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«ПОЕМА» - 
така мелодійна 
назва автомобіля, 
який енергетики 
облаштували для 
медичних потреб 
у зоні АТО. 

»»» ст. 2

Літній настрій і тепло щасливих посмішок 
подарували працівники компанії своїм дітям 

Для малечі в Полтаві, Гадячі, Машівці і Шишаках 
влаштували незабутні святкові заходи. 

До трагічних наслідків 
призвели спроби сторонніх осіб 
втрутитися у роботу і викрасти 
електрообладнання компанії.

 »»» ст. 3

На КремТЕЦ тривають 
ремонти котлів, 

градирні, теплових і 
електричних мереж у 

рамках підготовки 
до зими. 

»»» ст. 8-9



Волонтери кажуть, що ве-
личезною проблемою для 
учасників антитерористич-
ної операції на Сході України 
є нестача автотранспорту, 
у тому числі для медичних 
потреб. Тож працівники 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО» виявили бажання допо-
могти. Спочатку завдяки їм 
було придбано автомобіль 
УАЗ-3909, що підлягав спи-
санню. Для покращення тех-
нічних характеристик цього 
транспортного засобу знадо-
билася допомога кожного не-
байдужого. Тому до збору кош-
тів на придбання необхідних 
запасних частин та матеріалів 
на ремонт та переобладнан-
ня автомобіля пропонувало-
ся долучитися усім. Ремонт 
у вільний від основної роботи 
час провели спеціалісти СТІЛ 
та СЕБіС.

– Нам доручили переоблад-
нати автомобіль таким чином, 
аби ним можна було пере-
возити медичних працівни-
ків та пацієнтів, – розповідає 
начальник служби тран-
спорту та логістики Віктор 
Сусік. – Наші досвідчені пра-
цівники виконали свою робо-
ту якісно, бо розуміли, що цей 
транспортний засіб здійсню-
ватиме перевезення на різних 
дорогах, однак переважно у 
надскладних умовах. 

Спеціалісти СТІЛ розпо-
відають, що для максималь-
ного пристосування УАЗа 
було підсилено його прохідну 
здатність. Для додаткового 
захисту від уламків вибухових 
пристроїв встановили мета-
лічні пластини на передній 

та внутрішній частині кузова 
та дверях. Було також від-
ремонтовано ходову частину, 
оновлено паливні трубопро-
води, замінено повітряний та 
фільтр палива, радіатор, ме-
ханізм перемикання передач, 
вал карданний переднього 
мосту, передні і задні амор-
тизатори, інші комплектуючі, 
а також проведено технічне 
обслуговування автомобіля. 

Значних зусиль до спіль-
ної справи доклали праців-
ники СЕБіС. Вони зробили 
пасажирський відсік якомога 
зручнішим для перевезен-
ня та надання допомоги по-
страждалим: встановлені 
місця для сидіння легкопо-
ранених та транспортування 
важкопоранених у лежачому 
стані. Всередині транспорт-
ного засобу з’явилося до-
даткове освітлення, новий 
настил на підлозі, а також 
шафа, пристосована для збе-

рігання медикаментів. 
Умілими руками ре-
монтників було виго-
товлено «буржуйку» – 
компактну пічку для 
обігріву. 

Окрім того, що авто-
мобіль був переоблад-
наний для медичних 

потреб, він також отримав 
характерний номерний знак –  
«ПОЕМА». Назва є свідчен-
ням доброчинності, яку про-
демонстрували працівники 
компанії, долучившись до доб-
рої справи. Частина абре-
віатури «ПОЕ» є скороченням 
від «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», 
а «МА» розшифровується як 
«медичний автомобіль». 

Серед працівників Това-
риства також проводився 
добровільний збір медика-
ментів, продуктів харчування, 
одягу, засобів особистої гігіє-
ни, які разом з УАЗом згодом 
заплановано передати до 
зони антитеро-
ристичної опе-
рації.

Дитячі малю-
ночки із закли-
ками «Ні війні!» 
і щирими та 
б е з п о с е р ед -
німи привіта-

ми також будуть передані 
військовим. За свідченнями 
волонтерів, ці малюнки бійці 
приймають з радістю, як на-
гадування про важливість 
справи, яку вони виконують. 

Перш ніж відправити цей 
транспортний засіб на Схід 
країни, його вирішили освя-
тити. Для цього було запро-
шено Високопреосвящен-
нійшого владику Федора, 
архієпископа Полтавського 
і Кременчуцького. Він про-
читав молитву і благословив 
пасажирів та майбутніх водіїв 
автомобіля, а також колектив 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО». Владика Федір подяку-
вав енергетикам за добру 
справу і величезні зусилля, 
затрачені на те, щоб цей без-
печний, зручний і надійний 
транспортний засіб відпра-
вився в зону АТО для поря-
тунку життів бійців. 
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Чергову благодійну ініціативу підтримали 

працівники компанії. Цього разу вони зібрали 
кошти для придбання автомобіля, який був 
відремонтований для потреб медичної служби у 
зоні АТО. 

Добрі справи єднають  

«ПОЕМУ» було відремонтовано 

коштами енергетиків, після цього 

автомобіль укомплектували 

продуктами харчування і 

медикаментами. Незабаром 

його передадуть бійцям в зону 

антитерористичної операції на 

Сході країни.

З
ловмисники зазіхали на 
трансформаторну оливу, яку 
енергетики використовують 
для ізоляції та охолодження 

трансформаторів. Однак вони знайшли 
для неї інше застосування, використо-
вуючи її в якості дизельного палива. За-
фіксовано випадки обрізання повітряних 
ліній електропередач. При цьому крадії 
привласнили понад 18 кілометрів алю-
мінієвого дроту і завдали компанії збит-
ків на загальну суму 97,5 тис. грн. Були 
зафіксовані два випадки зрізання мета-
левих кутиків з анкерних опор. За всі-
ма епізодами відкриті кримінальні про-
вадження. Компанія тісно співпрацює з 
органами внутрішніх справ по розробці 
заходів щодо розкриття цих злочинів.

Охочих до легкої наживи не зупиняє 
навіть те, що електрообладнання знахо-
диться під високою напругою і втручання 
в його роботу сторонніх осіб – пряма заг-
роза їхньому життю та здоров’ю.

Ігноруючи небезпеку, безробітній із 
села Карпусі вирішив таки поживи-
тися за рахунок електрообладнання 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Випадок 
стався 4 червня на території Кіровської 
сільської ради. Тієї ночі, близько пер-
шої години, диспетчер Полтавської філії 
районних електромереж ПАТ «ПОЛТА-
ВАОБЛЕНЕРГО» отримав сигнал про 
пошкодження повітряної лінії 10 кВ від 
ПС «Абазовка» 110/35/10 кВ. Для 
з’ясування причин сигналу та пошуку 
місця пошкодження на підстанцію була 
направлена оперативно-виїзна бригада. 
Працівники проводили обхід і натрапи-
ли на чоловіка у напівпритомному стані. 
Електромонтери надали йому першу до-
помогу, а потім повідомили черговому 
диспетчеру про ситуацію, що склалася. 

Незабаром на місце прибули «швидка» 
та наряд міліції. 

