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ГО    ЕР   ЕН    Інформ
29 робіт взяло участь у 

конкурсі малюнків «Охорона 
праці очима дітей». 

Найстаршій учасниці – 16 
років, наймолодшій – 5. 

»»» ст. 10-11

На підприємстві триває кампанія з 
попередження дитячого електротравматизму

Стартувала система «Лі-
дер» задля зростання 
ефективності роботи  

Товариства.
»»» ст. 12-13



Н
ещодавно на 
Харківщині 
двоє підлітків 
задля ефект-

ного фотокадру проникли 
на територію основної 
розподільчої підстанції. 
Для цього вони вирішили 
вилізти на опору під нап-
ругою 110 кВ. Але селфі 
їм зробити не вдалося. Від 
удару струму один з хлоп-
ців отримав важкі механічні 
ушкодження, інший – 80% 
опіків тіла, внаслідок отри-
маних травм він помер. 

– З наближенням канікул, 
коли діти і підлітки більшу 
частину часу проводити-
муть на свіжому повітрі, 
зросте і потенційна небез-
пека ураження електрич-
ним струмом, – розповідає 
директор з охорони праці 
– начальник СОП Олек-
сандр Ракецький. – 
Тож щоб уберегти дітей 
від небезпеки, ми постійно 
проводимо роз’яснювальну 
роботу в школах, розпов-
сюджуємо звернення через 
ЗМІ, інформаційні листівки 
та плакати. Про електро-
безпеку діти можуть дізна-
тися і завітавши на екскур-
сію до музею 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО», де спеціалісти нашої 
служби проводять тематич-
ні лекції.

Олександр Олексійович 
зазначає, що на підприєм-
стві робиться все для того, 
щоб звернути увагу батьків 
і учителів на питання елект-
робезпеки.

– Як показує досвід, 
постраждати можуть діти 
різного віку, як дошкільнята 
5–6 років, які залишаються 

без догляду 
дорослих і 

бавляться 

поблизу трансформаторних 
підстанцій, так і підлітки 
13–14 років, які у переваж-
ній більшості знають про 
небезпеку. 

Тому ми вкотре на-
гадуємо, що порушення 
правил поведінки поблизу 
енергооб’єктів може нести 
реальну загрозу здоров’ю 
та життю. Потрібно 
пам’ятати, що через 
ураження струмом по-
рушується нормальна 
робота людського орга-
нізму, з’являються судоми, 
прискорене серцебиття, а 
потім зупинка серця, пере-
грівання окремих частин 
тіла викликає опіки.

Робити накиди на дроти 
повітряних ліній, залазити 
на опори, приставляти до 
них драбини й інші пред-
мети, гратися, пускати 
поблизу повітряних зміїв, 

рибалити під повітряними 
лініями категорично за-
бороняється. Провідниками 
електричного струму є де-
рева і кущі, на яких знахо-
дяться обірвані дроти, тож 
не слід залазити на них, 
торкатися та розкачувати, 
особливо в вологу погоду. 
Небезпечним є проникнен-
ня на територію підстанцій, 
відкривання дверцят ТП, 
РП, перебування на їхніх 
дахах тощо. 

Олександр Ракецький 
пояснює, що особливість 
електромереж у тому, що 
після обриву провід може 
все ще знаходитися під 
напругою, струм з нього 
«стікає» в ґрунт і якщо 
людина проходить по 
ньому, то може отримати 
ураження. 

Побачивши такі проводи, 
не можна наближатися до 

них на відстань менше 8 
метрів. У разі потрапляння 
в зону крокової напруги, 
пересуватися слід у бік від 
дроту, не відриваючи 
підошви від землі. 

При виявленні обірваних 
дротів, іскріння, відкритих 
чи пошкоджених ТП, РП, 
діти повинні розповісти про 
це дорослим або зателе-
фонувати за цілодобовими 
номерами Кол-центру 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛ-
ЕНЕРГО»: (532) 510-910 
та 0-800-210-312. До речі, 
оголошення з названими 
номерами так само, як і з 
попереджувальними знака-
ми про небезпеку ураження 
електрострумом, розміщені 
на трансформаторних 
підстанція та розподільчих 
пунктах ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО». 

На жаль, випадки порушення правил поводження поблизу енергооб’єктів та 

пов’язане з цим ураження струмом трапляються нерідко. Велике занепокоєння 

викликає те, що від цього страждають неповнолітні.

З 24 по 28 квітня у Това-
ристві пройшов Тиждень 
охорони праці, у рамках 
якого керівники структурних 
підрозділів мали подбати 
про те, щоб привести у 
належний безпечний стан 
робочі місця, виробничі при-
міщення та територію всьо-
го підприємства. Зокрема, 
велику увагу приділили 
перевірці засобів захисту, 
спецодягу та спецвзуття 
персоналу, була здійснена 
ревізія поопорних схем 
електромереж 0,4-10 кВ на 
їх відповідність дійсності. 

Також проінспектували і на-
явність на енергообладнанні 
диспетчерських наймену-
вань, необхідних надписів 
та позначень. Перевірку на 
справність та відповідність 
нормативним документам 
пройшов також верстатний 
парк. У транспортних за-
собах обстежили наявність 
медичних аптечок та знаків 
аварійної зупинки. У цехах 
та на дільницях Товариства 
були оновлені куточки з 
охорони праці. Ці заходи 
пройшли у всіх структурних 
підрозділах ПАТ «ПОЛТАВА-

ОБЛЕНЕРГО».
Але не тільки під 

час проведення 
Тижня охорони праці 

у компанії ведеться робота з 
профілактики виробничого 
травматизму. Про безпеку 
праці тут піклуються пос-
тійно. 

