її структурі – група тепловізійної діагностики та група з вимірювання заземлювальних
пристроїв підстанцій.
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Мандрівка до щастя...
Сонячне проміння сліпить очі, аромат пригод кличе
відкривати нові горизонти. Настало літо. А це означає,
що попереду — довгі шкільні канікули, незабутні поїздки
до моря чи гостини в бабусі, відпочинок біля улюбленої
річки, приємні зустрічі з друзями, смакування соковитими фруктами…
І символічно, що перший день літа прийнято присвячувати дітям. Адже на цю дату
припадає Міжнародний день захисту дітей.
Цікаве свято приготували для своєї малечі у Машівській та Гадяцькій філіях. До
першої прийшло близько 40 дітей віком
від 1,5 до 14 років. Дійство розпочалося з конкурсу малюнка на асфальті. На
подвір’ї філії організатори завчасно підготували своєрідне полотно: для найменших
«художників» зобразили контури казкової
квітки та гнома, які діти мали розфарбувати, для учасників старшого віку підготували умовні квадрати для окремих малюнків.
Під звуки веселих пісень з мультфільмів діти з азартом взялися створювали
шедеври на асфальті, якими захоплювалися батьки, гості свята і навіть випадкові перехожі. Але не всі учасники

Д

закінчили свої творіння: важкі краплі літнього дощу перервали маленьких митців.
Тож свято продовжилося у актовій
залі філії. «Звичайно ж, ми планували
всю розважальну програму провести на
подвір’ї, – розповідає голова цехкому, комірник Машівської філії Ірина
Билим. – Але дощ не зіпсував загальної
атмосфери радості. У всіх був гарний настрій. Щоправда, довелося змінювати
сценарій: рухливі конкурси, які вимагають
простору, ми на ходу замінили на інші».
Для малечі провели різноманітні ігри на
швидкість, витривалість, винахідливість.
«Завдяки профспілковому комітету, який
нам дуже допоміг, – продовжує Ірина Юріївна, – ми змогли порадувати переможців у конкурсах заслуженими призами».
Коли діти награлися, насміялися і до-

уша летить в дитинство, як у вирій,
Бо їй на світі тепло тільки там…
Ліна Костенко

