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День Перемоги: ми
пам’ятаємо, ми гордимося!

Олег
РОМАНЧУК

ст. 8

ст. 2

Світлий
Великдень
Так, як святкують Пасху українці,
не святкує жоден народ. Нам вдалося тонко поєднати християнські канони та народні традиції.
продовження на ст. 4 »

Світлі вчинки –
то його мечі
Пам’ять про війну, про її жертви… вона
сполохами стукає у наших серцях. У ці травневі дні ми з жахом згадуємо ту страшну війну і дякуємо всім, хто зміг, не дивлячись ні
на що, захистити нашу землю. У велично-

му святі Перемоги є часточка кожного з тих,
хто наближав її і на фронті, і у тилу.
Шана і вічна слава всім, хто у роки війни
захищав Батьківщину від ворогів.
продовження на ст. 2 »

На честь 70-річчя Миколи Андрусенка його ім’я прижиттєво увічнили
на меморіальній дошці, яку встановили на фасаді Машівської філії.
продовження на ст. 5 »

Чорнобиль –
наша печаль і
скорбота

Скільки
коштує «світло»
в Україні?

Драматизм катастрофи не піддається ніякому виміру. Про те,
як це було 25 років тому, – спогади очевидців аварії.

Після зміни тарифів з 1 лютого наступного етапу підвищення
її вартості чекати не довелося. З
1 квітня «світло» стало дорожчим
ще на 15%.
продовження на ст. 8 »

продовження на ст. 6-7 »
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Під захистом власної обережності

Вклонімося великим тим рокам…
Я только раз видала рукопашный,
Раз - наяву. И сотни раз - во сне...
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
(Юлия Друнина)
Щодалі від нас 40-ві роки минулого століття, тим важче уявити нам, а особливо
молодшим поколінням, усю трагедію, що
пережив наш народ. Звичайно ж, залишаються фото та кінохроніки, а також художні фільми. Та вони, на жаль, не здатні передати ні запаху, ні смаку тих років...
Час, як свіжий вітер, невпинно перегортає сторінки історії. Відходять у минуле героїчні події Великої Вітчизняної війни, але

важливі її віхи назав-жди залишаться в історичній пам’яті народу. Книгами і спогадами не донести всі жах і біль кровопролиття Великої Вітчизняної. Але вони тримають пам’ять ніби «увімкненою», сповнюючи вдячністю душі тих, кому пощастило народитися у мирній країні.
Безмежно дорогий цей величний День
Перемоги українському народу, який разом з мільйонами радянських людей відстояв у Великій Вітчизняній війні суверенітет своєї країни, зробив вирішальний внесок у визволення Європи і всієї планети від
фашистського поневолення.
Саме українці одними з перших прийняли на себе удар гітлерівської Німеччини, як
ніхто інший, відчули всі поневіряння минулої війни.
Понівечена, але нескорена, Україна завдяки мужності і самовідданості всього населення, перетворилася для загарбників на неприступну фортецю.
Український народ не схилив голови
перед окупантами та став славним
переможцем у цій жорстокій війні.

Шановні ветерани!
Дорогі колеги!
Прийміть щирі вітання з нагоди величного свята – Дня Перемоги!
В історії кожного народу є події, про які
не можна говорити без завмирання серця.
Таким для нас є свято Великої Перемоги.
У цей день всі, хто так чи інакше причетний до війни, знову і знову переживають
події того суворого часу і повертаються
спогадами у свою юність. Та з кожним роком їх, переможців, залишається все менше і менше.
І все дорожчими і ціннішими є для нас
спогади очевидців про ті
далекі дні, наповнені ратним трудом і кров’ю. Для
цілого покоління рятівників людства від фашизму
Велика Перемога стала
головною справою життя.
Дорогі ветерани! Важка
доля випала вашому поколінню. Ви пройшли через безліч випробувань, віддали багато сил
і здоров’я. Ми вдячні вам, тим,

