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Протягом наступного року
триватимуть
роботи із втілення
колосального проекту
реорганізації ПЛ-110 кВ
«БПФ-ААЗ-ТМЗ» разом з
одночасною реконструкцією
РПВ-110 кВ підстанції 110/10 кВ
«Супрунівка».

»»» ст. 8-9

Електромонтери ОВБ
філій пройшли перевірку
професійних якостей.

»»» ст. 10

З Днем енергетика!

Нехай натхнення веде до нових висот і
професійних здобутків!

Шановні колеги!
Від щирого серця вітаю вас з нашим професійним
святом – Днем енергетика! Так хочеться, щоб ця
подія була урочистою та радісною. Однак, на жаль,
вона котрий рік поспіль із присмаком гіркоти. Адже
наша держава нині перебуває у стані складних змін –
економічних, політичних, суспільних. Все це не могло
не позначитися на сфері, якій ви віддаєте свої вміння,
знання, час та зусилля. Вдячний, що у випробувальний
для країни та галузі час ви ще з більшим розумінням,
відповідальністю та професіоналізмом підійшли до
виконання поставлених перед вами завдань.
Час вимагає від нас активного впровадження
новітніх енергозберігаючих технологій та пристроїв,
зміни психології споживачів енергетичної продукції.
Сподіваємося, що ваші зусилля у цьому напрямку
знайдуть розуміння і підтримку земляків.
День енергетика – це свято людей, хто присвятив своє життя створенню і обслуговуванню енергетичного комплексу країни,
для кого слова «тепло» і «світло» – це ціла епоха. Ваша праця нелегка й затребувана. Вона наповнює комфортом життя,
забезпечує стабільність у всіх сферах економіки країни, гарантує незалежність.
Щодня ви доводите, що в енергетиці області працюють професіонали високого рівня, які вміло вирішують найскладніші
завдання і успішно досягають поставлених цілей. Упевнений, що і надалі сумлінна праця кожного з вас буде спрямована на
розвиток виробництва та зміцнення енергетичної галузі України.
Хочу висловити слова вдячності та поваги усім, хто присвятив цій сфері діяльності власне життя, кому тисячі сімей нашої
області завдячують теплом і світлом у своїх домівках. Високо ціную значні зусилля, мужність та вміння, яких вимагає нелегка
праця енергетика.
Прийміть побажання міцного здоров’я, благополуччя та успіхів у нових проектах! Нехай найнадійнішою опорою в житті для
вас, дорогі колеги, залишаються сім’я, рідні та друзі, а світло і тепло завжди зігрівають ваш дім!
Євген Засіменко,
Голова Правління

Дорогі колеги!
Від імені профспілкового комітету щиро вітаю вас з
професійним святом – Днем енергетика!
У складних реаліях сучасності ви підтверджуєте
високий професійний рівень і майстерність, успішно
відповідаєте викликам сьогодення. Приклади
самовіданної праці демонструють всі трудові колективи
філій, служб та відділів.
Минає рік – і він пройшов зі своїми досягненнями.
Профспілковий комітет, зі свого боку, робив усе,
що у його силах, для того, щоб зберегти той рівень
соціальних заходів, який був взятий у попередні роки.
Сьогодні ми продовжуємо стикатися з проблемами
захисту соціально-економічних інтересів енергетиків
регіону. Зараз ще доволі важко прогнозувати та
складати плани на майбутнє. Однак нині, як і дотепер,
наші працівники залишаються найбільшим вагомим чинником успіхів компанії. Максимальні зусилля ми прикладатимемо
для впевненості кожного у завтрашньому дні, забезпечення якісного дозвілля працівників компанії та їхніх дітей. Адже лише
дбаючи про людей, допомагаючи їм у роботі і відпочинку, створюючи комфортні умови для підвищення продуктивності праці
ми зможемо досягти визначеної мети – успішного розвитку нашої компанії.
Дорогі колеги, завдяки тому, що кожен із вас на своєму робочому місці щоденно чесно і старанно виконує свою роботу, в
домах тисяч людей теплішає і світлішає, працюють підприємства і заклади соціальної сфери.
З нагоди професійного свята бажаю вам та вашим родинам довголіття, міцного здоров’я, добробуту, достатку та
благополуччя! Безпечної роботи вам і нових виробничих перемог! Нехай усвідомлення значимості вашої професії,
відповідальності, що пов’язана з нею, надає невичерпних сил та наснаги, надихає на нові трудові звершення!
Володимир Абрамов,
голова профспілкового комітету
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вітання

Підводячи підсумки
минаючого року
Протягом 2017 року керівництво
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» знайшло можливість тричі
підвищити заробітну плату працівникам. Середній
рівень росту зарплати по компанії становив
майже 47%.

в повному обсязі є
У листопаді 2017 року
першочерговим завданням,
Національна комісія,
– переконує директор з
що здійснює державне
персоналу Олександр
регулювання у сферах
Кириченко. – Зарплата
енергетики та комунальних
всьому персоналу за
послуг, позбулася кворуму,
листопад 2017 року
а вся сфера – регулятора.
виплачена повністю з
Без кворуму не затверджені
врахуванням підвищення
тарифи для виробників
посадових окладів.
і енергопостачальних
Приємно усвідомлювати,
компаній України на
що незважаючи на всі
грудень 2017-го та на
труднощі, протягом 2017
2018 рік. Таким чином, з
року керівництво ПАТ
01.12.2017 року Товариство
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
автоматично переходить на
знайшло можливість тричі
«нульовий» алгоритм роботи.
підвищити заробітну плату
За цим механізмом всі
працівникам».
гроші з рахунків обленерго
Так, з 1 січня посадові
автоматично зараховуються
оклади для персоналу всіх
на рахунки ДП
структурних підрозділів
«Енергоринку». Звичайно, це
і рівнів як головного
унеможливлює нормальне
офісу, так і філій ПАТ
функціонування усіх, без
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»,
винятку, енергокомпаній
зросли на 15%.
України, у т.ч. і ПАТ
Зросли посадові
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
оклади і з 1 липня 2017
«Загальний кризовий
року в середньому по
стан енергетики останніх
підприємству на 15%. Цього
років зараз посилюється
разу був розроблений
тимчасовою відсутністю
диференційований підхід
регулятора ринку
електроенергетики.
Але хочу запевнити,
Усі працівники підприємства
що для керівництва
отримають премію до
компанії виплата
професійного свята – Дня
заробітної плати
енергетика у розмірі 1000 грн.
своєчасно і

до розрахунку проценту
збільшення посадових
окладів, у першу чергу,
промислово-виробничому
персоналу.
Щоб втримати заробітну
плату в Товаристві на
достойному рівні, з 1
листопада 2017 року
посадові оклади енергетиків
зросли в середньому на
11%. «Як і попереднього
разу, ми вирішили
розробити диференціацію за
кваліфікаційними групами, –
розповідає Ірина Мукомел.
– Немало часу витратили
на аналіз нинішнього ринку
праці, виділили пріоритетні
посади, на які в Товаристві
є дефіцит кадрів, у тому
числі з причини низької
зарплати». Не секрет, що
останнім часом посадові
оклади виробничого
персоналу стали
неконкурентоспроможними,
в силу чого Товариство
почало втрачати цінні кадри.
Тож підвищення заробітної
плати було спрямоване на
утримання в компанії
висококваліфікованих
представників робочих
спеціальностей.
Таким чином,
протягом 2017 року

