ЕНІнформ
ЕРГО
Лідером рейтингу
успішності філій Товариства
цьогоріч стали лубенські
енергетики.

»»» ст. 2-3

№ 182

Адміністрація ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та
представники Державної
енергетичної компанії КЕРСО
(Korea Electric Power Company)
Республіки Південна Корея
обговорили перспективи
запровадження концепції Smart
Grid в українській енергетиці.

»»» ст. 4-5

Система безперервного
вдосконалення «Лідер»
дає свої результати. У
Товаристві підбили підсумки
і ще раз переконалися у
ефективності
впровадження СБВ.

»»» ст. 7

Донором бути модно!

Звичка допомагати людям: півсотні полтавських
енергетиків поділилися своєю кров’ю

Впевненими кроками
до нових висот

«Кожен місяць у житті
підприємства стає новим етапом
у досягненні намічених цілей. Всі
успіхи компанії – це результат
спільної діяльності, якісна
організація, професіоналізм
співробітників і їхня щоденна
сумлінна праця», – переконаний
заступник директора технічного
з низьковольтних електромереж
Сергій Гудзь.
повазі та
визнанні,
айу

Складання рейтингу
філій практикується у ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
з 2006 року. Начальники
районних підрозділів
вважають цю практику
корисною. Для
об’єктивного оцінювання
робота колективу детально
розглядається за різними
позиціями. Тож керівник
відразу може побачити,
які недоліки у роботі варто
усунути, а наступного
місяця подивитися,
чи ефективними були
запроваджені заходи.
Відповідно до діючого
Положення про визначення
рейтингу філій, їхня робота
аналізується за понад
30 позиціями. На основі
цих показників щомісяця
формується рейтинг, у
якому кожен підрозділ
займає заслужене місце.
Для об’єктивності у
самому ж підрахунку
застосовується система
відносних показників.

Наприклад, кількість
відключень – на 100 км
ліній, заміна опор відносно
загальної довжини ліній
передач у районі, кількість
проведених заходів з
профілактики травматизму
з розрахунку на одного
працівника. Такий підхід
дозволяє вирівняти різницю
між філіями, що мають різну
чисельність персоналу
та різні характеристики
електромереж у районах.
Відповідні групи та
відділи кожного районного
підрозділу щодня звітують
перед фахівцями служби
розподільчих мереж про
результати діяльності.
Всі дані розділяються за
видами робіт. Розроблена
спеціальна методика
розрахунку та визначення
певних показників, яка уже
довела свою незамінність.
Наполегливою працею
кожен підрозділ прагне
опинитися на вершині
списку. І річ тут не лише у

Традиційно у компанії складається щомісячний
рейтинг районних підрозділів Товариства
за успішністю роботи. Це дає можливість
різносторонньо подивитися на діяльність кожного
підрозділу, визначити найслабші сторони відразу
після їх виникнення і допрацювати недоліки. Адже
у працівників районних філій є суттєвий стимул: від
місця колективу в щомісячному рейтингу залежить
розмір їхньої премії.
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рейтинг

матеріальному заохоченні
найпрацьовитіших.
Відповідно до Положення
про преміювання, за
підсумками загального
рейтингу робітникам філії
може нараховуватися до
20% премії. Працівники
філії-лідера отримують
найвищу премію,
аутсайдери залишаються
без винагороди.
Розмір доплат решти
підрозділів визначається
за розрахунковим
коефіцієнтом.
«Така система рангування
дуже зручна і чітка: вона
дозволяє врахувати усі
важливі аспекти і дає
можливість отримати
об’єктивні дані для
нарахування премій за
реальними результатами
діяльності», – пояснює
Сергій Гудзь, заступник
директора технічного з
низьковольтних мереж.
Лідером річного рейтингу
районних підрозділів
Товариства за успішністю
роботи цьогоріч стала
Лубенська філія. Покращив
результати діяльності
Хорольський підрозділ. Він
посів друге місце у рейтингу.
Колективу вдалося
відновити свої позиції і
повернутися на лідируюче
місце після кількарічної

перерви.
Начальник Хорольської
філії Сергій Анатолійович
Устименко вважає, що
складання рейтингу
постійно тримає колектив
у тонусі: «Відразу видно
роботу кожного напрямку,
де треба допрацювати,
щоб загальний підсумок
тримався на високій позиції.
А ще кожен відчуває
відповідальність за премію
своїх колег, адже її розмір
залежить від результату
роботи всього колективу.
На власному досвіді я
переконався, що ніякі
гасла так не впливають на
людину, як матеріальне
заохочення».
З тим, що мотивація –
основна складова успіху,
погоджується і начальник
Кременчуцької філії
Сергій Геннадійович
Андрієвський. Ввірений
йому колектив на крок
поступився колегам з
Хоролу. З кожним роком
кременчужани «ростуть» в
професіоналізмі. «Для того,
щоб отримати премію, її
треба заробити, –
розповідає Сергій
Геннадійович. – Хоч
колектив у нас немаленький,
але кожен знає, хто гарно
працює, а хто може і
лінитися. А взагалі нікому
не хочеться бути причиною
поразки колективу.
Небажання підвести колег
додає наснаги до роботи».
Гарні результати
показали енергетики з
Комсомольська та Машівки.
Заслужені винагороди за
високі показники роботи

