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Заслужений
енергетик СНД
До заслуг Івана Слинька, начальника Лубенської філії, додалася ще одна.
Йому присвоїли звання «Заслужений
енергетик СНД».
продовження на ст. 3 »

2010-ий: кращу
філію визначено!
У березні виповнюється 100 років з того
дня, коли вперше відсвяткували Жіночий
день. Зараз це свято ніжності і весни. Але
мало хто знає, що започатковувалося воно
як день боротьби за права жінок і носи-

ло політичний характер. Як не дивно, із усіх
свят Радянського Союзу, жодне не викликало стільки емоцій, критики й дискусій, скільки 8 Березня…
продовження на ст. 6-7 »

Підбито підсумки роботи районних
підрозділів ВАТ «Полтаваобленерго».
Найкращі результати показали працівники Чорнухинської філії.
продовження на ст. 4-5 »

Спортивне
життя компанії

Невже людяність
зараз не в моді?

Переможцем чергового турніру з міні-футболу серед працівників служб і відділів ВАТ «Полтаваобленерго» стала команда ДІТ.

Житель села Михайлівки, що
у Машівському районі, ударив
контролера, який хотів перевірити показники лічильника.

продовження на ст. 8 »

продовження на ст. 9 »
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Любі жінки!
Від усього серця вітаю вас з найніжнішим святом – 8 Березня. Весна ще нерішуче прокладає собі шлях, а на душі уже
стає тепло і радісно. Ось так і ви, дорогі
жінки, зачаровуєте, пом’якшуєте негаразди, зігріваєте все навкруги.
Жінка була і залишається однією з найбільших загадок світу і природи: їй дана
найвища влада — влада дарувати життя,
продовжувати рід. Завдяки жінці світ стає
добрішим, а людські стосунки – теплішими, життя продовжується у дітях і внуках,
а сім’я залишається для кожного із нас бажаним і благодатним пристанищем.
Сьогодні жінки беруть активну участь у
всіх сферах суспільного життя. Важко уявити роботу нашого підприємства без
представниць прекрасної статі. Сучасна
жінка, зберігши високе призвання хранительки домашнього вогнища, нині береться нарівні з чоловіками за важливу і важку роботу. Захоплення викликає те, як вона
поєднує у собі протилежні риси: тендітність і вражаючу цілеспрямованість; фізичну слабкість і силу волі.
Сьогодні на благо підприємства трудяться близько 2 тисяч жінок, що становить
31% усіх працівників компанії. Більша частина енергозбутових, економічних, адміністративних підрозділів представлена жінками. Саме завдяки їх зусиллям забезпечуються точні розрахунки, своєчасні платежі,

кваліфіковане обслуговування споживачів.
Вони створюють надійний економічний
тил нашого підприємства та забезпечують міцний фундамент для подальшого
зростання та розвитку. Та це лише деякі
заслуги жінок: усіх не перелічити!
Дорогі жінки, ваша здатність навчати, підтримувати, виховувати, доглядати, створювати затишок і красу важлива не лише у сім’ї, а й у щоденній роботі. Ми, чоловіки, віддаємо належне вашій
освіченості, енергійності, винахідливості,
силі волі і схиляємося перед вашою добротою, чуйністю, щедрістю душі, розумінням і готовністю пожертвувати всім
заради спокою і благополуччя своїх рідних і близьких.
Ви завжди різні – мудрі і терплячі мами,
надійні дружини, дорогі бабусі, турботливі доньки й сестри, вірні подруги. У
цей весняний, радісний день, наповнений
світлом щасливих посмішок і сяянням ваших очей, хочу висловити вам свої повагу та вдячність. Ми, чоловіки, не втомлюємося захоплюватися вашою красою, оптимізмом і чарівністю, працьовитістю і надзвичайною силою жіночого характеру. Ми
вдячні вам за добро, за мудрість і терпіння,
суспільну активність, споконвічне прагнення до стабільності й порядку, справедливості та милосердя, за те, що ви є для нас
джерелом натхнення і піднесених почуттів.
Щиро вітаю усіх жінок нашого підприєм-