За словами самого потерпілого, він 
усвідомлював, що ризикує власним жит-
тям, намагаючись викрасти електро-
обладнання, але вирішив усе ж спробу-
вати. Дочекавшись ночі, він «озброївся» 
підручними засобами та дістався від-
даленої місцевості, спробував викрасти 
кабельну вставку між опорами на повіт-
ряній лінії 0,4 кВ і вже піднявся на опору, 
однак був уражений струмом. І замість 
легкої здобичі чоловік отримав тяжкі опі-
ки шкіри спини та правої руки. Травми 
були настільки значними, що медикам 
довелося ампутувати руку. Нині горе-
крадій перебуває в обласному опіковому 
відділенні Кременчуцької центральної ра-
йонної лікарні, де лікарі боряться за його 
життя, але 
їхні прог-
нози вкрай 
невтішні. 

На жаль, 
цей випадок 
з сумними 
наслідками – 
непоодино-
кий. 22 квітня в обласному центрі зловмис-
ник проник у ЗТП. Близько 10-ї ранку на 
диспетчерський пункт Полтавської філії 
міських електромереж ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО» надійшло повідомлення 
від 1-го державного пожежно-рятуваль-
ного загону Управління ДСУ з надзвичай-

них ситуацій в області про те, що у РП-10 
кВ ЗТП-465 було виявлено невідомого 
чоловіка, який помер від ураження елек-
тричним струмом. 

На місце негайно виїхали електромон-
тери ОВБ. Незабаром з’ясувалося, що 
невідомий зламав механічний замок на 
залізних дверях ЗТП та проник усере-
дину. Внаслідок власної необережності 
наблизився на неприпустиму відстань до 
струмопровідних частин, які знаходились 
під напругою і, намагаючись демонтува-
ти електрообладнання, отримав смер-
тельне ураження струмом.

Зловмисники не лише наражають себе 
на смертельну небезпеку, а й завдають 
шкоди іншим споживачам. Адже крадіжки 
призводять до виведення з ладу електро-
обладнання, знеструмлення помешкань 

громадян, лікарень, 
шкіл, дитсадочків, 
збоїв у функціонуванні 
підприємств, установ, 
організацій.

Тому енергетики 
вже вкотре нагадують 
мешканцям області 
про необхідність до-

тримання правил електробезпеки. Окрім 
того, допомога органів місцевої влади та 
жителів Полтавщини у боротьбі з роз-
краданням електроустаткування компа-
нії сприятиме забезпеченню надійного 
електропостачання та збереженню ціліс-
ності енергосистеми Полтавщини. 

гостра проблема | 3

Крадіжки ціною 
здоров’я чи життя

Останнім часом почастішали спроби викрадення 
електрообладнання ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Лише за шість 

місяців 2015 року сталося 56 таких крадіжок, при цьому сума 
збитків склала більше 700 тис. грн. 

Викрадення з об’єктів енергетики 

несуть особливу соціальну 

небезпеку, адже розукомплектоване 

електрообладнання створює серйозну 

загрозу надійності електропостачання 

промислових споживачів та населення.



Н
ародився Во-
лодимир Матві-
йович 23 липня 
1935 року в селі 

Герасимівка Роменського ра-
йону Сумської області. Бать-
ки назвали сина на честь 
святого Володимира, іменини 
якого відзначаються 28 лип-
ня. 

Босоноге дитинство про-
йшло на березі тихоплинної 
річки Сули, більша частина 
якої протікає по Полтавській 
області. Батько і старший 
брат Володимира Сергій піш-
ли на війну і загинули. Після 
визволення Герасимівки від 
німців з 1943 року разом із 
братом Олексієм Володя 
працював у колгоспі. У 1938 
році у Дігтярів народилась 
донька Ніла, яка на даний 

час проживає у місті Ромни, 
а брат Олексій – у Прилуках 
Чернігівської області. 

Сім’ї довелось пережити 
тяжкий голод 1946-47 років. 
Після закінчення чотирьох 
класів у своєму селі, у 1951 
році Володимир Матвійович 
закінчив сім класів Засуль-
ської середньої школи у су-
сідньому cелі. Потім вступив 
на навчання до професій-
но-технічного училища, по 
закінченні якого одержав 
першу професію – машиніс-
та силових установок та був 
направлений на роботу в Са-
гайдацьку дільницю Укрсхід-
нафторозвідки.

У 1954 році продовжує на-
вчатись у Роменському техні-
кумі сільського господарства, 
а вже у 1955-му його призва-

ли до лав Радянської армії. 
Службу проходив у військовій 
частині м. Лодейне Поле, під 
Ленінградом. У службових 
справах часто бував у Ленін-
граді, мав можливість відвіду-
вати відомі музеї і прилеглі 
міста: Петродворець, Пав-
ловськ та інші. Під час служ-
би з дозволу керівництва 
військової частини закінчив 
10 класів вечірньої школи і 
одержав атестат про серед-
ню освіту.

Вступив до Дніпропетров-
ського інституту залізнично-
го транспорту на факультет 
електрифікації залізничних 
шляхів. Отримавши виклик 
на заняття, був звільнений із 
лав армії у запас. Закінчивши 
інститут, одержав направлен-
ня на роботу на Білгородську 
дільницю електрозабезпе-
чення Південної залізниці.

Приїхавши на практику до 
м. Києва, зустрів свою зна-
йому з юності, дівчину Віру, і 
у 1963 році вони одружили-
ся. Закохані створили друж-
ну сім’ю і вже відсвяткували 
срібне та золоте весілля. У 
1965 році у них народилась 
перша донька Наталія, а в 
1972 – Інна. 

У 1966 році вони переїхали 
на Батьківщину дружини – у 
місто Полтаву. Володимир 
Матвійович пішов працювати 
у міський РЕМ Полтавського 
підприємства електромереж 
на посаду інженера. Началь-
ником на той час був Потак 
Юрій Борисович.

Ініціатором прийому Во-
лодимира на роботу став 
головний інженер Леонід 
Наумович Кранкер. Пізніше 
Володимир Матвійович тру-
дився під керівництвом ди-

ректорів Улька Сергія Олек-
сійовича, Севідова Василя 
Михайловича і Попова Бори-
са Анатолійовича.

Молодий фахівець актив-
но включився у трудову ді-
яльність колективу, вивчив 
електромережі, споживачів, 
підприємства, установи, жит-
лові будинки, швидко опану-
вав усе господарство міста. 
Уже в 1992 році був призна-
чений на посаду начальника 
Полтавського району міських 
електромереж.

Розповісти про трудову і 
творчу діяльність Володи-
мира Матвійовича на посаді 
керівника міського РЕМ – це 
повідати історію розвитку 
електромереж міста Полтави. 
З 1966 до 2002 року – період 
найбурхливішого, наймасш-
табнішого розвитку нашого 
міста. Швидкими темпами 
розвивалась промисловість, 
житлове будівництво і енер-
гетика. З 1963 по 1991 роки 
вводились у дію нові заводи, 
житлові мікрорайони, куль-
турні установи і всім була по-
трібна електроенергія.

Коли Володимир Матвійо-
вич очолив Полтавський ра-
йон міських електромереж, 
то у місті налічувалось усього 
150 км ліній електропередач, 
а за 30 років їх протяжність 
зросла удвічі, кількість РП і 
ТП досягла 550. 

Ось таким об’ємним, 
складним енергогосподар-
ством довелось керувати 
Володимиру Матвійовичу. 
До обов’язків начальника 
РЕМу входила також підго-
товка пропозицій для видачі 
технічних умов на електро-
постачання об’єктів будів-
ництва, узгодження проектної 
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Дігтяру Володимиру Матвійовичу ще тільки 80! 