бре зголодніли, організатори дійства
пригостили всіх присутніх смачнючою
кашею, звареною на вогнищі на подвір’ї
філії. Дощ все таки припинився і дав
можливість дорослим приготувати частування для гостей свята. Втомленій малечі такий обід був, як ніколи, доречним.
Підбиваючи підсумки конкурсу малюнка на асфальті, члени журі прийшли до висновку, що серед робіт обрати кращу просто неможливо, адже
кожна по-своєму виграшна. Тому подарунки вручили всім маленьким «художникам».
Не менш весело пройшло дитяче свято у Гадячі. Цього року воно відбулося
вже одинадцятий раз. «До свята ми готувалися ретельно, – розповідає голова цехкому, секретар Гадяцької філії
Зоя Озерська. – Продумували конкурси,
так, щоб було цікаво учасникам різного
віку. Взагалі ми чекали 35 гостей, але затяжний, холодний ливень скоригував хід
дня. І найменші дітлахи залишилися вдома». Але цьогорічне свято видалося особливим тим, що не зважаючи на дощ, до
філії вперше приїхали діти з віддалених
куточків району: з сіл Римарівка, Сари,
Березова Лука, Вельбівка, Малі Будища.
За традицією, для свята організатори
обрали Лесин гай – живописний куточок Гадяча поблизу річки Псел. Та дощ,
який розпочався за годину до свята,
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не збирався вщухати. Тож енергетики змушені були перенести дійство
до учбового класу філії, який хоч і виявився тісненьким для такої кількості
гостей, та не зіпсував їм веселого настрою і бажання чудово провести час.
Захід розпочався з того, що з малечею провели тематичну бесіду про
правила поводження з електроприладами: у ігровій формі їм розповіли, яку небезпеку може нести струм.
Потім маленькі учасники позмагалися у
знанні мультфільмів: для них підготували
своєрідну вікторину. Після чого розпочався конкурс художньої самодіяльності.
«Усі підготували якийсь творчий номер,
– розповідає Зоя Василівна. – Дуже приємно, що діти вже звикли одне до одного: спілкуються, дружать. Якщо минулого року доводилося викликати учасників
на уявну сцену, то цього разу діти навіть
створили своєрідну чергу до сцени».
На жаль, погода зірвала заплановані
конкурси стрільби з рушниці та малюнка
на асфальті. Але організатори легко вийшли з цієї ситуації. Малечі, щоправда,
завчасно, роздали подарунки (альбоми
і олівці), і оголосили конкурс малюнка на
папері. Учасники зручно розмістилися
за столами класу і притихли: поринули
у світ своєї уяви. Звичайно ж, обирати
краще творіння ніхто навіть не брався.
Адже і маленькі учасники, і дорослі знали, що того дня переможцями стануть
усі. І усі отримають частування. Гостей
свята організатори накормили смачною кашею. За традицією її мали приготувати у Лесиному гаю на вогнищі.
Але хоч і варили страву батьки вдома,
каша дивним чином вийшла «з димком».
Свято йшло до завершення. Але
діти все не розходилися. Знали, мабуть, що дощ закінчиться, і їм запропонують розмалювати уже підсохлий
асфальт на подвір’ї філії. А ще дітлахів
чекали солодощі і запашна полуниця.
«У нас дуже дружний колектив, тому
природно, що ми хочемо, щоб наші діти
теж товаришували, – говорить заступник начальника філії з передачі електроенергії, член цехкому Олексій
Олексійович Черняк. – Такі свята дають
їм можливість зустрітися, погратися і весело провести час разом зі своїми батьками.
Кожного року малеча йде з філії неохоче.
Помітно, що їм подобаються подібні свята.
А це найцінніша похвала за наші старання».
Тетяна Терентьєва

А

нтоніна Василівна Филь, інженер групи реалізації Гадяцької
філії: «На свято я приходила зі своїми доньками. Мої дівчатка дуже люблять це свято, завчасно до нього готуються: учать віршики, продумують малюнок. Звичайно ж, вони були в захваті від
усього, що відбувалося. А коли ми поверталися додому, наперебій
розповідали свої враження. Говорили, що познайомилися з дітками, які були на святі вперше. Та і зранку доньки згадували усі події
вчорашнього дня, питали, коли настане наступне свято».

О

лексій Олексійович Черняк, заступник начальника Гадяцької філії з передачі електроенергії: «Подібні заходи просто
необхідні. Не лише для дітей, а й для нас, батьків. Свято – це день
підвищеної уваги до наших дітей. Ще один доказ користі таких заходів те, що дитина починає відчувати повагу і до організації, у якій
працюють батьки, і до їхньої професії загалом. Мої доньки з гордістю розповідали друзям про свято, ділилися враженнями.
Взагалі із конкурсів мої дівчатка найбільше люблять спортивні. Кожного року ми намагаємося змінювати естафети, щоб було
цікаво. Просимо у школи інвентар, щось працівники приносять з
дому. Веселі старти викликають в учасників справжній азарт, запал до перемоги. Пригадую, як кілька років тому ми проводили
конкурс стрибків у мішках. Один хлопчик прийшов другим і його
так вразила поразка, що він, поки діти брали участь в інших конкурсах, тренував швидкість, стрибаючи у мішку. А це означає, що
дітям цікаво, вони йдуть сюди з бажанням показати свої здібності,
вдосконалитися».

І

нна Дмитрівна Підгірська, контролер енергонагляду Машівської філії: «Велике дякую за фонтан емоцій у дітей і дорослих. День пройшов на одній ноті: помітний був непідкупний захват
усіх учасників дійства. Ніколи не пропускатимемо подібні свята у
майбутньому».