отримували працівники
Оржицької, Диканської та
Решетилівської філій.
Чорнухинський колектив
втратив завойовані
протягом кількох попередніх
років позиції: з лідируючих
місць він перемістився на
10-е. Подібна ситуація і у
Полтавській філії районних
електромереж. Підрозділ
за результатами роботи
2014 та 2015 років входив
у першу шістку, у 2016му опустився на 9 місце.
І протягом минулого року
втратив ще кілька сходинок,
опинившись на 12 позиції.
Абсолютно протилежна
позитивна тенденція до
росту – у Комсомольській
філії. Її колективу вдалося
переглянути своє ставлення
до роботи і вирватися
у четвірку лідерів. Він
перескочив 9 позицій (з
13 на 4 місце). Суттєво
покращила своє місце у
рейтингу Решетилівська
філія, переступивши
з 14 місця на 8-ме.
Наполегливість і старанність
кобеляцьких енергетиків
дозволили їм піднятися
з минулорічних останніх
позицій до середини списку,
подолавши 8 сходинок.
А от позиції філій у
кінці рейтингу майже не
змінювалися. Замкнули
цьогорічний «список»
районних підрозділів
за успішністю роботи
новосанжарський та
глобинський колективи.
Погіршилося положення
великокохнівських
енергетиків (18-е місце у
2016-му та 25-е у 2017-му).
Оцінити результати
роботи за всіма
показниками може
колектив кожної філії,
проаналізувати галузі,
на які варто звернути
особливу увагу і направити
сили на покращення.
Інформація про показники
роботи районних підрозділів
була і залишається у
відкритому доступі.

Новий спецодяг для
енергетиків
Спецодяг покликаний захищати робітника від шкідливих впливів
навколишнього середовища і мати необхідні для роботи характеристики:
зручність, гігієнічність, антистатичність.
Враховуючи гостру проблему
відсутності у персоналу головного офісу
та філій ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
корпоративного спеціалізованого
одягу та взуття, керівництвом компанії
було прийнято рішення забезпечити
ними кожного працівника робочої
спеціальності.
Діяльність у цьому напрямку
розпочалася із затвердження у квітні
2017 року робочої групи, яка мала
створити корпоративне літнє та зимове
вбрання для працівників компанії.
У короткі терміни командою були
розроблені технічні характеристики
для спеціального одягу та взуття, з
урахуванням пропозицій керівників
основних виробничих служб.
Костюм з високою місією
Одяг енергетиків Товариства для
холодної пори року складається з куртки
зі стьобаним жилетом та штанів, які
утеплені підкладкою.
Літній костюм для спеціалістів
передбачає полегшений варіант куртки
та штанів, а електромонтери замість
останніх носитимуть комбінезон.
Для того, щоб вберегти працівника
від несприятливих виробничих впливів
(нафти, оливи, статистичної електрики,
кислоти), спеціально обрали міцні, стійкі
до стирання, розриву та забруднення
тканини, які до того ж комфортні під час

носіння. Додатково були продумані
посилені наколінники на штанах та
підлокітники на куртці.
Корпоративні стандарти понад усе
При розробці спецодягу важливе
значення також надавалося
корпоративним стандартам. На кожній
куртці є віконце для бейджа працівника
та нанесені логотипи Товариства, щоб
усі бачили, яку компанію представляє
електромонтер ОВБ чи майстер
виробничої дільниці.
Комфорт для ніг
Взуття має бути виконано з матеріалів,
що забезпечують максимальний захист
від холоду та вологи. Залежно від пори
року, наші працівники отримують літні
берци, ботинки робочі з високими
берцями на поліуретановій підошві для
зимової пори року та гумові чоботи з
флісовою підкладкою.
Взуття має високий рівень
водостійкості, витривале до стирання і
проколів. Важливе значення надавалося
підошві: вона розроблена з урахуванням
умов, у яких будуть працювати робітники,
антиковзаюча, а стійка до впливу оливи,
бензину та нафти поверхня дозволить
робітникам впевнено почуватися на будьякій поверхні.
Інженер з охорони праці Наталія
Свіренко розповідає, що зимовим
вбранням працівники головного офісу,
а також філій забезпечуються, згідно з
наданими заявками. Літнім спецодягом,
за потреби, забезпечені всі робітники.
Зараз ведуться активні роботи з закупівлі
літнього спецодягу, оскільки цього року
закінчуються терміни його зношування у
спеціалістів окремих професій.
У планах забезпечити зимовим
корпоративним спецодягом працівників
Товариства до липня 2021 року.