У всі часи жінки були символом життя, джерелом краси і натхнення. Саме
їм кожен з нас завдячує своєю появою
на світ. Жінка – берегиня домашнього

вогнища, тепла і затишку у родині. Змінювалися епохи, однак основа сімейного щастя і благополуччя завжди плекалася ніжними жіночими руками.
Та сучасні жінки є не лише берегинями роду. З багатьма «чоловічими» справами вони нерідко справляються досконало. Лише вдумайтесь: жінки встигають
здобувати освіту, робити стрімку кар’єру,
отримувати відзнаки за виробничі досягнення – і при цьому завжди залишаються чарівними, добрими, люблячими,
вправними господинями.
Дорогі жінки, більшість відкриттів у світі зроблені заради вас і для вас. Перед
вашою блискучою красою, витонченою
жіночністю, дивовижною мудрістю ми
беззбройні.
При цьому частина сфер життєдіяльності нашого підприємства лежить на жіночих плечах. Особливу повагу викликають працівниці «Полтаваобленерго»,
які займаються не по-жіночому важкими професіями, виконуючи свою роботу
довершено. І нам дуже важливо, щоб за
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Перемагати, щоб жити
Уже понад 35 років Іван Слинько, начальник Лубенської філії, присвятив роботі у ВАТ «Полтаваобленерго».

ства з чудовим весняним святом Восьмого
Березня – святом кохання, ніжності, краси. Бажаю вам вічної молодості та незмінної чарівності, достатку та затишку у родині, міцного здоров’я, поваги, визнання,
турботи та любові чоловіків, що вас оточують. Нехай не в’януть квіти у вашій оселі!
Радійте весні, святу і, найголовніше, тому,
що ви – Жінки.
Євген Засіменко,
голова Правління
ВАТ «Полтаваобленерго»

клопотами і справами наші жінки залишалися такими ж чуйними, щасливими, люблячими і веселими.
Тому одним із головних завдань профспілкового комітету ВАТ «Полтаваобленерго» є створення комфортних умов для
праці та відпочинку працівниць нашої компанії. Чимало заходів такого спрямування
передбачено Соціальним кодексом ВАТ
«Полтаваобленерго». Цього року, як і у попередні, ми будемо працювати на поліпшення життя наших жінок, намагаючись,
незважаючи ні на що, зберегти усі засоби
підтримки і матеріальної допомоги.
У цей радісний день хочу від усього серця привітати жінок з їхнім днем – 8 Березня! Бажаю вам яскравого весняного настрою, любові та сімейного благополуччя.
Нехай приємні спогади, які подарує свято,
збережуться у вашій душі на весь рік. Будьте здорові і щасливі!

Володимир Абрамов,
голова профкому

Саме присвятив, адже підприємство
для нього – і робота, і хобі, і, власне, життя. Про улюблене заняття – енергетику –
розповідає Іван Іванович.
– Іване Івановичу, розкажіть, будь
ласка, що вплинуло на Ваш вибір трудового шляху? Він був спонтанний чи
продуманий?
– Уперше про електрику я почув у 11
років. Моя сім’я жила у селі Нижчий Булатець, що на Лубенщині. Тоді, у середині
60-х років, у селі вперше з’явилося «світло». Пам’ятаю, яка це радість була: електриків на руках носили! Ми, малі хлопчаки, бігали за ними скрізь, жодного їхнього кроку не пропускали. Серце повнилося
гордості за них. Тоді я і вирішив пов’язати
свою долю з енергетикою.
– Як поставилися батьки до такого
Вашого вибору? Тоді ж, певно, ця галузь була нова і люди до неї ставилися з осторогою?
– Після закінчення восьмого класу я, не
сказавши нічого батькам, здав екзамени
до Хорольського технікуму механізації та
електрифікації сільського господарства.
Вступив на стаціонарне відділення. Повернувшись додому, сказав батькам: «Я
буду електриком!». Вони не заперечували. До того ж, тоді наша родина переживала не найлегші роки. У сім’ї я був найменшою дитиною. Я радий був допомогти
батькам матеріально.
– Ваша цілеспрямованість допомогла Вам досягти висот. А з чого починалася Ваша кар’єра у ВАТ «Полтаваобленерго»?
– Працювати у Лубенському РЕМ я почав з 1975 року. Прийняли мене електромонтером. Я був амбіційним юнаком. Це