хто не шкодуючи свого життя захистив рідну землю. Сьогодні ви – взірець для наслідування. Ми вчимося у вас вірити в кращі
часи і своєю працею втілювати мрію в реальність. Обов’язок нащадків – бути гідними
життєвого подвигу, усіма своїми справами
утверджувати мир, злагоду та гармонію на
українській землі.
Ви – символ мужності, відваги та
справжньої відданості своїй державі. Перемога, яку ви здобули, не має ціни. Її не
можна виміряти ніякими благами і багатствами. Вона дала нам безцінне – мир,
свободу і майбутнє.
День Перемоги назавжди залишиться
днем нашого національного тріумфу, символом героїчного минулого, величі духу та
братства народів. Ми схиляємо голови перед пам’яттю тих, хто залишився лежати на полях битв, віддаємо данину поваги
нині живим учасникам війни, які, не жаліючи життя, визволили нашу землю від окупантів.
Шановні ветерани, нехай мир і злагода завжди живуть у ваших душах і серцях!
Нехай зігріває всіх нас незгасне світло Перемоги, додає сил та наснаги для добрих
справ. Бажаю вам міцного здоров’я, оптимізму, бадьорості та довголіття! Вічна слава переможцям та низький уклін сущим!
Євген Засіменко,
голова Правління
ВАТ «Полтаваобленерго».

З 21 до 28 квітня у ВАТ «Полтаваобленерго» проходить Тиждень охорони праці. Цьогоріч він проводиться під девізом:
«Система управління охороною праці: шлях до постійного вдосконалення».

Традиційно у рамках Тижня охорони
праці у Товаристві вводяться особливі
умови безпечного виконання робіт. Першочергова увага у цей період надається роботам з підвищеною небезпекою та
тим, що виконуються в електроустановках. Крім того, у підприємстві запроваджуються додаткові організаційні заходи.
Вони сприяють запобіганню травматизму під час виконання робіт та посиленню
контролю за дотриманням вимог охорони
праці. Це і курси підвищення кваліфікації
електромонтерів з експлуатації розподільчих мереж та з ремонту ПЛ, і приведення до належного стану робочих місць та
промислового обладнання, і укомплектування необхідним виробничих приміщень.
Та все ж, за словами Олександра Ракецького, заступника директора з питань
охорони праці-начальника служби охорони праці, найбільш дієвий засіб попередження нещасних випадків на виробництві – це особиста перевірка фахівцями
СОП робочих місць. Для останніх виїзди у
районні підрозділи ВАТ «Полтаваобленерго» – справа звична і мало не щоденна.
Від спеціалістів служби охорони праці вимагається досконале знання правил
техніки безпеки та експлуатації обладнання, відповідних інструкцій та нормативних
документів. Своїми ретельними перевірками дотримання при роботі вимог техніки безпеки її співробітники, без перебільшення, врятували не одне життя. Цим
працівники не лише СОП, а і всього підприємства, виконують свою головну мету
в сфері охорони праці – зберегти життя,
здоров’я і працездатність людини у процесі роботи.

Адже не секрет, що велика кількість
аварій та виробничих травм трапляється
якраз через відсутність контролю за додержанням працівниками вимог з охорони праці, недостатню підготовку кадрів з
питань безпечних методів роботи, порушення трудової дисципліни.
Як переконує Олександр Ракецький,
«загалом нині рівень охорони праці у Товаристві знаходиться на належному рівні. Хоча, звичайно, є певні недоліки, над
усуненням яких постійно працюють фахівці як у Полтаві, так і на місцях. Проблема у тому, що навіть зараз, на початку такого відповідального періоду у житті підприємства, як ремонтна кампанія, наші
працівники продовжують безвідповідально ставитися до своїх обов’язків та крізь
пальці дивляться на необхідність дотри-