Термін зношування спецодягу:
- е/монтером з ремонту та монтажу
кабельних ліній – 1 рік;
- майстром виробничої дільниці – 2 роки;
- електромонтером ОВБ – 1,5 роки.

безпека
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Відкриті
до співпраці
На території ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
відбулася робоча зустріч адміністрації
Товариства та представників Державної
енергетичної компанії КЕРСО (Korea Electric
Power Company) Республіки Південна Корея.

KEPCO – компанія, яка є найбільшим виробником
та дистриб’ютором електроенергії в Південній Кореї –
стала офіційним партнером Міністерства енергетики
та вугільної промисловості України у впровадженні
новітніх технологій в електроенергетиці. Представники
KEPCO висловили бажання взяти участь у розвитку
систем Smart Grid в Україні, зокрема у Хмельницькій
та Полтавській областях. Така співпраця може
стати успішно показовою та ознаменувати початок
запровадження «розумних» систем контролю,
використання та споживання електроенергії в Україні.
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KOREA ELECTRIC
POWER CORP – компанія,
яка займається
обслуговуванням
електростанцій
і постачанням
електроенергії у Кореї.
Була заснована державою
в 1981 році як державна
корпорація з обмеженою
відповідальністю. У 2017
році КЕРСО спільно з
дочірніми організаціями
виробила близько 75%
усієї електроенергії на
території Південної Кореї.
Компанія стала провідною
міжнародною корпорацією
за рахунок розвитку та
впровадження технологій
енергопостачання «Green»
та «Smart».

Наші
південнокорейські
колеги переконані,
що зараз, у світі, де
захист природних
ресурсів став одним з
головних пріоритетів, дуже
важливо знайти дешеві і
ефективні шляхи зниження
їх використання. Smart
Grid – автоматизована
система, яка самостійно
відстежує і розподіляє
потоки електроенергії для
досягнення максимальної
ефективності її використання.
Застосовуючи
сучасні інформаційні та
комунікаційні технології,
все обладнання мереж
Smart Grid взаємодіє
один з одним. Зібрана з
обладнання інформація
аналізується, а результати
аналізу допомагають
оптимізувати використання
електроенергії, знизити
витрати, збільшити
надійність і ефективність
енергосистем.
Більшість електромереж
України побудовані за
схемою «централізованого
енергопостачання», що
припускає використання
високої напруги і створення
великомасштабних
енергомереж. У мережах
такого типу локальні збої
можуть мати колосальний

вплив на всю систему
і часто приводити до
масштабних відключень
живлення.
У своїй країні систему
Smart Grid корейці почали
запроваджувати наприкінці
ХХ – на початку ХХІ століття.
Наразі так званими
«розумними» лічильниками
охоплено близько 50%
споживачів електричної
енергії країни, а це близько
11 мільйонів користувачів. У
Полтавській області у 2017
році такими приладами
обліку забезпечено 11 тисяч
споживачів. Інвестиційною
програмою цього року
заплановано встановити
ще 25 тисяч «розумних»
лічильників.
У ході робочої
зустрічі представники
Республіки Південна

Корея презентували
свою розробку концепції
Smart Grid у мережах
їхньої енергетичної
компанії, у свою чергу
співробітники ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
продемонстрували, як діє
система «розумного» обліку
електроенергії у наших
мережах.
Гості ознайомилися з
роботою Центрального
диспетчерського пункту
компанії, роботою системи
збору даних з виїздом на
підстанції 110/10/6 кВ та
ТП 10/0,4 кВ, побували у
щитових багатоквартирних
будинків, де змонтовані
«розумні» лічильники.
Наприкінці зустрічі обидві
сторони домовилися
про тривалу подальшу
співпрацю.

Сьогодні зворот «інтелектуальна енергетика»
стає терміном, що позначає нові принципи роботи
галузі, як в Україні, так і за кордоном. Сучасні
електронні, інформаційні, телекомунікаційні,
обчислювальні технології вдосконалюють процеси
енерговиробництва та керування енергетичними
потоками на підприємствах, роблять їх надійними,
безпечними і ефективними, наділяють споживача
новими можливостями. У світі концепції Smart
Grid відводиться роль революційної ініціативи,
яка дає енергетиці «друге дихання» і стимулює
економічний розвиток.

презентація
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Легка нажива може
коштувати життя
Спроби викрадення електрообладнання – серйозна проблема,
оскільки це становить загрозу надійності електропостачання та
збереженню цілісності енергосистеми. Окрім цього, наважуючись
на крадіжки з об’єктів енергетики, зловмисники наражають себе
на колосальну небезпеку, ставлячи під загрозу власне життя.