дуже допомагало в роботі. У квітні 1975
року мене призначили старшим майстром
Оржицького РЕМ. І понеслось… Був і головою профспілкового комітету РЕМ, і головним інженером, і заступником начальника, а потім і начальником Оржицького
РЕМ.
– Довгий час Ви працювали у Оржиці, займали у РЕМ високі посади. Чому
ж вирішили знову повернутися до Лубен?
– На той час Лубенська філія була серед
підрозділів з найнижчими показниками
роботи. Керівництво «Полтаваобленерго» вирішило ввести експеримент: мені
запропонували три місяці керувати роботою лубенських енергетиків. Я погодився.
Роботи побільшало удвічі, адже Оржицька філія теж залишилася під моїм керівництвом. Щоправда, все ж більше часу
я проводив у Лубнах. Тодішні адміністративні та виробничі приміщення філії перебували не у кращому стані: потребували
ремонту та укомплектування усім необхідним. Але найважче було змінити ставлення персоналу до щоденної праці. Три місяці промайнули, як хвилина. За цей час філія покращила показники роботи. І тодішня влада міста Лубен запропонувала керівництву «Полтаваобленерго» призначити мене керівником філії у Лубнах. Роботи тут залишалося ще багато, і я, не роздумуючи, погодився.
– Зараз Ваша філія займає перші
місця у рейтингу серед інших підрозділів. Можливо, Ви знаєте якийсь секрет, як цього досягти?
– Без щоденної підтримки колег нічого
не вийшло б. Мені пощастило, що мене
оточують надійні, цілеспрямовані, працьо-

Нагороди та заслуги:
2002р. – Заслужений енергетик
України;
2002р. – член Спілки журналістів
України;
2003р. – Грамота Міністерства палива та енергетики України;
2004р. – фіналіст всеукраїнського конкурсу «Лідер паливноенергетичного комплексу» в номінації керівник підприємства;
2008р. – фото Івана Слинька занесене до фотоальбому «Портрет
успішного сучасника України 2008
року»;
2009р. – Подяка голови Правління
ВАТ «Полтаваобленерго»;
2010р. – фото та біографія Івана
Слинька занесена до книги «Фотолітопис Лубенського краю»;
2011р. – Заслужений енергетик
СНД.
виті люди. І я готовий постійно йти їм назустріч. Протягом усього життя я керуюся принципом: «З людьми і для людей».
Колеги відчувають моє ставлення до них
і відповідають мені тим же. Секрет успіху простий, як світ. Він у згуртованості
колективу, у відповідальності не лише за
себе, а й за роботу своїх колег.
– На Вашому рахунку десятки почесних нагород. А нещодавно Вас відзначили ще однією.
– Так, у січні мені присвоїли високе звання «Заслужений енергетик СНД». Вручення відбувалося в конференц-залі «Київенерго». Звичайно, для мене це дуже почесно, адже ця відзнака присвоюється
на підставі Рішення Електроенергетичної
Ради Співдружності Незалежних Держав
та ОГ «Рада старійших енергетиків України». Це означає, що моя робота недаремна. Вона приносить результати.
Усе своє життя Іван Слинько працює з
націленістю на досягнення максимальних
показників у роботі, приймає найактивнішу участь у громадському житті. Немало
зроблено ним не лише для колективу філії, а й для жителів області. Не перелічити
тих, кому Іван Іванович від щирого серця
допоміг вийти зі скрутного становища, являючись депутатом Полтавської обласної
ради та засновником благодійного фонду «Світло добра». А коли у людині поєднуються сила волі та милосердя, для неї
не страшні перепони. Івану Івановичу пощастило. Його серце повниться добром
до людей, і він знає, як це добро втілити.
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ПІДСУМКИ