Починаючи професійний шлях в електроенергетиці, Володимир 
Матвійович перш за все керувався досвідом поколінь-засновників 
галузі, напрацьовуючи свої знання крок за кроком, сумлінно і 
наполегливо. Саме таке поважне ставлення до професії зробило 
його справжнім фахівцем, керівником та може служити прикладом 
багатьом наступним поколінням, адже із 50 років своєї трудової 
діяльності 36 він віддав Полтавському підприємству електромереж.

документації. Партійне керів-
ництво та забудовники часто 
вимагали спростити технічні 
умови для побудови нових 
електромереж, аби приско-
рити процес будівництва чи 
здешевити його. Та Володи-
мир Матвійович не йшов на 
поступки, переконував їх у 
своїй правоті, адже дбав не 
про власні інтереси, а про на-
дійність електропостачання 
споживачів, і це суттєво по-
значилося на теперішньому 
стані електрогосподарства. 
Жодному керівництву орга-
нізації не надходило скарг 
про неправомірність дій Діг-
тяра Володимира Матвійо-
вича. Він завжди знаходив 
спільну мову з оточуючими. 
Завдяки своєму 
надзвичайно від-
повідальному і 
профес ійному 
ставленню до 
обов’язків став 
н а ч а л ь н и к о м , 
який, як ніхто, 
підходив на цю 
посаду. 

Я, працюючи начальни-
ком ремонтного цеху, часто 
звертався по роботі до нього 
і завжди знаходив допомогу у 
вирішенні різних виробничих 
питань. Та, будемо відверті, 
він по-діловому вирішував 
не тільки виробничі, а й осо-
бисті прохання жителів міста, 
завдяки своїй людяності та 
доброзичливому ставленню 
до оточуючих. Володимира 
Матвійовича у колективі під-
приємства згадують як ви-
сококультурну, інтелігентну 
людину.

Працюючи в міських елек-
тромережах, він зібрав пре-
красний колектив спеціаліс-
тів, однодумців. Серед них 

начальник групи підстанцій 
Абрамов І.М., начальник 
служби кабельних мереж 
Штерншис З.М., а пізніше – 
Федоренко І.О., Олефір А.А., 
Драний М.М., Голубенко В.В., 
Березінський С.С., Хмара О.К., 
електромонтери Конопель-
ко В.Я., Меланченко М.Я., 
Бречко В.Ю., Петренко І.М., 
Цесарський А.Н., Доброволь-
ський К.Ф., Нікітушкіна Г.І., 
Панченко В.Г., Лобач М.Й., 
Зарва В.І. та багато інших 
висококваліфікованих пра-
цівників. Володимир Матві-
йович на професійному рівні 
вирішував усі питання з керів-
никами служб підприємства: 
Авраменком М.М., Черняв-
ським О.Т., Фільом І.Я., Ша-

лахманом А.М., Петрен-
ком М.М., Ракецьким О.О., 
Остапенко Л.І., Коротким В.Я.

З-під його крила вийшли 
досвідчені сучасні керівни-
ки служб підприємства: Ка-
сьяненко М.Д., Бречко О.В., 
Бречко В.В., Кошовий С.І.

Щоразу вмикаючи лампоч-
ку для освітлення кімнати, ми 
повинні бути вдячними, що у 
це благо цивілізації великий 
вклад зробив ветеран енер-
гетики Дігтяр Володимир 
Матвійович.

Разом з дружиною Вірою 
Савівною виховав двох пре-
красних донечок Наталію та 
Інну, які подарували їм чо-
тирьох онучок і правнучку. 
Старша донька Наталія За-
лужна продовжує династію 
енергетиків на посаді на-
чальника учбового центру 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО». Вона така ж привітна і 
сумлінна у роботі, як і батько.

Ось як сказав про свій 
життєвий шлях сам Володи-
мир Матвійович: «Вважаю, 
що життя прожив не марно, 
є що згадати, є що передати 
у спадок дітям, онукам. Пра-

цював для людей, для їхнього 
добробуту і кращого життя. 
Тож залишив про себе добру 
пам’ять – і це найбільше моє 
досягнення. Обидва зяті  – 
порядні люди, знайшли своє 
призначення у суспільстві». 

Я можу лише додати до 
сказаного, що він виконав 
усі заповіти чоловічого роду: 
росте посаджений з дружи-
ною сад і розарій, забезпечив 
житлом себе і дітей, виховав 
порядних і трудолюбивих до-
ньок, діждався онуків і прав-
нуків. І найголовніше – на схи-
лі літ, розмінюючи дев’ятий 
десяток, він залишив для 
своїх нащадків добре, нічим 
не заплямоване ім’я. Ім’я чес-
ного, мудрого батька, дідуся 
і прадіда. Прізвищем Дігтяр 
будуть пишатися його на-
щадки до сьомого покоління. 
Онуки і правнуки завжди зга-
дуватимуть добрими словами 
свого пращура.

Нехай Господь нагородить 
міцним здоров’ям і довгими 
роками життя Володимира 
Матвійовича і його рідних.

Володимир Халимон,
ветеран ПАТ «ПОЛТАВА-

ОБЛЕНЕРГО»,
Почесний краєзнавець 

України 
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Трудова книжка Володимира Матвійовича заповнена 

записами про премії та нагороди. За сумлінну працю, активну 

громадську позицію, значний внесок у розвиток енергетики 

він був нагороджений знаком Відмінник енергетики України, 

Грамотою Міненерго України, неодноразово відзначався 

адміністрацією підприємства і керівництвом Полтави.



«Першим поколінням енер-
гетиків краю були воїни, які 
прийшли з ратних полів і по-
чали працювати на дизель-
них електростанціях. За ними 
прийшли ми – друге поколін-
ня – їхні діти, які отримали 
освіту в інститутах і техніку-
мах та розвинули енергетику. 
Тепер працюють наші діти і 
онуки – третє покоління», – 
розповідає пенсіонер Федір 
Михайлович Бодрий. 

За словами ветеранів, 
електрифікація району три-
вала з початку 60-х до кінця 
70-х років минулого століття. 
Появі електроенергії дуже 
раділи жителі краю, зокрема 
селяни. 

Перший керівник Новосан-
жарського підрозділу Платон 
Худолій залишився у пам’яті 
колег, як людина шанована, 
досвідчена і професійна. Не-
дарма він свого часу був на-
городжений Орденом Чер-
воного трудового прапора, а 

1971 року був призначений 
головним інженером Пол-
тавського обласного підпри-
ємства сільських електроме-
реж. Платон Худолій доклав 
значних зусиль, аби в кожній 
оселі, установі та організації 
Новосанжарщини з’явилося 
надійне електропостачання, 
під його керівництвом був 
сформований професійний 
колектив енергетиків.

За словами ветеранів під-
розділу, 60-ті–70-ті роки най-
більше їм запам’яталися су-
ворими зимами, внаслідок 
чого постійно пошкоджува-
лися лінії електропередач. У 
цей час конче відчувалась 
недостатня кількість техніки, 
однак завдяки професійній 
майстерності, самовідданості 
енергетиків новосанжарсько-
го краю проблеми вирішува-
лися ефективно.