Кількість крадіжок електрообладнання
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» порівняно
з попередніми роками зменшилася,
але проблема залишається дуже
гострою. Загалом у 2017 році сталося 89
крадіжок, компанії ними завдано збитків
на 1млн 136 тис. грн. Як розповідає
інспектор служби економічної
безпеки Валерій Пиварович,
найчастіше викрадають дроти з
опор, дороговартісні активні частини
силових трансформаторів, а також
трансформаторну оливу.
Охочих до легкої наживи не зупиняє
навіть те, що електрообладнання
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гостра проблема

перебуває під високою напругою і
втручання у його роботу сторонніх
осіб – пряма загроза їхньому
здоров’ю та життю. Так, ігноруючи
небезпеку, охоронник приватної
фірми із села Осняги Гадяцького
району вирішив поживитися за
рахунок електрообладнання ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Сталося це
20 липня 2017 року у селі Малі Будища
цього ж району на ЗТП-102. Близько
20:45 до філії Товариства надійшло
повідомлення про те, що на території
підстанції виявлено тіло сторожа без
ознак життя. На місце трагедії була

направлена оперативно-виїзна бригада.
Як з’ясувалося у ході розслідування,
коли ввечері потерпілий не повернувся
додому з роботи і не відповідав на
телефонні дзвінки, його син поїхав
на підстанцію і самостійно почав
шукати батька. Зателефонувавши на
номер його мобільного, врешті почув
звук з боку ЗТП-102. Двері другого
поверху трансформаторної підстанції
були відчинені. Там син і знайшов
тіло потерпілого, яке лежало посеред
проходу без ознак життя. Чоловік
повідомив про це керівництво фірми, де
працював батько, та викликав поліцію.
На пальцях правої руки потерпілого
експерти виявили сліди термічних опіків,
ймовірно спричинені дією електродуги.
На жаль, подібні трагедії – не
поодинокі. 30 липня також стався
нещасний випадок зі смертельним
наслідком із 47-річним мешканцем
Семенівського району, який проник на
КТП-235, що знаходиться у селі Веселий
Поділ. Близько 9-ї ранку начальнику
Семенівської філії Товариства Зіміну
Олександру Петровичу повідомили,
що до Центральної районної лікарні
доставлено потерпілого з ознаками
ураження струмом, який під час
проведення реанімаційних заходів помер.
Службове розслідування виявило, що
потерпілий отримав смертельну травму
внаслідок спроби крадіжки металу та
особистої необережності.
Ці випадки красномовно свідчать
про те, якими необдуманими та
легковажними можуть бути вчинки
людей. Обидва чоловіки пішли з цього
світу, залишивши сім’ю та дітей, а могли
б насолоджуватися життям ще багато
років.
– Здійснюючи спроби розкрадання
електрообладнання, зловмисники не
тільки наражають себе на небезпеку, а й
завдають шкоди іншим споживачам, –
розповідає інженер служби охорони
праці Галина Бессонова, – адже крадіжки
призводять до виведення з ладу
електрообладнання, знеструмлення
приватних помешкань, а також
лікарень, шкіл, дитячих садочків, збоїв
у функціонуванні підприємств, установ і
організацій.
Енергетики вже вкотре нагадують
мешканцям області про необхідність
дотримання правил електробезпеки.
Не ризикуйте собою заради сумнівної
наживи, адже ні за які гроші неможливо
повернути найціннішого, що є у людини –
життя.

Вдосконалюючись з кожним днем
З введенням системи 5С у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» оптимізувався робочий
простір, як у виробничих приміщеннях, так і в
офісі, скоротилися втрати від нераціонального
розміщення речей. Це стосується як власне
робочих місць, так і структурування простору,
розташування обладнання, об’єктів в цехах та
на складах.

Протягом 2017 року
подано 395 ідей, з яких
експертами схвалено
до впровадження 188
(47,6% від поданих).
Наразі впроваджено 105
пропозицій, з них 36 мали
економічний ефект.
Результативність від
впровадження пропозицій
склала понад 4 млн грн,
у тому числі прямий
ефект – 3 668,4 тис. грн та
непрямий – 348,7 тис. грн.
При цьому за подання та
впровадження пропозицій,
а також вирішення завдань
команд безперервного
вдосконалення (КБВ)
працівники Товариства
отримали грошові премії у
сумі понад 180 тис. грн.
Зокрема, протягом 2017
року за впровадження
пропозицій із значним
економічним ефектом та
вирішення завдань КБВ
отримали грошові премії:
майстер виробничої дільниці
3 групи адміністративногосподарчого відділу
головного офісу Островський Є.Ю., провідний фахівець
прес-секретаріату головного
офісу Зезекало О.Ю., інженер 1 категорії
турбінного відділення

Кременчуцької ТЕЦ
Лобода В.В., майстер
виробничої дільниці
2 групи Полтавської
філії районних
електромереж Трирог Н.С., інженер групи
реалізації Полтавської
філії міських електромереж Койнаш О.В.
Лідерами разом
з працівниками
та керівниками
пілотних структурних
підрозділів активно
впроваджується
інструмент ощадливого
виробництва 5С.
Всього системою 5С
охоплено 779 ділянок
із 892 запланованих на
2017 рік (87%).
Вказаних вище
результатів неможливо
було б досягнути без
належної організаційної та
методологічної підготовки
по впровадженню СБВ
«Лідер». Директором з
персоналу Олександром
Вікторовичем Кириченком
та співробітниками групи
якості протягом 2017 року
проведено 28 тренінгів для
персоналу компанії, на яких
пройшли навчання 721
особа (з 508 запланованих