Душа компанії в числах

Полтавська філія (район)

решти підрозділів визначається за розрахунковим коефіцієнтом.
За словами Віктора Денисенка, начальника Чорнухинської філії, іноді дуже важко
зберегти за собою місце у рейтингу: сили
так званих «суперників» постійно зростають, тому повсякчас треба поліпшувати
результати своєї роботи. Чорнухинська філія одинадцять місяців входила до трійки
лідерів. Почавши рік з третього місця, підрозділ поступово піднявся до першого.
Заслужені винагороди за високі показники роботи отримували працівники Лубенської, Машівської, Чорнухинської філій. Гарні результати показали оржичани.
У грудні їхній підрозділ опинився на першому місці, піднявшись порівняно з початком року на 6 сходинок. Суттєво покращили своє місце у рейтингу Диканська і Гребінківська філії. Остання у липні навіть увійшла до трійки лідерів.

Рейтинг районних філій
береться за основу при нарахуванні щомісячних премій.
А от позиції філій у кінці списку майже
не змінювалися. Залишає бажати кращого
робота Великокохнівської, Гадяцької, Новосанжарської і Полтавської районної філій. Погіршилося положення Чутівської філії (1 місце у січні та 20 у грудні).

«Основна мета такого рангування – мати
об’єктивні дані для нарахування премій за
реальними результатами діяльності, стимулювання підрозділів та мотивація працівників, – пояснює голова Правління Євген Засіменко. – Ця система є позитивною. Насамперед через те, що є чіткою: через усім
зрозумілі механізми вона дозволяє врахувати усі важливі аспекти».
Пряма мова
Микола Андрусенко, начальник Машівської філії
Оцінка роботи всього персоналу філії є
багатовекторною. Оцінюється командна
гра, а не заслуги однієї особи. Кожен працівник може побачити результат своєї роботи та величину свого вкладу в загальний
результат філії. Дуже легко порівняти свою
філію з роботою інших, тому керівництво
бачить напрямок роботи, завантаженість
персоналу, проявляється бажання покращити роботу відносно інших філій.
Анатолій Павлік, начальник Лохвицької філії
Складання рейтингу філій корисне тим,
що коли ти не перший, у тебе завжди є
можливість та бажання на прикладі інших
самовдосконалитися і досягти вищих результатів, а коли перший, то так не хочеться втрачати цю позицію.
Володимир Замковий, начальник
Карлівської філії
Ця система дозволяє нам побачити себе
на фоні інших філій, дати собі оцінку та вирішити, куди спрямувати наявний ресурс.
Складання рейтингу мотивує колектив до
більш відданої праці.

Середнє місце філій в рейтингу за 12 місяців 2010 року

Шишацька філія

Ми живемо у час рейтингів. Наше підприємство давно оцінило виробничу
необхідність такого порівняння філій.
Традиційно у компанії складається щомісячний рейтинг районних підрозділів товариства за успішністю роботи. Це дає можливість різносторонньо подивитися на роботу кожного підрозділу, визначити найслабші сторони і, як наслідок, покращити
результати праці.
Відповідно до діючого Положенням про
визначення рейтингу філій, їхня робота детально 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.
Наполегливою працею кожен підрозділ
прагне опинитися на вершині списку. І річ
тут не лише у повазі та визнанні, а й у 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
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Чутівська філія
Чорнухинська філія
Хорольська філія
Семенівська філія
Решетилівська філія
Полтавська філія (місто)
Пирятинська філія
Оржицька філія
Новосанжарська філія
Миргородська філія
Машівська філія
Лубенська філія
Лохвицька філія
Кременчуцька філія
Красногорівська філія
Котелевська філія
Комсомольська філія
Козельщинська філія
Кобеляцька філія
Карлівська філія
Зіньківська філія
Диканська філія
Гребінківська філія
Глобинська філія
Гадяцька філія
Великокохнівська філія

СВЯТО
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Жіноча рука
на пульсі
енергетики
Цього року весь світ святкував 100-річний ювілей Міжнародного жіночого дня, який вперше
відзначили у 1911 році в Німеччині,
Австрії, Швейцарії і Данії.

