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Один з найстарших відділів
підприємства відзначає цьогоріч
поважний 70-річний ювілей.
З нагоди професійного
свята, Дня енергетика,
більше п’ятисот
найдостойніших
працівників Товариства
нагородять державними
та галузевими грамотами.

»»» ст. 12-13

»»» ст. 6-7

Пішов з життя Василь Севідов,
який упродовж 30-ти років очолював
енергопостачальне підприємство,
зробивши його одним із найуспішніших у країні.

»»» ст. 10-11

У зорепаді нагород
Найвищою відзнакою трудових досягнень на підприємстві – Подякою голови Правління
та нагрудним знаком «Знак Пошани» з нагоди Дня енергетика відзначено
техніка виробничо-технічної групи Чутівської філії Григорія Свиргуна.
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Дорогі колеги!
Від щирого серця вітаю вас з Днем енергетика!

2014 рік приніс в життя кожного українця багато нових сенcів і запустив процес трансформації життєвих цінностей людини. Cтрашні події, які сколихнули Україну, не могли не відобразитися на енергетиці регіону. Але з гордістю можу сказати, що
колектив енергокомпанії достойно працював і разом ми знаходили вихід зі складних ситуацій.
Очевидно, що в 2015-му нам доведеться працювати більш напружено,
вкласти в роботу всі свої знання, досвід і сили з тим, щоб забезпечити
високі економічні та технологічні показники діяльності нашої компанії. Переконаний, що єдність, стійкість і відданість обраній професії дозволять
нам разом подолати всі труднощі!
Багато славних сторінок історії енергетики написані попередніми поколіннями трудівників галузі. Тому, перш за все, хочу висловити найтепліші
вітання ветеранам, знання, досвід і самовіддана праця яких дозволили
реалізувати багато життєво важливих для галузі проектів. Енергооб’єкти,
зведені 30-40 років тому, і зараз надійно працюють, пройшовши модернізацію і знайшовши «друге дихання».
Також хочу подякувати всім енергетикам області за відповідальну і високопрофесійну роботу. Від вашої сумлінної роботи залежить головне –
тепло і світло в кожному домі, затишок, гармонія і щастя в кожній родині!
Шановні колеги, бажаю вам, щоб улюблена справа та чудовий дружній
колектив однодумців завжди служили запорукою ваших успіхів та професійних перемог! Нехай якомога частіше вас окрилює щастя, а мрії ведуть
шляхом самовдосконалення! Творчої наснаги вам, міцного здоров’я,
родинного благополуччя та плідних справ!
Євген Засіменко,
голова Правління
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Шановні колеги!
Сердечно вітаю вас з професійним святом – Днем енергетика!
Минаючий рік став випробуванням для нас усіх. Діяльність профспілкового комітету тісно пов’язана з подіями, що відбуваються в країні. Тому багато зусиль було витрачено на налагодження принципів взаємовигідного партнерства, відстоювання соціальної складової діяльності Товариства. Та не зважаючи на всі
труднощі, можу сказати, що протягом цього складного року здіснювалися всі соціальні виплати, передбачені Колективним договором. Запорукою стабільності та злагодженої роботи стали партнерські відносини
профспілкового комітету з адміністрацією компанії і її працівниками,
багаторічний досвід ведення переговорів усередині колективу.
Сьогодні ми продовжуємо стикатися з проблемами захисту соціальноекономічних інтересів енергетиків регіону. Обіцяю, що і надалі кожен член
профспілки Товариства відчуватиме підтримку профспілкового комітету.
Аналізуючи зроблене за останній період своєї діяльності, ми ставимо
конкретні завдання і на наступний рік. Максимальні зусилля прикладатимемо для впевненості кожного у завтрашньому дні, забезпечення
якісного дозвілля працівників компанії та їхніх дітей.
Шановні енергетики, бажаю вам здоров’я, благополуччя та стабільності. Нехай найнадійнішою опорою в житті залишаються сім’я, рідні та
друзі, а світло і тепло завжди зігрівають ваш дім! Нехай ваша натхненна
праця повернеться вам фінансовою стабільністю та економічним процвітанням, а професійний шлях буде безхмарним, сповненим перемог та
успіхів. Міцного здоров’я на довгі роки, миру й злагоди, достатку й благополуччя, твердої віри у краще майбутнє!
Володимир Абрамов,
голова профспілкового комітету

До людей з відкритим серцем
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Деякі люди пробують себе в різних професіях,
але не прагнуть досконалості і зрештою полишають розпочате. Відданість енергетиці, яку
протягом багатьох років демонструє технік
виробничо-технічної групи Чутівської філії Григорій Петрович Свиргун, навпаки, заслуговує
великої поваги. З нагоди професійного свята спеціаліста нагороджено Подякою голови
Правління та нагрудним знаком «Знак Пошани
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