–  Заходи, які спрямо-
вані на збереження жит-
тя і здоров’я людей під 
час виконання трудових 
обов’язків, повинні бути не 
одноразовими, а постійними 
і системними, – наголошує 
директор з охорони пра-
ці – начальник СОП Олек-

сандр Ракецький. – Ми 
повсякчас працюємо над 
тим, щоб забезпечити здо-
рові та безпечні умови праці 
на нашому підприємстві. 
Для цього, згідно з норма-
тивними документами та 
планами перевірок, прово-
диться ревізія робочих місць 
та виробничих приміщень, 
сотні працівників щорічно 
проходять перевірку знань з 
охорони праці.

Ідея святкування Всесвітнього Дня охорони 

праці бере початок від Дня пам’яті загиблих 

працівників. Його провели американські та 

канадські робітники у 1989 році, щоб згадати 

колег, які постраждали та загинули на роботі. 

МОЦ оголосила 28 квітня Всесвітнім Днем 

охорони праці з метою привернення уваги 

світової громадськості до масштабів проблеми 

та до створення і просування культури охорони 

праці, яка може сприяти зниженню щорічної 

смертності на робочому місці. Вперше у світі цю 

дату відзначили у 2003-му. Україна ж приєдналася 

до світової спільноти у 2006 році, коли був виданий 

відповідний президентський Указ про відзначення 

Дня охорони праці. 

Щоб не трапилося бідиЖиття

Девіз цьогорічного Дня охорони праці – 

«Удосконалення збору та 
використання даних про безпе-
ку та гігієну праці». 

-найцінніший дар, 
слід його берегти 

Незважаючи на всі інструк-
тажі та навчання, деякі ро-
бітники, ризикуючи життям і 
здоров’ям, порушують вимо-
ги інструкцій з охорони праці, 
халатно ставлячись до своїх 
обов’язків. Так, у березні на 
Кременчуцькій ТЕЦ стався 
груповий нещасний випадок. 
Винні працівники були пока-
рані винесенням догани, а та-
кож позбавленням надбавки 
та премії за поточний місяць. 
Окрім цього, персоналу, який 
мав відношення до нещас-
ного випадку, призначили 
позачергову перевірку знань 
з питань охорони праці.

– Деякі керівники нама-
гаються приховати інформа-
цію про нещасні випадки, які 
трапилися на їхньому підпри-
ємстві. Це неправильно. Слід 
негайно повідомити про це 
усі інстанції, які займаються 
аналізом, як того вимагає 
порядок проведення роз-
слідування. Бо для того, 
щоб боротися із нещасними 
випадками, треба знати їх 
справжні причини і масшта-
би. Без цього боротьба буде 
малоефективною, – переко-
наний Олександр Ракецький. 

2    безпека  безпека    3    

Шановні дорослі, закликаємо вас якомога докладніше 
розповідати дітям правила поведінки поблизу енергооб’єктів 
і таким чином навчати їх жити безпечно. 

дорослих і 
бавляться 

Коли йдеться про життя, помилки –

недопустимі!



Н
а зборах 
профспілко-
вого комітету 
були при-

сутні цехкоми відділів та 
служб головного офісу і 
філій компанії. Також у них 
взяв участь директор з 
персоналу Олександр 
Кириченко, який прозвіту-
вав про результати роботи 
Товариства за перші три 
місяці 2017 року, а також 
підбив підсумки виконання 
Колективного договору 
за перший квартал. За 
вказаний період договір ви-
конувався, заробітна плата 
виплачувалася вчасно, 
здійснювалися доплати 
працівникам за роботу у 
шкідливих умовах, нічну 
пору, святкові та вихідні 

дні, а також за керівництво 
бригадою та виконання 
обов’язків тимчасово від-
сутніх працівників. 

У своїй доповіді дирек-
тор з персоналу торкнув-
ся і нововведень. Так, у 
Товаристві проводиться 
запровадження системи 
безперервного вдоскона-
лення «Лідер», у рамках 
якої на внутріш-
ніх тренінгах та 
семінарах про-
йшли навчання 
129 працівників. 
Також спеці-
ально сформо-
ваними для цього групами 
був розроблений новий 
корпоративний спецодяг 
для робочого персоналу. 
Він має бути зручним, ком-

фортним, із сучасних, зно-
состійких матеріалів. Форму 
розробляли із врахуванням 
сезонності: літню та зимову.  

На зборах профспілко-
вого комітету обговорили 
і зміни та доповнення до 
Колективного договору. 
Зокрема, було прийнято 
рішення включити до до-
кументу два нові підрозді-

ли: групи якості, а також 
енергоаудиту, відповідно 
слід додати і новий персо-
нал. Так, як спеціалісти цих 
відділів працюють у режимі 
ненормованого робочого 
часу, проголосували за 
надання їм додаткових днів 
до оплачуваної відпустки.

Доповнили і розділ третій 
Колдоговору «Основні тру-
дові обов’язки працівників, 

правила внутріш-
нього трудового 
розпорядку 
ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО», 
згідно з Поста-
новою Кабінету 
Міністрів 
№921, яка набула 
чинності з 
19 грудня 2016 
року. Доку-
мент покладає 
обов’язок на 
призовників 
та військово-
зобов’язаних по-
давати на вимогу 
відділу кадрів 
особисті дані, а 
також повідом-
ляти про зміну 
статусу, сімейного 
стану та місця 
проживання для 
внесення нової 
інформації до 
особової справи 
працівника.  

Наступне 
питання, яке було 

поставлено на порядок 
денний на зборах профко-
му, – організація приві-
тання ветеранів-учасників 
Другої світової війни до Дня 
пам’яті та примирення. З 
нагоди цієї дати усі ветера-
ни, які мають статус «учас-
ника бойових дій», а також 
«учасники війни» отрима-
ли грошову допомогу та 

продовольчий 
подарунок. 
Окрім цього, 
відбулося 
вшанування 
ветеранів під-
приємства, які 

багато років життя віддали 
роботі в компанії. Зустрічі із 
ними пройшли 3 травня на 
базі Кременчуцької ТЕЦ, а 
наступного дня – у Полта-
ві. На території головного 
офісу також відбувся 
традиційний мітинг із покла-
данням вінка до пам’ятника 
загиблим енергетикам.     