8 Березня – одне з найбільш романтичних свят. Цей весняний день асоціюється
з любов’ю, ніжністю і теплом. А насправді
причина його появи суто політична. Ні про
тепло, ні про ласку і мови не було! У 1910
році в Копенгагені відбулася Друга Міжнародна Конференція жінок, на якій Клара Цеткін запропонувала встановити Міжнародний день солідарності жінок у боротьбі за економічну, соціальну і політичну рівноправність. Наступного березня, у
1911-ому, 100 років тому, вперше відсвяткували Жіночий день. Але його датою спочатку було обрано не 8, а 19 число. І лише
у 1914-ому вітати жінок почали 8 березня. Цікаво, що по старому стилю цей день
припадає на 23 лютого.
З 1965 року 8 Березня проголосили вихідним днем. До того часу свято поступово втратило політичний тон і перетворилося в торжество з квітами, подарунками,
посмішками і відчуттям наближення весни.

СВЯТО

Своє Жіноче свято було ще у Древньому Римі: один день на рік чоловіки дарували дамам подарунки і оточували любов’ю
і увагою. Рабинь звільняли цього дня від
роботи. Матрони ж – вільні заміжні жінки
–вдягали вінки з квітів і йшли до храму богині Вести – покровительниці домашнього
вогнища. Там для красунь влаштовували
святкові розваги.
А у Древній Німеччині започатковувати
Жіночий день просто не було сенсу. Німці вважали, що у жінках є щось священне, радилися з ними, як з оракулами, і боготворили протягом
цілого року.
Серед працівників
ВАТ
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«Полтаваобленерго» теж склалося особливе ставлення до жінок. Щоправда, їм не
поклоняються, як у Древній Німеччині, але
щиро поважають і прислухаються. Серйозні та освічені, компанійські та тактовні,
елегантні та стильні, впевнені в собі та цілеспрямовані – наші жінки нарівні з чоловіками підтримують електроенергетику області
на належному рівні. Та, виконуючи, часом,
непосильну роботу, жінки «Полтаваобленерго» залишаються ніжними, турботливими, сповненими яскравих ідей і ентузіазму
їх втілювати. Роль жінки у колективі важко
переоцінити. На нашому підприємстві працюють близько 2 тисяч представниць прекрасної статі – це 31% від загальної кількості працівників. Якщо чоловіки зайняті переважно технічною експлуатацією ме-

реж, то жінки забезпечують той тил, у першу чергу, економічний, фінансовий, яким
сильна наша компанія. Багато жінок займають ключові посади. Моральні і професійні якості деяких з них заслуговують не
тільки поваги, їх цілком можна назвати такими, що є прикладом для наслідування. І
не тільки іншими жінками…
Подумати тільки, якою була б Земля, не
зігріта теплом і світлом, що випромінюють
жінки? Збіднілий той світ вивіреної досконалості, у якому панують лише чітка логіка, продумані рішення та тверезий розрахунок! Без таких «стихійних явищ», як емоційність, душевність, здатність радіти кожній дрібниці, які притаманні прекрасній половині людства, важко уявити собі повноцінне, насичене життя. Якою була б електроенергетика, якби у ній не працювали
жінки? На щастя, ми ніколи цього не дізнаємося.

СПОРТ
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Спортивне життя компанії

Наелектризована гостинність

4 лютого завершився черговий турнір з міні-футболу серед працівників служб і відділів ВАТ «Полтаваобленерго». Найсильнішою виявилася команда ДІТ, яка у вирішальній грі здобула перемогу.