його власна родина. Тому всім серЛюбов до гуманітарних і точних наук у
цем прагнув, щоб чутівцям жити було
середній школі змусила Григорія Петрокомфортно.
вича вагатися між вибором майбутнього
Відповідаючи за енергозбутову дітрудового шляху. З одного боку він захопяльність, працював над зростанням
лювався історією, а з іншого цікавився
усіх показників до рівня інших філій
фізикою. Визначитися допоміг друг, який
підприємства і навіть вище. Посзапропонував разом вступити до Харківтійно спілкувався зі споживачами
ського інституту механізації та електрифіЧутівщини, знав, так би мовити, хто
кації сільського господарства. Престиж
чим живе, хто допускає зловживання
професії енергетика та легкість, з якою
тощо. У разі необхідності проявляв
давалися дисципліни, зайвий раз перевиняткову
принциповість,
конали Григорія
«За весь період
навіть відносно великих споПетровича
у
живачів електроенергії, склавірності виботрудової діяльності на
даючи Акти про порушення
ру. З часом ця
підприємстві у мене
ними правил користування
переконаність
жодного разу не виелектроенергією.
стала ще більникла думка про зміну
Однак Григорій Петрович
шою.
професії енергетика
за жодних обставин не забу«На
останна якусь іншу», – технік
вав маминої науки про те, що
ньому
курсі
до людей потрібно ставитися
інституту мені
Чутівської філії Григорій
з відкритою душею.
хотілося романСвиргун.
«З Григорієм Петровичем я
тики і цілковипрацюю досить давно і завжди ставтої самостійності, тож я прийняв рішенлю його іншим в приклад. Спеціаліст
ня поїхати працювати за розподілом на
володіє такими важливими рисами,
Дніпропетровщину, – поділився Григорій
як старанність, здатність повністю виПетрович. – Однак цей план у життя мені
кладатися у роботі і через це корисвтілити не вдалося. У списку розподілу
тується незаперечним авторитетом
навпроти мого прізвища хтось перекресу колективі. Таке поєднання профелив Дніпропетровський регіон та вписав
сійних якостей у купі з самовідданісПолтавщину. Сюди я і відправився разом
тю робить його незамінним фахівцем»,
з дружиною Катериною після закінчення
– ділиться начальник Чутівської філії
інституту».
Юрій Гуля.
За словами Григорія Свиргуна, найУвесь вільний час Григорій Петрович
більшим стимулом у роботі для нього
присвячує двом своїм онучатам, спілкузавжди було усвідомлення того, що він
вання з якими приносить йому справжнє
робить важливий внесок у забезпечення
задоволення. Онучці Каті 11 рочків, але
електропостачання споживачів, серед
вона вже стала справжньою зірочкою
яких не лише місцеві підприємства, а

в родині: танцює і співає. А семирічний
Тимофій демонструє хороші знання з інформатики та математики. «Слідкувати
за тим, як розвиваються їхні таланти, –
хіба може бути щось приємніше. Це і є
моє найбільше захоплення», – щиро розповідає Григорій Свиргун.
»Ірина Малашецька
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У продуктивній співпраці

Іван Григорович Тимченко добре
пам’ятає початок свого трудового шляху
на підприємстві, то був 1982 рік. Тоді він,
випускник Харківського електротехнікуму
зв’язку, прийшов працювати електромонтером у бригаду високочастотного зв’язку
служби із засобів диспетчерського і технологічного керування. Відтоді місця роботи він не змінював.
Після технікуму Іван Григорович мав можливість одразу
ж влаштуватися інженером
зв’язку у Товаристві, але досвідченіші колеги порадили
спочатку попрацювати електромонтером та набратися
практичного досвіду, так він
і вчинив. «Я зі шкільних років
мав схильність до роботи із
радіотехнікою. А прийшовши
на підприємство, все здавалося новим та цікавим. Я
дуже швидко зрозумів, що
знайшов вид діяльності, якому варто присвятити себе.
Намагався постійно підвищувати кваліфікацію, прислухався до порад старших колег.
Особливо сподобався колектив служби із засобів
диспетчерського та технологічного керування. Мені
пощастило працювати з
людьми, серед яких прийня-

то допомагати один одному, адже всі робимо спільну
справу. З таким підходом виконувати будь-які завдання
значно легше», – розповідає
керівник групи ВЧ зв’язку та
систем ущільнення служби
ЗДТК Іван Тимченко.
Спеціаліст зазначає, що
коли він починав трудитися у
Товаристві, то умови роботи
принципово відрізнялися від
сьогоднішніх.
«Застаріле
обладнання
часто виходило з ладу і завдавало клопотів, – продовжує
зв’язківець. – Згодом його
почали змінювати на сучасніше. На сьогодні ми маємо
можливість проводити технологічні роботи на більш якісному рівні».
Спеціалісти групи служби
із засобів диспетчерського і
технологічного керування за-

ймаються ремонтами каналів
високочастотного зв’язку, організованого через повітряні
лінії 35 кВ і вище. Вони також
обслуговують системи ущільнення та кабельні лінії зв’язку.
Іван Григорович Тимченко пояснює, що такий зв’язок працює по лініях електропередач
і застосовується для прямого
передавання даних між диспетчерами та підстанціями.
«Після кількох років у підрозділі на посаді електромонтера, у 1988 році, я перейшов
на посаду інженера бригади,
пізніше став керівником групи. На сьогодні наш підрозділ обслуговує 64 канали високочастотного зв’язку, 58
кабелів зв’язку, загальною
довжиною понад 170 кілометрів та 6 систем ущільнення,
окрім того на підприємстві є
Кременчуцька, Лубенська і
Миргородська зони обслуговування, які технічно також
підпорядковуються нам», –
говорить спеціаліст.
«Досвід, знання та професіоналізм Івана Тимченка
допомагають службі у забезпеченні надійної роботи обладнання. Він понад тридцять

Основне завдання
зв’язківців підприємства – це забезпечення умов для
оперативної передачі даних і зв’язку
між підрозділами
задля ефективної
їх взаємодії та надійного диспетчерського керування
енергооб’єктами. У
цій справі великий
досвід і знання має
Іван Григорович
Тимченко.
років працює на підприємстві
та досяг високої майстерності
у своїй роботі, – зазначив начальник служби із засобів
диспетчерського і технологічного керування Ігор
Едуардович Лабзов. – Тому,
коли постало питання про те,
хто у підрозділі заслуговує на
особливу відзнаку професійної діяльності, одразу ж було
вирішено запропонувати кандидатуру Івана Григоровича
Тимченка».
Сам же зв’язківець переконаний, що як фахівець він
сформувався завдяки багаторічній наполегливій праці, а
також при підтримці міцного
колективу та найрідніших людей, особливо дружини Валентини Василівни.
Він частенько брав участь
у волейбольних змаганнях на
першість підприємства, а також грав на баскетбольному
майданчику, нині найбільше
полюбляє відпочивати у колі
найрідніших людей.