середній рівень росту
заробітної плати по компанії
становив майже 47%.
Крім того, всі працівники
підприємства отримають
премію до професійного
свята – Дня енергетика у
розмірі 1000 грн. Зараз
розраховується величина
тринадцятої зарплати ,
яку планується виплатити
протягом І – ІІ кварталів 2018
року.
Все це дозволяє не тільки
випереджати інфляцію, але
і заохочувати працівників,
втримуючи їхні заробітні
плати на належному рівні.
Гарантія достойних
доходів працівників компанії
– одна із стратегічних цілей
адміністрації Товариства.
Керівництво підприємства
слідує зваженій політиці в
організації заробітної плати
та матеріального заохочення
працівників у межах
коштів на оплату праці в
тарифах на електроенергію,
затверджених Національною
комісією, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг,
і відповідно до Законів
України.

підсумки
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У зорепаді професійних звершень
Напередодні Дня енергетика з радістю оголошуємо
імена кращих представників енергетичної галузі
Полтавщини, кого відзначили нагородами і почесними
грамотами.
Подякою Голови Правління та нагрудним знаком «Знак
Пошани» нагороджено:
Володимира РАДЧЕНКА, майстра виробничої дільниці 2
групи Оржицької філії.
Нагрудним знаком «Відмінник енергетики України»
нагороджено:
Олену ПОСТІЛ, керівника виробничо–технічної групи
Кременчуцької філії;
Валентина ПИЖИКА, електромонтера оперативновиїзної бригади 5 групи ОДГ Чутівської філії.
Почесною грамотою Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України нагороджено:
Сергія АНДРІЄВСЬКОГО, начальника Кременчуцької
філії;
Володимира ГУЙВАНА, начальника Полтавської групи
підстанцій служби підстанцій 35 кВ і вище;
Олександра ПАНАСЕНКА, диспетчера району мереж 2
групи Машiвської філії;
Олександра ТИЩЕНКА, електромонтера з експлуатації
р/м 5 групи Полтавської філії районних електричних мереж.
Грамотою Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України нагороджено:
Сергія ГОНТАРЯ, заступника директора з інформаційних
технологій;
Григорія КУЗЬМЕНКА, електромонтера оперативновиїзної бригади 5 групи Решетилівської філії;
Віталія СЕМПЕРОВИЧА, електромонтера з експлуатації
розподільних мереж 4 групи Оржицької філії.
Подякою Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України нагороджено:
Вiктора ПЕРЕТЯТЬКА, начальника служби ліній
електропередачі 35 кВ і вище;
Вiру АРТЮХ, начальника відділу перспективного
розвитку;
Ольгу ЧОРНУ, начальника виробничо-технічного відділу
енергозбуту;
Ларису КУДАКОВУ, інженера 1 категорії відділу оптової
закупівлі та розрахунків за транспортування електро- та
теплоенергії;
Iрину ПОЛУРЯДНІКОВУ, старшого інспектора з кадрів
відділу кадрів;
Вячеслава ЛАРІНА, провідного інженера – керівника
виробничо-технічної групи Великокохнівської філії;
Валерiя МАСЮКА, заступника начальника Зіньківської
філії з передачі електроенергії;
Леонiда ПРИЗА, диспетчера району мереж 2 групи
Карлівської філії;
Сергія ТАРАНЧЕНКА, механіка Кобеляцької філії;
Тетяну БАХВАЛОВУ, економіста зі збуту електроенергії –
керівника групи реалізації Козельщинської філії;
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нагорода

Володимира КРИПАКА, електромонтера оперативновиїзної бригади 5 групи Красногорівської філії;
Iгоря ПЕТРУСЯ, заступника начальника Кременчуцької
філії;
Ольгу ТАРАСЮК, інженера 1 категорії ВТГ Миргородської
філії;
Анатолія КАС’ЯНЕНКА, старшого майстра виробничої
дільниці 1 групи Новосанжарської філії;
Петра БІЛОУСЬКА, водія автотранспортних засобів
Семенівської філії;
Анатолія ЖАБОТИНСЬКОГО, тракториста 5 розряду
Шишацької філії;
Олександра ШУЛІКУ, заст. начальника ел. цеху з РЗА –
начальника е/технічної лабораторії Кременчуцької ТЕЦ;
Андрія РЕДЬКІНА, ст. машиніста котельного устаткування
7 групи котлотурбінного цеху Кременчуцької ТЕЦ;
Валерія БЛИЗНЮКА, електрозварника ручного
зварювання 6 розряду цеху ремонту тепломеханічного
обладнання Кременчуцької ТЕЦ.
Почесною грамотою Полтавської обласної державної
адміністрації нагороджено:
Віталія СУГЕЙКА, заступника начальника фінансового
відділу;
Михайла СТАРОКОЖКА, провідного інженера відділу по
роботі з інвестиційною програмою;
Євгенія КЛАПТЕНКА, електромонтера ОВБ 3 групи
Глобинської філії;
Сергія ЖЕЛАВСЬКОГО, майстра виробничої дільниці 1
групи Лубенської філії;
Андрія КАЙСІНА, старшого машиніста турбінного
відділення 7 групи котлотурбінного цеху Кременчуцької ТЕЦ.
Почесною грамотою Полтавської обласної ради
нагороджено:
Володимира ПРОКОПЕНКА, диспетчера району мереж 2
групи Пирятинської філії;
Снiжану ВЛАСЕНКО, оператора комп’ютерного набору
Чорнухинської філії.
Грамотою Полтавської обласної ради нагороджено:
Володимира БУТКА, диспетчера району мереж 2 групи
Гребінківської філії;
Iрину КОЖУХ, інженера 2 категорії групи реалізації
Диканської філії;
Ларису ВЕРЕМКО, техніка 2 категорії абонентської групи
Комсомольської філії.
Почесною грамотою виконавчого комітету Полтавської
міської ради нагороджено:
Людмилу КОЗИРЬ, техніка 1 категорії групи реалізації
Полтавської філії міських електромереж;
Марію ПАРАМОНОВУ, контролера енергонагляду 3 групи
Полтавської філії міських електромереж;
Віталія КАЛЮЖКУ, техніка-інспектора 1 категорії
рейдової групи юридичного сектору Полтавської філії
міських електромереж;
Юлію ХМАРУ, інженера з охорони праці 2 категорії
Полтавської філії міських електромереж;

Лiлiю ЯРМІШКО, інженера 1 категорії виробничотехнічної групи Полтавської філії міських електромереж.

Максима ТУКАЛА, слюсаря-сантехніка 6 розряду
механічної дільниці Кременчуцької ТЕЦ.

Грамотою Подільської районної у місті Полтаві ради
нагороджено:
Олександра ШРАМА, муляра 4 розряду служби
експлуатації будівель і споруд;
Сергія БІЛИКА, водія автотранспортних засобів служби
транспорту і логістики;
Тетяну ДОРОШЕНКО, бухгалтера їдальні;
Людмилу РИБЧЕНКО, провідного інженера відділу
землеустрою та паспортизації;
Вадима ДАНІЛЕВСЬКОГО, пров. економіста відділу МТЗ.