«Через паводки потерпала 
і Кунцівська ГЕС, яка входила 
до складу РЕМу. Іноді потріб-

но було демонтувати генера-
тори у машинному залі, адже 
вода піднімалась до критич-
ного рівня і заповнювала при-
міщення. Тому робота ГЕС на 
деякий час призупинялася, – 
згадує ветеран Федір Бодрий. 
– Ми щороку готувались до 
льодоходу, заготовляли ви-
бухівку, яка б мала бути ви-
користана для підривання  
льоду, аби уникнути льодових 
заторів вище греблі ГЕС, по-
декуди навесні вона розбива-
лася, щоб пропустити лід».

Розвиток енергетики по-
требував збільшення кількос-
ті персоналу. Новостворені 
підрозділи були розміщені 
у приміщенні фабрики іме-
ні Халтурина. Починаючи з 
70-х років, відбувалося фор-
мування основних підроз-
ділів РЕМу. Скажімо, після 
створення у 1969 році дис-
петчерської служби Федір 
Михайлович Бодрий брав 
безпосередню участь у скла-
данні схем ПЛ-10 кВ, ство-
ренні технічної документації. 
За словами ветерана, першу 
мнемосхему він з колегами 
зробив із пластикових лінійок 
і дротів зв’язку. 

У ці роки поблизу підрозді-
лу проектується та будується 
полігон для навчання бригад 

з експлуатації, який викорис-
товувався для проведення 
тренувань та відпрацювання 
нещасних випадків на вироб-
ництві. 

Федір Михайлович трудив-
ся електромонтером Мало-
перещепинської дільниці Но-
восанжарського РЕМу, яка 
вважалася однією із найкра-
щих в районі.

«Наша бригада завдяки 
професійним та організатор-
ським здібностям старшого 
електромонтера В.С. Іванюка 
була кращою не лише в РЕМі, 
а й в області, неодноразово її 
відзначали нагородами різно-
го рівня, у тому числі званням 
«Бригада імені 50-ти років 
Великої Жовтневої революції. 
Після того, як я став інжене-
ром електролабораторії, я 
зіштовхнувся з проблемою 
нестачі електроустаткування 
для випробування облад-
нання захисту від ураження 
електрострумом 0,4-10 кВ та 
пошуку пошкоджень на ка-
бельних лініях, випробування 
трансформаторів, що пере-
бувають у ремонті, планових 
випробувань на діючих транс-
форматорних підстанціях. За 
дев’ять років роботи в цій 
лабораторії вдалося значно 
модернізувати її і тепер тут 
можна випробовувати захисні 
засоби, проводити випробу-
вання підвищеною напругою 
на ПС 35/10 кВ і ТП 10-0,4 
кВ», – розповідає Федір Ми-
колайович Бодрий.

Енергетики згадують 90-ті 
роки, як доволі напружений 
період. У цей  час активізу-
вались «народні умільці», які 
десятками кілометрів ви-
крадали дроти на повітряних 
лініях, зливали трансфор-
маторну оливу. Саме у цей 
непростий період, а саме в 
1999 році, Новосанжарський 
РЕМ очолила Надія Сулима 
– досвідчений та професій-
ний керівник. З самого почат-
ку трудової кар’єри у Нових 
Санжарах вона пройшла усі 
посади, так би мовити, зни-
зу доверху: була економіс-
том, старшим інспектором, 
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За 50 років існування колектив Новосанжарської 

філії постійно «тримав марку» і незважаючи на 

непрості періоди в історії становлення енергетики, 

заслужив повагу споживачів та став одним з провідних 

на енергетичному підприємстві. Як усе починалося, 

добре пам’ятають ветерани підрозділу. 

50-ліття виробничого поступу

заступником начальника зі 
збуту. Завдяки професіона-
лізму та хорошим організа-
торським здібностям жінка 
сформувала хорошу команду 
енергетиків, здатну вирішити 
найскладніші завдання. 

Сьогодні згуртований ко-
лектив Новосанжарської 
філії складається зі спеціа-
лістів різного віку, хоча мо-
лоді найбільше. За словами 
теперішнього начальника 
Володимира Остапчука, 
напрацьований за роки іс-
нування трудовий потенціал 
дозволяє працівникам справ-
лятися з поставленими за-
вданнями та ефективно фор-
мувати плани на майбутнє. 
Сам він колись і не уявляв, 
що приєднається до великої 
родини енергетиків. 

Свого часу Володимир 
Іванович влаштувався елек-
тромонтером у Полтавський 
сільськогосподарський інсти-
тут, а в 2000 році пройшов 
конкурс на інспектора Пол-
тавської філії міських елек-
тромереж, згодом перейшов 
у енергозбутовий підрозділ. 

«На підприємстві мене 
включили до резерву на ке-
рівну посаду, – розповідає Во-
лодимир Остапчук. – У 2007 
році з’явилася можливість 
очолити Новосанжарську фі-
лію. На той момент я відчу-
вав у собі достатньо сил, аби 

взяти таку відповідальність, 
подав заявку на конкурс і був 
призначений начальником 
підрозділу. Проблеми для всіх 
філій енергокомпанії схожі. 
Особлива увага приділяється 
боротьбі з втратами електро-
енергії, роботі зі споживача-
ми, які відмовляються вчасно 
сплачувати за послугу. Хоча 
до крайнього заходу, а саме 
відключення електропоста-
чання за порушення умов 
Договору користування по-
слугою, у філії вдаємося дуже 
рідко». 

Колектив підрозділу на-
лагодив ефективний діалог з 
керівництвом району. Праців-
ники постійно беруть активну 
участь у житті Новосанжар-
ського краю. Місцева влада 
неодноразово відзначала 
грамотами найсумлінніших 
працівників.  

Пишаються у філії четвер-
тим місцем, отриманим на 
змаганнях бригад розподіль-
чих мереж, яке вони цьогоріч 
зайняли з-поміж 27 команд, і 

лише трохи поступилися пе-
реможцям. 

«Ми намагаємося зробити 
усе можливе, аби не допусти-
ти нещасних випадків. Кожну 
нараду я починаю із нагаду-
вання про необхідність без-
печного виконання робіт та 
усвідомленого ставлення до 
виробничих питань, – зазна-
чає Володимир Остапчук. – У 
філії дуже ретельно ставлять-
ся до організації Дня охорони 
праці, постійно проводять-
ся інструктажі, тренування, 
огляд комплектації бригадних 
автомобілів».

За словами керівника, ко-
жен споживач, який звер-
тається у підрозділ за ви-
рішенням певного питання, 
повинен отримати всі необ-
хідні відповіді, а на будь-яку 
скаргу має бути адекватна 
реакція. Для цього при ви-
никненні проблемних питань 
створюються спеціальні комі-
сії, яку очолюють заступники 
начальника. Вони і вирішу-
ють спірні питання, шукають 

вихід із складних ситуацій. 
Скажімо, споживачі села Не-
хвороща часто скаржилися 
на постійну низьку напругу в 
мережі. Проблему вдалося 
вирішити на місці: було про-
ведено ряд заходів, зокрема 
довелося винести всі лічиль-
ники на фасади будинків. І 
лише після цього вдалося 
стабілізувати напругу.  

Життя колективу дуже на-
сичене, адже його талано-
виті і професійні працівники 
мають багато творчих захоп-
лень, люблять спорт.