»Ірина Малашецька

Керівник групи із засобів диспетчерського і технологічного
керування Іван Тимченко та начальник Диканської філії Олексій Кожух – шановані енергетики, які віддали компанії багато
років трудової діяльності. Персональні дані обох працівників
були занесені до Книги Пошани Товариства.
«Після школи я пішов до армії, і саме
там здобув перший свій досвід у якості
електромонтера, – розповідає Олексій Іванович Кожух. – Повернувшись зі
служби додому, вирішив влаштуватися
в Орданівську дільницю Диканського району електричних мереж електромонтером розподільчих мереж. Це був початок
1976 року».
Олексій Іванович наполегливо працював і частенько відкривав тематичну літературу, аби поглибити знання з обраної
спеціальності. Згодом вирішив здобути
вищу освіту за фахом. За направленням
від Диканського РЕМ вступив до Харківського інституту інженерно-комунального господарства на стаціонар. Там він не
лише отримав цінні вміння і навички, а й
познайомився з майбутньою дружиною
Іриною Григорівною та створив сім’ю.
Після закінчення навчання молода родина енергетиків вирішила облаштуватися в Диканьці і стала працювати у місцевому районі електричних мереж.
За словами Олексія Івановича Кожуха, найбільш пам’ятним періодом у
його трудовій діяльності на підприємстві

«

стали вісімдесяті роки. Це був час масової автоматизації електромереж, заміни дерев’яних опор на залізобетонні.
Ставши головним інженером, Олексій
Іванович брав безпосередню участь у
цих роботах і пишається тим, що його
підрозділ працював злагоджено і ефективно, виконуючи завдання, поставлені
керівництвом.
Навички, отримані на різних посадах у
Диканській філії, допомогли Олексію Кожуху на керівній посаді: начальником він
став у 1999 році.
«На мою думку, основне завдання
будь-якого керівника – це правильний
підбір кадрів: знаючих, уміючих спеціалістів, здатних працювати злагоджено
і ефективно. Не слід забувати і про їх
розстановку та визначення основних напрямків роботи персоналу. Саме ці складові забезпечують ефективну реалізацію
поставлених завдань. Мушу сказати, що
у Диканській філії сформувався досвідчений, професійний колектив і завдяки
цьому ми знаходимося на високих місцях
у загальному рейтингу серед підрозділів
компанії, маємо значні показники з реалі-

У нашій професії, як і в
будь-якій іншій, немає меж
для вдосконалення, тому
я безперервно намагаюся
розвиватися та набувати нових знань
і вмінь», – начальник Диканської філії
Олексій Кожух.
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зації. Преміювання колективу – це також
один із важливих стимулів якісної роботи,
але є й інші, такі, наприклад, як прагнення до самореалізації», – зазначає Олексій
Іванович.
Керівник Диканського підрозділу переконаний, що кожна людина має робити
те, що найкраще вміє, саме це є запорукою успіху. З тих пір, як чоловік вирішив
присвятити себе енергетиці, він жодного
разу не хотів змінити професію. У цій
справі завжди отримував підтримку рідних і переконаний, що трудовими здобутками завдячує і власній родині. Дружина
Ірина Григорівна завжди з розумінням
ставилася до напруженого робочого графіка чоловіка, бо й сама тривалий період
трудиться у Диканській філії.
Доньки Олексія Івановича Кожуха
Ольга, Тетяна та Євгенія обрали для себе
справу, не пов’язану з батьківською. А
от маленькі онуки Денис та Владислав,
можливо, знайдуть себе в енергетиці.
Для керівника Диканської філії найкращий спосіб відновити сили – це зайнятися домашнім господарством. Іноді він
з вудкою відпочиває на березі місцевих
водойм. В осінню пору Олексію Івановичу до вподоби прогулянки на природі та
збирання грибів.

»Ірина Малашецька

6 | нагорода

Визнання горда пора

З нагоди відзначення професійного свята – Дня енергетика – у Товаристві укорінилася традиція
22 грудня нагороджувати кращих працівників ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Цього року більше
п’ятисот енергетиків області отримають відзнаки своєї бездоганної роботи.
Подякою голови Правління та нагрудним знаком
«Знак Пошани» нагороджено:

Занести до Книги Пошани ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» персональні дані таких працівників:

Григорія Петровича СВИРГУНА, техніка виробничо-технічної групи Чутівської філії.

Григорія Петровича СВИРГУНА, техніка виробничо-технічної групи Чутівської філії;
Олексія Івановича КОЖУХА, начальника Диканської філії;
Івана Григоровича ТИМЧЕНКА, інженера із засобів диспетчерського і технологічного керування 1 категорії-керівника
групи високочастотного зв’язку та систем ущільнення служби
із засобів диспетчерського і технологічного керування.

Почесне звання «Заслужений енергетик України»
присвоєно:
Олександру Африкановичу МИРОНОВУ, слюсарю з ремонту устаткування котлотурбінних та пилопідготовчих цехів 6
розряду цеху ремонту тепломеханічного обладнання Кременчуцької ТЕЦ.

Нагрудним знаком «Відмінник енергетики України»
нагороджено:
Iвана Iвановича ЛОДІСЯ, майстра виробничої дільниці І
групи Сухорабівської дільниці з технічного обслуговування та
ремонту розподільчих мереж 0,4-10 кВ Решетилівської філії;
Віктора Миколайовича МАРТИНОВА, електромонтера
оперативно-виїзної бригади 3 групи оперативно-диспетчерської групи Глобинської філії.

Подякою Міністерства енергетики та вугільної промисловості України нагороджено:
Сергiя Анатолiйовича ГОНТАРЯ, заступника директора
департаменту інформаційних технологій з корпоративних мереж;
Леоніда Миколайовича ПЕТРЕНКА, електромонтера з
ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 5 розряду
дільниці з ремонту електрообладнання служби розподільчих
електричних мереж;
Віталія Володимировича СЕМПЕРОВИЧА, електромонтера з експлуатації розподільчих мереж 4 групи Оржицької
дільниці № 3 з технічного обслуговування і ремонту розподільчих мереж 0,4-10 кВ Оржицької філії;
Євгена Юрійовича АЛЄЄВА, старшого майстра першої
групи електротехнічної лабораторії електричного цеху Кременчуцької ТЕЦ;
Олену Борисiвну ОЛЕКСЕНКО, контролера енергонагляду 3 групи рейдової бригади абонентської групи Миргородської
філії.