Для полтавців контролери, які перевіряють показники лічильників, – давно не дивина. Щомісяця вони планово обходять
домівки споживачів. Робота не з легких.

Розпочалися змагання 19 січня. Про готовність спробувати свої сили у турнірі заявили 11 команд. Серед них – футболісти управління, ДІТ, охорони, служби РЗА,
служби підстанцій, енергозбутових підрозділів, ВТВ, АГВ, СМіТ, Полтавських районної та міської філій. Протягом дев’яти днів
у ході ігор визначили найсильніших з них.
До півфіналу турніру вийшли команди департаменту інформаційних технологій, адміністративно-господарчого відділу,
управління і Полтавської філії (місто). «Загалом усі футболісти показали гарний рівень гри, – зазначив Володимир Абрамов,
голова профкому ВАТ «Полтаваобленерго». – Звичайно ж, були як сильніші, так і
слабші команди. Але усіх об’єднував азарт
гри і щире прагнення до перемоги».
У матчі за третє місце змагалися команди управління і Полтавської філії (місто). З кожною хвилиною напруга і нетерпіння у залі зростали – як серед гравців, так
і серед вболівальників. На четвертій сходинці турніру опинилися енергетики з філії. Їх з рахунком 10:2 переграли футболісти управління.
У вирішальному ж матчі зустрілися команди адміністративно-господарчого відділу і департаменту інформаційних технологій. Інтрига змагання зберігалася від
першої до останньої хвилини матчу. Перша
п’ятнадцятихвилинка гри закінчилася з рахунком 2:1 на користь АГВ. Але у другому
таймі футболістам ДІТ вдалося зібратися:
вони забили 2 голи, які і надали їм перевагу у грі. Перемогу з рахунком 3:2 здобули
футболісти ДІТ.

Адже за день контролеру ВАТ «Полтаваобленерго» доводиться перевірити показники близько у 60 споживачів. Благо, коли
абонент не перешкоджає роботі контролера. Але буває і по-іншому.
Прикладом останнього є прикрий інцидент, який стався нещодавно у Машівському районі. Того дня молодому спеціалісту
Олександру Ляшенку, контролеру енергонагляду філії ВАТ «Полтаваобленерго»,
припала для обходу дільниця у селі Михайлівці. Пообіддя він зайшов до подвір’я
В’ячеслава Яковенка. На дзвінок господар відкрив двері. Представившись, Олександр попросив винести абонентську
книжку і попередив, що сам тим часом обійде дім, щоб перевірити показники лічильника: останній знаходився на фасаді будівлі. Та не встиг контролер повернутися до
ганку, як йому назустріч вибіг господар і,
різко схвативши за комір, двічі ударив кулаком по обличчю.
Олександр намагався пояснити, що виконує свої посадові обов’язки. Наголошував на тому, що кожен абонент укладає договір з «Полтаваобленерго», у якому зазначено, що споживач повинен надати право
вільного доступу працівникам енергопостачальної компанії до приладів обліку. Та
це ще більше розгнівало споживача – і він
ще раз ударив хлопця. «Конституція – головний закон України», – кричав господар
садиби, виштовхуючи контролера з двору.
Аргументував свої дії тим, що захищає
свою приватну власність. Та жодних причин для цього не було. Контролер був

Володимир Абрамов, голова профкому,
привітав команди із завершенням чемпіонату з міні-футболу й побажав подальших
успіхів у спортивному житті. «Шановні друзі, мені дуже приємно, що з кожним роком
зростає професійний рівень команд. Турнір був щирим, дружнім і, водночас, нап-

Результати турніру:
І місце – ДІТ
ІІ місце – АГВ
ІІІ місце – Управління
руженим: тут вирував азарт до перемоги.
Команди прикладали максимум сил і енергії, аби показати свій рівень у потужній,
сильній грі», – зазначив Володимир Ілліч.