О

лена Віталіївна Зінюха, технік абон. групи Машівської філії: «Проведення подібних свят – чудова ідея. І дітям, і дорослим цікаво. Це гарна можливість поспілкуватися з колегами у
неформальній обстановці. Вийшло своєрідне сімейне свято, на
якому ми обговорювали успіхи своїх дітей, ділилися досвідом виховання. До речі, всі діти вели себе слухняно: мабуть, ігри їх настільки захопили, що не було часу на пустощі».
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Лубенська бригада другий рік
Виробничі завдання персоналу бригад з ремонту та обслуговування розподільчих мереж 0,4-10 кВ пов’язані з
ризиком і потребують високої майстерності, уважності, знання способів захисту від ураження електричним
струмом та правил надання першої медичної допомоги.

У 2005 році
після тривалої
перерви було відновлено традицію проведення
професійних змагань серед бригад
розподільчих мереж. Спочатку їх організовували одразу
на кількох полігонах: у
Гребінці, Чутовому, Карлівці,
Решетилівці.
А починаючи
з 2010-го року
змагання приймають лубенські енергетики.

Продемонструвати всі ці навички і, тим
самим, зарекомендувати себе, як спеціалістів високого класу, мали змогу учасники щорічних змагань серед бригад
розподільчих мереж. Останні відбулися
наприкінці травня цього року. Протягом
двох днів 28 команд зі всіх філій Товариства змагалися у 14 етапах. Чотири з них
– найсильніші – пройшли до фіналу. Визначали найкращих суддівська колегія
та суддівські бригади, до яких увійшли
спеціалісти СРЕМ, СДІЗП, СОП, СТЕ,
СМтаТ, заступники начальників з передачі електроенергії філій та головний інженер одного з підрозділів.
– Оперативність, відповідність виконання завдань вимогам нормативних
документів, чітке дотримання правил
техніки безпеки – це ті критерії, за якими
судді оцінювали учасників, – розповіла начальник служби розподільчих
мереж Катерина Шостак. – На це ми
звертали особливу увагу, адже у майстрів, електромонтерів, водіїв не повинно бути слабких ланок у роботі – відповідальність зависока.
Після жеребкування бригади приступили до виконання завдань. Більшість
команд добре підготувалися до першого етапу – перевірки комплектації бригад засобами захисту, інструментами,
спецодягом і т.д. Задовільними були їхні
оцінки і за друге завдання (визначення
тех. стану бригадного автомобіля).
У третьому етапі участь брали майстри. Вони отримували протоколи з результатами випробувань та вимірювань
на КТП 10/0,4 кВ, повітряних ліній, за
якими повинні були визначити придат-

ність цього обладнання до експлуатації.
За словами суддів, більшість майстрів
упоралися добре. Але були і помилки.
– Дехто з учасників неправильно вказав у протоколі значення електричних
параметрів КТП, при яких обладнання
придатне до експлуатації. Допускалися
помилки при визначенні заходів, необхідних для усунення неполадок, – розповів один із суддів третього етапу
інженер СДІЗП Валерій Кононенко.
За словами деяких учасників, складним для них виявився етап, під час якого
вони мали підготувати робоче місце на
підстанції для заміни силового трансформатора.
– Бригади мали провести нетипові
для більшості з них операції, пов’язані
з роботами на кабельних лініях. На це
їм виділялося по 10 хвилин, – розповів
інженер групи з експлуатації розподільчих мереж Олександр Федорченко. – Частина команд перед початком робіт не перевірила засоби захисту,
забула з’ясувати, чи перебуває вимикач
в КРУН 10 кВ у вимкненому положенні, дехто не згадав про те, що потрібно
зняти низьковольтні запобіжники після
вимкнення рубильника в РУ 0,4 кВ, цим
самим допускалися грубі порушення
чинних нормативних документів з охорони праці.
– Завдання 6-го етапу виконували двоє
електромонтерів. Дотримуючись вимог
нормативних документів, вони мали замінити запобіжники лінійних рубильників
у КТП. При цьому керівник робіт іноді забував провести інструктаж перед допуском до робіт та опитування після нього,
хоча це одна з важливих умов, – підсумував заступник начальника Комсомольської філії Григорій Норов.
З монтажем бокової в’язки дроту на
шийці штирового ізолятора повітряної
лінії упоралися практично всі команди.
Особливо судді відзначили електромонтера Пирятинської філії Олександра Тищенка.
– Наша команда також непогано
пройшла цей етап, – згадує майстер
Оржицької філії Олександр Минка.
– А от зі звалюванням опори ми не впоралися, бо надто поспішали.
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поспіль – найкраща

