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На 15% зросла заробітна 
плата всіх працівників 
Товариства. Збільшилися 
посадові оклади та місячні 
тарифні ставки.

»»» ст. 3

Нагорода співробітника за успіхи
Висока ефективність роботи на відповідальній посаді стала запорукою 

нагородження старшого машиніста КТЦ Кременчуцької ТЕЦ 
Олександра Крепка почесною відзнакою.

У 2016 році Лубенській 
філії довелося багато по-
працювати, аби втримати 

лідерські позиції у рейтингу 
успішності за рік.

»»» ст. 4



З 1 січня 2017 року по-
садові оклади та місячні 
тарифні ставки працівників 
Товариства зросли на 15%. 
Відповідно збільшилися і над-
бавки до посадового окладу, 
адже вони становлять 25% 
від нього. Те саме стосується 
і премій за виконання вироб-
ничих показників.

– Зрозуміло, що ціни у 
магазинах зростають і та 
заробітна плата, яку отри-
мували люди у 2016 році, 
на даний час не актуальна. 
Тому керівництво прийняло 
рішення про її підвищення. 
Такий крок було зроблено, 
щоб забезпечити належний 
рівень зарплати і підвищити 
добробут працівників, збе-
регти кваліфіковані кадри та 
стимулювати їх до ефективної 
праці, – каже начальник 
відділу мотивації та оплати 
праці Ірина Мукомел.

Зросла заробітна плата 
працівників усіх структур-
них підрозділів і рівнів як 
головного офісу, так і філій 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
рівномірно. Ірина Володи-
мирівна пояснила, чому при 
цьогорічному підвищенні 
посадові оклади кожному 
працівнику підняли однаково 
на 15%. Справа у тому, що 
протягом 2015 року всьому 
персоналу Товариства була 
встановлена надбавка «за ви-
сокі досягнення у 
праці та професій-
ну майстерність». 
З 1 грудня 2015 
року керівники ви-
рішили збільшити 
посадові оклади 
та місячні тарифні 
ставки співробіт-
ників на суму цієї 
надбавки – 

на 504 грн, що 
мало у кінце-
вому результаті 
різний відсоток 
збільшення.

– Тоді оклади керівного 
складу (начальників філій та 
їх заступників) збільшилися 
на 7-8%, майстрів – на 14-
16%, фахівців (бухгалтерів, 
диспетчерів, інспекторів, 
інженерів, юрисконсультів, 
механіків) – на 15-17%, ро-
бітників основних професій 
– на 18-21%, допоміжних 

професій – на 27-30%. 
Такий крок був зумовлений 
тим, що будь-яку надбавку 
можна призупинити і відмі-
нити, премія також випла-

чується за умови виконання 
виробничих показників. А 
оклад – це гарантований 
заробіток, – наголошує Ірина 
Мукомел. – Оскільки рік тому 
відбувся стрибок у відсотках 
між посадовими окладами, 
справедливо було для збере-
ження міжкваліфікаційних та 
міжпосадових співвідношень 

у заробітній платі наступне 
підвищення заробітку здій-
снити усім рівномірно.

Гарантія достойних доходів 
працівників компанії – 

одна із стратегічних 
цілей Товариства. 
Керівництво під-
приємства слідує 
зваженій політиці в 
організації зарплатні 
та матеріального 
заохочення праців-
ників у межах коштів 
на оплату праці в 
тарифах на електро-
енергію, затвер-
джених Національ-
ною комісією, що 
здійснює державне 
регулювання у сфе-

рах енергетики та комуналь-
них послуг, і відповідно до 
Законів України.

До речі, заробітна плата на 
нашому підприємстві випла-
чується у зазначені терміни, 
відповідно до Колективного 
Договору. Заборгованості із 
виплати коштів немає.

Підвищення заробітної плати: 
актуально про головне 

Протягом кількох по-
передніх років Товариство 
втратило позиції флагмана 
енергетичного ринку Украї-
ни, які впевнено займало до 
того. Зокрема, у ПАТ «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО» відбу-
лося зниження деяких осно-
вних показників виробничої 
діяльності (спостерігалося 
підвищення рівня втрат, 
зниження рівня надійності, 
виконання Інвестиційної 
програми). 

Однак за останні вісім 
місяців цю ситуацію вдалося 
значно покращити. Було 
змінено склад Правління, на 
керівні посади призначено 
молодих, здатних вирі-
шувати складні завдання 
фахівців. Рік закінчувався 
з фактичними втратами 
електроенергії в електро-
мережах на її транспорту-
вання значно нижчими від 
нормативних (за 12 місяців 

вони становлять 8,35% при 
нормативі 10,35%), рівень 
оплати придбаної у 
ДП «Енергоринок» електро-
енергії склав 100%. 

Поліпшилася виробнича 
динаміка: значно приско-
рився процес приєднання 
електроустановок спожива-
чів та проведення планових 
ремонтних робіт. Було ство-
рено достатній аварійний 
запас матеріалів, палива 
та устаткування, потрібний 
для забезпечення надій-
ного електропостачання 
та оперативного усунення 
поломок електрооблад-
нання повітряних ліній, ТП, 
КТП тощо. Всього цього 
було досягнуто вже напри-
кінці минулого року завдяки 
нормалізації на підприємстві 
закупівель електрооблад-
нання та ПММ. 

Незабаром планується 
впровадження програми 

формування нової виробни-
чої культури. Успіх компанії 
багато в чому залежить від 
прагнення співробітників до 
реалізації таких ініціатив, як 
скорочення всіх видів втрат 
на виробництві, постійне 
підвищення якості надання 
послуг. Це під силу згур-
тованому колективу, який 
вболіває за спільну справу 
та намагається перетворити 
разове покращення вироб-
ництва у тенденції, а в по-
дальшому, у закономірність. 
Втілити ці ідеї має допомог-
ти система безперервного 
удосконалення «Лідер».

– Її пріоритетним на-
прямком є створення 
нової моделі праці кожного 
співробітника, що перед-
бачає переорієнтацію всіх 
виробничих процесів на 
потреби споживачів, – 
розповідає директор з 
персоналу Олександр 
Кириченко. – Я переко-
наний, що безперервне 
покращення роботи допо-
може повернути лідируючі 
позиції на енергетичному 
ринку України. А в кожного 
працівника з’явиться привід 
для професійної гордості та 
надійні перспективи подаль-
шої ефективної діяльності, 
розвитку, росту. 

Добре усвідомлюючи, що 
саме від високої кваліфікації 
співробітників багато в чому 
залежить успіх підприєм-
ства, керівництво компанії 
робить усе, щоб вони були 
упевнені у завтрашньому 
дні, мали належні умови 
праці, заробітну плату, яка 
відповідає професійним 
якостям, досвіду і голо-
вне - бажанню розвиватися 
кожного, хто належить до 
великого колективу ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

– Для цього Правлінням 
було прийнято рішення про 
преміювання персоналу за 
підсумками роботи 9 місяців 
минулого року, – розповідає 
Голова Правління Євген 
Засіменко. – З першого 
січня 2017-го на 15% збіль-
шилися посадові оклади 
та місячні тарифні ставки 
співробітників всіх структур-
них підрозділів. Ми також 
знайшли необхідні ресурси 
для преміювання праців-
ників, зайнятих передачею 
і постачанням електричної 
енергії за підсумками робо-
ти 12 місяців 2016 року. 