Грамотою Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України нагороджено:
Олега Миколайовича РОМАНЧУКА, директора зі збуту
електро-і теплоенергії;
Олексiя Петровича КУТОВОГО, електромонтера оперативно-виїзної бригади 5 групи оперативно-диспетчерської групи Козельщинської філії;
Наталю Вікторівну ДУБІНІНУ, головного бухгалтера центральної бухгалтерії;
Сергія Геннадійовича АНДРІЄВСЬКОГО, начальника
Кременчуцької філії;
Володю Шамхаловича МАМЕДОВА, електромонтера з
експлуатації розподільчих мереж 4 групи дільниці з технічного
обслуговування і ремонту РПіТП 10/0,4 кВ Полтавської філії районних електромереж.

Грамотою Полтавської обласної державної адміністрації нагороджено:
Віктора Миколайовича ЯКОВЕНКА, тракториста 6 розряду групи механізації та транспорту Красногорівської філії;
Анатолiя Iвановича ВОВКА, заступника начальника зі збуту електроенергії Решетилівської філії;
Анатолія Степановича ОЛЕКСЕНКА, майстра виробничої
дільниці 1 групи групи з експлуатації ПО та відключень споживачів Миргородської філії;
Валентина Анатолійовича ПІДЛУБНОГО, електромонтера з експлуатації розподільчих мереж 4 групи Великокохнівської філії;
Станiслава Iвановича ДРАНЕНКА, електромонтера з ремонту апаратури, релейного захисту й автоматики 4 розряду
електротехнічної лабораторії Кременчуцької ТЕЦ.

Почесною Грамотою Полтавської обласної ради нагороджено:
Олександра Олексiйовича КОМПАНІЙЦЯ, заступника
начальника з передачі електроенергії Шишацької філії;
Анатолія Борисовича ЛИТВИНА, водія автотранспортних
засобів групи механізації та транспорту Кобеляцької філії.

Грамотою Полтавської обласної ради нагороджено:
Анатолiя Михайловича КОСТЕНКА, водія СМтаТ;
Вiктора Миколайовича ОМЕЛЮХА, електромонтера оперативно-виїзної бригади 4 групи Пирятинської філії;
Михайла Iвановича ЛАПІНА, водія автотранспортних засобів Новосанжарської філії.

Грамотою Ленінської районної ради у місті Полтава
нагороджено:
Iгоря Сергiйовича ДЗВОНИКА, начальника ремонтного
цеху;
Iвана Олексiйовича КАНІВЦЯ, водія автотранспортних засобів служби механізації та транспорту;
Максима Юрійовича ХАРЧЕНКА, механіка служби механізації та транспорту;
Василя Петровича ОШОВСЬКОГО, слюсаря-інструментальника 6 розряду ремонтного цеху;
Володимира Васильовича КОБОЗЄВА, прибиральника
територій адміністративно-господарчого відділу.

Грамотою виконавчого комітету Полтавської міської ради нагороджено:
Юлію Олександрівну ХМАРУ, інженера з охорони праці 2
категорії Полтавської філії міських електричних мереж;
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Валерiя Анатолiйовича ВАСИЛЬЄВА, старшого інспектора інспекції енергонагляду Полтавської філії міських електричних мереж;
Олену Сергіївну СУРОДІНУ, інженера 2 категорії групи
реалізації Полтавської філії міських електричних мереж;
Анастасію Василівну ТКАЧЕНКО, контролера енергонагляду 3 групи Полтавської філії міських електричних мереж;
Володимира Володимировича КАШКАЛДУ, електромонтера з експлуатації розподільчих мереж 4 групи Полтавської
філії міських електричних мереж.

Грамотою Громадської організації «Всеукраїнська
Рада ветеранів праці енергетики» нагороджено:
Юрiя Iвановича ПОЛЯКОВА, електромонтера оперативновиїзної бригади 5 групи Великокохнівської філії;
Олександра Олександровича СИРОВАТКА, інженера 1
категорії відділу автоматизації систем керування технологічними процесами;
Миколу Iвановича ФИЛЯ, майстра виробничої дільниці 1
групи Гадяцької філії;
Володимира Миколайовича ГОНЧАРЕНКА, електрослюсаря з ремонту устаткування розподільчих пристроїв 6 розряду
служби підстанцій 35 кВ і вище;
Миколу Федоровича ГРИНЯ, майстра виробничої дільниці
2 групи Диканської філії.

Грамотою Незалежної галузевої профспілки енергетиків України нагороджено:
Миколу Олександровича ПОНОМАРЕНКА, електромонтера з ремонту апаратури, релейного захисту й автоматики 6
розряду служби релейного захисту і електроавтоматики;
Андрія Михайловича САРАЖУ, в.о. головного інженера
Миргородської філії;
Михайла Костянтиновича ГРИЦЕНКА, провідного інженера служби механізації та транспорту;
Наталію Василівну СТОРОЖУК, техніка групи з ТО і ремонту кабельних ліній 0,4-10 кВ Полтавської філії міських електричних мереж.

Грамотою міськвиконкому м. Кременчука нагороджено:
Раїсу Григорівну ЄРМОЛАЄВУ, провідного інженера виробничо-технічної групи Кременчуцької філії;
Сергія Вiталiйовича КАПЛУНА, інженера 1 категорії групи
контрольно-вимірювальних приладів та автоматики Кременчуцької філії;
Олега Олександровича ГИРИЧА, електромонтера з обслуговування підстанцій 4 групи Кременчуцької філії;
Леоніда Гнатовича МОСІЄНКА, водія автотранспортних
засобів групи механізації та транспорту Кременчуцької філії;
Олександра Михайловича АНДРЕЄВА, слюсаря з
ремонту парогазотурбінного устаткування 6 розряду турбінної
дільниці Кременчуцької ТЕЦ;
Михайла Миколайовича ГНІДАША, охоронника Кременчуцької ТЕЦ;
Ольгу Олегівну РЕЗНІКОВУ, інженера лабораторії металів
Кременчуцької ТЕЦ;
Ольгу Іванівну ПОЛЯКОВУ, касира їдальні Кременчуцької ТЕЦ;
Любов Вікторівну ПРИЙМАК, машиніста фільтр-преса 4
розряду хімічного цеху Кременчуцької ТЕЦ.