Тогорічні переможці, лубенська команда, намагалася вкластися у відведені для
звільнення умовного потерпілого від дії
електричного струму на опорі дві хвилини.
Але вони не зафіксували підборідні паски
на захисних касках, за що були позбавлені певної кількості балів. До речі, цю помилку повторили іще кілька бригад.
Команда Хорольської філії також «спіткнулася» на цьому завданні. Її працівник
намагався виконати накид на дріт з порушенням нормативних документів з охорони праці, які б у реальних умовах могли
призвести до трагічних наслідків. За це її
було знято з етапу.
Електромонтер Козельщинської філії
Андрій Воронцов розповів, що більшість
завдань для електромонтерів їхньої бригади добре знайомі, їх вони виконували
до цього багато разів. Але цікаво було подивитися, як працюють учасники з інших
філій, набратися нового досвіду.
Під час перевірки знань за допомогою
програми «Аспект» переважна більшість
учасників набрали від 20-ти до 25-ти балів
із 30-ти можливих.
Перевірка знань правил дорожнього
руху електромонтерів-водіїв показала, що
вони до змагання підготувалися краще,
ніж торік, половина з них принесли своїм
командам по 10 балів.
За старанність та професійність, продемонстровані на змаганнях, усі команди
отримали цінні подарунки – набори для
електромонтерів. А на переможців чекав
фінал. За підсумками першого та другого
днів найкращими стали бригади Хорольської (225,5 балів), Чорнухинської (234,5
балів), Лубенської (236 балів) та Кобеляцької (241 бал) філій.

«

Ми розширили кількість етапів та максимально наблизили їх
до тих робіт, які бригади електромонтерів виконують у своїй повсякденній
професійній діяльності. Це
дає змогу робити об’єктивну
оцінку їхніх знань та вмінь»,
– розповів заступник технічного директора з розподільчих мереж Сергій Гудзь.
Напруження у третій день змагань
зросло врази. Більшість запропонованих
фіналістам завдань були їм знайомі з попередніх турнірних днів. Однак організатори внесли і деякі зміни. Наприклад,
об’єднали два етапи: після звільнення постраждалого від дії електричного струму
на опорі учасники одразу ж мали приступити до проведення реанімаційних заходів
на манекені-тренажері.
– Для нас найскладніше було виконати
заміну дроту у прольоті опор з регулюванням стріли провисання, – розповідає
майстер Кобеляцької філії Любомир
Різун. – Протягом виділеного на ці роботи
часу потрібно встигнути виконати чимало
операцій: вивести обладнання в ремонт,
підготувати робоче місце, допустити бригаду до виконання завдань, замінити дріт,
відрегулювати стрілу провисання… Врешті за цей етап ми отримали нижчу оцінку,
ніж хотілося б. Але в цілому результатами
нашої команди я задоволений.
Через занизькі оцінки під час пере-