Я переконаний, що ми 
маємо розвивати перелічені 
вище напрямки і досягати 
завдяки цьому високих 
результатів у роботі.

Успішним підприємство 
роблять працівники
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Голова Правління Євген Засіменко переконаний 

у тому, що ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» нині 

має всі можливості для ефективної роботи. 

Для цього активно впроваджується програма 

перспективного розвитку на 2017-2019 роки. Нею 

передбачено внесення у діяльність компанії ряду 

змін, спрямованих на продуктивність та розвиток.
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У 2016 році середня заробітна 

плата по Товариству становила 

6758 грн, в т.ч. по Кременчуцькій 

ТЕЦ – 6752 грн, по електромережах – 

6758 грн. При цьому майже у 45% 

енергетиків області фактична 

зарплата у минулому році не 

перевищувала 5000 грн, а вже з 

1.01.2017-го таких працівників стане 

менше – 20%.

Заробітна плата

2016 рік (кількість 
працівників, 

які отримували дану з/п і 
у відсотках)

З 1.01.2017 року (кількість 
працівників, 

які отримували дану з/п і 
у відсотках)

до 4000 грн 546 (11%) 54 (1%)

до 5000 грн 1702 (33%) 988 (19%)

понад 5000 грн 2880 (56%) 4086 (80%)

Зростання доходів працівників (у 2016 р. і з 1.01.2017 р.)

Керівництво ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» черговий 

раз підвищило заробітну плату. Січневі виплати 

співробітники компанії уже отримали збільшеними.

Так званий «корінець» 

по заробітній платі уже не 

видаватимуть у бухгал-

терії. Тепер його можна 

отримати у сервісах 

ПриватБанку: терміналах 

самообслуговування 

або банкоматі. Роздрук 

розрахункового листка 

проводиться безкоштов-

но. Також його можна по-

дивитися через додаток 

Приват24 у вкладці «Мої 

рахунки».    

Відтепер 

розрахунковий 

листок з обчислення 

зарплатні можна 

отримати через 

банківські термінали



У 2016 році відповідним 
наказом по підприємству було 
прийнято нову «Методику ви-
значення рейтингу філій 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО» за результатами їхньої 
трудової діяльності». На 
сьогоднішній день загальний 
рейтинг визначається за таки-
ми показниками, як надійність 
електропостачання, ремонтні 
(планові та аварійні) роботи в 

електромережах, профілак-
тика травматизму, зниження 
дебіторської заборгованості 
за відпущену електроенер-
гію, заміна та встановлення 
нових приладів обліку, оплата 
за спожиту електроенергію 
тощо. Загальним принципом 
розрахунку та визначення 
рейтингу філій є відношен-
ня виконаних тих чи інших 
обсягів робіт до кількості 

обладнання, яке експлу-
атує філія, чисельності 
персоналу або фінансових 
показників.

Лубенська філія, як і 
торік, традиційно залиша-
ється на першому місці у 
загальному рейтингу. За 
нею – колектив Чорну-
хинського підрозділу. За 
словами його начальника 
Олександра Левченка, 
високих показників у робо-
ті вдається досягати завдя-
ки комплексному підходу 
до вирішення виробничих 
завдань.

«Ми намагаємося опера-
тивно та якісно налагодити 
роботу як збутових, так і 
підрозділів з передачі елек-
троенергії, – продовжує 
він. – Тому, замінюючи 
опори або дроти повіт-
ряних ліній, намагаємося 
організувати на цих самих 
об’єктах одночасне про-
ведення робіт із винесення 
лічильників на фасади бу-
динків чи наклеювання на 
прилади обліку індикаторів 
впливу магнітного поля. У 
нас дружний, самовідданий 
колектив, нам легко по-
розумітися, тому і непо-
ганих планових показників 
вдається досягати. Ще ми 
стараємося для людей, 
які живуть поруч із нами, 
і сподіваються на нашу 

допомогу».
На третьому місці минуло-

річного рейтингу опинилася 
Оржицька філія. «Це непо-
ганий показник, але нам є до 
чого прагнути, – розповідає 
начальник підрозділу Олег 
Слинько. – Згідно з Методи-
кою, працівники філії щодня 
вносять відомості та надси-
лають звіти про проведення 
робіт за допомогою програми 
SAP R/3. Це досить зручно, 
адже я оперативно аналізую 
результати та можу визначити 
напрямки діяльності нашої 
філії, що потрібно покращити. 
Скажімо, таким на сьогодні 
є показ-
ник, який 
у рейтингу 
значиться 
як «Кількість 
споживачів 
електричної 
енергії, що 
користува-
лися серві-
сом «Папка 
24» у звітному періоді». Його 
ввели недавно і він відобра-
жає відсоток зареєстрова-
них підприємців, які здають 
звітність за використану 
електроенергію в електронній 
формі. На жаль, ми зіткнулися 
з низкою технічних проблем 
у споживачів. Досить по-
ширена – це відсутність або 
недосконалість доступу до 
Інтернету. Хочеться вірити, 
що роз’яснювальна робота 
у цьому напрямку скоро змі-
нить ситуацію. Натомість інші 
показники, що демонструють 
дебіторську заборгованість 
споживачів за активну елект-
роенергію та характеризують 
стан заміни лічильників – у 
нас одні з найкращих».

Четверту сходинку рейтингу 
посіла Карлівська філія. Не-

погані виробничі показники 
продемонстрували колективи 
Хорольського, Машівського, 
Кременчуцького підрозді-
лів. Покращили своє місце в 
рейтингу Миргородська філія, 
яка порівняно з минулим 
роком піднялася на 19-е 
місце з 25-го, Зіньківська (на 
14-е з 24-го) та Лохвицька (на 
16-е з 22-го). А от Полтав-
ський районний підрозділ, 
що у 2015 році був серед 
лідерів, опустився на дев’яту 
позначку. З 11-го на 17-е 
місце, порівняно з попереднім 
звітним періодом, перемісти-
лася Красногорівська філія. 
Невтішна динаміка у колек-
тивів Пирятинської (з 4-го на 
12-е), Шишацької (з 16-го на 
21-е), а також Полтавської 

філії міських 
електромереж 
(з 9-го на 16-е). 
Останніми 
у рейтингу 
опинилися Гло-
бинський, Ко-
беляцький та 
Новосанжар-
ський трудові 
колективи.

Підсумовуючи цьогорічний 
рейтинг, заступник директо-
ра технічного з низьковольт-
них мереж Сергій Гудзь 
зазначив, що всі районні філії 
знаходяться в однакових 
стартових умовах. «Службою 
розподільчих мереж чотири 
рази на місяць до керівництва 
кожного районного підроз-
ділу доводяться проміжні 
рейтинги, за допомогою яких 
вони можуть скоординувати 
діяльність колективу та по-
кращити результати, – додав 
Сергій Гудзь. – Але далеко не 
всі виконують роботу над по-
милками. Як результат, маємо 
постійних лідерів серед філій 
у рейтингу за підсумками 
останніх кількох років, які, до 
речі, отримують фінансову ви-
нагороду за свої старання».