Грамотою Лубенської міської ради нагороджено:
Володимира СТАВИЦЬКОГО, інженера з охорони праці 2
категорії Лубенської філії;
Оксану ОНІЩУК, інженера з підготовки кадрів 1 категорії
Лубенської філії;
Михайла ЧЕБЕРЯКА, заступника начальника Лубенської
філії з електромереж;
Ігоря ДОНЦЯ, охоронника Лубенської філії.

Почесною грамотою виконавчого комітету
Кременчуцької міської ради Полтавської області
нагороджено:
Олексія ПОГРЕБНЯКА, старшого майстра виробничої
дільниці 1 групи Кременчуцької філії;
Юрія ДАНИЛЕЙКА, начальника зміни електростанції
Кременчуцької ТЕЦ;
Сергія ЛОГАЧОВА, електрослюсаря з ремонту
устаткування р/п 5 розряду Кременчуцької ТЕЦ;
Анатолія МОСКАЛЕНКА, машиніста ЦТЩ керування
паровими турбінами 6 групи Кременчуцької ТЕЦ;
Сергія ФЕДОРЕНКА, начальника цеху ремонту
тепломеханічного обладнання Кременчуцької ТЕЦ;
Олександра ЧИЛЬДИНОВА, майстра 2 групи району
теплових мереж Кременчуцької ТЕЦ.
Грамотою виконавчого комітету Кременчуцької міської
ради Полтавської області нагороджено:
Тетяну ГАВРЮК, інженера-програміста групи з
обслуговування обчислювальної техніки Кременчуцької філії;
Любов ГУБУ, інженера відділу реалізації теплоенергії
Кременчуцької філії;
Людмилу ГРИНЮК, прибиральника службових
приміщень Кременчуцької філії;
Максима ЛЕПСЬКОГО, електромонтера з експлуатації
розподільних мереж 5 групи Кременчуцької філії;
Каролiну МІШУТО, техніка групи реалізації Кременчуцької
філії;
Наталію МАНЬКО, економіста 1 категорії МТЗ – керівника
групи МТЗ Кременчуцької філії;
Тетяну МОРОЗОВУ, начальника групи по роботі з
боржниками за використану електро- та теплоенергію
Кременчуцької філії;
Сергія НЕМЕНУЩОГО, електромонтера з експлуатації
електролічильників 4 групи Кременчуцької філії;
Артема СИДОРЕНКА, інспектора інспекції енергонагляду
Кременчуцької філії;
Вячеслава ЮМАШЕВА, інженера сектору з виконання
робіт Кременчуцької філії;
Анатолія ГОЛИШКІНА, заступника головного інженера з
експлуатації Кременчуцької ТЕЦ;
Сергія КІЙЛА, слюсаря-ремонтника 5 розряду хімічної
дільниці Кременчуцької ТЕЦ;
Михайла ПЕЛЬТІЯ, електрослюсаря з ремонту й
обслуговування автоматики та засобів вимірювань
електростанцій 4 розряду Кременчуцької ТЕЦ;
Дмитра СЛОВЦОВА, слюсаря з ремонту
парогазотурбінного устат. 5 розряду Кременчуцької ТЕЦ;

Грамотою Лубенської районної державної адміністрації
нагороджено:
Миколу ФЕСЕНКА, електромонтера з експлуатації
електролічильників 4 групи Лубенської філії;
Олександра ШЕВЧЕНКА, водія автотранспортних
засобів Лубенської філії;
Валерiя ХАЛА, заступника начальника Лубенської філії зі
збуту електроенергії;
Василя ГРАБЧУКА, інженера із засобів ДТК 2 категорії –
керівника групи ДТК Лубенської філії.
Грамотою Громадської організації «Всеукраїнська Рада
ветеранів праці енергетики» нагороджено:
Костянтина КИШИНСЬКОГО, адміністратора бази даних
SAP R/3 служби програмного забезпечення;
Ганну КОГУТ, бухгалтера централізованої бухгалтерії;
Володимира БУТКА, диспетчера району мереж 2 групи
Гребінківської філії;
Iвана ПАДАЛКУ, електромонтера з обслуговування ПС
«Красногорівка» 110/10 кВ 5 групи Красногорівської філії;
Володимира ПРИХОДЬКА, слюсаря-ремонтника
5 розряду хімічної дільниці Кременчуцької ТЕЦ.
Почесною грамотою Асоціації
«Укртеплоелектроцентраль» нагороджено:
Ігоря БІЛУХУ, начальника цеху теплової автоматики та
вимірювань Кременчуцької ТЕЦ;
Андрія КАРЧЕВСЬКОГО, інженера-конструктора
1 категорії відділу з підготовки ремонтів Кременчуцької ТЕЦ;
Оксану МАТЮШЕНКО, інженера хімічної лабораторії
Кременчуцької ТЕЦ;
Федора ПАЛІЯ, електромонтера з обслуговування
електроустаткування електростанцій 5 групи Кременчуцької
ТЕЦ;
Сергія ЦЮРУ, дефектоскопіста з ультразвукового
контролю 5 розряду Кременчуцької ТЕЦ.
Грамотою Незалежної галузевої профспілки
енергетиків України нагороджено:
Оксану БРАЖНИК, інженера ВТГ Диканської філії;
Інну КЛЕПАЧ, інженера ВТГ Комсомольської філії;
Михайла РУДЕНКА, експедитора їдальні;
Вікторію БЛИЩУК, керівника групи з питань
корпоративних прав.
Крім того, звання «Ветеран праці» присвоєно передовикам
виробництва, які працюють на підприємстві більше 20 років.
Цьогоріч таке звання разом із грошовою премією отримують
57 працівників головного офісу та філій Товариства.

нагорода
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Відзвітували й
окреслили нові плани

Покликання –
дарувати світло
Будь-яка професія, яка несе користь людям, достойна поваги.
Покликання нашого сьогоднішнього співрозмовника – Володимира
Петровича Радченка – усувати всі перешкоди на шляху
електроенергії до домівок оржиччан.
майстром Оржицької дільниці
№ 3. Зараз знаю уже кожен її
міліметр, всі, навіть найдрібніші,
пошкодження.

Володимир Радченко, майстер
виробничої дільниці 2 групи
Оржицької філії, працює в ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» уже 38
років. Прийшов на підприємство у
далекому 1979-му електромонтером
з експлуатації розподільних мереж.
З того часу щодня він забезпечує
справну роботу електромереж.
Завдяки праці електромонтерів у
житлові будинки, дитячі садочки та
школи, лікарні та магазини, офіси та на
підприємства безперебійно подається
світло. Однак робота електромонтера,
як правило, часто залишається
поза кадром. Ми поговорили з
Володимиром Петровичем про його
трудові будні, про те, чим привабила
його енергетика, як проходить його
робочий день і про багато іншого.