На урочистій церемонії нагородження
переможцям були вручені грамоти і призи.
Заохочувальними нагородами голова профкому відзначив і тих футболістів, які хоч і
не грали у фіналі, але проявили майстерність у грі. Відзначили за вправність Руслана Горбенка (команда енергозбуту) і Анатолія Панченка (виробничо-технічний відділ). До речі, останній – один із найстарших
футболістів підприємства, але його спортивні здобутки аж ніяк не поступаються
умінням молоді.
Незважаючи на те, що були переможці і
переможені, настрій у всіх гравців та вболівальників залишався піднесеним, а загальна атмосфера – святковою і доброзичливою. До того ж, після закінчення турніру
усіх чекав торт від голови профкому.

одягнений у спецодяг з логотипом компанії ВАТ «Полтаваобленерго», пред’явив посвідчення, яке абонент зміг уважно роздивитися. Та й це не переконало нахабу.
Коли ж через півгодини до будинку зухвальця постукали працівники міліції, господаря дома не виявилось. Щоправда, чекати довго не довелося: В’ячеслав швидко повернувся. З появою людей у формі запал абонента зовсім ущух. Він плутано почав переконувати, що вперше бачить Олександра, пояснював, що фізично
просто не міг цого вдарити, оскільки у момент інциденту його взагалі не було вдома.
Певно, тому В’ячеслав і вийшов з будинку:
зрозумівши, що справа пахне відповідальністю, він вирішив забезпечити собі алібі. Ось тільки показання свідків В’ячеслав
не врахував. Односельці підтвердили, що
бачили, як Олександр заходив до садиби
Яковенків, як господар говорив з контролером. Та брехня зухвальця не здивувала: сказати неправду для нього – звична
справа.

Перевірка показників лічильника закінчилася зняттям побоїв.
«З В’ячеславом Яковенком завжди важко було спілкуватися, – розповідає заступник начальника Машівської філії зі збуту електроенергії Григорій Скуб. – Але до
цього абонент обмежувався нецензурною
лексикою та словесними погрозами. Не-

приємно, звичайно, але ми до цього вже
звикли. А останній випадок взагалі вразив своєю дикістю. Ситуація стає ще більш
досадною тому, що потерпілий контролер працює у філії всього 2 місяці. І відразу – така прикрість». Та, за словами самого Олександра, цей інцидент аж ніяк не відбив у нього бажання працювати, навпаки
– стимулював прагнення до роботи.
Наразі потерпілий перебуває на денному
стаціонарі у Машівській районній лікарні.
Медичне обстеження виявило підозру на
струс головного мозку. Олександр через
декілька днів збирається знову приступити
до виконання своїх посадових обов’язків,
але хвилюється, що лікарі не дозволять
зробити це так швидко.
Зараз справою займаються працівники
міліції. У планах Миколи Андрусенка, начальника Машівської філії, – довести вину
споживача у судовому порядку. «Я працюю
керівником філії понад 40 років, – говорить
він. – За цей час подібних випадків не було.
Ми будемо захищати права нашого працівника, поки забіяка не відповість за свою
нахабність».
Микола Якович може ручитися за поведінку кожного контролера. З першого дня їхньої роботи у філії багато уваги
приділяється порядку спілкування зі споживачами, основними засадами якого є
ввічливість і шанобливість до абонентів
ВАТ «Полтаваобленерго». Можливо, тому
так боляче сприймається хамське ставлення у відповідь…

ВІТАННЯ
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вітаЄМО Народжених у БЕРЕЗНІ
7 березня
Анатолія ІВАНОВА, провідний інженер
служби МіТ

Валерія
КОРОТКОГО,
служби ДІЗП

начальника

8 березня
Оксану ДЕРКАЧ, начальника відділу
реалізації теплоенергії Кременчуцької
філії

Володимира ЯЦЕНКА, заст. директора з
охорони праці КремТЕЦ
25 березня

9 березня

Олександра ВОЛОШИНА, заст. начальника Новосанжарської філії зі збуту е/е

Василя ПІХУЛЮ, заст. директора ЮД
по роботі з побутовим сектором

Василя ЗАМУЛУ, заст. дир. зі збуту е/е і
т/е-начальника ЦОС

15 березня

Сергія БУГРІМУ, начальника абонентської групи Зіньківської філії

Тетяну ТВЕРДОХЛІБ, заст. гол. бухгалтера-керівника групи обліку ТМЦ та
основних засобів
1 березня
Аллі СИРОВАТКО, начальнику відділу
кадрів