робочі будні | 5Рейтинг показав 
прогнозовані результати
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На підприємстві підбили підсумки роботи районних філій упродовж 2016 року. 
Серед лідерів – колективи, які вже не перший рік своєю працею досягають кращих 
результатів у загальному рейтингу.

Необхідна, 
хоч і невдячна, робота

Упродовж тримісячника 
заплановано розчистити 
2 118,40 км повітряних ліній 
напругою 0,4/6/10 кВ у всіх 
районах Полтавської області. 
Основна мета енергетиків – 
забезпечити надійне елек-
тропостачання споживачів, 
зменшити кількість аварійних 
відключень, спричинених па-
дінням гілок дерев на дроти, 
а також скоротити техноло-
гічні втрати електроенергії. 

Робота складна і вимагає 
немало часу. Та і необхід-
ність її виконання важко 
поставити під сумнів, але 
все ж енергетики повсякчас 
зіштовхуються з перепона-
ми. По-перше, звернення до 
органів місцевого самовряду-
вання з проханням сприяти 
у проведенні цих робіт дуже 
рідко знаходять 
відгуки.

– Кременчуцька 
міська влада всю 
відповідальність 
за обрізування 
насаджень в 
охоронних зонах 
ПЛ покладає на 
працівників енер-
гопідприємства, – 
розповідає заступник ди-
ректора технічного з низь-
ковольтних мереж Сергій 
Гудзь. – Подібну ситуацію ми 
маємо і в інших населених 

пунктах. Рідко знаходимо під-
тримку і в питанні вивезення 
вже обпиляних енергетиками 
гілок дерев та кущів.

І це при тому, що існують 
нормативно-правові до-
кументи, що регулюють ці 
роботи: ст. 28 Закону України 
«Про благоустрій населених 
пунктів», «Правила охорони 
електричних мереж» (пунктом 
4 цих Правил передбаче-
но, що утримання зелених 
насаджень, в тому числі в 
охоронних зонах повітряних 
ліній, повинні здійснювати їхні 
власники). У «Правилах утри-
мання зелених насаджень 
міст та інших населених 
пунктів України» відповідаль-
ність «за збереження зелених 
насаджень і належний догляд 
за ними покладається на 

органи місцевого самовряду-
вання та власників приса-
дибних і прилеглих ділянок 
або підприємств, на території 
яких знаходяться ці наса-
дження».

По-друге, планову розчист-
ку в охоронній зоні електро-
мереж працівникам 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
не так просто здійснити ще й 
тому, що більшість ліній зна-
ходяться на віддалених від 
населених пунктів територіях.

– У нашому районі про-
тяжність повітряних ліній 
відкритою місцевістю одна з 
найбільших в області: 
ПЛ 0,4 кВ – 1049,02 км, а 
ПЛ 10 кВ – 758,5 км, із них 
10% пролягають через лісові 
масиви. Під час тримісячника 
розчистки ми задіюємо на 
ці роботи всі наші бригади 

розподільчих мереж, 
хоча кількості персона-
лу для стовідсоткового 
виконання поставлених 
завдань катастрофічно 
не вистачає, – зазначає 
заступник начальника 
Гадяцької філії з пе-
редачі електроенергії 
Олексій Черняк. – Іноді 

трапляється, досить складно 
знайти господарів лісів та 
насаджень, через які про-
ходять наші ПЛ, а без їхнього 
дозволу здійснювати обрізку 
ми не маємо права.

По-третє, власники при-
ватних будинків досить часто 
стають на заваді обпилю-
вання, особливо якщо це 
стосується плодових дерев. 
Непоодинокими є звернення 
від невдоволених господарів 
до різноманітних інстанцій з 
наріканнями на пошкоджені 
гілки дерев.

Для уникнення непорозу-
мінь енергетики закликають 
керівників підприємств, 
установ та організацій, а 
також представників органів 
місцевого самоврядування, 
звертати особливу увагу на 
стан зелених насаджень, що 
заважають безперебійному 
електропостачанню жителів 
Полтави й області. Енерге-
тики завжди підтримують 
наміри споживачів провести 
самостійну обрізку і готові 
знеструмити повітряні лінії, 
які потребують розчистки 
від порослі. Адже будь-яке 
погіршення погоди, пориви 
вітру чи дощі можуть зробити 
дерева причиною аварійних 
перерв в електропостачанні 
або травмування самих спо-
живачів, чого допустити ніяк 
не можна.

Розчистка трас повітряних ліній триває весь рік, однак узимку 

цьому питанню приділяється особлива увага. Перед філіями ставиться 

завдання за цей період звільнити від порослі не менше 6% від загальної 

протяжності ліній, які обслуговуються підрозділом. З 26 листопада 

2016 року до 25 лютого 2017 року на підприємстві традиційно  проходить 

тримісячник розчистки трас повітряних ліній електропередач. 

Щонайменше третина аварійних 

відключень в електромережах 

відбувається через падіння гілок 

дерев або через їх наближення 

на неприпустиму відстань до 

електродротів.

Загальний рейтинг 
роботи філій

1. Лубенська

2. Чорнухинська

3. Оржицька

4. Карлівська

5. Хорольська

6. Машівська

7. Кременчуцька

8. Диканська

9. Полтавська філія 

районних е/мереж

10. Козельщинська

11. Гребінківська

12. Пирятинська

13. Комсомольська

14. Зіньківська

14. Решетилівська

15. Котелевська

16. Лохвицька

16. Полтавська філія 

міських е/мереж

17. Красногорівська

18. Великокохнівська

19. Миргородська

19. Чутівська

20. Гадяцька

21. Шишацька

22. Семенівська

23. Глобинська

24. Кобеляцька

25. Новосанжарська

На основі 

щомісячного аналізу 

роботи філій 

спеціалісти 

Товариства формують 

рейтинг успішності 

цих підрозділів за рік.



У 2015 році Олександр 
Крепко був переведе-
ний на посаду машиніста 
центрального теплового 
щита керування паровими 
турбінами 6 групи, а через 
рік став старшим машиністом 
турбінного відділення 7 групи 

котлотурбінного цеху.
– Минулий рік був, так 

би мовити, переломним у 
моїй трудовій діяльності. 
По-перше, довелося бага-
то працювати над підви-
щенням рівня знань, щоб 
отримати нову відповідаль-
ну посаду. Тому зараз до 
моїх службових обов’язків 
входить обслуговуван-
ня парових турбінних 
установок з допоміжним 

обладнанням, забезпечення 
економічних, надійних і без-
печних режимів роботи, ви-
конання перемикань, у тому 
числі в аварійних і перед-
аварійних ситуаціях. Також 
потрібно керувати діями 

підлеглого персоналу, – заз-
начає спеціаліст. – Необхід-
ний для всього цього досвід 
набувається безпосередньо 
на виробництві. Скажімо, 
мені дуже запам’яталася 
перша робоча зміна на по-
саді старшого машиніста 
турбінного відділення. Вночі 
у нас трапилася позаштатна 
ситуація і потрібно було бага-
то зробити, щоб із неї вийти. 
Кілька годин ми з колегами 
провели у напруженій роботі. 
Всі зусилля виправдалися, 
і о 5-й ранку несправності 
було усунено, станція увійшла 
в нормальний режим. Тож 
перший практичний іспит на 
новій посаді я склав.