на 2017 рік), в тому числі –
126 керівників, 195 фахівців
інженерно-технічного
персоналу, 296 робітників,
23 Лідери та Експрес-Лідери,
67 слухачів курсів Учбового
центру.
Слід зазначити, що з
вересня 2017 року для
підрозділів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
введено в дію показник
Системи безперервного
вдосконалення «Лідер». За
результатами розрахунку

фактичного показника СБВ
«Лідер» за вересень –
грудень 2017 року
7 структурних підрозділів
головного офісу щомісяця
перевиконували доведені
показники. Найкращого
результату роботи у цьому
напрямку досягли підрозділи
з передачі електроенергії та з
питань забезпечення бізнесу.
Серед 5 пілотних філій, в
яких у 2017 році розпочато
впровадження СБВ «Лідер»,
лише Кременчуцька
щомісяця перевиконувала
доведені показники.
Із детальним рейтингом
показників структурних
підрозділів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з
виконання показника СБВ
«Лідер» за звітний місяць
можна ознайомитися на
корпоративному порталі.

підсумки
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Багатозонний облік – шлях до економії
Про необхідність
заощаджувати
енергоресурси зараз, у
часи економічної кризи,
говорять багато, однак
мало хто зауважує про те,
що можна зменшити свої
витрати, просто замінивши
електролічильник на
багатозонний, який дає
можливість розраховуватися
за спожиту енергію згідно з
тарифами, що залежать від
часу доби.
На сьогодні в Україні існує
два основні види лічильників
електроенергії: звичайний
і диференційований (за
періодами часу – двозонний
і трьохзонний). За першим
споживач платить за спожиту
електроенергію за повним
тарифом. Проте кожен

має право сам вибирати
прийнятний для нього вид
тарифу на електроенергію.
У випадку використання
двозонного приладу обліку,
що ділить добу на два
періоди, вдень, з 7-ої до 23-ої
години, споживач сплачує за
електроенергію за повним
тарифом. У нічний час доби
застосовується коефіцієнт
0,5 до тарифу, тобто вартість
цієї послуги складає 50%
тарифу і споживач отримує
50% знижку.
Трьохзонний прилад обліку,
відповідно, поділяє добу
на три періоди. У години
масового споживання, з
8-ої до 11-ої та з 20-ої до
22-ої, електроенергія коштує
найдорожче – 1,5 тарифу.
Але у нічний період доби

Перехід на зонний облік дозволяє вирівнювати
роботу електростанцій та економити цінні
природні ресурси. Електростанції функціонують
у двох основних режимах: піковому й зниженому.
Максимум енергоспоживання припадає на
ранкові та вечірні години. Вночі ж споживання
електроенергії різко падає. Такий «рваний»
ритм роботи негативно позначається на терміні
служби устаткування електростанцій. Крім того,
споживання енергоресурсів (вугілля, нафта,
газ) для вироблення електроенергії менше при
рівномірному навантаженні.

В рамках реалізації Інвестиційної програми 2017
року ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» вперше для
побутових споживачів встановлює багатотарифні
засоби обліку, а саме двозонні.
споживач економить 60% від
повного тарифу, сплачуючи
лише 0,4 його вартості. У
інший час, з 7-ої до 8-ої, з 11ої до 20-ої та з 22-ої до 23-ої
діє повний тариф.
Перехід на такі
розрахунки буде більш
ефективним, якщо
енергоємні електроприлади
використовувати в нічний
час: пральні та посудомийні
машини, водонагрівальні та
опалювальні котли. А для тих,
хто звик засинати далеко за
північ, економія підвищується
у кілька разів.
Щоб зняти покази
багатотарифного лічильника,
потрібно списати кілька
цифр з електронного
табло. Для цього необхідно
натиснути кнопку керування
режимами перегляду і на
дисплеї позмінно почнуть
відображатися потрібні
комбінації.
Вартість електроенергії
можна розрахувати,
помноживши коефіцієнт
тарифу зони на кількість
кВт*год., використаних у

відповідний період доби.
Нагадуємо, важливо
щомісяця знімати покази
електролічильника та
повідомляти їх у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Зробити
це можна одним із зручних
для вас способів:
• за телефонами Колцентру компанії, що
працюють цілодобово та без
вихідних – 510-910, (097)
20-20-207, (093) 17-02-533
(за тарифами оператора
зв’язку), безкоштовним
номером 0-800-210-312;
• самостійно заносити
покази у сервіс «Ваша
абонентська книжка»,
зареєструвавшись
на WEB-сайті ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
(www.poe.pl.ua/abon);
• через мобільний додаток
месенджер Telegram;
• звернутися
безпосередньо в
абонентську групу філії
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
(особисто чи за телефоном).