Голова профкому Воло-
димир Абрамов торкнувся 
і питання організації літ-
нього відпочинку. Цьогоріч 
дорослі зможуть набратися 
сил на базах відпочин-
ку на березі Азовського 
моря, у смт Кирилівка, та 
на узбережжі Чорного, в 
Одеській області. Перший 
заїзд відбудеться 9 червня. 
Усього заплановано вісім 
заїздів, триватимуть вони 
аж до кінця літа. Дітей же 
можна оздоровити у відом-
чому таборі відпочинку 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО» «Енергетик». Заклад 
готовий прийняти дітлахів, 
починаючи із 13 червня. 
Протягом першого квар-
талу 2017 року, в таборі 
на повну готуються до 
літнього сезону. Зокрема, 
розчищається територія від 
сухостою, закуповуються 
потрібні матеріали. Кошти 
на впорядкування табору 
частково виділила адмі-
ністрація Товариства. Ро-
боти виконують працівники 
Великокохнівської філії та 
Кременчуцької ТЕЦ.

Оцінювання спеціалістів 
компанії є необхідною скла-
довою виробничого про-
цесу на підприємстві. Адже 
це допомагає стимулювати 
персонал до підвищення 
майстерності та визначити 
фаховий рівень працівників.

– Перевірку пройшли 
десять осіб. Після цього ми 
змогли зробити об’єктивні 
висновки про потенціал 
кожного з них та навіть 
прийняти рішення про 
певні ротації – зарахувати 
того чи іншого диспетчера 
до кадрового резерву на 
вищу посаду, – розповідає 
начальник ЦДС Григорій 
Глущенко. 

Задля об’єктивності 
оцінювання, до нього було 
залучено представників 
основних технічних підрозді-
лів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛ-
ЕНЕРГО». Окрім керівни-
цтва ЦДС, знання диспет-
черів перевіряли керівники 
та фахівці служб підстанцій 
35 кВ і вище, релейного 
захисту та автоматики, діаг-
ностики, ізоляції та захисту 
від перенапруг, надійності 
та протиаварійної роботи, 
охорони праці.

Було розроблено 10 
етапів оцінювання, які вклю-
чали в себе психологічне 
тестування; перевірку знань 
на програмному комплек-
сі «Аспект» (два окремих 
етапи); складання бланка 
перемикань на виведення в 
ремонт силових трансфор-
маторів, секцій шин 10, 35, 
110 кВ на ПС 110/35/10кВ; 
порядок передачі повідом-
лень про технологічні 
порушення; організацію ро-
боти з персоналом з питань 
охорони праці, технології 
робіт та пожежної безпеки; 
визначення рівня знань об-
ладнання щодо його будови, 
призначення, принципу дії, 
можливих дефектів та їх 
усунення тощо. За кожен 

етап можна було макси-
мально отримати 10 балів. 

Визначення рівня профе-
сійної підготовки здійсню-
валось шляхом підрахунку 
балів, набраних протягом 
вищезазначених етапів. Оці-
нювання мало таку шкалу 
рівнів: низький – від 0 до 60 
балів, недостатній – від 61 
до 70 балів, середній – від 
71 до 80 балів, високий – від 
81 до 90 балів та зразковий 
– від 91 до 100 балів.

– Підбиваючи підсумки, 
хочу зазначити, що під 
час перевірки знань на 
програмному комплексі 
«Аспект», де був застосо-
ваний традиційний набір 
питань, які щорічно вико-
ристовуються при планових 
оцінюваннях, майже всі 
диспетчери проявили себе 
добре. Однак принципово 
новий набір питань для 
перевірки на тому ж таки 
комплексі «Аспект», який 
ми розробили спеціально 
для проведення тестуван-
ня, багатьох змусив добре 
поміркувати, – зазначає 
Григорій Вікторович. 

У зв’язку з тим, що дис-
петчери і старші диспетчери 

підприємства належать до 
оперативного персоналу, їм 
потрібно бути постійно го-
товими до роботи в умовах 
емоційного навантаження. 
Тому було прийнято рішення 
у рамках оцінювання про-
вести психологічне тесту-
вання, згідно з вимогами 
«Порядку організації та про-
ведення психофізіологічного 
контролю оперативного 
персоналу ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО», що почав ді-
яти у лютому 2017 року. Це 
тестування, до речі, вияви-
ло, що всі диспетчери ЦДС, 
з огляду на  їх психологічний 
стан, повністю відповідають 
займаним посадам.

Загалом же, четверо дис-
петчерів і 
старших 
диспетче-
рів ЦДС 
показали 
достатній 
рівень 
знань та 
навичок, а 
шестеро – високий. Низько-
го та недостатнього рівня не 
продемонстрував ніхто, од-
нак і зразкових показників 
жоден зі спеціалістів також 

не мав.
– Ми отримали хороші 

результати, які підтвердили, 
що кожен з цих спеціалістів 
знаходиться на своєму місці 
і за своїми професійними 
якостями відповідає за-
йманій посаді, – зазначає 
начальник ЦДС Григорій 
Глущенко. – Однак хотілося 
б окремо зупинитися на на-
ших найкращих працівниках. 
Серед них Олексій Єндія-
ров, який продемонстрував 
найвищі знання під час оці-
нювання, а також Сергій Па-
насенко, Павло Шарпило, 
Віталій Повод, Павло Муліка 
та Володимир Чигирь.

Цього року також за-
плановано провести 

оцінювання 
професій-
них якостей 
диспетчерів 
філій ПАТ 
«ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕР-
ГО», які теж 
виконують 

надзвичайно відповідальні 
завдання, забезпечуючи на-
дійність електропостачання 
споживачів та безперебійну 
роботу електромереж.