– Важко було починати
працювати без досвіду?
– Мені пощастило потрапити
в гарний колектив. Але труднощі
в роботі були, адже навчитися
всьому зразу неможливо. Проте
я працював з людьми, серед
яких прийнято допомагати одне одному,
адже всі робимо спільну справу. З таким
підходом виконувати будь-які завдання
легше. Все навколо здавалося новим і
цікавим. Я швидко зрозумів, що знайшов
те, чому варто присвятити себе.
– Розкажіть, як проходить Ваш
робочий день?
– Годині о сьомій ранку я вже на роботі.
Як правило, звечора наша бригада уже
знає, які роботи будемо виконувати
наступного дня. Переважно це
ремонти розподільних мереж. Також ми
займаємося профілактичними роботами.
За лініями потрібен догляд.
Нерідко доводиться працювати в
несприятливих погодних умовах: в дощ,
сильні морози. В зливу працювати
на вулиці з електрикою небажано,
але бувають екстрені випадки, коли
іншого вибору немає. Тож виїжджаємо
на лінію і працюємо, головне – чітко
дотримуватися правил безпеки.

Тож нудно не буває ніколи. Нам постійно
доводиться приймати важливі, часом
екстрені, рішення, думати, як швидко і
ефективно виконати те чи інше завдання.
Останнім часом стало набагато цікавіше
працювати, тому що запроваджуються
нові технології, ми їх освоюємо, а це
можливість підвищити свій професійний
рівень, отримати більш високу
кваліфікацію.
– У Вашому підпорядкуванні 4
електромонтери з експлуатації
розподільних мереж. Як складаються
стосунки з підлеглими?
– Я уже 34 роки працюю майстром.
За цей час склад бригади неодноразово
змінювався. Є, звичайно, ті, з ким
ми пліч-о-пліч працюємо уже немало
часу. З Віталієм Семперовичем ми
разом уже 16 років. Пережили з ним
немало критичних ситуацій: буревії,
обмерзання обладнання, обриви ліній
електропередач. Є і молоді хлопці у
бригаді. Олег Супруненко працює з нами
всього місяць, але вже зарекомендував
себе з гарного боку. З молоддю
працювати цікаво. Вони приходять з
новими поглядами на роботу, свіжим
баченням. Багато чому їм ще вчитися,
але і я часом спостерігаю за їх роботою.

– Володимире Петровичу, де ви
черпаєте сили?
– Володимире Петровичу, чому
– Я живу біля річки Оржиці. Раніше
ви обрали професією свого життя
багато рибалили, зараз не часто
енергетику?
вдається вибратися. Але ті рідкісні
– Можна сказати це енергетика
години, які ми разом з друзями
– Що для Вас Ваша професія? Що
вибрала мене. Після школи я закінчив
проводимо на березі річки з вудкою,
подобається у роботі? Якби зараз
місцеве професійно-технічне училище.
дуже цінні і пам’ятні. Любимо виїжджати
можна було б повернутися на 40
І пішов до армії. Військові навчання
компанією на полювання. Але найбільшу
років у минуле, ви знову обрали б
проходив у Чернівцях, а служити
радість мені приносить спілкування
енергетику?
направили до Львова. Коли повернувся
з внучкою Валерією. Вона у мене
– Звичайно. Енергетика – це моє
додому, довго не роздумував, чим
розумниця, семикласниця. Живе з
життя. Розумієте, ця робота – це не
займатися. Оржицький РЕМ знаходився
батьками у Десні Чернігівської області,
лише фізична праця, а й вправність.
майже на сусідній вулиці, тож пішов
тому бачимося ми рідко. Ось
туди влаштовуватися на роботу.
чекаю в гості на новорічні
Пізніше закінчив Прилуцький
З нагоди Дня енергетика Володимира Радченка,
свята. У нашій родині Валерія
технікум гідромеліорації та
майстра виробничої дільниці Оржицької філії,
– справжня зірочка. Для мене
електрифікації сільського
нагороджено Подякою Голови Правління та
час, проведений з нею, –
господарства. І покотилося
нагрудним знаком «Знак Пошани».
найбільша радість у житті.
колесо життя. У 1983 році став
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інтерв’ю

Під час профспілкових зборів Товариства
підбили підсумки оздоровчого сезону–2017,
окреслили плани організації новорічних свят,
а також обговорили фінансові питання.

працівників
Товариства
відпочили у інших
літніх таборах.
На зборах профкому директор з персоналу Олександр
Щодо дорослих, то
Кириченко зазначив, що з 1 листопада працівникам уже
на базі «Чайка-2»,
третє за цей рік підвищили заробітну плату. В середньому
що у с. Грибівка
Одеської області,
посадові оклади працівників зросли на 5-25%.
влітку набралися
Директором з персоналу була проанонсована і премія до
наснаги 158
Дня енергетика.
людей, а у
«Енергодарі», що
у смт Кирилівка, – 318
розповів, що у ДЗОВ
Одне з головних питань,
працівників.
«Енергетик» за три зміни
яке обговорювалося на
Не оминули увагою
оздоровилося 315 дітей.
профспілкових зборах
і питання підготовки
Це на півсотні менше,
– підсумки літнього
до новорічних свят.
аніж минулоріч. Причина
відпочинку дорослих та
Голова профспілкового
– у запровадженні міської
дітей. Заступник голови
комітету Володимир
соціальної програми
профкому Ігор Олійник
Абрамов розповів, що
підтримки сімей,
традиційно виділять гроші
у яких зростають
на організацію святкових
діти. За нею
ранків для дітей працівників
частина коштів
головного офісу, а також
на відпочинок
Полтавських філій міських
відшкодовувалася
та районних електромереж.
місцевою
Свято відбудеться 2 січня
владою. Через
2017 року. Що стосується
це діти деяких

солодких дитячих
подарунків, то їх уже
замовили.

Щоб вчасно
підготуватися до
літнього сезону-2018,
у дитячому таборі
«Енергетик»
заплановані ремонтні
роботи. Зокрема, із
1 грудня розпочалася
реорганізація
6 корпусу. Будівлю для
наймолодших дітей
планують обладнати
душовими кабінками
та туалетами, які
знаходяться у
приміщенні. Окрім
цього, у 1 корпусі
планують замінити
вітражі.

Оцінена допомога
Керівництво компанії
давно співпрацює з
Полтавським зональним
відділом Військової служби
правопорядку і намагається
повсякчас надавати
посильну допомогу його
колективу.