Олександр Крепко гово-
рить, що трудитися йому 
пощастило у дуже хорошому 
колективі. Тут всі розуміють  
спільну відповідальність, 
адже одна людина не може 
охопити всього обсягу робіт. 
Тому в зміні у КТЦ разом з 
Олександром працює 12 
осіб, а по станції – 35, і саме 
завдяки їхній ефективній вза-
ємодії споживачі отримують 
тепло і електроенергію у свої 
будинки.

Зосереджений Олександр 
Крепко, яким його знають 
колеги по роботі, зовсім змі-
нюється, коли приходить до-
дому, до родини. Найбільше 
задоволення і радість йому 
приносить спілкування зі 
своєю чотирирічною донеч-
кою Кірою, татовою надією і 
гордістю.

Коли енергія 
направлена 

на професійне 
зростання
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– Олександр Миколайо-
вич –  молодий спеціаліст, 
який неодноразово доводив, 
що вміє ефективно спря-
мовувати свою енергію на 
покращення професійних 
навичок. Завдяки цьому 
зарекомендував себе як 
перспективний працівник, 
здатний виконувати складні 
виробничі завдання, умілий 
керівник для підлеглого пер-
соналу, – розповідає заступ-
ник головного інженера з 
експлуатації Кременчуцької 
ТЕЦ Анатолій Голишкін. – 
Зважаючи на його ефек-
тивність на такій складній і 
відповідальній ділянці робіт, 
якою, без сумніву, є турбінне 
відділення КТЦ ТЕЦ, нашою 
адміністрацією було прийнято 
рішення подати саме його 
кандидатуру на відзначення 
Подякою Голови Правління 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
та нагрудним знаком «Знак 
Пошани».

– Олександр неодноразово 
доводив свою відданість ро-
боті на станції, – продовжує 
начальник котлотурбінного 
цеху Геннадій Бодня. – 
Постійно підвищує власну 
кваліфікацію, що дає йому всі 

можливості для подальшого 
професійного росту. Тому в 
перспективі будемо готувати 
його на посаду начальника 
зміни котлотурбінного цеху.

Подібні схвальні відгуки на 
адресу Олександра Крепка – 
це результат його майже 
десятирічної якісної праці на 
Кременчуцькій ТЕЦ. До цього 
він закінчив Кременчуць-
кий технікум залізничного 
транспорту і влаштувався на 
залізницю. Незабаром отри-
мав пропозицію від знайомих 
спробувати власні сили на 
теплоелектроцентралі. У цей 
час тут саме шукали маши-
ніста-обхідника з турбінного 
устаткування четвертої групи 

і Олександр ви-
рішив спробувати 
себе на цій посаді.

– Мені сподоба-
лося те, чим я тут 
займався, – роз-
повідає він. – Хоча 
подекуди було 
складно, доводи-
лося постійно зва-
жувати власні дії, 
перш ніж прийняти 
рішення у тій чи 
іншій ситуації. Доб-
ре, що старші та досвідчені 
колеги завжди приходили 
на допомогу, підтримували, 
давали хороші професійні 
поради.

На теплоелектроцентралі 

передавати менш досвід-
ченим робітникам набутий 
досвід – це, так би мовити, 
виробнича необхідність. Тому 
люди приходять і навчаються 
безпосередньо на вироб-
ництві.
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У ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» переконані у необхідності розвивати потен-

ціал працівників, залучати їх до виконання завдань різної складності, всіляко 

заохочувати до роботи. Щороку один з енергетиків області отримує почесну 

відзнаку – його нагороджують Подякою Голови Правління компанії та нагруд-

ним знаком «Знак Пошани». У 2016-му цієї нагороди був удостоєний старший 

машиніст турбінного відділення котлотурбінного цеху Кременчуцької ТЕЦ 

Олександр Крепко.

Навчальних закладів, 

які готують деяких 

спеціалістів, 

затребуваних на ТЕЦ, 

у Кременчуці немає, 

дуже мало їх і по 

Україні.

В
ід 

оперативного 

персоналу, 

зокрема машиністів 

турбінного 

відділення, багато в 

чому залежить, чи 

постачатиметься 

вчасно і в повному 

обсязі пара, тепло 

та електроенергія 

споживачам.



Це один із кроків покращення якості 
обслуговування споживачів. Тому ІКЦ 
та абонентська група були розміщені у 
найбільш зручному для кожного полтавця 
районі міста.

– Для споживачів у новій залі діє 14 ві-
кон. При вході до неї зручно розташоване 
довідкове вікно. Фахівці 7–9 відділень до-

поможуть з додатковими послугами, 
а також вирішать питання, що стосу-
ються лічильників, у 13-му та 14-му 
вікнах ведеться прийом юридичних 
споживачів, – розповідає начальник 
абонентської групи Полтавської 
філії міських електромереж 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
Владислав Потяженко. – Всі інші 
фахівці консультують з загальних 
питань. 

Переважно споживачі звертають-
ся з приводу звірки розрахунків, 
питань оплати за спожиту електро-
енергію, тарифів, укладення догово-

рів про користування електроенергією, 
надання й оформлення пільг та субсидій, 
питань, пов’язаних з роботою електро-
лічильників або заміною лічильника на 
багатотарифний. Також кваліфіковані 
спеціалісти надають інформацію про 
застосування чинного законодавства у 

сфері електроенергетики або Правил 
користування електричною енергією. 

Незважаючи на те, що у іншу будівлю 
абонгрупа переїхала зовсім недавно, 
жителі міста вже надали певні схвальні 
відгуки стосовно її роботи. Зокрема, вони 
відзначають якість обслуговування спо-
живачів, оперативність вирішення питань 
та зручність місця розташування.

Окрім того, переїхав і інформаційно-
консультаційний центр ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО», при якому діє незалежна 
комісія з розгляду і розв’язання супереч-
ностей та спірних питань між енергоком-
панією та споживачами у складі пред-
ставників ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», 
Держенергонагляду і сектору НКРЕКП у 
Полтавській області. 

З цієї весни запроваджуються зміни 
обмежуючих величин блоків тарифів. 
Якщо раніше межа першого блоку для 

населення сільської місцевості була 
150 кВт·год. на місяць, то відтепер для 
них, як і для містян, ця межа становитиме 
100 кВт·год. Другий блок для обох кате-
горій споживачів починатиметься від 
100 кВт·год. на місяць, при цьому гранич-
ної межі для нього не встановлено.

Ті, хто використовує електричну енер-
гію в межах першого блоку, сплачувати-
муть за одну кВт·год. 90 копійок. Вартість 
електроенергії другого блоку – 
1 грн 68 коп. за одну кВт·год.

При цьому варто пам’ятати, що для 
деяких категорій споживачів, зокрема 
багатодітних, прийомних сімей та дитячих 
будинків сімейного типу, незалежно від 
обсягів споживання, обмежуючі величини 
блоків відсутні взагалі, а вартість 
1 кВт·год. – 90 копійок.

Слід звернути увагу, що для жителів 
міст і сіл, які проживають у багатоквар-
тирних негазифікованих будинках і в яких 
відсутні або не функціонують системи 
централізованого теплопостачання та 
мешканців житлових будинків (у т. ч. 
готельного типу, квартир та гуртожитків), 
обладнаних у встановленому порядку 
електроопалювальними установками, 
буде обмежений ліміт. Так, по першому 
блоку їм замість 3600 надаватиметься 
3000 кВт·год. на місяць. Граничної межі 
для другого блоку немає. А сплачувати 
цій категорії споживачів в опалювальний 
період, а саме з 1-го жовтня по 30 квітня 
включно, за обсяг, спожитий до 
3000 кВт·год. на місяць, необхідно буде 
90 копійок, а понад 3000 кВт·год. – 
1,68 грн.