Успішні результати 
оцінювання диспетчерів ЦДС

Відповідно до наказу №10 від 11 січня цього року «Про завдання з покращення 
роботи з персоналом та попередження виробничого травматизму в структурних 
підрозділах ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2017 році», у середині березня відбулося 
оцінювання професійної підготовки диспетчерів та старших диспетчерів ЦДС.

Оцінювання диспетчерів 

– невід’ємна частина 

виробничого процесу, 

яка організовується для 

визначення професійного 

рівня персоналу.

Час будувати
нові плани

20 квітня відбулися збори профкому. Серед питань, які 

розглядалися, – підбиття підсумків виконання Колективного 

договору за І-й квартал 2017 року, внесення змін та доповнень до 

нього, організація привітання ветеранів-учасників Другої світової 

війни, а також підготовка до літнього відпочинку працівників 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та їхніх дітей.

За минулий сезон у дитячому таборі 

відпочинку «Енергетик» оздоровилися 

369 дітей працівників Товариства. 
« «
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Лубенська філія
На території міста Лубни проводяться 

роботи із реконструкції КЛ-10 кВ від 
ПС - «Лубни-місто» до РП-3, загальною 
довжиною 3,42 км, а також модерніза-
ція мереж від КТП-19, лінія 2. 
Довжина – 2,32 км. 

Заплановано також технічне пере-
оснащення електромереж 0,38 км від 
ЗТП-99, лінія 1, загальною довжиною 
2,77 км. Передбачена повна рекон-
струкція мережі із заміною ліній на 
самонесучі ізольовані проводи та за-
міною опор. На території району також 
заплановані роботи із реконструкції 
ПЛ-10 кВ, у зв’язку із переключенням 
споживачів до джерела живлення, яке 
перебуває у власності ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО».

– На даний час 11 населених пунктів 
Лубенського району отримують елек-
троенергію від ПС 35/6/10 кВ «Наф-
тобаза», яка знаходиться  у власності 
ДП «Укртранснафтопродукт». 1869 по-
бутових та 76 юридичних споживачів 
не мають надійного електрозабезпе-
чення. Протягом 10 років власники ПС 
не ремонтували підстанцію, там немає 
обслуговуючого персоналу, обладнання 
знаходиться у незадовільному та ава-
рійному технічному стані, – розповідає 
Михайло Чеберяк, провідний інженер 
ВТГ Лубенської філії. 

Проектом передбачені будівництво 
ділянки лінії, а також проведення 
кабельної вставки на переході через 
електрифіковану залізничну колію в 
районі села Стадня, перевстановлення 
та реконструкція роз’єднувачів, заміна 
проводів тощо.

Інвестиційною програмою визна-
чено реконструкцію ПЛ у селах Піски, 
Крем’янка, Стадня (Засульська сільра-
да), Березоточа (однойменна сільрада). 
Довжина реконструкції – 3,83 км.

З метою підвищити якість та надійність послуг електропостачання у філіях ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2017 рік запла-
новано заходи з будівництва, модернізації та реконструкції електричних мереж і обладнання. У більшості підрозділів – роботи у 
розпалі, хоча є й такі, які встигли їх успішно завершити.

– На сьогодні у роботі 35 об’єктів розподільчих мереж Товариства, технічне переоснащення та реконструкція яких заплано-
вані Інвестиційною програмою, – розповідає заступник начальника служби з експлуатації розподільчих мереж Олександр 
Денисенко, – на десяти із них роботи уже завершилися або ж близькі до цього.

Життя пливе бурхливою річкою і те, 

що ще вчора відповідало запитам 

часу, сьогодні стає неактуальним, 

потребує змін та реорганізації. Це 

стосується і електроенергетики: 

багато об’єктів, введених у дію ще 

в минулому столітті, потребують 

оновлення. Тому працівники 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на-

магаються тримати руку на пульсі 

часу і постійно модернізують елек-

тромережі та обладнання.

У рамках Інвестиційної програми 

на 2017 рік роботи із ремонту 

та реконструкції електромереж 

заплановані у п’яти філіях 

Товариства: Гадяцькій, 

Гребінківській, Козельщинській, 

Лубенській, а також Полтавській 

філії міських електромереж. До 

плану реконструкції включені 35 

енергооб’єктів розподільчих 

мереж 0,4-10 кВ.

6    робочі будні робочі будні    7    

Йдучи в ногу 
з часом

Полтавська філія місь-
ких електромереж 

У підрозділі до ремонтної 
кампанії включені чотири 
об’єкти. Зокрема, заверше-
ні роботи з елект-
рифікації району житлової 
забудови, обмеженої вули-
цями Степова, Сухомлин-
ського, В. Степанюка, 
Є. Милорадович та Беса-
рабська у місті Полтава. 
Збудована трансформатор-
на підстанція (КТП 10/0,4кВ) 
та повітряна лінія з само-
утримним ізольованим про-
водом (ПЛІ-0,4 кВ), від якої 
буде здійснено зовнішнє 
електропостачання та під-
ключення нових споживачів 
у 184 домоволодіннях.

Також запланована за-
міна двох живлячих 
КЛ-6 кВ, які з’єднують 
ПС «Полтава-330» та РП-23 
по вулиці Серьогіна. За-
гальна довжина лінії – 6,423 
км. До РП-23 підключена 
значна частина споживачів 

села Розсошенці, мікро-
районів «Геофізика» та 
«Склозавод». 

Також передбачена 
реконструкція РП-2, який 
знаходиться по вулиці 
Павленківська площа. Від 
цього РП заживлена велика 
кількість побутових та про-
мислових споживачів у ра-
йоні залізничного вокзалу 
Полтава-Київська та цен-
тральної частини міста. У 
ході робіт буде проведений 
ремонт будівельної частини 
та заміна обладнання 6 кВ 
(дах переобладнають на 
металевий, замість масля-
них вимикачів встановлять 
сучасні вакуумні).