На адресу ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надійшов листподяка від начальника Полтавського
зонального відділу Військової служби
правопорядку, полковника Валерія
Мисника.
«Висловлюю Вам та Вашому
колективу щиру подяку за відповідальну
громадську позицію та надану
матеріальну допомогу для розвитку
Полтавського зонального відділу»,
– звертається у листі Валерій
Миколайович до Голови Правління
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Євгена
Засіменка.
Він говорить, що на своєму прикладі
адміністрація та колектив Товариства

підтверджують єдність армії та
народу: «Хочемо зазначити, що Ваша
допомога – це надзвичайно важлива
і вагома підтримка тих підрозділів
Збройних Сил України, які сьогодні
виконують завдання щодо захисту
Вітчизни. Розуміння Вами проблем
обороноздатності країни свідчить
про високий патріотизм, активну
життєву позицію колективу ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Упевнений, що
Ваш внесок у зміцнення боєздатності
держави позитивно вплине на бойову
готовність та морально-психологічний
стан особового складу Полтавського
зонального відділу служби порятунку».
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Шановні колеги!
Для нас День енергетика –
не тільки професійне свято,
а й час підбиття підсумків та
побудови планів на майбутнє
– привід озирнутися назад
та оцінити успіхи і поразки
минаючого року.
2017-й став
нелегким роком, який
з усією очевидністю
продемонстрував всім
та кожному значимість
енергетики. Невтомною
працею, талантом і наснагою
нам вдавалося зробити
так, щоб наші споживачі
отримували якісну електрота теплоенергію.
Наше професійне свято
об’єднує в собі багато
поколінь енергетиків:
молодих спеціалістів, котрі лише починають свій шлях у галузі, досвідчених фахівців, які вже відбулися професійно, та
ветеранів галузі, на яких варто рівнятися. Я впевнений, що накопичені роками знання, а також енергія молоді здатні вирішити
найскладніші завдання.
Дорогі колеги! Щиро бажаю вам, щоб усі зміни, які чекають на нас у 2018 році, були лише на краще! Нехай професійна
майстерність, плідна праця і творчі задуми приносять вам нові значні здобутки та процвітання! Міцного здоров’я вам та вашим
близьким, сімейного щастя, матеріальних статків та впевненості у завтрашньому дні!
Андрій Козань,
директор технічний

Масштабні починання
новаторського проекту
У Полтаві розпочалися роботи із втілення
колосального проекту реорганізації ПЛ-110 кВ «БПФААЗ-ТМЗ» разом з одночасною реконструкцією РПВ110 кВ підстанції 110/10 кВ «Супрунівка».
Ділянки повітряної лінії,
на які чекає реконструкція,
спроектовані в 1972 році,
а введені в експлуатацію
трьома роками пізніше,
у 1975-му. Сорокарічна
робота, морально застаріле,
зношене обладнання,
яке давно не відповідає
вимогам сьогодення – одні
з причин необхідності
модернізації. Але основною
підставою реконструкції
стало створення кільцевої
дволанцюгової мережі
110 кВ Полтави.
«На відміну від інших
ділянок кільця 110 кВ міста
повітряна лінія «БПФ-ААЗ-
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ТМЗ» була єдиною, яка
виконана одним ланцюгом,
– пояснює необхідність
виконання робіт начальник
виробничо-технічної
служби Дмитро Олійник.
– Тож ми давно планували
закільцювати мережу 110 кВ
у дволанцюговому втіленні».
Завдяки створенню
другого кола та збільшенню
перерізу проводів буде
підвищено пропускну
здатність усього кільця
мережі міста. Це створює
можливість організації
транзитних режимів.
Наразі ПЛ-110 кВ «ХПФААЗ-ТМЗ» має найменшу

пропускну здатність у кільці.
Допустимий тривалий струм
для неї становить 390А. Після
реконструкції пропускна
здатність кільця для
транзитних режимів складе
660А.
«Робота вкрай важлива,
– продовжує начальник
центральної диспетчерської
служби Григорій Глущенко.
– Планується створення
двоколової ділянки між
вузловими підстанціями
110/10 кВ «Промвузол» та
«Супрунівка». На кожному
колі буде приєднано по

навантаження ПЛ, під час
аварій наявність оновленої
двоколової схеми ПЛ110 кВ зведе до мінімуму
ризики технологічних
порушень, підвищить
надійність та безаварійну
роботу електричних мереж
обласного центру».
Тож реконструкція
ПЛ-110кВ «БПФ-ААЗТМЗ» було визначено
як один з пріоритетних
напрямків розвитку мереж
Полтавського енерговузла.
Директор технічний
Андрій Козань пояснює:
«З точки зору формування
кільця реконструкція ПЛ
передбачає створення
дволанцюгової ділянки лінії
між підстанціями 110/6 кВ
«БПФ» та «ТМЗ» замість

двох одноланцюгових, які
з’єднували їх з відомчою
підстанцією «ААЗ». Разом
з реорганізацією лінії
буде здійснена одночасна
реконструкція РПВ-110
кВ підстанції 110/10 кВ
«Супрунівка» з метою
організації вузлової підстанції
кільця 110 кВ міста».
Заміни потребують
і опори новоствореної
дволанцюгової лінії.
Загалом вона має 40 опор,
з яких 3 – залізобетонні,
а інші – металеві. «Нам
варто замінити опори на
ділянці протяжністю 3,65
км, – розповідає начальник
служби ЛЕП 35 кВ і вище
Віктор Перетятько. –
Проектом передбачається
встановлення багатогранних

оцинкованих металевих опор.
Робота ускладнюється тим,
що траса лінії проходить в
зоні щільної промислової,
приватно-господарської та
житлової забудови. Часто
нам доводиться вирішувати,
як обійти огорожі, паркани,
перетини залізничних колій».
Під час проектування
виявилося, що саме через
щільну забудову неможливо
проводи навісити на опори
для дволанцюгових ліній.
Тому вирішили виконати
одностороннє підвішування
проводів обох ланцюгів.
Однак для реалізації цього
відсутні типові проекти
металевих опор. Тож
в проекті передбачили
застосування вузькобазивних
анкерно-кутових опор

індивідуального проектування
з багатогранного гнутого
профілю.
«Ми розглядали різні
варіанти вирішення проблеми
розташування лінії у зоні
щільної забудови, – говорить
директор технічний Андрій
Козань. – Але наразі
перенести лінію у зручніше
для обслуговування місце
не можемо. У межах
допустимого винесення
ПЛ розміщені летовище
військової авіабази, історикокультурний комплекс
«Поле Полтавської битви»,
дендропарк. Проте питання
зміни розташування лінії
залишається відкритим
і потребує нетипових
проектних рішень».

Повітряна лінія «БПФ-ААЗ-ТМЗ» є
частиною кільцевої мережі 110 кВ міста
Полтави. Вона з’єднує підстанції 110/6 кВ
«БПФ» та 110/6 кВ «ТМЗ» з підстанцією
«ААЗ», яка належить Полтавському
автоагрегатному заводу.

одній прохідній підстанції,
обидві забезпечуватимуться
двостороннім транзитним
живленням від вузлових
підстанцій, завдяки чому
ймовірність їх знеструмлення
у разі аварійних ситуацій на
магістральних лініях буде
зведено практично до нуля.
Це дозволить замкнути
кільце по мережі 110 кВ
міста Полтави та створить
більш гнучку в оперативному
відношенні схему мережі,
а також дасть можливість
додатково резервувати
споживачів. У пікові періоди

Більше 4 км ПЛ-110 кВ «БПФ-ААЗ-ТМЗ»
модернізують, з них 0,54 км реконструюють
в одноколовому виконанні, а 3,65 км – в
двоколовому.

перспективи
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Зависока ціна необережності

Атестація визначила кращих

Відповідно до Наказу № 438 від 29 вересня
цього року, протягом листопада було проведено
атестацію електромонтерів ОВБ філій.