Розподіл зон по годинах та коефіцієнти до діючого тарифу для побутових споживачів –
користувачів двозонного лічильника
Зони доби

Години

Коефіцієнт

Розрахункові тарифи

нічна

з 23:00 до 7:00

0,5

до 100 кВт*год. – 0,45 грн за 1 кВт*год.;
вище 100 кВт*год. – 0,84 грн за 1кВт*год.

денна

з 7:00 до 23:00

1,0

до 100 кВт*год. – 0,90 грн за 1 кВт*год.;
вище 100 кВт*год. – 1,68 грн за 1 кВт*год.

Приклад розрахунку вартості електроенергії для двозонного лічильника
За місяць спожито 320 кВт*год., з них 230 кВт*год. в денну зону доби, 90 кВт*год. – в нічну.
Знаходимо відсоток по кожній зоні доби:
денна – (230:320)х100% = 72%;
нічна – (90:320)х100% = 28%.
За тарифом 0,90 грн в обсязі 100 кВт*год. нараховується:
денна зона – (100 кВт*год. х 72%) х 0,90 грн/кВт*год. = 72 кВт*год. х 0,90 грн/кВт*год. = 64,80 грн;
нічна зона – (100 кВт*год. х 28%) х (0,90 грн/кВт*год. х 0,5) = 28 кВт*год. х 0,45 грн/кВт*год. = 12,60 грн.
За тарифом 1,68 грн нараховується:
денна – (220 кВт*год. х 72%) х 1,68 грн/кВт*год. = 158 кВт*год. х 1,68 грн/кВт*год. = 265,44 грн;
нічна – (220 кВт*год. х 28%) х (1,68 грн/кВт*год. х 0,5) = 62 кВт*год. х 0,84 грн/кВт*год. = 52,08 грн.
До сплати: 64,80 + 12,60 + 265,44 + 52,08 = 394,92 грн.

Модернізована
«Ваша абонентська
книжка»

Т1 (kWh) – електроенергія, спожита сумарно по всіх тарифах;
Т11 (kWh) – електроенергія, спожита за першим тарифом (день);
Т12 (kWh) – електроенергія, спожита за другим тарифом (ніч);
Т1 (kW) – миттєве значення потужності;
Т1 (V) – миттєве значення напруги;
Т1 (A) – миттєве значення сили струму.
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споживачу

Розпочав роботу
оновлений сервіс ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
«Ваша абонентська
книжка» – зручний та
ефективний спосіб
управління розрахунками
за спожиту електроенергію.
Зареєстровані абоненти
можуть внести покази
приладу обліку, перевірити
стан розрахунків,

роздрукувати рахунок для
оплати.
Сервіс надає можливість
отримати інформацію не
тільки по рахунку, вказаному
при реєстрації, а і по інших,
які цікавлять користувача.
Споживачі теплової енергії
міста Кременчука можуть
дізнатися про послуги з
централізованого опалення
та постачання гарячої води.

Щоб потрапити до сервісу,
потрібно зайти на головну
сторінку офіційного сайту
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
– www.poe.pl.ua та перейти
за посиланням «Ваша
абонентська книжка».
Якщо у Вас виникли
проблеми при реєстрації,
зверніться до Колцентру компанії. Також ви
можете надіслати запит

на електронну адресу:
call_center@pl.energy.
gov.ua. Для отримання
інформації потрібно вказати
номер особового рахунку,
прізвище абонента та
адресу підключення. Ці дані
необхідні для ідентифікації.
Реєструйтеся і отримаєте
можливість цілодобового
доступу до власного
особового рахунку.

споживачу
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Український національний костюм –
гідна подиву спадщина предків
Щороку ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» готує
презентаційну продукцію, яка висвітлює культурну
історію Полтавщини, розкриває особистості
людей, які прославили край. У 2018 році
Товариство продовжує возвеличувати свою малу
батьківщину.

Кожну націю визнають
самобутньою за певними
критеріями, які вирізняють
її з-поміж інших. Останнім
часом дедалі більшу
увагу приковують сфери
буття, які так чи інакше
вважаються традиційними,
рідними і особливими саме
для українського народу.
Формування народного
костюма – цього яскравого
й самобутнього культурного
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явища – відбувалося
протягом багатьох століть.
Залежно від способу
носіння, вбрання давнього
українства знавці поділяють
на кілька груп.
Як чоловіки, так і жінки
послуговувалися єдиним
видом натільного одягу –
сорочкою, яка мала
багато варіантів крою та
оздоблення. Виготовлялася
вона переважно з полотна