вірки теоретичних знань за допомогою
комп’ютерної програми «Аспект» та деяке
відставання на решті етапів четверте місце посіла чорнухинська команда.
Трохи не пощастило у фіналі хорольським енергетикам. Об’єднані третій і
четвертий етапи вони виконали не в повному обсязі. Впоравшись із підйомом на
опору та зняттям з неї умовного потерпілого, електромонтери невірно провели
реанімаційні заходи та отримали всього
5 балів. Однак вони пообіцяли зробити
роботу над помилками і наступного року
виступити ліпше.
Другими були учасники Кобеляцької філії. Найкращими результатами потішили
господарі – команда з Лубен.
– Бригади філій постійно професійно
зростають, про це свідчить майстерність,
з якою вони виконують кожне завдання.
Перші місця зобов’язують наших учасників завжди бути у своїй справі кращими,
підвищувати свою кваліфікацію, чомусь
вчитися у колег, аби в подальшому реалізувати отримані навички у трудовій діяльності, – зазначив під час урочистого
нагородження переможців директор
з кадрової політики, оплати праці та
соціальних питань Борис Попов.
Фіналісти цьогоріч отримали цінні подарунки: бензогенератор, зварювальний
інвертор, бензопили. І вже традиційно
кожному з них надано грошову премію:
за четверте місце – 500 грн., за третє –
1000 грн., за друге – 1500 грн. і нагорода
за перемогу – 2000 грн. кожному учаснику бригади.

Ірина Малашецька
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У центрі уваги – безпека на роботі
Цьогорічний Всесвітній день охорони праці пройшов під девізом: «Запобігання професійним захворюванням». Тож цій темі був присвячений і Тиждень охорони праці, оголошений у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

Протягом цього тижня у структурних
підрозділах, філія Товариства була проведена відповідна робота, спрямована
на усунення або досягнення мінімально
можливого рівня виробничих ризиків,
формування свідомого ставлення працівників до безпечного виконання робіт.
У Товаристві ввели особливі умови безпечного виконання робіт, у період дії яких
працівники служби охорони праці здійснили додаткові перевірки робочих місць.
Загалом у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
подібні заходи відбуваються щорічно за
ініціативою Міжнародної організації праці. А цьогорічний девіз, запропонований
МОП, як ніколи, актуальний. Адже зараз рівень професійної захворюваності є серйозною медико-соціальною та
економічною проблемою глобального
масштабу. За оцінкою МОП, із 2,34 млн.
смертей на робочому місці 321 тисяча
стається внаслідок нещасного випадку.
Причиною 2,02 млн. смертельних випадків у світі (або 5 500 смертей на день) є
різні види професійних захворювань.
Щорічно в світі реєструється близько 260 млн. випадків професійних захворювань. Економічні втрати внаслідок цього складають близько 4%
національного
валового
продукту.
В Україні щороку реєструється від 5 до 8
тис. професійних захворювань та до 10,5
тис. нещасних випадків на виробництві.
Порівняно з даними деяких країн Європи
та світу в Україні показники захворюваності значно нижчі, хоча умови праці значно гірші. Перш за все пояснення цьому
парадоксальному явищу – недосконалість
чинної в Україні системи виявлення про-

фесійних захворювань,
невизнання принципу
пріоритетності медичного
обслуговування
працюючого населення,
відсутність
сучасного
діагностичного обладнання. Отже очевидно,
що в Україні офіційна
статистика
виявляє
лише верхівку айсберга
професійної захворюваності, більша її частина свідомо чи несвідомо не реєструється.
Зростання рівня професійної захворюваності зумовлено впливом на працівника
шкідливих факторів виробничого середовища. Небезпечні умови праці на підприємствах обумовлені недоліками технологічних процесів, нехтуванням гігієнічних
нормативів, невикористанням
індивідуальних засобів захисту. У цілому в Україні
тільки 29,1% об’єктів відповідають вимогам санітарних норм. За останні 20 років у
країні кількість лікарів зменшилась більше,
ніж у 10 разів, кількість пунктів охорони
здоров’я на підприємствах стала меншою.
Недосконалість системи профілактики
професійних захворювань дуже негативно
впливає не лише на працівників та їхні родини, але й на суспільство в цілому. Мова
йде про економічні втрати через зниження продуктивності праці та збільшення
навантаження на систему соціального забезпечення. При цьому слід зауважити, що