А по вулиці Колійній 
заплановані роботи із 
заміни ПЛ-6 кВ на КЛ-6 
кВ, загальною довжиною 
1,015 км. Дана повітряна 
лінія з’єднує ЗТП-211 та 
КТПГС-110. ПЛ була збудо-
вана у 60-х роках минулого 
століття і є технічно заста-

рілою, проблемою є також 
те, що під’їзд до неї є від-
сутнім через розташування 
опор у болотистій місцевос-
ті. У ході ремонтної кампанії 

буде використаний кабель 
марки АПвЭгаПу-10кВ 3 
(1х630(г)/50), внаслідок чого 
покращиться надійність та 
якість електропостачання. 

Гадяцька філія
– ПЛ-0,4 кВ у селі Лютенька збудовані у другій половині 60-х років минуло-

го століття, вони повністю застаріли, їх стан є непридатним для експлуатації, 
тому технічне переоснащення повітряних ліній є невідкладним заходом, – роз-
повідає заступник начальника Гадяцької філії з передачі електроенергії 
Олексій Черняк. – У ході робіт виконується технічне переоснащення електро-
мереж 0,4 кВ від ТП-381, 386, 392, 424. Загальна протяжність ліній, які будуть 
збудовані – 18,222 км.

Олексій Олексійович також розповів, що реконструкція ПЛ-0,4 кВ викону-
ється самоутримним ізольованим проводом (CІП). Також проектом передба-
чена заміна ТП «сільського типу» на ТП «кіоскового типу». Перевага останньої 
у тому, що вона є суцільною металевою конструкцією із зовнішнім обслуго-
вуванням і повітряними виводами. Підстанція закрита з усіх боків, що значно 
підвищує безпеку оточуючих, оскільки ускладнює проникнення туди тварин та 
сторонніх осіб.

Ремонтні роботи у селі Лютенька тривають із січня 2017 року. Наразі повніс-
тю завершена реконструкція повітряних ліній від ТП-381, зараз проводиться 
оновлення мереж від ТП-424. Реконструкція підвищить якість електропоста-
чання споживачів.

Козельщинська філія 
На території Козельщинського району передбачена реконструкція 

ПЛ-0,4 кВ, загальною протяжністю 3,241 км, у селі Приліпка від КТП-197. 
– Від цієї КТП заживлені школа, сільрада, магазин, вежа мобільного зв’язку 

і газорозподільний пункт. Реконструкція охоплює повністю вулицю Козацьку 
і частково вулицю Т. Шевченка, – розповідає заступник начальника філії з 
передачі е/е Микола Скрильник. – ПЛ-0,4 кВ збудовані у 1971 році, тому їх 
реконструкція просто необхідна.

За словами Миколи Миколайовича, вищезгадані роботи мають привести до 
підвищення якості електроенергії, зменшення кількості аварійних відключень 
та покращення естетичного вигляду об’єктів: дерев’яні опори замінять на 
залізобетонні. Лінію виконають СІПом. Заплановано також винесення елект-
ролічильників на фасади будинків, що полегшить роботу контролерам при 
знятті показів.

Гребінківська філія 
У Гребінківській філії проводиться реконструкція трьох об’єктів. Зокрема, 

модернізація ПЛ-0,4 кВ із заміною КТП-56 у селі Рудка. В ході робіт були за-
мінені опори, а також голий провід на ізольований з винесенням лічильників 
на фасади будівель. На даний час об’єкт уже зданий в експлуатацію. Про-
водиться також реконструкція ПЛ-0,4 кВ у селі Слобода-Петрівка по вулицях 
Перемоги і М. Гоголя та у селі Оржиця по вулиці Вишнева. Роботи зараз на 
завершальній стадії. 





На церемонію нагоро-
дження учасників конкур-
су завітали директор з 
персоналу Олександр 
Кириченко, дирек-
тор з охорони праці 
Олександр Ракецький 
та голова профкому 
Володимир Абрамов. 
Олександр Вікторович 
наголосив на важливості 
такого конкурсу, оскільки 
діти вже змалку через 
мистецтво мають змо-

гу краще засвоїти, як 
правильно поводитися із 
електрикою. Олександр 
Олексійович відзначив 
актуальність малюнків і це 
не дивно, адже маленькі 
художники розповіді про 
безпеку на робочому місці 
та охорону праці чують від 
батьків, можна сказати, із 
пелюшок.

– Дуже приємно, що 
цей конкурс уже став 
традиційним серед дітей 

працівників, адже вони 
виростуть і стануть 
гідною зміною енерге-
тикам.

Олександр Ракець-
кий наголосив на тому, 
що охорона праці у 
Товаристві поставлена 
на дуже високий рівень, 
щорічно тут проводять 
безліч заходів задля 
того, щоб уникнути 
травматизму на робо-
чому місці. 

27 квітня відбулося нагородження учасників конкурсу дитячих малюнків «Охорона 

праці очима дітей», присвяченого цьогорічному Дню охорони праці в Україні. 

Захід відбувся у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського.

Цьогоріч на конкурс діти подали 29 малюнків. Їх 

оцінювали у двох вікових категоріях: молодша група – 

з 4 до 9 років і старша – з 10 до 16.

Охорона праці у наших руках 

Загалом у конкурсі взяли 
участь 27 дітей працівників 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
із головного офісу, Полтавської 
районних електромереж, Ди-
канської, Машівської, Гадяць-
кої, Чутівської, Карлівської, 
Козельщинської, Великокохнів-
ської, Кременчуцької, Кобе-
ляцької, Красногорівської та 
Лубенської філій. Компетент-
ному журі довелося нелегко, 
адже всі роботи виконані на 
дуже високому рівні. Після дов-
гих суперечок все ж таки були 
відібрані найкращі. 