Щодня електромонтерам
ОВБ доводиться
зустрічатися із важливими
та відповідальними
завданнями: під
керівництвом диспетчера
виводити у ремонт
обладнання і допускати
бригади до роботи,
здійснювати оперативне
обслуговування
електромереж та підстанцій
району і локалізовувати
технологічні порушення.
Тому їхню роботу важко
недооцінити.
– Електромонтери ОВБ
є посередниками між

диспетчером, який приймає
рішення, і обладнанням,
що обслуговується.
Оперативний персонал цієї
підгрупи можна назвати
елітним підрозділом
серед електромонтерів.
Вони є універсальними
бійцями, які займаються
обслуговуванням кабельних
та повітряних ліній, ТП і
навіть підстанцій 35 та 110
кВ, – зазначає начальник
ЦДС підприємства
Григорій Глущенко. Григорій
Вікторович розповів, що
атестація електромонтерів
ОВБ раніше не

здійснювалася, але цьогоріч
оцінювання цих працівників
вирішили провести.
Професійна перевірка
складалася із 3 етапів, у
рамках яких оперативний
персонал пройшов
психологічне тестування,
відповідно до затвердженого
порядку, та за 20 хвилин мав
дати відповіді на десяток
запитань із різних сфер
своєї діяльності.
Окрім цього,
електромонтери мали
переглянути відеоролик,
де, аби збити працівників із
пантелику, були закладені
неправильні дії під час
проведення перемикань,
встановлення заземлень,
ліквідації технологічних
порушень
тощо.
– Ці
відеоролики
– новизна,
раніше ми

такого ніколи не проводили.
Ідею запропонував
заступник по роботі з
персоналом Анатолій
Поліч, я його підтримав.
Як виявилося, це дуже
корисний метод, який
допомагає дієво і за
короткий проміжок часу
оцінити знання і навички
оперативного персоналу,
– розповідає Григорій
Глущенко.
Загалом, шкала
оцінювання включала в себе
низький – від 0 до 10 балів,
недостатній – від 11 до 15
балів, середній – від 16 до 20
балів, високий – від 21 до 25
балів та зразковий рівень –
від 26 до 30 балів. Більшість
працівників показали
високий та зразковий
рівень, недостатнього та
низького не отримав ніхто.
Окрім кращих працівників,
було визначено і рейтинг
філій, які комплексно
набрали найбільшу суму
балів. У трійці лідерів
опинилися Комсомольська,
Миргородська та
Козельщинська філії.
Екзаменатори оцінюють
перевірку як позитивну
і кажуть, що результати
атестації навіть перевершили
сподівання. Є великі надії на
те, що електромонтери ОВБ
підтвердять дані підсумки на
практиці.
За результатами
оцінювання вирішено
тих представників
оперативного персоналу,
які продемонстрували
зразковий рівень підготовки,
відзначити грошовою
премією.

У рамках оцінювання електромонтерів
ОВБ філій професійну перевірку пройшли
249 працівників. Із них зразковий рівень
підготовки продемонстрували 106 фахівців,
високий рівень – 133, середній – 10.
Недостатній та низький рівень знань не
показав жоден електромонтер.
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Головна цінність нашої
компанії – люди, завдяки
яким існує і розвивається
енергетика області. А одним
із пріоритетних напрямків
діяльності Товариства
завжди було забезпечення
належних умов роботи
для персоналу, опікування
здоров’ям і життям
кожного. Повсякчас служба
охорони праці посилено
контролює те, як серед
працівників підприємства
ведеться робота з
профілактики травматизму,
які знання має персонал і
як їх використовує. Але
іноді цього замало.
До роботи
електромонтера
існують підвищені
вимоги безпеки праці.
Ще до початку робіт
йому необхідно пройти
навчання безпечним
методам роботи,
вступний інструктаж,
первинний інструктаж
на робочому місці,
перевірку знань правил і
інструкцій, необхідних для
його професії. Та основне
– він має сам піклуватися
про власну безпеку
та здоров’я, а також
про безпеку і здоров’я
оточуючих людей в процесі
виконання будь-яких робіт,
під час перебування на
території підприємства чи у
відрядженні.
Трагедією закінчився
робочий день для
27-річного Станіслава
Маматхана, електромонтера
з експлуатації розподільних
мереж 4 групи
Гребінківської філії ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
Хлопець отримав термічні
опіки обличчя та правої
кисті першого ступеню.
Того дня диспетчер
Гребінківської філії Степанов
Сергій Миколайович
видав наряд-допуск на
виконання робіт з ремонту
обладнання КТП-204 10/04
кВ у м. Гребінка. Бригада

Електромонтер Гребінківської філії Станіслав Маматхан під час ремонту
обладнання КТП-204 10/04 кВ отримав термічні опіки обличчя та правої кисті.

Схожий нещасний
випадок у ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
стався навесні цього
року.
вирушила на робоче місце.
Усі: керівник робіт та
допускач – електромонтер
з експлуатації розподільних
мереж Власко Вадим
Іванович, електромонтери
Кагамлик Леонід
Андрійович, Калайтан
Микола Іванович та
Маматхан Станіслав
Володимирович – після
підготовки робочого місця
та допуску приступили до
виконання робіт.
«Нічого не передбачало
небезпеки, – розповідає
Вадим Власко. – Ми
ввімкнули КТП після того,
як завершили роботу. Я
попросив Станіслава взяти
з бригадного автомобіля
струмовимірювальні кліщі та
перевірити рівень напруги
на вихідних контактах
комутаційних апаратів, що
він і зробив».
Станіслав почав
міряти рівень напруги на
автоматичному вимикачі 0,4
кВ. Випадково він щупом
замкнув фазу «В» з фазою

«С», внаслідок чого виникла
електрична дуга, від дії
якої потерпілий отримав
опіки кисті правої руки
та обличчя. Олександр
Ракецький, директор з
охорони праці – начальник
служби охорони праці,
переконаний, що цього
разу спрацював людський
фактор: «Робочий день
добігав кінця. Бригада,
мабуть, поспішала. Усі
захисні засоби були під
рукою, але нещасного
випадку уникнути не
вдалося».
Електромонтера відразу
доставили до Гребінківської
центральної районної
лікарні. «Я відчув дію
електричної напруги та те,
що на мені горить шапка,
куртка, – згадує потерпілий.
– Я відскочив метрів на
п’ять. Коли потрапляєш під
напругу відчуття жахливі,
неприємні. Б’є боляче, дуже

боляче. Потім – нескінченні
перев’язки, тривалі і
кожного разу досить
хворобливі. Мені помилка
дорого коштувала. Тому
краще перевіряти свої дії
сто разів. Я це можу сказати
з упевненістю. Адже я це
перевірив на власному
прикладі».
«Пройшло немало часу
з того злополучного дня,
– розповідає керівник
робіт, електромонтер з
експлуатації розподільних
мереж Вадим Власко, –
але відчуття причетності
залишається. Залишається
усвідомлення непоправності
того, що відбулося. У
правилах є все для того,
щоб цього уникнути, але
необхідно контролювати
людський чинник. І кожен
керівник повинен віддати
всі сили для того, щоб
убезпечити довірених йому
людей».

Станіслав Маматхан має майже 5,5 років
загального стажу роботи, з яких на підприємстві
електромонтером з експлуатації розподільних
мереж пропрацював більше 3 років.