профілактика професійних захворювань
набагато ефективніша і менш витратна,
ніж лікування або реабілітація потерпілих.
Зважаючи на це, службою охорони
праці був розроблений довідковий матеріал з визначення ризиків при виконанні робіт «Оцінка ризиків. Самоконтроль». Існує
думка, що з часом інструктажі стають такою звичною і буденною справою, що інколи працівник, якого інструктують перед
проведенням роботи підвищеної небезпеки, навіть не помічає цього. А просто слухає текст інструктажу, засвоюючи всього
10% почутої інформації. Тож для підвищення ефективності підготовки працівника до
безпечного виконання робіт був розроблений Листок самоконтролю – своєрідна
анкета, заповнюючи яку працівник аналізує різні виробничі ситуації, рівень їх небезпеки і шляхи уникнення травматизму.
У травні були підбиті підсумки Тижня охорони праці. Загалом він був проведений із
задовільною оцінкою. Працівники служби
охорони праці вилучили один талон у Машівській філії. Грубі порушення виявлені
в роботі Гадяцької, Диканської, Зіньківської, Красногорівської, Кременчуцької,
Лубенської, Миргородської, Пирятинської, Решетилівської, Хорольської, Чорнухинської, Чутівської, Шишацької філій.
Але у Товаристві є, на кого рівнятися.
Вісімнадцять найбільш активних учасників проведення Тижня охорони праці
премійовані наказом по підприємству.
Тетяна Терентьєва

Протягом Тижня охорони праці керівники усіх структурних підрозділів:

»
»

привели в належний і естетичний стан промислове
обладнання, робочі місця та виробничі приміщення;

оновили куточки з охорони праці в цехах та на
дільницях; комплектацію медичних аптечок транспортних засобів, знаки аварійної зупинки, вогнегасники;

»

перевірили стан засобів захисту, спецодягу, спецвзуття; поопорні схеми електромереж 0,4 – 10 кВ на їх
відповідність дійсності; стан верстатного парку, місця зберігання автотракторної техніки.
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Тонке мереживо бісеру
Електромонтер оперативно-диспетчерської групи Диканської філії Андрій
Кваша демонструє власні поробки, які вдало вписалися в інтер’єр його
будинку, стали окрасою подвір’я.
Улюблене заняття приносить задоволення, допомагає відпочивати душею. Знайти справу, яка справді подобається, можна
зовсім випадково, говорить Андрій Кваша.
– Моя молодша донька Аліна попросила допомогти їй виготовити поробку з бісеру, аби подарувати її своїй вчительці, – ділиться
чоловік. – Ми з Аліною відшукали схему в Інтернеті, придбали різнокольоровий бісер, спеціальні голки і взялися до роботи. Процес виявився копітким, але поступово, коли «виріс» стовбур, один
за одним почали з’являтися листки. Це заняття захопило мене
по-справжньому, мабуть, навіть більше, ніж доньку. Так з’явилося
перше 15-сантиметрове деревце. Пам’ятаю, як раділа донька,
коли закінчили над ним роботу. До речі, в школі цей презент теж
усім сподобався. З Аліною ми також освоїли техніку орігамі, а потім вона роздарювала паперові поробки своїм друзям.
Згодом, коли випадала вільна хвилина, Андрій Кваша знову
згадував про нове заняття: починав пошук інформації про бісероплетіння, знаходив цікаві схеми виробів, намагався покращити
свою майстерність. Таким чином, з’явилося чимало нових ідей,
які захотілося втілити у життя: виготовив яблуню, сніжне дерево.
Нещодавно створив мініатюрну березу. Спочатку хотів зробити
її великих розмірів, але згодом передумав. Свою колекцію доповнив композицією «Інь-ян», при виготовленні якої використав
китайську символіку. Маю і власний «Бузковий гай» з цього матеріалу. Він має вигляд композиції з кількох кущів бузку і квітів,
а між ними стоять Козак та Козачка. На них я витратив більше
кілограма бісеру і чимало вільного часу, не раз засиджувався до
пізньої ночі, так подобався процес.
Дружина підтримала нове захоплення Андрія Кваші і дуже скоро знайшла всім виготовленим речам місце. Тож тепер вони є
невід’ємною частиною в інтер’єрі їхнього будинку.
А зроблена ним сакура дуже сподобалася його знайомим, і він
вирішив її подарувати.
– На створення цієї роботи пішло чимало матеріалу – п’ять кілограмів бісеру, а також шпаклівка, галька, різноманітні вази, кошики, – розповідає Андрій Кваша.
Чоловік вважає, що бісер – дуже зручний матеріал для втілення
творчих ідей. Допомагає всесвітня мережа, там можна постійно