Отож, у молодшій віковій 
групі третє місце завоював 
Ростислав Бовтрук, 8 років, 2 
місце – Злата Повод, 5 років, 
а першість отримала 9-річна 
Анастасія Панченко. У стар-
шій віковій групі третє місце 
здобула Анна Мамченко, друге 
заслужила Вероніка Міськова 
(обом по 13 років). А сходинку 
першості справедливо посіла 
16-річна Оксана Бовтрук  із ро-
ботою, що мала назву «Роман-
тика в енергетиці – річ непри-
пустима». Оксана переконана, 
що з електрикою слід поводи-
тися максимально обережно,  

в іншому випадку, – здоров’я 
і навіть життя людини може 
опинитися під загрозою. 

Її брат, Ростик, подав на 
конкурс аж два малюнки, на 
яких зобразив героїв улюбле-
ного мультфільму «Смішарики» 
(див. на 3 сторінці). Він уже 
визначився із майбутньою про-
фесією, хоче бути, як і татко, 
електромонтером.

Батько Панченко Анастасії 
працює старшим диспетчером, 
тому вона не зі слухів знає, 
як слід працювати з електро-
установками. Це й зобразила 
дівчинка на своєму малюнку.  

Родзинка цьогорічного 
конкурсу – номінація «Приз гля-
дацьких симпатій». Вперше за 
усі роботи голосували користу-
вачі соцмережі Фейсбук, став-
лячи лайки за найдостойніший, 
на їхню думку, малюнок. Пере-
можців визначали за кількістю 
голосів. Перевагу в цій номіна-
ції здобули 4-річна Єва Собко 
та 10-річний Артем Балацький. 
Під роботою хлопця стояли не 
тільки вподобання, а й безліч 
коментарів, що свідчить про 
те, що малюнок запав людям 
у душі. 

Конкурс проводився 
за підтримки керівництва 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
та профспілкового комітету. 
Усі учасники конкурсу отри-
мали дипломи та подарунки. 
Після нагородження праців-
ники краєзнавчого музею 
провели для дітей цікаву 
екскурсію, показавши їм, зо-
крема, залу із різноманітною 
зброєю. Хлопчики та дівчатка 
були у захваті від проведено-
го дня і обіцяли взяти участь у 
конкурсі і наступного року.
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Собко Єва, 4 роки

Повод Злата, 5 років

Балацький Артем, 10 років



Цю систему називають 
одним із ключових проектів 
на підприємстві впродовж 
2017 року. В її рамках пе-
редбачається впроваджен-
ня кількох етапів. Зокрема, 
на першому відбувається 
відбір Лідерів – найбільш 
ініціативних та цілеспря-
мованих співробітників, які 
повинні стати рушійною 
силою проекту.

У тісній співпраці із фахів-
цями групи якості Лідерам 
належить здійснювати 
аналіз і діагностику роботи 
структурних підрозділів, 
процесів підприємства, 
розробляти і впроваджува-
ти різні заходи, спрямовані 
на підвищення ефектив-
ності, зниження втрат, 
розвиток системи подання 
пропозицій та мотивації 
персоналу.

За участь у системі Ліде-
рів очікує гідна винагорода. 
По-перше, згідно з затвер-
дженою системою мотива-
ції, вони преміюватимуться 
за досягнення поставлених 
цілей із впровадження 
проекту (по залученню 

персоналу та досягненню 
економічного ефекту). 
По-друге, це можливість 
навчання. У рамках проекту 
передбачається проведен-
ня великої кількості семіна-
рів і тренінгів, спрямованих 
на розвиток різних знань і 
навичок. По-третє, подібні 
проекти в інших компаніях 
показали, що найбільш 
ініціативні співробітники 
можуть розраховувати 
на кар’єрне зростання у 
Товаристві.

«Підвищення ефектив-
ності виробництва – одна з 
основних стратегічних цілей 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО». Багато передових сві-
тових компаній розвивають 
унікальні системи управлін-
ня ефективністю вироб-
ництва. Кілька структурних 
підрозділів підприємства 
стануть першими, у яких 
ми застосуємо досвід таких 
компаній, – зазначив дирек-
тор з персоналу Олександр 
Кириченко. – До кінця 2017 
року Товариство повинне 
апробувати і закріпити 
концепцію Системи без-

перервного вдосконалення 
у пілотних підрозділах для 
подальшого тиражування 
її у інших філіях підприєм-
ства, а до кінця 2018 року 
заплановане впровадження 
системи у всіх структурних 
підрозділах компанії».

У рамках першої хвилі 
реалізація проекту здійсню-
ватиметься у головному 
офісі, на базі Кременчуць-
кої теплоелектроцентралі та 
в п’яти філіях (Полтавській 
міських електромереж, 
Полтавській районних елек-
тромереж, а також Кремен-
чуцькій, Комсомольській та 
Великокохнівській).

Щоб стати Лідером, ко-
жен бажаючий співробітник 
цих структурних підрозділів 

мав заповнити анкету, а 
також пройти тестування й 
інтерв’ю. У підсумку 16 об-
раних Лідерів були включені 
до складу робочої групи 
проекту.

Зокрема, відбір тривав 
до середини квітня. Серед 
працівників головного офісу 
обрали 5 Лідерів, Полтав-
ської філії міських електро-
мереж – 2, Полтавської 
філії районних електро-
мереж – 1, Кременчуцької 
– 2, Комсомольської – 1,  
Великокохнівської – 1 та 
на Кременчуцькій ТЕЦ – 4. 
Тепер наших колег чекає 
непросте завдання – вне-
сти суттєві зміни в роботу 
Товариства. 

П’ять кроків 
до покращення У структурних підрозділах ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пройшов відбір Лідерів у 

рамках впровадження Системи безперервного вдосконалення. 