«Я, як керівник, щиро вбо-
ліваю за новосанжарських 
енергетиків і підтримую всі 
творчі, спортивні і професійні 
перемоги колег, – розповідає 
Володимир Остапчук. – І я 
переконаний, що чергова річ-
ниця нашого підрозділу – це 
вдала нагода поглянути на 
наші професійні здобутки та 
визначити перспективи по-
дальшого розвитку».

ювілей | 7

Завдяки своїй непересічній вдачі, а також високому професіоналізму назавжди впи-

сав власне ім’я в історію Новосанжарської філії Володимир Дорофійович Сулима. Усе 

своє трудове життя – 36 років він присвятив енергетиці. З них 26 – очолював підрозділ. 

Саме на час роботи Володимира Сулими припадає період інтенсивної електрифікації 

Новосанжарського району. Найбільшим здобутком цього керівника стало її успішне 

завершення. Він також дбав про інтереси підлеглих. «Пам’ятаю його, як вимогливого 

керівника, утім його вимоги завжди були справедливими. Окрім того, Володимир До-

рофійович був дуже контактною людиною і вмів знайти підхід до людей і завдяки цьому 

користувався великим авторитетом на підприємстві», – розповідає майстер Нехворо-

щанської дільниці Новосанжарської філії Анатолій Мокляк.
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- Віталію Миколайовичу, від своє-
часних поточних і капітальних ре-
монтів обладнання станції залежить 
виробництво та постачання теплової 
і електричної енергії споживачам 
Кременчука, чи не так?

- Саме так, адже ТЕЦ забезпечує теп-
лом і електроенергією майже 63 000 
споживачів, з них близько 61 000 – по-
бутових, а також промислові, бюджетні 
установи та організації, житлово-кому-
нальне господарство тощо. 

- За яким принципом побудована 
ремонтна кампанія у 2015 році? 

- Для того, щоб обладнання справно 
працювало, ми повинні вчасно та якісно 

його підготувати, відремонтувати або за-
мінити. Основну увагу приділяємо капі-
тальним та поточним ремонтам, а також 
заміні зношеного устаткування. 

Головне для нашого персоналу – це 
виконати завдання якісно та з дотриман-
ням існуючих термінів. Для цього виводи-
мо із роботи певну кількість устаткуван-
ня, ремонтуємо його, потім запускаємо 
і так по черзі, допоки не буде виконано 
весь обсяг запланованого. З основним 
обладнанням працюємо влітку, а з допо-
міжним, яке не впливає на роботу стан-
ції – в іншу пору. Тому це не впливає на 
відпуск електричної та теплової енергії 
населенню, промисловим споживачам 
Кременчука. 

Для організації та виконання всіх цих 
завдань задіяний персонал цехів ре-
монту тепломеханічного обладнання та 
спеціалізованого ремонту, лабораторії 
металів, відділу з підготовки ремонтів, 
електричного цеху, цеху теплової авто-
матики та вимірювань, району теплових 
мереж. Частину завдань виконують під-
рядні організації.  

- Чим цьогорічна підготовка до 
опалювального сезону відрізняється 
від минулорічної?

- Для визначення стану обладнання пе-
ред виведенням його у плановий ремонт 
виконуємо регламентні випробування. 
Торік, під час гідравлічних випробувань, 
було виявлено менше пошкоджень теп-
лових мереж, ніж у цьому році. А основ-
ною причиною таких пошкоджень, як 
відомо, є зношеність і тривалий термін 
експлуатації обладнання. 

- Що у рамках підготовки устат-
кування станції до нового опалю-

вального сезону уже зроблено або 
планується розпочати виконувати 
найближчим часом? 

- За графіком відремонтовано котел 
№ 1, частково виконано ремонт котла 
№ 4, завершення цих робіт заплановане 
на вересень. Нині проводяться роботи на 
котлі № 3. У рамках підготовки до ново-
го опалювального сезону ремонтується 
турбоагрегат № 4. Зараз до завершення 
наближаються роботи на турбоагрегаті 
№ 2. З цим обладнанням у нас виник-
ли певні труднощі, адже було виявлено 
проблеми на лівій паровій коробці, тож 
довелося організовувати та провести до-
даткові роботи й відповідно подовжити 
терміни виконання. 

Важлива робота ведеться на градирні 
№ 1, яку на станції використовують для 
охолодження циркуляційної води, по-
трібної для виробництва електроенергії. 
Підрядною організацією буде замінено 
систему зрошення, відремонтовано за-
лізобетонні елементи, що дозволить до-
сягти проектних значень з охолодження 
та поліпшить техніко-економічні показни-
ки основного обладнання. 

Що ж стосується енергоефективності 
та зменшення споживання енергоресур-
сів, то у цьому напрямку було вирішено 
впровадити частотне регулювання обер-
тами двигунів мережевих насосів. 

Упродовж останніх кількох десятків 
років станція працювала на газу, і все об-
ладнання на ній було пристосоване для 
роботи на блакитному паливі. Однак, у 
відповідь на виклики сучасності цього 
року певний період ми використовували 
мазут. Не виключено, що і надалі будемо 
його використовувати, тож обладнання 

Ремонтна кампанія 
у розпалі

У 2015 році підготовка до 

наступного опалювального 

сезону розпочалася у березні 

і триватиме до грудня. Заходи, 

які заплановано виконати у її 

рамках, покликані забезпечити 

на тривалий період безаварійну 

роботу обладнання. Докладніше 

про цьогорічну ремонтну 

кампанію розповів Віталій 

Лазоренко, заступник головного 

інженера з ремонту КремТЕЦ.

Кременчуцької ТЕЦ  намагаємося при-
стосувати до роботи на мазуті. Зокрема, 
щоб підвищити надійність обладнання 
заплановано ремонт регенеративних пі-
дігрівачів повітря, яке подається у котли, 
буде замінено його набивку на кисло-
тостійку. Її наявність дозволить зберегти 
метал від руйнування, адже у мазуті є 
сірка, що змішуючись із вологою у повіт-
рі, утворює сірчану кислоту, яка у свою 
чергу, попадаючи на сталеві пластини 
повітряпідігрівача, руйнує обладнання. 

- А як виконуються плани по підго-
товці теплових і електричних мереж?

- Експлуатація цих мереж теж є части-
ною наших завдань. Заздалегідь складе-
но плани ремонтів, поставки матеріалів. 
Роботи розпочалися у квітні. Зараз у 
різних частинах міста ведуться планові 
та позапланові ремонти. Усі проблемні 
питання з підготовки магістральних те-
плових мереж Кременчуцької ТЕЦ до 
осінньо-зимового періоду намагаємося 
вирішувати оперативно. 

Під час гідравлічних випробувань вияв-
лено багато пошкоджень у центральній 
частині Кременчука, тож зараз усуваємо 
їх. У рамках інвестиційної програми ком-
панії замінюємо теплові мережі по вулиці 
Бутиріна і Гоголя, плануємо замінити 600 
метрів труби діаметром 426 мм. Усього 
підготуємо до зими 120 км магістральних 
теплових мереж.

- Окрім капітальних ремонтів, пер-
сонал станції стежить за тим, аби 
протягом року устаткування працю-
вало справно і безаварійно.

- Саме так. Головною метою КремТЕЦ 
є надійне забезпечення споживачів теп-
ловою та електричною енергією неза-
лежно від пори року, тож режим роботи 
обладнання безперебійний. Виведення у 
ремонт, введення у роботу, а також ви-
пробування обладнання – всі ці важливі 
завдання покладені на оперативний пер-
сонал, що чергує безперервно. До того 
ж, на теплоелектроцентралі цілодобово 
й за відповідними планами працюють ре-
монтні бригади, працівники яких готові у 
будь-який час доби усунути дефекти на 
робочому обладнанні та попередити по-
рушення. 