Увага! 
Як по-новому платити за електроенергію
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Згідно з Постановою НКРЕКП № 220 від 26.02.2016 р. «Про встановлення тарифів на електроенергію, що 

відпускається населенню», з 1 березня 2017 року почали діяти нові тарифи на електроенергію.

Категорії споживачів

Тарифи на електроенергію, в 

копійках, за 1 кВт·год.

без 
податку 

на додану 
вартість

податок 
на додану 
вартість

з 
податком 
на додану 
вартість

1. Електроенергія, що відпускається:

1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних 
кухонними електроплитами) (у тому числі в сільській місцевості):

за обсяг, спожитий до 100 кВт·год. електроенергії на місяць (включно) 75 15 90

за обсяг, спожитий понад 100 кВт·год. електроенергії на місяць 140 28 168

1.2. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових 
будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому 
порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості):

1.2.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1

1.2.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):

за обсяг, спожитий до 3000 кВт·год. електроенергії на місяць (включно) 75 15 90

за обсяг, спожитий понад 3000 кВт·год. електроенергії на місяць 140 28 168

1.3. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих 
природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого 
теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості):

1.3.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1 

1.3.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):

за обсяг, спожитий до 3000 кВт·год. електроенергії на місяць (включно) 75 15 90

за обсяг, спожитий понад 3000 кВт·год. електроенергії на місяць 140 28 168

1.4. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу 
незалежно від обсягів споживання електроенергії

75 15 90

1.5. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за 
загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення 
юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків

140 28 168

1.6. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з 
енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку»)

75 15 90
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З 1-го березня 2017 року 
почали діяти нові тарифи на 
електроенергію для населен-
ня. Це останнє, згідно з Пос-
тановою НКРЕКП № 220, під-
вищення цін на послугу елек-
тропостачання. Водночас у 
даному документі значиться 
чимало важливих змін, про 
які мають знати всі споживачі 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», 
щоб не помилитися при прове-
денні розрахунків.

Співробітники Товариства отрима-
ли від страхової компанії «Інгруп», що 
знаходиться у м. Дніпро, нові договори 
добровільного медичного страхування 
на випадок хвороби та від нещасних ви-
падків. Спеціалісти «Інгруп» зазначають, 
що цьогорічна програма страхування – 
це повернення до договору 2016 року. А 
загальна страхова сума за угодою від 
14 лютого 2017 р. становить 31 тис. грн.

– Страховка покриває лікування 
гострих та хронічних захворювань, вклю-
чаючи травми, підтверджені лікарняним 
листом, виданим на період від п’яти днів 
і більше. Страхова компанія компен-
сує вартість медикаментів, витратних 
матеріалів та обстеження, – розповідає 
керівник медичного департаменту 
СК «Інгруп» Ксенія Шафоростова.

Застраховані особи мають 
знати, що грошове відшко-
дування можливе тільки за 
наявності фіскальних або 
товарних чеків, виданих у 
аптеках та інших медичних 
установах, де хворі придба-
ли медикаменти або отримали медичні 
послуги.

– Застрахованим потрібно зібрати 
пакет документів і передати його до 
медпункту не пізніше 15 днів з моменту 
закриття лікарняного листа, – наголошує 
завідувач медпункту головного офісу 
Тетяна Шатрова.

Серед переліку документів, які потрібно 
надати, щоб отримати страхове відшко-
дування, Тетяна Володимирівна назвала 
такі:

- заява;
- копія паспорта та ідентифікаційно-

го коду;
- копія лікарняного листа, засвід-

чена підписом бухгалтера та завірена 
печаткою;

- виписний епікриз (при стаціонар-
ному лікуванні потрібна лише копія, а 
при амбулаторному – оригінал виписки з 

переліком призначеного в процесі ліку-
вання медикаментозного забезпечення), 
завірений печаткою лікувально-профі-
лактичного закладу;

- оригінали платіжних документів 
(фіскальні чеки), отримані під час хворо-
би.

Для зручності своїх клієнтів СК «Інгруп» 
ввела СМС-інформування. Фахівці стра-
хової компанії повідомляють, коли вони 
отримали документи та коли застрахова-
ним нарахували виплату коштів. 

Для одержання консультацій можна 
звертатися за телефонами: (067) 631-55-
85; (056) 745-37-77, 745-37-00 (в робочі 
дні з 9:00 до 18:00); 0-800-505-8885 (у 
робочі дні у нічний час з 18:00 до 9:00, у 
вихідні та святкові дні) у диспетчерську 
службу Страховика.

Ось уже п’ять років поспіль пра-
цівники ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
довіряють своє життя і здоров’я спе-
ціалістам страхових компаній. 2017 
рік не став винятком.

Загальна кількість 

працівників, застрахованих у 

лютому 2017 року, становить 

5053 особи. Це 97,7% від 

загальної кількості персоналу 

Товариства.

Задля зручності споживачів 
З 20 лютого абонентський відділ та інформаційно-консультаційний 

центр компанії змінили адресу. Підрозділи були перенесені з будівлі 
по вулиці Миру, 36, у центральну частину міста, на вулицю Собор-
ності, 46-в. Тепер вони знаходяться навпроти Полтавського міського 
Будинку культури.

Зазвичай до абонентської 

групи щодня звертається 

від 300 до 500 споживачів 

залежно від пори року. 

З ними працює 14 

кваліфікованих операторів.

Страхування: захист та безпека
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ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

надало чергову допомогу 

військовослужбовцям.

Українські бійці, щодня 
ризикуючи життям в зоні 
антитерористичної операції, 
тримають задані позиції, 
захищають лінію розмежу-
вання. Не варто й казати, що 
холодна пора року ускладнює 
і так непросту ситуацію.

Адміністрація ПАТ «ПОЛТА-
ВАОБЛЕНЕРГО» неоднора-
зово допомагала військовим, 
і цього разу теж не зали-
шилася осторонь. Значну 
суму для потреб бійців було 
виділено зі статті витрат, що 
зазвичай використовувались 
на організацію та проведення 
святкового концерту з нагоди 
професійного свята – Дня 
енергетика.

Далі Полтавський 
об’єднаний міський військо-
вий комісаріат висловив у 
офіційному документі перелік 
інструментів, необхідних 
військовослужбовцям, які не-
суть бойові чергування у зоні 

антитерористичної операції. 
Таким чином, нап-
рикінці року енергетики 
передали до військового 
комісаріату цілу низку речей, 
які незабаром потрапили до 
військових частин. Серед них: 
два генератори (НYUNDAI HY 
2500L), бензопили, по кілька 
наборів голівок торцевих, 
ключів комбінованих, а також 
сокири і лопати снігові, лампи 
люмінесцентні, світлодіодні 
LED, світильники.