або сукна, відповідно
до призначення
чи матеріальних
можливостей родини. Але
найвиразніше регіональну
приналежність, вікові
особливості власника
сорочки, а також його
сімейний стан визначали
вишиті орнаменти.
Нагрудний одяг
носили поверх сорочки.
Важливою функцією
цього елементу вбрання,
окрім покриття тіла, було
увиразнення силуету і
приховання недоліків
фігури, щоб наблизити
її до тогочасного
еталону краси. До
речі, українці і досі не
змінили своїх вподобань
стосовно ідеалу фігури:
широкоплечі парубки і
тендітні, зі спокусливими
формами, дівчата. В
основній масі нагрудний
одяг представляли
безрукавки: керсетки,
кептари, лейбики.
Єдиним різновидом
нагрудного одягу з
рукавом була юпка.
Сучасні українці часто
плутають цей елемент зі
спідницею, вважаючи,
що назва перегукується з
російськомовним «юбка»,
або й взагалі походить
від нього. Насправді це
звичайнісінька за кроєм
безрукавка, до якої
пришиті рукава.
Поясне, чи, інакше, –
стегнове вбрання одягали
безпосередньо поверх
сорочки. Для жінок це були
запаска, фартух, плахта.
Чоловіки носили штани
різноманітної форми і крою.
З неабиякою
відповідальністю наші
пращури ставилися до
виготовлення верхнього
одягу, про що свідчить
широкий спектр елементів
оздоблення та варіацій його

видів. Тут народна фантазія
проявлялася у повній мірі.
Залежно від крою, верхній
одяг поділяли на прямий
і приталений. Згодом
додавалися складніші
елементи, і таким чином
з’явилися абсолютно
несхожі між собою зразки
вбрання: розширені донизу,
халатоподібні, призбирані
по боках і т.д. Матеріалом
для зимового одягу була
переважно овеча шкура.
Використовувалася
також цупка домотканна
тканина та шерсть. У
наших пращурів було
дуже багато речей,
покликаних захистити тіло
від холоду чи опадів. Серед
найпоширеніших були свита,
кирея, кожух, жупан тощо.
Щоб доповнити
український народний
костюм, сучасникам
достатньо зазирнути у будьяку крамничку етнічного
одягу: тепер дуже популярні
автентичні, притаманні лише
нашому народу, прикраси,
головні убори, пояси і навіть
взуття. Давнім українцям
доводилося досить часто
виготовляти прикраси
власноруч. Взагалі,
український національний
костюм не може існувати
без аксесуарів. Це є одна
з основних особливостей
саме нашого традиційного
одягу. Всі доповнення до
необхідного вбрання з
давніх часів несли в собі
естетичні вподобання
українців.
Обов’язковими для
пращурів були пояси і
головні убори. Навіть взуття
не мало такого поширення
та ідейно-смислового
навантаження. За
жіночим головним убором
найчастіше визначали як
статки родини, її соціальний
статус, так і вік власниці.
Насамперед, це очіпок,

хустина, вінок, кептур та
багато інших.
Пояс, при чому
переважно для чоловіків,
вважався ознакою
гідності, сили і мужності,
а залежно від декору
та матеріалу, з якого
виготовлено аксесуар,
визначали статус і
фінансові можливості
чоловіка. Але жіноцтво
теж полюбляло
підперезуватися, при
чому дівчата з любов’ю
оздоблювали пояси
як для себе, так і для
чоловіків. Пояс вважався
одним з найцінніших
подарунків коханому,
ніс в собі величезне
навантаження і
сприймався як оберіг.
Прикраси з
дорогоцінним камінням
українці збирали
впродовж поколінь.
Металеві ж виготовляли
ремісники і купити їх
не було проблемою.
Тогочасні «ювеліри» для
небагатих замовників
використовували численні

монети і хрести,
нанизуючи їх на один
суцільний ланцюг.
Для жінок основними
прикрасами були
сережки, намисто,
хрестики, каблучки.
Часто прикрасам
надавали магічної сили,
вважали їх здатними
захистити від нечисті,
стихії та хвороби.
Характерною
особливістю
національного костюма
є яскраві кольори.
Багатство, складність
і різноманітність
вишивки, а також якість
використовуваних
тканин свідчать
про високий рівень
виробництва, технологій
і майстерності
українських ремісників.
Безсумнівно,
традиційний одяг
відображає самобутню
культуру нашого народу,
який розвивався й
удосконалювався
протягом століть.

Цьогорічний проект презентаційної продукції «Мовою
барв, орнаментів і крою» – присвята традиційному
полтавському костюму, його неймовірному багатству
та колориту. Український стрій представляють моделі –
молоді полтавки. Під час підготовки календарів для
фотосесії зібрали автентичні костюми кінця ХІХ –
початку ХХ століття із фонду Національного музеюзаповідника українського гончарства в Опішному.
Вони доповнені сучасною стилізацією деталей образу:
намистом чи бусами, довгими стрічками, вінками та
головними уборами. Фотозйомка відбулася на території
ЕтноПоселення «Старий Хутір», Національного музеюзаповідника українського гончарства в Опішному та
в музеї мистецької родини Кричевських. Цьогорічний
проект оспівує довершеність національного одягу,
віртуозність орнаментів і надзвичайну вправність
майстринь минулого.
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Футбольні баталії:
фортуна любить найсильніших
Турнір з міні-футболу серед відділів та служб
головного офісу ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»,
який відбувся у кінці січня – на початку лютого,
цьогоріч вийшов не зовсім традиційним: вступив
у дію нещодавно розроблений регламент
проведення змагань, а також сформувалася і
заявила про себе нова команда.