Система у дії 

Система безперервного вдосконалення – 

інтегрована комплексна управлінська система, 

що передбачає постійний розвиток потенціалу 

співробітників (знання, інструменти, поведінка) 

для зниження втрат і підвищення якості 

продукту (послуг), що в кінцевому результаті 

веде до підвищення ефективності роботи 

підприємства.

Основною метою таких заходів є створення 
оптимальних умов для виконання операцій, скоро-
чення втрат часу на пошук необхідного інструмен-
ту, мінімізацію небезпечних виробничих факторів. 
Згідно з Системою, до ефективного робочого 
місця веде п’ять кроків.

1 
крок – сортування (від японського – seiri). 
Працівники мають звільнити свої робочі 
місця від усього непотрібного для вико-

нання виробничих операцій (інструментів, зайвих 
матеріалів, сміття) і залишити лише найнеобхідніше 
та в потрібній кількості для зручного використання 
при потребі.

2 
крок – дотримання порядку (seiton), 
що передбачає розташування потрібних 
предметів на робочих місцях таким чином, 

щоб ними було зручно користуватися та знаходити 
будь-якому співробітнику. З цією метою передба-
чене спеціальне маркування.

Н
а даний час в рамках Системи 

безперервного вдосконалення «Лідер» 

групою якості ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

розроблено Методику впровадження Системи 

5С, згідно з якою вже розпочато впорядкування 

робочих місць в підрозділах головного офісу та 

Кременчуцької ТЕЦ.

3 
крок – підтримування 
чистоти (seis), який 
включає наведення 

ладу на робочих місцях і по-
стійну підтримку їх у впорядко-
ваному стані.

4
крок – стандартизація 
(seiketsu) передбачає 
розробку стандартів 

стану робочих місць за під-
сумками проведення трьох 
попередніх операцій. 

5
крок – вдосконалення 
(shitsuke) – формуван-
ня звички дотримува-

тися встановлених стандартів: 
навчання, комунікації, 
контролю. 

За словами спеціалістів 
групи якості, дотримуючись 
Системи 5С, можна отримати 
кращі результати роботи. І, 
як наслідок, підвищити про-
дуктивність праці та якість 
надання послуг, зменшити 
виробництво бракованої 
продукції, досягти точнішого 
витримування термінів вико-
нання робіт, а також підвищити 
техніку безпеки.

«Ми хочемо, щоб робочі 
місця стали не тільки впоряд-
кованими, а й максимально 
безпечними та зручними для 
співробітників. Тому кожен 
працівник особисто повинен 
бути зацікавлений у змінах, 
адже вони спростять щоденну 
роботу, зроблять її безпечною 
та ефективною», – зазначив 
начальник групи якості Сер-
гій Свіренко.

Лідер – 
це штатний співробіт-

ник підприємства, тим-

часово повністю звіль-

нений від своїх основних 

посадових обов’язків 

(зі збереженням серед-

ньої заробітної плати на 

рівні колишнього робо-

чого місця) та зайнятий 

впровадженням Системи 

безперервного вдоско-

налення та операційних 

покращень на під-

приємстві.

Система 5C виникла у Японії в середині 50-х років 

минулого століття як новий, більш прогресивний, підхід до 

організації, прибирання робочих місць та наведення ладу. 

На той час японські підприємства були змушені працювати 

в умовах дефіциту ресурсів. Тому ними для власного 

виробництва було розроблено метод, у якому не було місця 

втратам. Цей метод показав свої позитивні результати. 

Незабаром його взяли на озброєння і в інших країнах.
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Впровадження Системи 

безперервного вдосконалення «Лідер» 

включає п’ять простих принципів 

раціональної організації робочого місця. 

Дільниця забезпечення ремонтів цеху 
спеціалізованого ремонту Кременчуцької ТЕЦ

Відділ кадрів головного офісу



Двозонний засіб обліку запрограмова-
ний на те, щоб ділити добу на два періоди. 
Вдень, з 7-ої до 23-ої години, він обраховує 
використану електроенергію за повним та-
рифом. А в нічний час доби застосовується 
коефіцієнт 0,5 до тарифу, тобто споживач 
отримує 50% знижку. Перевага двозонного 
засобу обліку в тому, що споживачеві не 
обов’язково змінювати свій графік спожи-
вання електроенергії, економити він буде у 
будь-якому разі.

Ще більше зменшити вартість викорис-
таної у нічний час електроенергії можна, 
встановивши тризонний лічильник. Такий 
засіб обліку функціонує, поділяючи добу 
на три періоди. У години масового спо-
живання, з 8-ої до 11-ої та з 20-ої до 22-ої, 
електроенергія коштує найдорожче – 
1,5 тарифу. Але у нічний період економія 
складає 60% від повного тарифу, тож спла-
чувати слід лише 0,4 його вартості. В інший 
час, з 7-ої до 8-ої, з 11-ої до 20-ої та з 22-ої 
до 23-ої діє повний тариф. 

Щоб отримати максимальну користь від 
цих засобів обліку, в нічний час доцільно 
використовувати саме енергоємні при-
лади: електроопалювальні та нагрівальні 
пристрої, звичайна частка яких у питомій 
вазі загального обсягу електроенергії, що 
споживається, становить від 30% до 50%. 
Йдеться також про пральні та посудомийні 
машини, опалювальні котли, бойлери або 
теплу підлогу.

Споживачі можуть самостійно придбати 
засіб обліку, але обираючи його, потрібно 
враховувати рекомендовані енергоком-
панією технічні дані. Лічильник також 
можна перепрограмувати із 
трифазного на  двохфазний 
облік або навпаки, але цю 
послугу доведеться 
оплатити додатково.

Користь від переходу на тарифи, дифе-

ренційовані за зонами, чимала. Споживачі 

отримують реальну економію на викорис-

тання електроенергії законними методами, 

енергосистема розвантажується, енерго-

споживання рівномірно розподіляється за 

часом доби і як результат – покращується 

якість електропостачання.