- Розкажіть про персонал ремонт-
них підрозділів.

- На Кременчуцькій ТЕЦ багато уваги 
приділяється навчанню й підвищенню 
професійного рівня спеціалістів та ро-
бітників, зокрема молоді, аби вони були 
здатні до виконання найскладніших зав-
дань. Найбільшою гордістю колективу 
ТЕЦ є наші шановані і досвідчені ветера-
ни.

Хотілося б відмітити, що завдяки за-
безпеченню персоналу сучасними ін-
струментами та обладнанням значно 
полегшуються умови роботи й підвищу-
ється культура виробництва. 

Наприкінці цього року колектив тепло-
електроцентралі відзначить свій 50-річ-
ний ювілей, і я переконаний, що найкра-
щим подарунком для кожного працівника 
станції до свята буде вдячність спожива-
чів за тепло і затишок у їхніх оселях.

«На теплоелектроцентралі діє програма переозброєння і модернізації об-

ладнання, впровадження новітніх технологій та автоматизації виробництва. 

Завдяки її реалізації планується збільшити надійність роботи основного та до-

поміжного устаткування, зберегти паливо, енергоресурси. Кременчуцька ТЕЦ 

має значний потенціал, і я переконаний, що з такими виробничими завданнями, 

як підготовка до наступного опалювального сезону, колектив упорається своє-

часно», – говорить Олексій Алєксєєнко, директор теплоелектроцентралі.
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За словами організаторів, 
визначити з-поміж електро-
монтерів, майстрів та водіїв 
найкращих – не просте зав-
дання. І дані змагання – гарна 
нагода побачити персонал у 

дії, їхні навички та командну 
роботу. При цьому важливо 
було вкластися у відведений 
час. До участі були допущені 
бригади, учасники яких ра-
ніше не брали участь у цих 

змаганнях. Цьогорічних лі-
дерів судді визначали за під-
сумками 14-ти етапів. Участь 
у змаганнях, що складалися 
з двох відбіркових турів та фі-
налу, взяли 27 команд, серед 
них не було представників 
Комсомольської філії. 

Суддівські колегії на етапах 
ретельно перевіряли укомп-
лектованість бригад засо-
бами захисту, інструментом, 
аптечками, спецодягом, тех-
нічний стан бригадних авто-
мобілів, правильність під-
готовки робочого місця та 
допуск бригади до нього, ви-
значали основні помилки під 
час виписки нарядів, бланків 
перемикань та проектів ви-
конання робіт. До переліку 
етапів були включені завдан-
ня з вимірювання відстані 
від проводів ПЛ 0,4/10 кВ 
до землі та проводів 0,4 кВ у 

прольоті перетину повітряної 
лінії; з’єднання проводу за 
допомогою бандажної скрут-
ки у прогоні усічених опор 
0,4 кВ; визначення ступеня 
загнивання деревини опори 
ПЛ-0,4 кВ; звільнення умов-
ного постраждалого від дії 
електричного струму на опо-
рі, техніки звалювання дере-
ва. Вперше за кілька останніх 
років учасники показували 
уміння з надання першої до-
помоги потерпілому при не-
щасному випадку. 

У результаті перевірки тео-
ретичних знань з використан-
ням комп’ютерної програми 
«Аспект» 20 і менше балів 
отримали команди Пирятин-
ської, Козельщинської, Коте-
левської, Красногорівської, 
Машівської, Оржицької філій 
та Полтавської філії міських 
електромереж. Такі показни-

10 | змагання
Перемога – ознака успіху

Наприкінці травня на навчально-тренувальному полігоні Лубенської філії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» про-

йшли традиційні змагання з професійної майстерності серед бригад з ремонту та обслуговування розподільчих 

електромереж напругою 0,4-10 кВ.

«У підсумку ми побачили, що лише частина бригад 

має достатній рівень професійної підготовки. Показни-

ки кількох філій були незадовільними. Тепер ми знаємо, 

на які вузькі місця у роботі електромонтерам, водіям та 

майстрам слід звернути особливу увагу, сподіваємося, 

що вони врахують отриманий досвід», – говорить зас-

тупник технічного директора Сергій Гудзь.

ки свідчать про недостатню 
теоретичну підготовку деяких 
учасників. Низький рівень 
знань правил дорожнього 
руху зафіксували у електро-
монтерів-водіїв та водіїв 10 
бригад. 

Найкращими, за резуль-
татами першого туру, стали 
учасники Великокохнівського 
(перше місце) та Лубенського 
(друге місце) підрозділів. Нас-
тупного дня найбільш ефек-
тивно змагалися бригади 
Миргородської (перше місце) 
та Новосанжарської (друге 
місце) філій. Вони забезпечи-
ли собі участь у фіналі. 

У достатньо напруженій бо-
ротьбі за лідерство у фіналі 
бригада Новосанжарської фі-
лії опинилася на четвертому 
місці, при цьому кожен учас-
ник був нагороджений премі-
єю у розмірі 1000 гривень. За 
здобуття третього місця учас-
ники з Великокохнівської фі-
лії отримали по 2000 гривень. 
Миргородським енергетикам 
друге місце принесло по 3000 
гривень кожному. А лубенча-
ни, які по праву вважаються 
одними з лідерів змагань, 
цьогоріч перші. Премія у 
сумі 4000 гривень кожному 
учаснику стане своєрідним 
стимулом у подальшій робо-
ті. Окрім того, всі учасники 
отримають по 300 гривень. 

Старший майстер Лу-
бенської філії Сергій Же-
лавський:

«Ми були націлені на пе-
ремогу у змаганнях і таки 
здобули її. У нашої бригади 
багато сильних сторін. До-
статньо високий рівень під-
готовки ми показали під час 
зняття умовного постражда-
лого з опори, а от з восьмим 
етапом виникли проблеми, 
бо не впорались з визна-
ченням ступеня загнивання 
деревини опори ПЛ 0,4 кВ». 

Заступник начальника 
Великокохнівської філії з 
передачі електроенергії 
Олександр Бобир:

«Наша команда вийшла 
до фіналу з хорошим ре-
зультатом. А в підсумку зма-
гань отримала третє місце. 
До першого їм не вистачило 
зовсім трохи, зокрема колек-
тивної сили духу. Відчувалося 
велике хвилювання учасників, 
через яке втрачався дорого-
цінний час на етапах фіналу. 
Але працівники довели, що 
вміють ефективно виконувати 
поставлені завдання та швид-
ко вчаться». 

Старший майстер Мир-
городської філії Артур Без-
палько:

«Під час змагань я отримав 

корисний досвід з оформ-
лення технічної документації, 
скажімо, для допуску бригади 
на підготовлене робоче місце 
до виконання робіт за наря-
дом-допуском. На змаганнях 
ми здобули друге місце. Нам 
є над чим працювати, але за-
гальним результатом усі за-
доволені. Найважчим видав-
ся фінал, адже вимоги суддів 
зросли врази, а завдання 
були не прості, та й часу на 
проходження етапів було ви-
ділено небагато».