У ПАТ «ПОЛТАВАОБЛ-
ЕНЕРГО» переконані, хлоп-
цям з зони антитерористичної 
операції, які ризикують своїм 
життям, потрібно постійно 
надавати підтримку. До речі, 
для компанії подібні проекти – 
це вже добра традиція, якої 
тут регулярно дотримуються. 
Бійці із військових підрозді-
лів, яким надійшла допомога, 
висловили щиру вдячність 
енергетикам.

Сподіваючись на мир, 
дбати про воїнів АТО

На ім’я керівника підприємства Євгена Засіменка, 

який постійно підтримує благодійні ініціативи 

колективу, надійшло відразу дві Подяки від 

військових частин – польової пошти В2731 та В2950 за 

турботу і безкорисливу допомогу захисникам України. 

У січні у центральному 
офісі ПАТ «ПОЛТАВАОБЛ-
ЕНЕРГО» відбувся черговий 
День донора. До медпункту 
завітали 45 працівників 
компанії, які здали по 400-
500 грамів червоної рідини, 
а це близько 20 літрів. Із 
них було п’ятеро жінок.

Слід сказати, що про-
водити День здачі крові 
стало уже доброю тради-
цією. Четвертий рік поспіль 
працівники головного офісу 
регулярно поповнюють 
обласний «банк крові», 
влаштовуючи акції здачі 
життєво важливої рідини по 
кілька разів на рік. Започат-
кував цей рух заступник 
директора з капітального 
будівництва та інвестицій 
Володимир Супрун.

– У 2014-му у мене наро-
дився внук і мені довелося 
відвідати станцію перели-
вання крові. Я побачив, у 
яких умовах відбувається 
забір крові та плазми: 
своєї черги люди чекали по 
кілька годин. А в цей час 
якраз почалася антитеро-
ристична операція, було 
багато поранених, гостро 
стояла проблема пере-
ливання крові. Ми хотіли 
допомогти нашим бійцям. 
Багато колег були не проти 
здати кров, але не мали 
часу їхати у спеціалізований 
центр. Тому ми домовилися 
із медпрацівниками, що 
забір крові відбуватиметься 
на базі нашого медпунк-
ту, – пригадує Володимир 
Олександрович.

– Кожен День донора, 
коли наші працівники 
здають кров, про-
ходить у гарному 
настрої, – розповідає 
завідувач медпунк-
ту головного офісу 
ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО» 
Тетяна Шатрова. – З 9:00 
до 11:30 тут розгортаєть-
ся мобільний пункт здачі 
крові. До нас приїжджають 
медпрацівники зі станції 
переливання крові. Все 
проходить оперативно: 

лікар ретельно оглядає 
донора, вимірює артеріаль-
ний тиск, а лаборант 
визначає його групу крові. 
Перед здачею крові донори 
обов’язково повинні добре 
поснідати, тому ми при-
гощаємо їх бутербродами, 
здобою та солодким чаєм 
із лимоном.У середньому 
здавати кров приходить 
40-50 працівників. Є серед 
них і жінки, близько 8% від 
загальної кількості. 

Загалом посвідчення 
донора крові отримало 65 
працівників «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО». Більшість 
донорів є у базі даних, 

тобто здавали кров неодно-
разово. Є й такі, що готові 
надати її за першим покли-
ком медиків.

– Я родом із екологічно 
чистого регіону – Закарпат-
тя, від батька успадкував 

міцне здоров’я, – розпо-
відає фахівець служби 
цивільного захисту, 
мобілізаційної роботи та 
пожежної безпеки Ярос-
лав Дурданин. – Вважаю 
донорство благородною 
справою, грошей за це 
ніколи не беру. Лікарі мені 
часто дзвонять, бо кажуть, 
що моя кров має хороші 
показники. Окрім цього, 
чудово переношу забір 
крові. Вперше здав її у 
вісімнадцять, коли наро-
джувала дружина мого 
одногрупника. Ми жили 
тоді у гуртожитку і пішли на 
станцію переливання разом 

із товаришами 
по кімнаті. Від-
тоді я – у базі 
донорів, здаю 
кров у серед-
ньому п’ять 
разів на рік.

Активна позиція і у інже-
нера групи укладання до-
говорів Олени Єломової. 

– 16 років тому я мала 
складні пологи і тоді стояла 
гостра потреба у пере-
ливанні крові. Допомогли 

незнайомі донори, – розпо-
відає жінка. – Після цього 
випадку відчуваю себе 
морально зобов’язаною 
віддячити людям. Окрім 
цього, забір крові вважаю 
корисним для здоров’я, 
організм швидше оздо-
ровлюється, покращується 
робота імунної системи.

В обласній станції пере-
ливання крові кажуть: на 
Полтавщині, як і в Україні 
загалом, низька громадян-
ська позиція щодо донор-
ства. Центральний офіс 
Товариства – взірець для 
наслідування іншими.

– Із ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО» у нас скла-
лися дуже хороші стосунки. 
Енергетики завжди виру-
чають у критичні періоди, 
коли бракує донорів, а це 
літні місяці, перед Новим 
роком, час свят. Коли не 
попросиш, завжди йдуть 
назустріч, ми за це їм дуже 
вдячні, – каже заступник 
головного лікаря обласної 
станції переливання крові 
Лариса Якимишина.

Щомиті в усьому світі у людей різного віку і статусу виникає потреба у переливанні 

крові за різними причинами: складні операції, стихійні лиха, ДТП. Тому кожен донор, 

який здає кров, робить свій безцінний внесок у добру справу – порятунок людського 

життя. Адже кров – це така субстанція, яку неможливо купити в аптеці чи виготовити 

на фармацевтичному заводі. 

Посвідчення донора крові отримало 

більш, ніж півсотні працівників 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

Бути донором – почесно
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Із пансіонатом ветеранів 
війни та праці колектив 
самодіяльності компанії спів-
працює майже рік. Вперше 
виступили із концертом 
перед підопічними закладу 
в лютому 2016-го у рамках 
благодійної акції «Від серця 
до серця».

– До зустрічі із мешканця-
ми геріатричного будинку ми 
близько десятиліття виступа-
ли у Микільській спеціальній 
загальноосвітній школі-інтер-
наті із концертами до 8 Бе-
резня, Дня вчителя та інших 
свят, – розповідає фахівець 
прес-секретаріату Тетяна 
Зезекало. – Минулоріч ми 
отримали лист-запрошення 
від Горбанівського геріатрич-
ного пансіонату ветеранів 
війни та праці. Так почалася 
наша співпраця. 

Вдруге творчий колектив 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» дав 
концерт для літніх людей 
напередодні Дня Перемоги, 
потім їздили туди з нагоди 
свята соціального праців-
ника. І щоразу на артистів 

чекали слова вдячності і 
сльози щастя.

– Традиційно до професій-
ного свята усіх волонтерів ми 
обираємо організацію, яка 
протягом року активно долу-
чалася до співпраці із нашим 
закладом, проводила благо-
чинні акції для підопічних, і 
відзначаємо її грамотою, – 
каже соціальний працівник 
Горбанівського геріатрич-

ного пансіонату Валентина 
Липенко. – Слід сказати, що 
для літніх людей у нашому 
закладі відбуваються різно-
манітні ініціативи: концерти, 
екскурсії. Але цьогоріч ми 
вирішили відзначити саме 

творчий колектив 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 
Не зважаючи на те, що це ар-
тисти-любителі, вони висту-
пають дуже професійно, не 
гірше колективів філармонії і 
театру. До того ж, підбирають 
репертуар так майстерно, що 
пісні цікаві дідусям і бабусям, 
це пісні їхньої молодості. 
Літнім людям це дуже імпонує 
і подобається.