Як заощадити 
на електроенергії

Три тижні напруженої боротьби, яскравих емоцій та 
цікавих ігрових моментів – саме стільки тривав поєди-
нок між учасниками волейбольних баталій. Цьогорічні 
змагання вийшли напрочуд яскравими та видовищними, 
а все завдяки тому, що кожна з команд, яка брала участь 
у поєдинку, прагнула якнайкращого результату 
і викладалася на спортивному майданчику «на 
повну». Учасники турніру подарували глядачам 
незабутні враження: під час гострих моментів 
присутні, не шкодуючи голосових зв’язок, із за-
палом демонстрували свої емоції, таким чином 
підтримуючи гравців, а успішно реалізовані м’ячі 
завжди супроводжувалися шквалом оплесків.

Активні у всьому: 
зі спортом по життю

17 березня завершився турнір з волейболу між 

відділами та службами головного офісу. У ньому взяли 

участь сім команд: збірні підрозділу з інформаційних 

технологій, управління, технічних служб, енергозбуту, 

служби транспорту та логістики, а також Полтавських 

міської та районної філій електромереж.

Майже місяць тривав турнір з 

волейболу між відділами та службами 

головного офісу. Лідером змагання 

стала команда технічних служб, яка 

набрала найбільше очок. Переможець 

кількох попередніх років, збірна 

Полтавської філії міських електромереж, 

цьогоріч взяла «срібло». «Бронза» ж 

дісталася гравцям команди управління.
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Товариство подбало про те, 
щоб спростити для власних 
працівників процедуру переходу 
на зонний облік спожитої елект-
роенергії. Зокрема, вартість 
багатотарифного лічильника і 
його встановлення співробітни-
ки можуть виплатити у роз-
строчку протягом шести місяців. 
Для цього потрібно було подати 
начальнику структурного під-
розділу письмову заявку відпо-
відного змісту, де вказати термін 
розстрочки, за який працівник 
бажає сплатити вартість лічиль-
ника, та згоду на проведення 
відрахувань із заробітної плати.

При цьому, вартість засобу 
обліку та послуги зі встанов-
лення прямо залежала від того, 
який саме лічильник необхідний –
однофазний або трифазний 
(вони обираються залежно від 
обсягів споживання електро-
енергії). Первинна параметриза-

ція – безкоштовна. Співробітни-
ки відповідної філії підприємства 
у найкоротші терміни встанов-
люють засоби обліку. 

Окрім того, серед всіх заявок 
шляхом випадкового та неупе-
редженого розіграшу незаба-
ром буде визначено десятьох 
переможців, які отримають ви-
нагороду – по 1000,00 грн. А ке-
рівники виробничих підрозділів 
головного офісу і філій, які най-
більше популяризували перехід 
на розрахунки за тарифами, ди-
ференційованими за періодами 
часу, серед своїх співробітників, 
отримають перемогу у номінації 
«Найсумлінніший менеджер». 
Відповідно виробничі підрозді-
ли головного офісу і філій, що 
були найактивнішими учасника-
ми акції, матимуть можливість 
стати переможцями у номінації 
«Колектив кращої економії вит-
рат».

Можливість платити за 
електроенергію вигідно

«Економія у ваших руках» – під такою назвою у компанії 

стартувала акція, покликана допомогти працівникам відчути 

переваги від використання багатотарифних засобів обліку.

A

B

C

D

E

F

G

Турнір мав доволі щільний 
графік, ігри відбувалися 
практично щодня (за винят-
ком вихідних та святкових 
днів). Протягом чемпіонату 
команди-учасниці мали 
змогу помірятися силами, 
зустрівшись у поєдинках 
одна з одною.

Слід сказати, що лідер 
змагань викреслився 
на турнірній таблиці ще 
задовго до завершення 
волейбольних баталій. Ним, 
за кількістю очок, стала 
команда технічних служб. 
Але, не зважаючи на прог-
нозованість результатів, 
зустріч майбутнього чем-
піона турніру із командою 
енергозбуту, яка відбулася 
останнього дня, була особ-
ливо напруженою. Збірній 
техслужб у двох партіях вда-
лося реалізувати увесь свій 
потенціал на 100%, взявши 
максимальні 25 очок. Од-
нак, команда енергозбуту 
не здавалася, продемон-
струвавши високий рівень 
майстерності та створюючи 
гострі моменти, особливо у 
другій партії.

Не менш запеклим було 
протиборство і між коман-

дами служби транспорту 
та логістики й чемпіонами 
кількох минулих років – 
гравцями Полтавської філії 
міських електромереж.

Врешті-решт на третьо-
му місці у турнірній таблиці 
опинилася команда управ-
ління, друге місце завою-
вала збірна Полтавської 
філії міських електромереж. 
А от почесне перше місце 
заслужено зайняли гравці 
технічних підрозділів.

– Усі команди показали ці-
каву і достойну гру, від тур-
ніру отримали задоволення 
як самі гравці, так і вболі-
вальники, які приходили на 
матчі і морально підтриму-
вали наших волейболістів. 
Хочеться подякувати усім, 
– сказав заступник голови 
профспілкового комітету 
Ігор Олійник.

Команди-учасниці нагоро-
дили грамотами, а воло-
дарів перших трьох місць 
– подарунками від проф-
спілкового комітету – турис-
тичним спорядженням, що 
дозволить їм підтримувати 
хорошу спортивну форму 
та веселий настрій у часи 
дозвілля.

Період часу
Нічний

(23.00-7.00)
Денний

(7.00-23.00)

Тарифні коефіцієнти 0,5 повний тариф

Тривалість періоду, год. 8 16

Період часу
Нічний

(23.00-7.00)

Напівпіковий
(7.00-8.00, 

11.00-20.00, 
22.00-23.00)

Піковий 
(8.00-11.00, 
20.00-22.00)

Тарифні коефіцієнти 0,4 повний тариф 1,5

Тривалість періоду, год. 8 11 5

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу
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