знаходити нові оригінальні ідеї і втілювати їх у життя. Саме так
він навчився французькому бісероплетінню, яке ще називають
технікою дугового плетіння. Чоловік пояснює, що композиції, виконані у цій техніці, виходять об’ємні, їх можна вигинати у різні
боки. Незабаром планує зробити з бісеру ліану, або іншу рослину,
яка плететься: дружина замовила її для вітальні. У своїй роботі він
частенько використовує і стеклярус – схожий з бісером матеріал.

А

ндрію Кваші подобається створювати вироби з бісеру, у цій
справі його підтримує і дружина Ніна.

– Я помітив, що коли почав учитися створювати такі поробки
з бісеру, то став по-іншому сприймати дерева і квіти, уважніше
придивлятися до їхніх відмінностей, – розповів Андрій Кваша. –
Також звертаю увагу на форму, очі стали більш сприйнятливими
до розмаїття кольорів та відтінків. Постійно з’являється бажання
і самому відтворити точні копії рослин.
Естетичний смак чоловіка проявився також при виготовленні
поробок з інших матеріалів. Так з’явилася картина з квасолі, соняшникового насіння.
– Навіть монети пробував використовувати в якості матеріалу
для оздоблення. З них я створив рибку, яка дуже нагадує справжню. Розміняв по копійках у магазині, в родичів та знайомих кілька гривень та оздобив ними свою нову картину. Вийшов досить
оригінальний карась, який обійшовся мені всього у 13 гривень.
Нині ця робота прикрашає нашу кухню.
Раніше, ніж захопитися бісероплетінням, Андрій Кваша почав
працювати з деревом. Каже, що цей природній матеріал дуже
любить використовувати для різних цілей. Якось було натхнення і
створив на своєму подвір’ї цілу композицію з нього.
– У нашому квітнику я встановив мініатюрний дерев’яний будиночок, висотою трохи нижче одного метра, – продовжує чоловік.
– Разом з братом Григорієм постійно практикуємося у будівництві
альтанок, і мушу сказати, що виходить доволі непогано. Незабаром і вдома планую зробити куточок відпочинку з натуральної деревини. Вже підібрав цікаву ідею: використаю сюжети народних
казок. Мені б дуже хотілося, щоб вона сподобалася моїм донькам
і стала хорошим місцем відпочинку для всієї нашої родини.
Ірина Малашецька
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4 липня

Вітаємо народжених у липні

Олександра СОНИЧА, заст. начальника
Красногорівської філії зі збуту е/е

5 липня

Лілію СІЛАНТЬЄВУ, завідувача складу
Полтавської філії міських е/мереж

6 липня

Світлану НОВАК, завідувача господарства Лубенської філії

7 липня

Наталю ДУБІНІНУ, головного бухгалтера центральної бухгалтерії

8 липня

Олександра КРИВЕНКА, начальника Машівської філії

1 липня

Аллу ОДІНУ, заст. начальника Кременчуцької філії зі збуту т/е
Григорія СВИРГУНА, заст. начальника
Чутівської філії зі збуту е/е

2 липня

Катерині РИБАЛКІНІЙ, прибиральнику
службових приміщень Диканської філії

6 липня

Валентині РАКЕЦЬКІЙ, завідувачу канцелярії головного офісу
Івану МІЛЬГЕВСЬКОМУ, електромонтеру з ремонту АРЗ й А Новосанжарської дільниці
Наталії ЮРОВІЙ, бухгалтеру Семенівської філії