нещасний випадок
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Книга, яка буде жити
не одне століття

Полтавщини яснооке обличчя

На початку листопада у Полтавському
краєзнавчому музеї ім. Василя Кричевського
відбулася урочиста презентація третьої книги
Заслуженого краєзнавця України, Відмінника
енергетики України і нашого колишнього
співробітника Володимира Халимона «Гортаючи
сторінки історії Полтавщини». У презентації

Коли, як не у наш буремний час,
згадати події славного минулого
України, її видатних людей, визначні
історичні події, славні перемоги, трудові
звитяги, творчі зрушення. Найближчою
до людини, пересічного громадянина
є історія його рідного краю, його
малої батьківщини. Хто ж іще краще
розповість про славетних предків
рідного села чи міста, як не краєзнавці,
співці минувшини рідної сторони.
Книга «Гортаючи сторінки історії
Полтавщини» складається із шести
розділів. Усі вони написані з душею,
по вінця наповнені любов’ю людини,
до нестями закоханої у свій край, якій
не байдуже, що буде з рідною землею
завтра і які труднощі нам доведеться
долати.
Пропонуємо захоплюючу мандрівку
сторінками цього чудового видання.

взяли участь представники влади, науковці та
духовенство.
Під прицілом відеокамер,
в оточенні журналістів та під
звуки музики і поезії – так
відбувалася презентація
третьої книги залюбленого
в історію рідного краю
Володимира Халимона.
У шести розділах автор
розповів про важливі
події історії Полтавщини
від найдавніших часів
до сьогодення, багато
матеріалів присвячено
видатним історичним
постатям, які народилися
у нашому регіоні або
проживали тут.
Володимир Федорович
розповів, що любов до
минувшини рідного краю
– це хобі, яке він несе по
життю.

Книга «Гортаючи
сторінки історії
Полтавщини» вийшла
друком у видавництві
«Дивосвіт» накладом
тисячу примірників.
Половину тиражу
подарували школам
та бібліотекам
області.
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– Зацікавленість історією
у мене зародилася ще у
дитинстві. І незважаючи
на те, що я обрав фах
інженера-будівельника,
усі вільні хвилини я
присвячував вивченню,
дослідженню і збиранню
матеріалів про минуле і
сучасне Полтавщини. На
основі цього видав три
історичні книги. Перша
– «Полтаваобленерго.
Історія і сьогодення» –
була присвячена рідному
підприємству, якому я
віддав багато років свого
життя. У ній я розповів
про історію створення
енергетичної компанії на
Полтавщині, про сильних
і талановитих людей,
які працювали там.
Друга книга, написана
мною, – «Полтавщина
очима краєзнавця». Дуже
приємно, що тепер вдалося
видати мою третю книгу.
Володимир Федорович
розповів, що на
досягнутому зупинятися
не збирається, бо зібраних
матеріалів вистачить іще не
на одну книгу.
Фахівці видавничої

справи та вчені відзначають
титанічну працю автора
та високу наукову та
художню цінність видання
«Гортаючи сторінки історії
Полтавщини».
– Ця книга потребує
широкого розголосу як
серед старшого покоління,
так і серед учнівської
і студентської молоді.
Матеріали подано коротко,
стисло і зрозуміло. Також
великим здобутком автора
є те, що він пропонує
читачам ряд перейменувань
топонімів нашого краю
у рамках декомунізації.
Видання ошатне, багате
на світлини і картографічні
матеріали. Ця книга буде
жити не одне століття,
– переконана Лариса
Шаповал, науковець,
викладач Полтавського
державного педагогічного
університету ім. В. Г.
Короленка.
– Видання має науковопопулярний характер і
розраховане на широке
коло читачів, тому ми
намагалися зробити його
максимально привабливим,

багатим на ілюстративний
матеріал, щоб людям
було цікаво взяти книгу в
руки, а також подарувати
друзям та колегам,
розповіла Ганна Грибан,
засновник і директор
видавництва «Дивосвіт»,
член Національної спілки
краєзнавців, яка виступила і
співавтором книги.
Пані Грибан відзначила,
що видання з’явилося
завдяки велетенським
старанням Володимира
Халимона, його енергії,
цілеспрямованості та
великому бажанню досягти
мети, оскільки в наші часи
мало написати книгу, треба
прикласти зусилля, щоб
видати її.
На презентації
прозвучало, що книга вже
має свою власну історію.
Вона встигла помандрувати
до інших держав, оскільки
була подарована кільком
іноземним посольствам та
делегаціям, які перебували
в Полтаві із офіційними
візитами. Не оминули
видання увагою та
почестями і на рідній землі.

Полтавщина – наш рідний край
Перший розділ розповідає про події
минулого: освоєння земель нашого
краю у період пізнього палеоліту
місцевим населенням, входження
території до різних державних
утворень, відстоювання рідних земель
та права на свободу у зовнішніх
ворогів, починаючи від кочових племен
і закінчуючи Другою світовою війною.
На сторінках знайшли місце відголоски
таких подій світового значення, як
Полтавська битва, російсько-турецька
війна та багато інших, у яких брали
участь люди, які населяли сучасну
Полтавщину.
Приємно, що у виданні також
знайшлося місце і для історичних подій
сучасності, пов’язаних із Революцією
Гідності, анексією Криму і війною на
Донбасі.

Героїчна минувшина
В цьому розділі Володимир
Халимон зібрав інформацію
про шість найбільших битв, які
відбувались протягом віків на території
Полтавщини. До таких краєзнавець
відносить битву скіфів із військами
перського царя Дарія I, бій литовського
князя Вітовта з татарами 1399 року
під Ворсклою, військову сутичку між
військами гетьмана І. Виговського та
полковника М. Пушкаря та Полтавську
баталію. Детально також описано
військову операцію «Френтік» 1944
року та бій в урочищі Шумейкове
поблизу Лохвиці.
Славетні імена Полтавщини
Майже сотню сторінок автор
присвятив видатним діячам,
письменникам та людям мистецтва,
як відомим, так і не надто. Серед
них – видатний учений у галузі
радіофізики та радіоастрономії Семен
Брауде, учений-конструктор ракетної
техніки Юрій Побєдоносцев, славний
композитор Ісаак Дунаєвський,
талановита акторка епохи німого кіно
Віра Холодна, вишивальниця Віра Роїк
та багато інших.
Люди-легенди. Із життя видатних
особистостей, пов’язаних із
Полтавщиною
Тут зібрані біографії та цікаві факти
про тих людей, імена яких оповиті
таємницями та нез’ясованими
фактами.
Візитна картка
Полтавщини
Як розвивався
чумацький
промисел

на Полтавщині, які традиції
Сорочинського ярмарку, феномен
опішнянської кераміки та
решетилівської вишивки – це далеко
не повний перелік того, про що
можна прочитати у даному розділі.
А ще про Диканьку, Козельщину,
Лубни, Миргород, Сорочинці, Гадяч і
Кременчук. Кожен населений пункт
характерний по-своєму, має особливий
шарм і прославився далеко за межами
нашої області, виступаючи його
яскравими візитівками.
На перехресті часу і століть стоїть
Полтава 1100 літ
З цього розділу ви довідаєтеся,
звідки походить назва «Полтава»,
коли та за чийого сприяння з’явилася
у нашому місті головна площа. Тут
зібрана інформація про пам’ятники,
музеї та культові споруди міста.
Окрім усього переліченого,
до видання увійшли дуже цінні
картографічні матеріали, геральдичні
документи та список перейменованих
топонімів Полтави.
Не можна не відзначити і ошатність
видання, його барвистість. Воно
яскраве і багате на світлини, а це
привабить не одного читача. Дана
книга розрахована на широке
коло людей, особливо учнівську та
студентську молодь. Вона значний
внесок у полтавське історичне
краєзнавство, допомога всім, хто
бажає доторкнутися до скарбниці
української культури.