Електромонтер Новосан-
жарської філії Сергій Шило:

«У першому турі змагань 
новосанжарська команда 
набрала 224 бали. Це дозво-
лило нам пройти до фіналу. 
Я вважаю, що ми добре упо-
ралися із перевіркою засобів 
захисту та технічного стану 
автомобіля, змаганнями бен-
зопильників. Однак у фіналі 
були допущені помилки, че-
рез які команда опинилися на 
четвертому місці. Тож нам є, 
над чим працювати».
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«На змаганнях учасникам була надана можливість 

обмінятися цінним досвідом, отримати поради суддів, 

побачити підготовку своїх колег з інших підрозділів То-

вариства. Бригади демонстрували дотримання правил 

безпеки під час аварійно-відновлювальних робіт», – за-

значив технічний директор Андрій Козань. 



Іще одна незабутня подорож   
Традиційним святкування Дня захисту дітей стало і для ма-

шівської малечі. Цьогоріч вони відвідали Полтаву і повеселили-
ся досхочу. У маленькій подорожі взяли участь 28 хлопчиків та 
дівчаток, переважно молодшого та середнього шкільного віку. 
Екскурсія розпочалася із відвідин Полтавського краєзнавчого 
музею та прогулянки центральною частиною міста. Далі гості по-
прямували до Парку Перемоги. Там вони досхочу накаталися на 
атракціонах. Після цього галаслива дитяча юрба попрямувала на 
святковий обід. 

За словами організаторів, дітям захід запам’ятався, і вони вже 
чекають нових цікавих і пізнавальних екскурсій.

12 | дитинства світ

Незабутній день для малечі
У Шишацькій філії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» подбали 

про те, щоб до Міжнародного дня захисту дітей для донечок 
і синочків працівників були організовані надзвичайно пізна-
вальні і веселі конкурси. Малечу розважав Ведмедик Гоша, 
який повів дітей у подорож до «Країни здоров’я». Там вони 
змогли дізнатися про користь води, повітря, сонця, шкідли-
вість куріння, як правильно харчуватися, навчилися відріз-
няти зло та добро. Були проведені веселі забави, спортивні 
естафети за участю батьків, конкурс малюнка на асфальті, 
лялькова вистава про справжню дружбу. А потім малечу за-
просили до солодкого столу. 

Захід виявився настільки насиченим і веселим, що діти не 
помітили, як промайнуло аж три години безперервних розваг. 
Весела юрба розбіглася по домівках в очікуванні нових ціка-
вих забав, подарованих батьками. 

Юні гадяцькі слідопити досліджували своє місто
У Гадяцькій філії енергокомпанії до дитячого свята також що-

річно проводяться незабутні і захоплюючі заходи. От і цьогоріч цю 
чудову нагоду використали, щоб влаштували малечі пізнавальну 
екскурсію в районний історико-краєзнавчий музей рідного міста. 
Тут зберігаються цікаві експонати, деякі з них є навіть свідками 
славних козацьких часів. Після їх огляду діти поринули у таємничу 
і захопливу минувшину, відвіда-
вши гадяцькі підземелля і місце-
вий скіфський курган. Для малечі 
також було влаштовано конкурси 
караоке і малюнка на асфальті, а 
наприкінці гостям свята вручили 
подарунки.

Коли літо вступає у свої права і кличе малечу у країну мрій, 
фантазій і радісного настрою – це означає, що наступив Міжнародний 
день захисту дітей. Цю чудову нагоду енергетики використали, щоб 
влаштувати цікаві заходи для донечок і синочків працівників головного 
офісу та філій. 
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Малеча зображувала власні мрії
Малюнок на асфальті. Хіба може бути цікавіше заняття для дітей? Як тільки-но 

вони беруть до рук крейду, то поринають у казковий світ нестримної фантазії, мрій 
і сподівань. Мабуть, тому популярним серед дітей працівників ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО» став конкурс малюнка на асфальті «Енергія світла крокує у майбут-
нє». У ньому взяли участь донечки та синочки працівників Полтавських філій місь-
ких та районних електромереж, структурних підрозділів головного офісу. На свято 
зібралися близько 170 учасників різного віку. Кожному маленькому гостю знайшло-
ся заняття до душі: найменші розмальовували яскравий віночок, старші отримали 
можливість створити за допомогою крейди власну картину. Їхня фантазія обме-
жувалася лише темою конкурсу, присвяченою професії батьків – енергетиці. 

Усі дитячі роботи виявилися настільки цікавими і яскравими, що журі конкурсу 
було надзвичайно складно визначити переможців. Тому жоден учасник не зали-
шився без подарунка. А ще присутні отримали незабутні спогади від знайомства з 
казковими героями, які завітали на свято, щоб досхочу повеселитися з малечею. 

Неодмінно залишаться у пам’яті дітей яскраві миті, які вони провели на підпри-
ємстві, де працюють їхні батьки.

К
онкурс дитячого 

малюнка на асфальті 

був присвячений 

Міжнародному дню захисту 

дітей та відбувся у рамках 

Міжнародного року світла 

та світлових технологій, 

проголошеного ООН.



Найбільше в побуті електроенергії ви-
трачається на забезпечення роботи та-
ких приладів, як електроплита, пральна 
машина, холодильник, електрочайник, 
праска, а також стаціонарний комп’ютер.

Холодильник та морозильну камеру 
варто тримати у чистоті, без льоду та сні-
гу, регулярно розморожувати їх, стежити 
за тим, аби дверцята завжди були щільно 
зачинені. Іще одна корисна порада сто-
сується охолодження їжі перед тим, як 
ставити її до холодильника. Гарячий по-
суд змушує цей прилад працювати інтен-
сивніше та інколи нагріває інші продукти, 
псує їх. Оптимальна температура в хо-
лодильнику – від нуля до п’яти градусів 
тепла. Регулювати її потрібно відповідно 
до температури на кухні та кількості про-
дуктів. Розміщувати електроприлади для 
охолодження продуктів варто подалі від 
плити, радіатора, бойлера, прямих со-
нячних променів.  

Завантажувати пральну машину по-
трібно, дотримуючись інструкції. Не слід 
перевантажувати її або вмикати напів-
порожньою. Для прання краще обра-
ти оптимальний, економічний режим. 
В протилежному випадку перевитрати 
електроенергії можуть складати до 30%.

Обираючи електропраску, краще пе-
ревагу віддати тій, у яку вбудований тер-
морегулятор і вимикач на ручці – це най-
економічніші прилади, адже працюють 
лише тоді, коли ними прасують. Корис-
туючись праскою, намагайтеся не пере-
кручувати електричний шнур і регулярно 
перевіряйте його справність. 

Використання стабілізаторів напруги 
виправдане лише у тому випадку, коли в 
електромережі занадто значні коливання 
напруги. Намагайтеся не вмикати телеві-

зор у нічну пору, коли напруга в мережі 
зростає. 

Можна зекономити і користуючись 
електроплитою: посуд для приготуван-
ня їжі доцільно обирати, враховуючи 
діаметр конфорок (цікаво, що таким 
простим способом можна заощадити на 
нагріванні до 5-10% електроенергії). Ка-
струлі і сковорідки з пошкодженим або 
викривленим дном теж «крадуть» елект-
роенергію. Отже дно посуду має бути 
рівним і його розмір повинен співпадати 
з діаметром конфорки. 

Дуже неекономними є електричні при-
лади для швидкого приготування їжі. 
Приміром, електрочайник витрачає два-
три кіловати електроенергії за годину 
роботи. Тому не варто набирати повний 
чайник води заради маленького горнят-
ка кави.