Грамотою Автозаводського райвиконкому м. Кременчука нагороджено:
Людмилу Iванiвну МАЛЕТУ, майстра виробничої дільниці 1
групи відділу енергетики Кременчуцької філії;
Анатолія Васильовича БАЛАНЧУКА, інспектора інспекції
енергонагляду Кременчуцької філії;
Наталію Михайлівну СТИЦЕВИЧ, інженера 2 категорії групи управління режимами енергоспоживання Кременчуцької
філії;
Віктора Станіславовича ЛИСЕНКА, електромонтера з
ремонту повітряних ліній електропередачі 6 розряду Кременчуцької філії;
Олександра Івановича ДАНИЛЕНКА, електрослюсаря з
ремонту устаткування розподільних пристроїв 4 розряду Кременчуцької ТЕЦ;
Аллу Олексіївну КАСЬЯН, машиніста насосних установок
4 розряду Кременчуцької ТЕЦ;
Андрія Анатолійовича КІЙЛА, слюсаря-ремонтника 5 розряду хімічної дільниці Кременчуцької ТЕЦ;
Ірину Петрівну ШАРКО, інженера 2 категорії відділу
матеріально-технічного постачання Кременчуцької ТЕЦ;
Валентину Володимирівну ШЕВЧЕНКО, прибиральника
службових приміщень Кременчуцької ТЕЦ.

Грамотою Крюківського райвиконкому міста Кременчука нагороджено:
Євгенія Валерійовича АНАХОВСЬКОГО, начальника групи з обслуговування обчислювальної техніки Кременчуцької
філії;
Євгена Васильовича СУПРУНЮКА, інженера із засобів
диспетчерського і технологічного керування Кременчуцької
філії;
Миколу Григоровича ВОЙТУ, електромонтера з ремонту
та монтажу кабельних ліній 4 розряду Кременчуцької філії.

Почесною грамотою Асоціації «Укртеплоелектроцентраль» нагороджено:
Олександра Віталійовича БОГДАНА, слюсаря з ремонту
парогазотурбінного устаткування 6 розрядку турбінної дільниці
Кременчуцької ТЕЦ;
Олену Михайлівну КУДЕЛЮ, економіста бюджетного відділу Кременчуцької ТЕЦ;
Костянтина Сергійовича САВЧЕНКА, інженера 1 категорії
турбінного відділення Кременчуцької ТЕЦ.

Цього року нагрудним знаком «Ветеран праці ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» були відзначені енергетики району, які 20 і більше років
працюють у Товаристві. 22 грудня це почесне
звання отримав 121 працівник компанії. Сумлінну роботу ще 127 енергетиків області відзначено грамотами підприємства. Кожна філія
Товариства оформила Дошку Пошани, на якій
розмістили по 6 фотографій найдостойніших
працівників. На території центрального офісу
теж оновили Дошку Пошани. Усі працівники,
відзначені грамотами та нагрудними знаками,
отримали грошові винагороди за бездоганну
роботу протягом року, що минає.
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Невичерпної енергії найкращий приклад
На 86-му році обірвалася ниточка життя видатного енергетика Полтавщини, директора
підприємства впродовж 30-ти років, Василя
Михайловича Севідова.
Чільне місце у серцях працівників займає спомин про
Василя Севідова. І це не випадково, адже історія енергетики Полтавського краю
нерозривно пов’язана з його
постаттю.

Василь Михайлович народився 21 липня 1928 року в
с. Добренське на Сумщині.
Батько пішов на фронт і з війни не повернувся, у військкоматі повідомили, що зник
безвісти. Згодом син зробить

багато спроб знайти свого
тата, але безуспішно. Іще під
час навчання у школі 8-річним
хлопчиком Василь працював
у колгоспі, возив воду у бочці, запряженій конем, на поле
колгоспникам. Під час Великої Вітчизняної, після визволення рідного села від німецько-фашистських загарбників, Василя Михайловича
у 1943 році призначають головним бухгалтером місце-

«Василь Михайлович усі свої сили віддав розвитку Товариства.
Він зробив підприємство процвітаючим, одним з найкращих в
Україні. У таких людей потрібно вчитися і мені пощастило, що я був
знайомий з цим видатним енергетиком», – Борис Попов, директор з
кадрової політики, оплати праці та соціальних питань.

вого колгоспу. Він успішно
справляється з цією відповідальною роботою.
Згодом Василь Михайлович закінчив Охтирський
технікум, ставши кращим
учнем, і продовжив навчання, як і бажав, у Харківському інституті електрифікації і
механізації сільського господарства. Навчання закінчив
у 1953 році та за розподілом
був направлений на постійну
роботу до Полтави. Молодий
спеціаліст обійняв посаду
чергового інженера Полтавської паротурбінної електростанції. Далі новий досвід у
ролі начальника електроцеху – одного з ключових підрозділів електростанції. Там
Василь Михайлович проявив
себе людиною, закоханою у
професію, відповідальною та
цілеспрямованою. 1962 року
його призначили директором
електростанції. Під його керівництвом станція отримала
звання «Колективу Комуністичної праці». Наступного
року, коли було організовано
Полтавське
підприємство
електромереж на базі електростанції, його директором
став саме Василь Севідов.
Перед новопризначеним керівником і його колективом
стояло непросте завдання –
електрифікація Полтавщини.
То був напружений період,
коли за рік в області будувалося від 7 до 10 високовольтних підстанцій, безперервно
прокладалися нові лінії електропередач. Цей процес тривав аж до 1970 року.
«Василь Севідов став директором підприємства на
одному з перших етапів
його розвитку. Основна мережа підстанцій напругою
110-330 кВ та повітряних ліній побудована під керівництвом Василя Михайловича і
при його безпосередній участі», – розповів директор з
кадрової політики, оплати
праці та соціальних питань
Борис Попов.
«Паралельно з будівництвом повітряних ліній і під-

станцій Василь Михайлович
з властивою йому наполегливістю облаштовував територію підприємства. За час
його керівництва збудовані
нові виробничі та адміністративні приміщення, споруджено 12 багатоквартирних
будинків для працівників.
З’явилися також медпункт,
спортзал, басейн, сауна, теплиця, майданчик для гри в
хокей», – розповів колишній
начальник ремонтно-механічного цеху Володимир
Халимон.