Але позитивні емоції від 
концертів отримують не лише 
підопічні закладу, але й ар-
тисти. Щоразу, приїжджаючи 
до Горбанівського геріатрич-
ного пансіонату, вони за-
лишають там часточку своєї 
душі, намагаються подарува-
ти глядачам хороший настрій 
і показати, що добрі стосунки 
між людьми, взаємодопомо-
га і милосердя, як і раніше, 
залишаються актуальними і в 
наші дні.

Враженнями ділиться 
інженер з РЗА служби 
релейного захисту і авто-
матики Віктор Касьян: «У 
геріатричному будинку на 
нас завжди чекає душевна 

атмосфера. Помітно, що 
людям ці пісні, ці привітан-
ня, хороші слова життєво 
необхідні, вони прийшли 
до концертної зали не 
просто так. Дідусі й бабусі 
завжди із нетерпінням че-
кають зустрічі з артистами, 
займаючи місця задовго 
до початку концерту».

Технік служби підстан-
цій 35 кВ і вище Оксана 

Кіяшко переконана, що ви-
ступати перед старенькими, 
немічними людьми – благо-
родна справа. Вона каже, 
що її переповнюють емоції 
щоразу, коли приїжджає до 
геріатричного пансіонату, від 

зали йде сильна енергетика, 
глядачі знають слова бага-
тьох пісень і співають разом 
із артистами. 

– На все життя запам’ятаю 
такий випадок. Під час 
концерту у геріатричному 
пансіонаті я співала «Червону 
руту». Спустилася у залу до 
глядачів, у першому ряду 
сидів дідусь на інвалідному 
візку, я взяла його за руку. В 
його очах стояли сльози, я 
бачила, як перед ним за мить 
пролетіло усе його життя. І в 
цей момент у мене по всьому 
тілу пройшла іскра, до горла 
підступив клубок – на мить я 
відчула такий взаємозв’язок 
із цим незнайомим мені чо-
ловіком, із усією залою – це 
словами не передати, – роз-
повідає Оксана. – На іншому 
концерті, коли виконувала 
пісню Раїси Кириченко, зі 
мною співали усі присутні. 
Це були п’ять хвилин нашого 
загального співу. Пісня була 
про цінності, зрозумілі і нам, 
артистам, і цим літнім 
людям, – про добро, Україну, 
мир на нашій землі. Мені хоті-
лося стати на коліна із вдячніс-
тю перед цими літніми людьми, 
які пережили і війну, і голод, і 
особисті трагедії. Ми багато 
чим завдячуємо саме їм. 

Варто пам’ятати, що усі 
благодійні акції, включаючи 
і виступи колективу само-
діяльності у Горбанівському 
геріатричному пансіонаті 
ветеранів війни та праці, 
відбуваються з ініціативи 
Голови Правління Євгена 
Засіменка. Він підтримує ідеї 
волонтерського руху і завжди 
знаходить можливість про-
стягнути руку організаціям, 
які звертаються до нього із 
проханням про допомогу.

Завершився чемпіонат із міні-футболу серед служб 
та відділів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Змагання 
тривали два тижні, у них взяли участь вісім команд. 
Сім збірних представляли різні відділи та служби 
головного офісу і одна – Полтавську філію міських 
електромереж.

Цьогорічний турнір дещо відрізнявся за регламен-
том від попередніх: відбіркових матчів не було, усі 
команди зіграли по черзі між собою. Переможців 
визначали за кількістю набраних очок.

Як і годиться змаганням із міні-футболу, матчі 
проходили гостро і напружено, були моменти, коли 
емоції зашкалювали, як у гравців, так і у футбольних 
вболівальників.
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5 
грудня у світі відзначають 

Міжнародний день волонтера. 

З нагоди цього свята 

Горбанівський геріатричний пансіонат 

ветеранів війни та праці нагородив 

грамотою самодіяльний колектив 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за вагомий 

внесок у волонтерський рух та надання 

благодійної допомоги.

Коли пісня дарує 
наснагу і віру у 

завтрашній день

У Горбанівському 

геріатричному 

пансіонаті ветеранів 

війни та праці 

мешкають самотні 

люди похилого віку, 

за якими немає кому 

доглядати.  
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коли емоції зашкалюють

С
тали відомі переможці змагань 

із футзалу серед команд 

підприємства.

У день закриття чемпіонату у 
футбольному двобої зустрілися 
гравці підрозділу з інформацій-
них технологій та Полтавської 
філії міських електромереж. І 
якщо з командою головного 
офісу усе було зрозуміло май-
же із самого початку, то енер-
гетики філії ще не визначилися 
із турнірним становищем, тому 
і розгорілася справжня інтрига. 
Перші чотири голи гравці 
підрозділу з інформаційних 
технологій забили у ворота 
суперника одразу ж у першу 
п’ятихвилинку. Від футболістів 
же Полтавської філії фортуна 
довго відверталася: перш, ніж 
забити, їм довелося провести 
з десяток безрезультатних 
ударів у бік воріт, які запекло 
захищали суперники. Аж під 
кінець першого тайму на-
падникам збірної філії все 
ж таки вдалося закотити у 
ворота супротивників два, а 
за ними і третій, м’ячі. Отож на 
перерву футболісти пішли із 
рахунком 5:3. У другому таймі 
розгорілася така ж запекла 
боротьба. Два наступні голи 
гравці підрозділу з інформацій-

них технологій забили у пусті 
ворота на третій хвилині. Су-
перники з усіх сил намагалися 
відігратися, але перевершити 
футболістів головного офісу їм 
так і не вдалося. 13:6 – такий 
остаточний підсумок матчу.

За результатами чемпіонату 
на третьому місці опинилася 
команда адміністративно-гос-
подарського відділу, «срібло» 
отримала збірна охорони, а 
«золото» заслужено дісталося 
команді підрозділу з інформа-
ційних технологій. Голова 
профкому Володимир Абра-
мов привітав команди із пере-
могою і вручив їм подарунки. 
Інші учасники змагань отрима-
ли грамоти.

– Турнір із футзалу 2017 року 
показав, що збірні вийшли на 
новий рівень. Від гри отриму-
вали задоволення усі, хто брав 
участь у чемпіонаті: і перемож-
ці, і переможені, – підсумував 
Володимир Ілліч.

У кінці футбольного свята 
голова профкому традиційно 
пригостив гравців і вболіваль-
ників смачним тортом у вигляді 
футбольного поля.



Генеральна Асамблея ООН 
проголосила 2017-й Між-
народним роком сталого 
розвитку туризму. Саме цим 
меседжем керувалися пред-
ставники компанії, обираючи 
тему для корпоративного 
календаря ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО». Він отримав 
назву «Славетні земляки: 
повернення із небуття» і був 
присвячений відомим осо-
бистостям, які проживали на 
території нашої області.