рішнього аудиту
Ларису БУГАЙ, начальника абонентської групи Семенівської філії
28 березня

24 березня

Олександра ЛЕКТОРСЬКОГО, заст. директора зі збуту е/е і т/е
Володимира КОРОТЕНКА, заступника
начальника Чорнухинської філії
29 березня
Юрія ЗІНЧЕНКА, першого заступника
начальника Полтавської філії з е/мереж району
31 березня
Тетяну ВОРОНІНУ, завідувача музею

26 березня
Олену ТУРКО, начальника відділу внут-

Миколу ПЕЧЕРИЦЮ, заст. начальника
Лубенської філії з електромереж

ЩИРІ ВІТАННЯ НАШИМ ЮВІЛЯРАМ
7 березня

Семенівської філії

Валентині ВОВК, старшому інспектору з
кадрів відділу кадрів

Тетяні ХРАПАЧ, контролеру енергонагляду 2 групи Зіньківської філії

Петру БАЮ, водію автотранспортних засобів Зіньківської філії

18 березня

Віктору СКОКУ, диспетчеру району теплових мереж 3 гр. КремТЕЦ

Ніні ПРІСЕНКО, старшому майстру 2 групи Кременчуцької ТЕЦ
Надії ДЗЮБІ, контролеру енергонагляду
3 групи Диканської філії
Валентині ТЕЛЯТНИК, інженеру групи із
заключення договорів Кременчуцької філії
2 березня

Олександру КАЛАШНИКУ, оператору
теплового пункту 3 розряду Кременчуцької філії

8 березня
Вячеславу БАБІЮ, електрогазозварнику
5 розряду Кременчуцької філії

20 березня

9 березня

Анатолію ХИМОЧЦІ, е/монтеру диспетчерського устаткування та ТА 6 розряду
лабораторії радіозв’язку

Надії ШЕВЧЕНКО, прибиральнику службових приміщень Котелевської філії

21 березня

Руслану МИРОШНИЧЕНКУ, охороннику Новосанжарської філії

Галині ПЕРЕПЕЛИЦІ, інженеру групи
управління режимами електроспоживання Лубенської філії

Олександру КРАВЦОВУ,
Кременчуцької ТЕЦ

3 березня

Івану МАГАСУ, трактористу групи механізації та транспорту Миргородської філії

26 березня

Івану ПАСЬКЕВИЧУ, старшому охороннику Кременчуцької філії
Олександру РУБЧЕНКУ, охороннику Решетилівської філії

10 березня

охороннику

Володимиру ШАШУРІНУ, трактористу 6
розряду Глобинської філії
28 березня

5 березня

Олександру БАРАБАШУ, інспектору інспекції енергонагляду Пирятинської філії

Вадиму ЄРОФЕЄНКОВУ, начальнику
зміни котлотурбінного цеху КремТЕЦ

Ірині ТОМКО, техніку групи реалізації
Полтавської філії міських електромереж

27 березня

6 березня

13 березня

Олексію ФЕДОРЕНКУ, е/монтеру з експлуатації р/мереж Кобеляцької філії

Олександру КОВЗІКУ, старшому машиністу котельного устаткування 7 гр.
КремТЕЦ

Олександру ЧЕПЕЛЮ, оператору теплового пункту 2 розряду Кременчуцької філії
Анатолію МАРЧЕНКУ, е/монтеру ОВБ

ВІДПОЧИНОК

Ірині НЕХАЙЧУК, начальнику хімічної
лабораторії Кременчуцької ТЕЦ

29 березня
Віталію
СВЯТОГОРУ,
Оржицької філії

охороннику

КРОСС
ВОРД
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