«Книга «Гортаючи сторінки історії
Полтавщини» задумана полтавським
краєзнавцем, інженером-будівельником за
фахом Володимиром Халимоном, стала, можна
сказати, продовженням його попередньої книги
під назвою «Полтавщина очима краєзнавця».
Сторінки тієї, першої, яка є у бібліотеці нашої
родини, гортаю не лише тоді, коли треба
уточнити якісь факти з історії рідного краю.
Інколи хочеться просто відчути дух нашої
минувшини, особливу ауру знайомих із
дитинства місць, до яких вирушаєш знову і
знову».
Володимир Головко,
генеральний директор ПрАТ «Полімпекс»,
cпонсор книги.
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Енергетика і спорт – речі нероздільні
З 4 по 8 грудня у Житомирі пройшов XVII Чемпіонат
України з футзалу серед аматорських команд
енергокомпаній.

Свій перший матч полтавські енергетики провели
5 грудня проти команди «Харківобленерго». Він
завершився «сухою» нічиєю – 0:0. Наступного дня
команда нашого підприємства зіграла зі збірною
«Прикарпаттяобленерго». Суперники обмінялися
голами і завершили гру черговою нічиєю. Третій
ігровий день приніс полтавцям перемогу над
чернігівськими енергетиками (3:0), яка дозволила
нашій команді вийти з групи до плей-офф. У матчі
чвертьфіналу гравці Товариства зустрілися у
футбольному «двобої» з «Херсонобленерго», яким
поступилися з рахунком 1:0.
Фінальні матчі чемпіонату відбулися 8 грудня.
Бронзу виборола команда «Прикарпаттяобленерго»,
друге місце завоювали енергетики з Чернівців, а
чемпіонами стали господарі змагань – команда
ПАТ «Житомиробленерго».

Свято пісні, музики та
гарного настрою

Загалом у чемпіонаті взяли участь працівники
шістнадцяти енергопостачальних компаній:
«Волиньобленерго», «Житомиробленерго», «Київобленерго», «Кіровоградобленерго», «Львівобленерго»,
«Одесаобленерго», «ПЕЕМ «ЦЕК», «Полтаваобленерго», «Прикарпаттяобленерго», «Рівнеобленерго»,
«Сумиобленерго», «Харківобленерго», «Херсонобленерго», «Хмельницькобленерго», «Чернівціобленерго»
та «Чернігівобленерго».

Міні-футбол:
емоції через край
Відбувся традиційний турнір
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
з футзалу серед трудових
колективів філій та
центрального офісу.
Багато команд-учасниць
демонстрували гідну гру,
хороший бойовий дух,
спільне прагнення до
перемоги. Як і очікувалося,
ці змагання стали справжнім
святом футболу, як для
уболівальників, так і для
самих гравців, з безліччю
яскравих і напружених
ігрових моментів.
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Щороку, 3 грудня, Міжнародна спільнота відзначає День людей
з інвалідністю. З нагоди цієї дати творчий колектив підприємства
завітав із концертом до геріатричного пансіонату в селі Горбанівка.
Учасники колективу художньої самодіяльності Товариства
подарували підопічним пансіонату яскраве і незабутнє свято.

Фінальним змаганням передували традиційні відбіркові тури на спортивних майданчиках Кременчука, Гребінки, Полтави та Диканьки. Загалом, у Чемпіонаті Товариства з
футзалу взяло участь 16 філій та дві команди
головного офісу, одна з яких представляла
керівництво нашої компанії.
Внаслідок напруженої боротьби до фіналу
прогнозовано вийшли команди-фаворити:
збірні головного офісу, а також Гребінківської, Лубенської, Кременчуцької, Чутівської,
Полтавської філії міських електромереж та
Кременчуцької ТЕЦ.
Фінальні баталії відбулися 11 листопада в
обласному центрі: на базі Полтавського професійного ліцею транспорту та гімназії № 17.
Змагання вдалися на славу: запал та енергія
гравців хлюпали через край, вболівальники,
які завітали на матчі, незважаючи на дощ,
активно підтримували своїх фаворитів. Матчі
між командами пройшли у кращих традиціях
енергетиків. Місцями гра була експресивною, місцями – навіть трохи жорстокою,
але на те він і футбол, щоб дарувати емоції і
створювати видовище.
Кожна команда-учасник прикладала неймовірні зусилля, щоб бути першою, гравці
викладалися на повну, демонструючи якісний
футбол. Але і від фортуни також залежить
дуже багато.

Усім відомо, що музика і пісні
покращують настрій, дарують
наснагу і енергію, люди
стають немов здоровішими і
молодшими. Саме в цьому ще раз
переконуєшся, коли спостерігаєш
за старенькими і немічними
людьми із Горбанівського
геріатричного пансіонату, які
завітали на концерт від артистівенергетиків, присвячений
Міжнародному дню людей з
інвалідністю.
Артисти виконували композиції
естрадних виконавців, грали
на музичних інструментах і
танцювали. Зі сцени лунали
такі пісні, як «Зима-царівна»
у виконанні Валентини Вовк

та Миколи Пономаренка,
«Білий цвіт на калині» (Руслан
Заголовацький), «Я нікому тебе
не віддам» (Тарас Червінський,
Оксана Кіяшко) та багато інших.
Дідусі та бабусі аплодували, деякі
витирали щирі сльози, а дехто
навіть підтанцьовував у проходах
між рядами та перед сценою.
Після концерту старенькі ще
довго не відпускали артистів,
тиснули їм руки і дякували за
подаровані емоції, а це найвища
нагорода за творчість. Висловило
подяку за благодійний концерт
самодіяльному колективу
Товариства і керівництво
геріатричного пансіонату,
надіславши нам листа поштою.

Перехіднй кубок до наступного року оселиться в колекції кубків Бази підприємства, адже саме команда центрального офісу у фіналі досить впевнено переграла команду Кременчуцької ТЕЦ. Бронзу завоювали футболісти
Чутівської філії, а четвертою стала команда з Лубен.
Голова профкому Володимир Абрамов привітав команди із перемогою і
вручив їм грамоти і подарунки від профспілкового комітету.
Слід сказати, що під час фінального поєдинку гравці відстоювали не лише
футбольну перевагу власної команди, а й презентували свій рівень перед
черговим Чемпіонатом України з міні-футболу серед аматорських команд
енергопостачальних компаній. Як відомо, до участі в цьому турнірі залучаються найбільш досвідчені і талановиті футболісти.
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