Хотілося показати, що 
Полтавщина – земля, не 
тільки багата природою і 
культурними пам’ятками, 
тут жили і творили видатні 
люди, які прославили наш 
край у світі. Це і відомий 
фотомитець першої половини 
XX ст. Йосип Хмелевський, 
і меценатка та засновник 
першого загальнодоступного 
приватного краєзнавчого 
музею Лівобережної України 
Катерина Скаржинська, і іс-
торик Іван Павловський, і ви-
нахідник першого у світі авіа-
ційного ранцевого парашута 
Гліб Котельников. На листках 
календаря були увічнені і такі 
постаті, як скульптор, автор 
пам’ятників І.Котляревському 
та М.Гоголю у Полтаві Леонід 
Позен, і український живо-
писець, перший ілюстратор 
творів Тараса Шевченка Опа-
нас Сластіон, і архітектор, 
творець нового стилю в архі-

тектурі Василь Кричевський, і 
майстри народної кераміки – 
подружжя Гаврило і Явдоха 
Пошивайли. Не оминули 

увагою і спортивного функ-
ціонера, одного із засновни-
ків Міжнародного Олімпій-
ського Комітету Олексія 

Бутовського та відомо-
го лікаря, засновника 
Миргородського курор-
ту Івана Зубковського, 
музиканта, засновника 
Полтавського музич-
ного училища Дмитра 
Ахшарумова. Звичай-
но, не забули і про 
славного письменника і 
громадського діяча Во-
лодимира Короленка. 
Всі ці історичні постаті 
увійшли до сторінок 

корпоративного календаря 
2017 року.

Слід сказати, що календар 
«Славетні земляки: повер-
нення із небуття» з’явився 
завдяки допомозі музейних 
закладів міста Полтави і об-
ласті та архіву. Вони надава-
ли для фотографування свої 
приміщення, особисті речі 
видатних діячів та документи. 
Під час створення календаря 
були використані також і ма-
теріали та речі із приватних 
колекцій. Усім, хто долучився 
до його створення, 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
висловлює щиру подяку.
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Щороку ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» видає корпоративні календарі, якими 

користуються працівники компанії та дарують партнерам. 2017 рік не став 

винятком. Темою цьогорічного календаря невипадково обрали постаті 

наших земляків, які прославили свою малу батьківщину за життя, але були 

несправедливо забуті. Нагадати їхні славні імена – таку основну мету ставили 

перед собою творці календаря.

Славетні земляки: 
повернення із небуття

Під час роботи 

над календарем 

були використані 

фотографії, картини, 

скульптури, книги, 

документація та 

особисті речі видатних 

полтавців. 

Виник Гадяч у Х–ХІІ 
століттях, коли будувалася 
Посульська оборонна лінія і 
спочатку мав назву Гадяче. 
На початку XVI ст. він отримав 
права слободи, тобто був 
звільнений від податків і по-
винностей. У 1630 році – це 
вже велике торгове місто, де 
добре налагоджене поташне 
виробництво (виготовлення 
поташу, тобто вуглекислого 
калію, який використовувався 
у текстильній і шкіряній про-
мисловості).

Під час Національно-виз-
вольної війни під проводом 
Б. Хмельницького (1648-
1657 рр.). Гадяч став центром 
одного із семи полків. З 1654 р. 
місто з навколишніми селами 
переходить до особистих во-
лодінь цього гетьмана. Саме 
на околицях Гадяча його нас-
тупник Іван Виговський від-
копав скарб Хмельницького, 
аби спорядити свої війська 
на захист завоювань Націо-
нально-визвольної війни.

З 1663-го року протягом 
певного часу тут знаходився 
двір Брюховецького. Гадяч, 
будучи столицею козацької 
держави, вперше у своїй 
історії відправив поважну 
делегацію на чолі з гетьманом 
до Московської держави. 

Після смерті гетьмана Гадяч 
зберіг особливе становище, і 
за наступних правителів зали-
шаючись частиною гетьман-
ського двору. Хоча резиденція 
тогочасних командуючих 
знаходилася в інших містах, 
їх господарство, центр, куди 
стікалися усі надходження 
до державного скарбу «на 
булаву» ще довго перебували 
саме тут. У Гадяцькому полку 

був найбільший комплекс 
маєтків, який називався 
Гадяцьким замком.

В той час до гетьманського 
двору належала ціла систе-
ма управлінців державними 
маєтками у різних полках 
Гетьманщини. Найвище місце 
серед них займав господар 
Гадяцького замку, який на від-
міну від усіх інших управителів 
підпорядковувався безпосе-
редньо гетьманові.

До наших днів зберегли-
ся гадяцькі підземелля у 
центральній частині міста, які 
будувалися за козацьких часів 
із оборонною метою. Одним 
із найцікавіших експонатів 
тут є камінь з відбитком ноги, 

зробленим 20 млн. 
років тому, знайдений 
на Полтавщині. Цей 
«Слід» має цілющі 
властивості, відчути 
які можна лишень 
доторкнувшись до 
нього. У різні часи 
гадяцькі підземелля 
виконували функції 
збройового при-
міщення, винного 
погреба, місця для 
тримання ув’язнених, 

у 1905 році тут проводи-
лись допити, пізніше для 
тримання людей їх вико-
ристовували більшовики.

Гадяцькі підземелля 
включають розширені 
ділянки – зали, а також 
підземні ходи. Один з них 

іде під приміщенням район-
ного суду аж на Замкову Гору. 
Очевидно, хід з’єднував палац 
часів гетьманства з центром 
міста. Під час Другої Світо-
вої війни німці проклали цим 
ходом телефонний кабель.

Гадяцький район у 20-ті 
роки захоплювали німці, дені-
кінці, червоноармійці. Активно 
діяли селянські повстанські 
загони, особливо під про-
водом Леонтія Христового, 
долю якого досліджують 
місцеві краєзнавці. Гадяч 
відомий ще й тим, що непо-
далік від нього формувався 
партизанський рух у Другу 
Світову війну.

З Гадячем пов’язані постаті 
відомих діячів ХІХ століття, та-
ких як Михайло Драгоманов, 
тут у родинному маєтку жила 
його сестра – відома поетеса, 
письменниця Олена Пчілка, 
яка започаткувала випуск у 
місті газети «Рідний край» та 
журналу «Україна молода». 
Натхненна чудовою приро-
дою гадяцької землі, у будин-
ку своєї матері Олени Пчілки, 
на хуторі Зелений Гай, писала 
поетеса Леся Українка.
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елич 
гетьманської 
столиціГадяч – це місто, що 

вдало розташувалося у 

мальовничій місцевості 

Полтавщини, на правому 

березі річки Псел, варто 

обов’язково відвідати. 

В

Одна із найяскравіших 

сторінок історії Гадяча 

пов’язана із гетьманом 

Лівобережної України 

Іваном Брюховецьким, 

який у 1663-му зробив  

місто столицею козацької 

держави – Гетьманщини.

На честь славетних полтавців, постаті яких  обрали для 
календаря, як у обласному центрі, так і у містах Полтавської 
області, названі вулиці та громадські об’єкти. Зокрема, у 
Полтаві існують вулиці К. Скаржинської, Г. Котельникова, 
О. Сластіона, В. Кричевського, Д. Ахшарумова, провулки 
Й. Хмелевського та Л. Позена. Ім’я О. Бутовського носить 
стадіон «Ворскла». На честь Г. і Я. Пошивайлів названа 
вулиця у Опішні, І. Зубковського – у Миргороді.
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