Пліч-о-пліч з ентузіастами
«Василь Севідов прагнув бути першим у всьому.
Як відомо, у радянські часи
допомога підшефним сільськогосподарським підприємствам була доволі звичною справою. І мені добре
запам’ятався один показовий
випадок: на полі з косами цілий колектив, а попереду Василь Михайлович. І так було в
кожній справі, за яку він брався, так він показував приклад
своїм підлеглим. І що характерно, Василь Михайлович
ніколи не жалів себе у труді.
Він створив колектив талановитих, працьовитих і сумлінних людей. Під його керівництвом підприємство мало
чимало досягнень, зокрема
призові місця у соцзмаганнях в системі «Харківенерго»,
Міністерства енергетики та
електрифікації УРСР», – розповідає заступник начальника ВТВ Лідія Остапенко.
«Я багато чому навчився у
Василя Михайловича, перш
за все тому, як керувати нашим підприємством. Це людина вимоглива і строга до
себе і підлеглих, для нього не
було завдань без вирішення.
Все його життя і виробнича
діяльність пов’язана з компанією.
Хотілося б відмітити, що
кожне його розпорядження
та проект оперативно втілювалися колективом ентузіастів і професіоналів, здатних,
здавалося б, до виконання
неймовірних завдань. Він був

строгою і педантичною
людиною. Василь Михайлович впродовж 30-ти
років очолював успішне
енергетичне
підприємство», – говорить Борис
Попов, директор з кадрової політики, оплати
праці та соціальних питань.
Василь Михайлович багато уваги приділяв організації дозвілля працівників. Він сприяв створенню
на підприємстві власного
духового оркестру, щорічно, з нагоди Дня енергетика проводилися так
звані блакитні вогники.
Заохочував
спортивні
здобутки працівників.

Життєвий шлях Василя Севідова – зразок
працелюбності, відповідальності, добропорядності, вміння
досягати вершин професіоналізму.

«Людина, закохана у
свою справу»
Василь Севідов був усебічно розвиненою особистістю.
Після виходу на пенсію у 2001
році він деякий час працював
начальником навчально-курсового центру компанії.
За час своєї роботи на
підприємстві неодноразово
одержував високі нагороди:
Заслужений енергетик УРСР,
орден Трудового Червоного прапора, грамота Президії Верховної Ради України,
знак «Відмінник енергетики
СРСР».
Працелюбність, наполегливість у досягненні мети Василя Михайловича передалась

і його дітям та онукам. Син
видатного енергетика Сергій Васильович впродовж
тривалого часу обіймає посаду директора з інвестиційної
діяльності
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Він говорить, що
саме батько відіграв важливу
роль у його становленні як
енергетика. «Саме завдяки
йому я обрав таку професію.
У дитинстві Василь Михайлович брав мене на підстанції, розповідав про принципи
дії обладнання та користь,
яку ця галузь приносить людям. Він показав мені приклад професіоналізму і того,
як потрібно ставитися до
обов’язків», – розповів Сергій

Васильович. На підприємстві
трудяться двоє онуків Василя
Михайловича – Валерія та Валентин.
Донька Лариса працює на
підприємстві Північних магістральних електромереж, її
син Олександр вирішив стати програмістом, а донька
Олена бізнес-аналітиком. Сімейну традицію енергетиків
також «порушив» син Василя
Михайловича
Володимир,
який нині очолює Кременчуцький онкодиспансер. Він
також має двох дітей Діму та
Василису.
«Найбільшим здобутком і
спадком Василя Михайловича, який він залишив по собі,
є його добре ім’я. Він присвятив життя служінню людям.
Невичерпна енергія Василя
Михайловича та його відданість справі назавжди залишаться яскравим прикладом
для багатьох поколінь працівників енергетики», – переконаний Володимир Халимон,
колишній начальник ремонтного цеху.
»Ірина Малашецька
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Коли колектив стає

родиною

У початку робочого дня працівників виробничо-технічного відділу, здається, немає нічого особливого.
Повні планів на день енергетики приступають до роботи. На їхніх плечах ціла низка завдань, які щораз
успішно виконує злагоджений колектив відділу.

Дмитро Олійник, начальник виробничо-технічного відділу: «70 років –
значимий ювілей, який наповнює
гордістю як серця першопрохідців,
які підкорювали енергетику більш,
ніж півстоліття тому, так і молодого покоління, які зв’язали свою
долю з Товариством. Якщо ще раз
поглянути на пройдений відділом
шлях, можна з упевненістю сказати, що зроблено дуже багато.
Але ще більше належить зробити.
Можливо, хтось вважає, що брати
нові висоти колективу буде легше,
адже створений міцний і надійний
фундамент для розвитку, сформувався гарний колектив ініціативних
і працьовитих професіоналів, закладені хороші традиції. Але досвід
доводить, що легких сходжень
не буває, що кожна нова висота вартує великих зусиль. Що ж
стосується нашого колективу, то не
зважаючи на всі труднощі, працівники виробничо-технічного відділу
готові вчасно і якісно виконувати
будь-які завдання, необхідні для
ефективної роботи та подальшого
розвитку компанії».