7 липня

Івану АРТЕМЕНКУ, охороннику Глобинської філії
Ірині
ГУБАРЕНКО,
оператору
комп’ютерного набору Лубенської філії
Івану КОМАРУ, е/монтеру з обслуговування ПС Пирятинської філії

8 липня

Тетяні ШАТРОВІЙ, медичній сестрі
оздоровчого пункту головного офісу
Надії ЗАГРЕБІ, контролеру енергонагляду Полтавської філії міських е/мереж
Тетяні ДМИТРЕНКО, електромонтеру
з нагляду за трасами КМ Кременчуцької
філії

24 липня

Ольгу МІНЕНКО, начальника Пирятинської філії

26 липня

12 липня

Олександра ГВОЗДИКА, начальника
Полтавської філії міських е/мереж

13 липня

Володимира ШИБІКУ, заст. начальника
Кобеляцької філії з передачі е/е

Інну УСТИМЕНКО, начальника абонентської групи Хорольської філії
Ольгу РЕВЕГУ, заступника директора з
економіки КремТЕЦ

18 липня

Сергія ЗІНЧЕНКА, начальника Кобеляцької філії

21 липня

Сергія МАРТИНЮКА, фінансового директора

Щирі вітання нашим ювілярам

Юрію ТАРАСОВУ, заст. начальника Диканської філії зі збуту е/е

9 липня

10 липня

11 липня

Галині ГОНЧАРОВІЙ, контролеру енергонагляду Великокохнівської філії
Олександру ЗІМІНУ, начальнику Семенівської філії

12 липня

Світлані ЗАЛИВЧІЙ, фахівцю з програмного забезпечення ДІТ
Анатолію СОЛОПУ, охороннику головного офісу
Петру РИБЦІ, оператору теплового
пункту Кременчуцької філії

27 липня
28 липня

Володимира ОСТАПЧУКА, начальника
Новосанжарської філії

30 липня

Юлію ГЕЛЮК, завідувача виробництва
їдальні
Володимира САВЕНКА, заст. начальника Лохвицької філії з передачі е/е

робничої дільниці Миргородської філії
Вікторії МИКИТЕНКО, інженеру ВТГ
Зіньківської філії

20 липня

Ніні ГУРІНІЙ, е/монтеру з ремонту обмот. та ізоляції е/устаткування СРЕМ
Анатолію КОРНІЄНКУ, слюсарю з ремонту устаткування т/мереж Кременчуцької філії
Павлу ЛЕЙБІНУ, оператору теплового
пункту Кременчуцької філії

21 липня

Ігорю МИЛЦІ, заступнику начальника
цеху по котельному відділенню КремТЕЦ

Вікторії БЛИЩУК, юрисконсульту юридичного відділу

Павлу ТРИСТАНУ, диспетчеру ОДГ Кременчуцької філії

Андрію ЯРМОШКО, е/монтеру ОВБ
Кременчуцької філії

15 липня

Юрію ТОВМІ, завідувачу складу Полтавської філії районних електромереж
Володимиру ГАЛЕНКУ, електрогазозварнику ремонтного цеху

17 липня

Вікторії ШИРАЙ, начальнику абонентської групи Полтавської філії районних
електромереж

23 липня

Віктору ШЕПЕЛЬКОВУ, водію СМіТ

24 липня

Наталі ЖЕЛЕЗНЯКОВІЙ, економісту
Кременчуцької філії

29 липня

Юрію ВОРОНІНУ, водію Глобинської філії

18 липня

Сергію СВЯНТКУ, старшому охороннику Чутівської філії

19 липня

Сергію РЕШЕТЧЕНКУ, е/монтеру з обслуговування ПС Решетилівської філії

Світлані ПЛОТНІКОВІЙ, контролеру
енергонагляду Кобеляцької філії
Віталію КОРОТУШЕНКУ, майстру ви-

30 липня
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