Режим очікування для комп’ютера до-
речний, якщо залишати його на кілька 
хвилин, а не на всю ніч. Слід вимикати 
пристрій, яким ніхто не користується, 
а ще краще – взагалі вимикати штекер 
з розетки. Це дозволить вберегти при-
стрій від впливу можливих перепадів 
струму. Можна також встановити авто-
матичні вимикачі. 

Ще одним дієвим 
способом заоща-
дження електро-
енергії, коли вона 
непотрібна, є вста-
новлення датчиків 
руху. У багатоквар-
тирних будинках їх 
можна розмістити у 
коридорах, під’їздах, 
на сходах та інших 
місцях спільного ко-

ристування. У приватних будинках – біля 
дверей та на подвір’ї.

Значної економії можна досягти завдя-
ки модернізації освітлення в приміщен-
ні. Потрібно поєднати в домі різні види 
штучного світла: місцеве, комбіноване та 
загальне. Останнє необхідне для рівно-
мірного освітлення усього приміщення 
стельовими світильниками. Місцеве – 
для підсвічування окремих зон за допо-
могою бра, торшерів, настільних ламп. 
Можна також поєднати ці джерела світ-
ла. 

Встановлення енергозберігаючих сис-
тем опалення стане запорукою економії 
на довгі роки, тому не слід використову-
вати застарілі і неефективні електрообі-
грівачі.  

Економія електроенергії у побуті мож-
лива також, якщо щороку підтискати 
гвинти і гайки усіх доступних контактів в 
електромережі, крім того, це дозволить 
подовжити термін експлуатації електро-
устаткування і пожежну безпеку в бу-
динку. Електропроводка повинна бути 
справною. Адже її пошкодження є не 
тільки небезпечним. Несправність від-
криває канал для витоку електроенергії.

Застосування цих способів економії 
електроенергії не вплине на комфорт 
життя. А от рахунки за електропостачан-
ня зменшити допоможе. 
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Про деякі способи економії елект-

роенергії, скажімо, заміну лампочок 

на енергозберігаючі, зокрема світ-

лодіодні (LED), а також маркування 

електроприладів, йшлося в одному 

з попередніх випусків «ІнфорЕНЕР-

ГО». Окрім того, існують і інші спосо-

би заощадити на цій послузі у побуті.

З
аощадити можна, 

використовуючи сучасні 

і, перш за все, справні 

нагрівальні прилади.

Вчимося заощаджувати у побуті

Творча натура Лариси Ходак прояви-
лася ще в дитинстві. Вона з шести років 
почала відвідувати різноманітні гуртки: 
ляльковий, на якому зшила свою першу 
іграшку для шкільної вистави; рукоділля, 
де навчилася в’язати спицями, виготов-
ляти макраме (найбільше подобалось 
виплітати кашпо для квітів); створювала 
оригінальні квіти з паперу та тканин, кар-
тини з природного матеріалу (манки та 
різних круп); захоплювалася фотографу-
ванням. Майже півтора року ходила до 
художньої школи, адже хотіла навчитися 
професійно малювати. У шкільні роки 
Лариса брала участь у конкурсі «Нумо 
дівчата!», на якому демонструвала свої 
вміння з рукоділля.

– Мій тато був дуже хорошим тесля-
рем, виготовляв із дерева найрізноманіт-
ніші поробки і завжди творчо підходив до 
справи. У мами я також багато чому на-
вчилася. І ось тепер сама щось постійно 
створюю, – розповідає Лариса.

Скажімо, зараз майстриня часто в’яже 
спицями, полюбляє освоювати нові ці-
каві візерунки. Жінка дуже пишається 
створеним нею елегантним осіннім паль-
то піщаного кольору з ангори та напів-
шерсті. Однак зараз воно має іншу влас-
ницю. Більшість своїх виробів Лариса 
Ходак роздарює друзям, родичам, зна-
йомим на дні народження та інші свята, 
адже дуже полюбляє робити презенти.

Виготовляє найрізноманітніші по-

робки, тож коли руки втомлюються від 
в’язання, бере кольоровий папір або ди-
зайнерський картон. За її словами, навіть 
з одного аркуша можна скласти тисячі 
різноманітних фігурок у техніці орігамі, 
для цього потрібно лише підключити 
фантазію. Унікальними і оригінальними 
витворами власного виробництва Лари-
са Ходак прикрашає свій дім та робоче 
місце. 

Нещодавно вона навчилася виготовля-
ти японські шари-кусудами, один з 
яких зараз прикрашає Шишацьку 
філію. Його змайструвала усього 
за кілька днів з 60 паперових за-
готовок, поєднаних між собою. 
Остаточний вигляд виробу зале-
жить від багатьох речей. Часом, 
просто дивлячись на звичайну річ, 
вона вже уявляє готовий образ 
майбутнього творіння – 
з кольоровою гамою, стилем. Жін-
ка переконана, що красу можна 
створити з будь-якого підручного 
матеріалу (коробок з-під цукерок, 
пляшок з-під лимонаду, круп, фіс-
ташок).

– Я спонтанно вигадала, як 
зробити сніговичка для синочка 
Богдана у дитсадочок. Спочатку 
з вати зліпила сніжки, поєднала 
їх, зв’язала шарфик, виготовила 
оригінальну шапочку, змайстру-
вала мітлу, – розповідає Лариса 

Ходак. – В нагоді стали навички роботи 
зі швейною машинкою. Хоча шити не 
дуже люблю, та іноді використовую і це 
своє вміння. На Новий рік змайструвала 
костюм зайчика для синочка. Свого часу 
власноруч виготовила костюми для ши-
шацької команди КВК, зокрема славноз-
вісних «лебедів». 

До речі, мій синочок постійно надихає 
мене на створення тієї чи іншої поробки. 
Часто буває, що спостерігаючи за його 
грою, у мене народжуються нові ідеї та 
образи. Богдану немає і чотирьох років, 
але він також захоплюється рукоділлям: 
полюбляє вирізати поробки ножицями з 
паперу, малювати. Свою першу «карти-
ну» намалював, коли йому був рік (її ра-
зом з іншими, спільно з ним створеними 
роботами, ми зберігаємо). Я постійно за-
ймаюся з ним спільною творчістю. 

Лариса Ходак також черпає натхнен-
ня у місцевій природі. У Шишацькому 
краї все насичене красою, пронизане 
атмосферою, у якій просто неможливо 
не захопитись творчістю. Тим більше, 
що живе Лариса неподалік від річки, у 
мальовничому куточку Шишак, де нав-
коло її будинку знаходиться невеликий 
лісок, красуються пишні сосни та співа-
ють солов’ї.

– У наш час популярними стають речі 
«hande made». Багато людей власноруч 
створюють різноманітні поробки, вкла-
даючи у них своє натхнення і любов, – го-
ворить Лариса. – Я вважаю, що це дуже 
добре. Полюбляю роздивлятися все, що 
зроблено руками інших. Існує надзви-
чайно багато цікавих технік рукоділля, і я 
переконана, що кожен може знайти собі 
цікаве захоплення до душі.

Своїми руками
створювати красу

Секретар Шишацької філії Лариса Ходак з дитинства захоплюється 

рукоділлям. Вона виготовляє оригінальні поробки з паперу, тканин, 

природних матеріалів і отримує безмежне задоволення від процесу 

і результату.
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