Співробітники
виробничо-технічного
підрозділу
займаються
оформленням земельних ділянок для
енергооб’єктів, виконанням
вимог екології, видають технічні умови на приєднання
споживачів і ведуть контроль
за їх виконанням, погоджують проектну документацію,
визначають
необхідність
реконструкції і будівництва
нових енергооб’єктів. Креслення, схеми устаткування і електричних мереж,
проектно-конструкторська
і технологічна документація:
фахівці підрозділу координують роботу всіх проектів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з будівництва та
реконструкції енергооб’єктів. Стіль-

ки завдань, що у цьому відділі не буває
спокійних днів. Але стійкий колектив не
дає причин сумніватися у своєму професіоналізмі: злагоджена робота щодня
має свої похвальні результати.
З 34 співробітників відділу частину
складають працівники груп: проектної,
перспективного розвитку та з експлуатації теплових мереж. Створені вони
порівняно недавно, коли назріла необхідність у збільшенні колективу: перші
дві – менше 10 років тому, остання існує
2,5 роки.
Не зважаючи на насичений робочий
день, повний планів і завдань, у виробничо-технічному відділі вміють і люблять
відпочивати. Коли у 2003 році на підприємстві оголосили конкурс художньої
самодіяльності «Талановитий кожен з
нас», енергетики підрозділу одними з
перших підтримали ідею. Почали готу-
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ватися до творчого огляду. Виявилося,
що у колективі багато талановитих колег,
готових втілювати на сцені різноманітні
ролі. Працівники відділу самі написали
сценарій гумористичної сценки на тему
буденної роботи колективу. На репетиції
витрачали кожну вільну хвилинку. А так,
як працюють у підрозділі у щільному графіку, відточували виступ після закінчення
робочого дня. Колектив так загорівся
цією ідеєю, що їх не зупиняла навіть відсутність костюмів та декорацій. Майстрували вечорами оздоблення сцени, відповідні вбрання шукали, хто де міг.
З того часу творчість іде з колективом
виробничо-технічного відділу поруч. У
2004 році з розмахом колеги відсвяткували шестидесятиліття відділу. Підготували сценарій святкового концерту, під
час обідньої перерви проводили репетиції. «Звичайно, часу на підготовку не
завжди вистачало, але іншої можливості
у нас не було, – згадує Віра Артюх, заступник начальника виробничо-технічного відділу з питань перспективного розвитку. – За сценарієм ми мали
заспівати хором пісню, а зібрати весь
колектив після роботи виявилося дуже
важко. Тож співали під час перерви. А
взагалі вистачало роботи і увечері: готували запрошення для ветеранів та пенсіонерів відділу, шукали цікаві факти про

колектив у архівних матеріалах музею.
У їдальні підприємства, де і відбувалися
урочистості, розмістили плакати з ретрофотографіями та побажаннями».
Спільні свята за заздалегідь продуманим сценарієм уже стали традицією відділу. Жоден корпоратив не обходиться
без костюмованих виступів, які щораз
викликають шквал позитиву серед колег.
«Кадри – найбільш цінна і важлива
частина будь-якого колективу, – вважає
Лідія Іванівна Остапенко, заступник
начальника
виробничо-технічного
відділу з питань експлуатації електричних та теплових мереж. – Звичайно, грандіозну роль грає кваліфікація фахівців, але згуртованість, дружні стосунки
серед колег теж дуже важливі. Адже набагато легше працювати з людьми, на
кого, ти впевнений, що можеш пок-

ластися. Значну частину нашого відділу
складає молоде покоління. Молодь осягає майстерність старших колег, використовуючи сучасні підходи в організації
праці, свято шануючи духовну спадщину
попередників».
Єдиний колектив виробничо-технічного відділу, де кожен пишається своєю
нелегкою роботою, не зламати щоденними труднощам. За 70 років в житті
енергетиків відбулося чимало змін: удосконалювалися механізми і технології,
одне покоління працівників змінювалося
іншим. Кожен рік із цих 70 був роком боротьби і пошуку. Незмінним весь цей час
залишається тільки девіз фахівців виробничо-технічного відділу підприємства:
«Чим складніша мета, тим радісніша
перемога».
»Тетяна Ярченко

Сучасний виробничо-технічний відділ започатковано ще у 1944
році як групу технічного керівництва при плановій службі Полтавської паротурбінної електростанції. Наступного року створюють
уже самостійний технічний відділ. У 1966-му електростанція була
зупинена і підрозділ почав займатися забезпеченням технічною
документацією новостворені служби підприємства. У 1978 році у
колектив приходить працювати інженер-релейник Борис Попов.
Пізніше він очолив технічний відділ. Під його керівництвом підрозділ завоював небувалий авторитет серед інших служб. Після переходу Бориса Анатолійовича на посаду головного інженера у 1983
році начальником виробничо-технічного відділу призначена Лідія
Остапенко. Через 25 років її наступником став Дмитро Олійник,
який очолює відділ донині.

14 | робочі будні
а порядок денний були винесені питання виконання
Колективного
договору,
перспектив
соціального
страхування,
організації
Дня енергетика та новорічних ранків для дітей працівників Товариства, підбивалися підсумки літнього
відпочинку та оздоровлення працівників
компанії та їхніх дітей.
У 2014 році профспілковий комітет
забезпечив відпочинок 817 працівників
підприємства та їхніх дітей, з них 335 побували у ДЗОВ «Енергетик», 19 – у різноманітних спортивних таборах, 67 провели
час на березі Азовського моря, у таборі
«Лазурная радуга». «Радує те, що цьогоріч в «Енергетику» ми змогли оздоровити
більше дітей, ніж в попередні роки, – говорить Володимир Абрамов, голова
профспілкового комітету. – Звичайно,
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Відбулося засідання членів профспілкового комітету
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Традиційно воно пройшло під
керівництвом голови профспілкового комітету Володимира Абрамова, за участі директора з кадрової політики, оплати праці та соціальних питань Бориса Попова.
оздоровчий сезон пройшов не без труднощів, зважаючи на складну ситуацію в
країні, але діти цього не відчули. Літній
відпочинок підтримувався на високому рівні. Зараз йде мова про підготовку
табору до наступних змін, ведуться ремонтні роботи, зокрема облаштовується
нове, комфортне приміщення туалету».
Також Володимир Абрамов розповів, що зі зрозумілих причин співпраця
з кримським санаторієм «Укоопспілки»
була порушена, тому довелося шукати
нові готелі для літнього відпочинку пра-