Цьогорічні футбольні
змагання серед команд
головного офісу
підприємства позначилися
новим підходом. Поперше, оргкомітет змінив
схему проведення турніру,
який вперше проходив
у два етапи. Регламент
передбачав три групи по
три команди, які грали між
собою. У другому етапі

сформувалися інші три:
у першу і другу пройшли
збірні, які посіли два
призові місця у своїх групах,
а в останній зібралися
аутсайдери.
У фінальних змаганнях,
які відбулися у першу
п’ятницю лютого, зустрілися
найсильніші. Команда
служби підстанцій зіграла
із підрозділом охорони.

За першість у турнірі з міні-футболу
змагалися дев’ять команд головного офісу та
Полтавської філії міських електромереж. Окрім
всіма знаних збірних із досвідом, на футбольну
арену вийшла і нова команда під інтригуючою
назвою «Темний коник».
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Гра відзначалася
особливою
гостротою, де
кожен намагався
зробити все, щоб
перевершити
суперника і
показати якомога
кращий результат.
Врешті-решт, матч
завершився з
рахунком 7:3 на
користь охорони.
Але
найзапеклішою
і в той же час
наймайстернішою
була гра між
збірними
департаменту
інформаційних
технологій
та «Темним
коником». На початку
першого тайму гравці
обох команд створювали
багато віртуозних ігрових
комбінацій, що не завжди
сприяло результативності –
перший гол гравці ДІТ
забили у ворота суперника
аж у кінці перших п’яти
хвилин матчу. Гра була
напруженою і нервовою,
гравці, немов леви,
кидалися на м’яч,
захищаючи честь команди і
свої ворота. Вболівальники
спостерігали за цим,
затамувавши подих і не
відводячи очей від м’яча, а
найзапальніші скандували
ім’я команди-фаворита і
не шкодували долонь для

оплесків. Врешті-решт,
баталія завершилася
перемогою підрозділу
інформаційних технологій,
які заслужено стали
чемпіонами турніру.
«Срібло» відстояли
гравці «Темного коника»,
а «бронза» дісталася
команді підрозділу охорони.
За результатами матчів,
четверте місце посіла
збірна СПС, яка, між
іншим, вперше за історію
чемпіонату завоювала такий
високий титул. Окрім цього,
на церемонії нагородження
було презентовано
нову відзнаку турніру
«Кубок престижу», яку
започаткували цього року. Її
вручили команді Управління.
В кінці чемпіонату
представники профкому
Товариства привітали
переможців грамотами і
подарунками. Не обійшлося
і без традиційного торта у
вигляді футбольного поля,
яким могли поласувати усі
бажаючі.
Турнір із міні-футболу
серед відділів та служб
головного офісу компанії –
це лише початок
спортивних баталій. З 21
лютого на вболівальників
чекають не менш емоційні
змагання із волейболу, які
триватимуть протягом трьох
тижнів. Тож любителям
активного дозвілля довго
сумувати не доведеться.

Врятуй життя ближньому своєму!
Щоразу, коли у медпункті
головного офісу Товариства
проходить здача крові, там
людно і гамірно. Перший
День донора у цьому році не
став винятком, на процедуру
забору червоної рідини
завітали працівники, яким
не байдужа доля інших
людей, тих, хто потребує

невідкладної допомоги.
Один із тих, хто підтримує
донорський рух із початку
його заснування – начальник
служби надійності та
протиаварійної роботи
Ігор Іванович Бабенко. Він
здавав кров близько шести
разів.
– Вперше я став донором

у 2014 році, коли попросили
допомогти бійцям АТО.
Переконаний, що здавати
кров – це реальна допомога
для людей, які справді цього
потребують.
Ігор Іванович прийшов
не сам, разом із ним до
медпункту завітало ще троє
працівників, які перебувають

18 січня відбувся черговий День донора на нашому підприємстві. До медпункту
головного офісу завітало півсотні полтавських енергетиків, серед них – семеро
жінок. Вони поповнили обласний банк крові приблизно на 25 літрів червоної рідини.

у його підпорядкуванні.
– Моє переконання
розділяють і колеги, –
продовжує Ігор Бабенко,
– зазвичай здаємо кров усім
відділом.
Не один рік поспіль
виступає донором і
Володимир Чигирь,
диспетчер підприємства.
– Вперше здав кров, коли
ще служив у армії. Потім
робив це в обласному центрі
переливання крові. Після
того, як у нас в компанії
започаткували донорський
рух, із радістю до нього
приєднався. Був донором
більше десяти разів, –
розповідає Володимир
Вячеславович.
Приємно, що база донорів
головного офісу Товариства
постійно розширюється
і поповнюється новими
людьми, є все більше
бажаючих поділитися своєю
кров’ю задля порятунку
незнайомих людей.

добрі справи
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