цівників компанії. Шляхом тривалих роздумів і обговорень були обрані 2 готелі у
Енергодарі Запорізької області та Грибівці Одеської області. Загалом на берегах
Чорного та Азовського морів побували
368 працівників Товариства. І всі вони в
один голос говорять, що профком не помилився з вибором: відпочивальники залишилися задоволеними інфраструктурою, комфортністю пляжів, затишністю
номерів та обслуговуванням в готелях.
Приємно було чути те, що не зважаючи на складну ситуацію, нестабільність
економіки в країні, працівники «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» продовжують вчасно і
в повному обсязі отримувати заробітну
плату, також здійснюється надання матеріальної допомоги, передбаченої Колективним договором.
Крім того, голова профспілкового комітету Володимир Абрамов розповів, що
наші колеги неодноразово долучалися
до благодійних акцій, які мали на меті допомогти учасникам антитерористичної
операції. Профспілковий комітет, зокрема, займається забезпеченням бронежилетами, карематами, теплим одягом і
т.д. працівників Товариства, які були мобілізовані і знаходяться у зоні АТО. Також
були закуплені медикаменти для Полтавського військового госпіталю.
»Тетяна Ярченко

Курс на сталий розвиток
Протягом двох тижнів у жовтні на базі НКЦ відбулося оцінювання професійної підготовки спеціалістів служби діагностики, ізоляції і захисту
від перенапруг та груп випробувань та вимірювань філій.
Фахівці служби займаються
діагностикою стану електроустаткування компанії, випробуваннями його ізоляції підвищеною напругою, перевіркою
електрозахисних засобів перед тим, як з ними почнуть
працювати інші підрозділи.
Специфіка роботи вимагає
дотримання техніки безпеки,
адже імовірність виробничого
травматизму доволі висока.
Тому професіоналізм спеціалістів СДІЗП та ГВВ повинен

Очікувана заявка на лідерство

триматися на високому рівні.
У ході оцінювання фахівці
Товариства перевірили рівень
знань 29 своїх колег зі служби СДІЗП та 19 філій компанії.
Під час 7 етапів екзаменатори оцінювали спеціалістів на
знання нормативних документів, технічної експлуатації
електричних станцій і мереж,
технології виконання основних робіт з випробувань та
вимірювань, уміння видачі
наряду-допуску на виведення

в ремонт обладнання, організації свого робочого місця з
виконанням усіх заходів безпеки та ін.
У результаті 6 працівників
показали зразковий рівень
знань та навиків. Підготовку
ще 17-ох оцінили високими
відмітками, а от 5-ти спеціалістам варто попрацювати з
літературою, вони показали
середній рівень знань.
Найбільше помилок робили
під час виписки нарядів, до-

пуску робіт за нарядом і застосування електрозахисних
засобів. Анатолій Головань,
начальник служби ДІЗП,
переконаний, що всі виявлені
недоліки у роботі його підлеглих будуть усунені, а атестація дала можливість кожному
побачити «вузькі» місця у своїх знаннях.
Щоб стимулювати підвищення рівня професійної
підготовки, усіх спеціалістів
СДІЗП та груп випробувань
і вимірювань філій, які показали зразковий рівень знань,
преміювали спеціальним наказом по підприємству.
»Тетяна Ярченко

На початку листопада відбувся фінал традиційних змагань з міні-футболу серед філій
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». У ньому взяли участь 18 команд підрозділів та головного офісу. Фінальним змаганням передували традиційні відбіркові тури на спортивних майданчиках
Диканьки, Гребінки та Кременчука. Найсильніші зійшлися у фіналі: це збірні головного офісу,
Зіньківської, Гребінківської, Чорнухинської, Кременчуцької філій та Кременчуцької ТЕЦ.
Боротьба за першість проходила у ігровій залі Полтавського професійного ліцею
транспорту. Жеребкування
визначило групи суперників.
Чотири лідируючі команди
згодом розіграли між собою
кубок. За третє місце змагалися збірні головного офісу
та Кременчуцької філії, що, як
показали цьогорічні відбіркові тури, просунулися уперед
у майстерності. Впевнену заявку на лідерство у першому таймі зробили футболісти
головного офісу, кілька разів
пробивши захист суперника.
Кременчужани намагалися
зрівняти рахунок, але так і не
змогли, хоча на кінець першого тайму гра значно активізувалася. У другій частині кременчуцькі енергетики забили
гол у ворота суперника. Потім
пропустили два у власні. Переконлива перемога – за командою головного офісу.
Не став несподіванкою
склад головних суперників у
боротьбі за перехідний кубок.
Минулорічні володарі першого та другого місць – команди
Кременчуцької ТЕЦ та Гребінківської філії – впевнено йшли
до перемоги. Збірна філії тривалий час грала у незмінному
складі, а цьогоріч поповнилася одразу двома новими
перспективними гравцями.
Завдяки цьому глядачі побачили не один цікавий ігровий

частині гри відчувалося велике напруження серед команд,
гравці яких час від часу допускали помилки. Фінальний
свисток зафіксував рахунок
4:1 на користь гребінківської
команди.
Урочисте нагородження супроводжувалося врученням
почесних
грамот і
1. Команда Гребінківської філії
нагород.

момент, спочатку – у поєдинку проти головного офісу, а
потім – і в фіналі. І навіть травми, попередження суддів про
фоли не зменшували натиску
з обох боків. У першому таймі
команди «обмінялися» кількома потужними, але неточними ударами. Рахунок від-

2. Команда Кременчуцької ТЕЦ
3. Команда головного офісу

крила команда Гребінківської
філії. Згодом вони пропустили штрафний. Далі перевага
була знову на боці гребінківської збірної, яка забила ще
один гол у ворота суперника.
Для останньої це був переломний м’яч, і за словами
самих гравців, один з найприємніших моментів протягом
усіх змагань.
У другому таймі відчувалася впевнена гра лідируючої
команди. Водночас їм вдавалося успішно відбивати удари
збірної КремТЕЦ. Гребінківці
протягом другого тайму забили іще два голи у ворота суперника, при цьому не
пропустили жодного у власні. Хоча слід зазначити, що
гравці теплоелектроцентралі створили чимало вдалих
можливостей, однак не змогли їх реалізувати. У другій

Під час змагань

гравці відстоювали не лише
футбольну перевагу власної
команди, а й презентували
свій рівень перед черговим
Чемпіонатом України з мініфутболу серед аматорських
команд енергопостачальних
компаній. Як відомо, до участі
в цьому турнірі залучаються
найбільш досвідчені і талановиті футболісти.
»Ірина Малашецька
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