мання правил безпеки праці. Іноді складається враження, що наші нормативні акти
та безпосередньо працівники діють у паралельних площинах, які ніколи не перетинаються. Тобто, роботи виконуються
із значними порушеннями, так, як зручно чи то самим виконавцям, чи їх керівникам. При такому зневажливому підході
до безпеки нещасні випадки – лише справа часу».
Усунення їх можливості і є основною
метою проведення Тижня охорони праці,
який не являється одноразовим явищем
у нашому підприємстві. «У нас є щорічний комплексний план щодо встановлених нормативів безпеки, – говорить Олександр Ракецький, – і усі підрозділи Товариства чітко дотримуються його виконання. Керівники філій регулярно забезпечують перегляд діючих і розробку нових інструкцій».
Дія особливих умов безпечного виконання робіт у Товаристві закінчується 28
квітня, у Всесвітній день охорони праці.
Щорічно цього дня служба охорони праці за результатами своїх перевірок за рік
проводить аналіз роботи керівників структурних підрозділів і філій. Найбільш сумлінні працівники отримують матеріальне
заохочення. Але, як показує досвід, фактів порушень техніки безпеки теж немало.
Своєю поведінкою наші працівники часто нагадують канатохідця, який без страховки балансує над прірвою. Але якщо
для останнього усе життя – велике шоу,
то чим можна виправдати ризик, якому
свідомо піддають себе наші колеги? Адже
важко повірити, що вони дійсно готові заплатити за таку «дрібницю», як порушення
правил безпеки, за найвищими розцінками – власним життям…
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Весна починається Восьмого Березня…У день, коли аромат свята заповнює
кабінети «Полтаваобленерго».
Проілюструвати її допомогла юна артистка, студентка Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка Анна Бородай. Повітряна гімнастка заповнила зал лавиноподібними сплесками ніжності та щирого трепету.
Привітання від малечі стало найбільш
зворушливою частиною свята. «…Мама,
матуся… Скільки тепла таїть це магічне
слово, яким називають найдорожчу, найближчу людину». Віршиками та піснею говорили діти мамам про свою любов. Затишок і ледь відчутне тепло непомітно оселилися у Палаці. А пісня «Мама», яку виконала Оксана Кияшко, ніби накрила собою увесь зал.
Виступи на сцені змінювалися з феєричною яскравістю. «Азбука» Галини Перетятько та Віктора Чернявського стала
міні-дайджестом з навчання дітей читанню. Танцювальні виступи вражали немислимими рухами, що приковували погляд до
сцени. А милозвучний голос наших співочих колег розслабляв і переносив у світ, у
якому жінок носять на руках.

Христос Воскрес! Славімо його!
У серці чи не кожного полтавчанина ще панує радісна атмосфера Великодня – часу оновлення природи, пори піднесення та натхнення.
Народна мудрість застерігає: «Коли
на Великдень спить господар, то виляже пшениця, а якщо господиня –
льон» і закликає до діяльності, бо «не кожен день – Великдень, а хліб – не паска». Хоча
для більшості наших сучасників щоденні заняття
не пов’язані з обробітком
землі, та суть прислів’їв
залишається актуальною – споживати плоди
своєї праці та
отримувати задоволення
від них.
Нехай найбільше з християнських свят залишить до-
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Вірність професії

Весна йде – красу несе!
Вітання лунають з телефонних слухавок,
стукають листами електронної скриньки, тішать при зустрічі щирими словами і
звучать зі сцени Палацу дитячої та юнацької творчості. Саме у останньому відбувся
концерт, присвячений жінкам компанії.
І символічно, що він розпочався саме з
привітання голови Правління Євгена Засіменка. Він вручив грамоти і грошові нагороди 18 кращим працівницям головного офісу і Полтавських філій районних та
міських електромереж. Кожну з них зал
вітав щирими оплесками, адже на сцені –
добре знайомі усім панянки.
Атмосфера оспівування прекрасної статі панувала у залі протягом усього свята.
Романтичний настрій панянкам подарував
чоловічий квартет у складі Валентина Палішка, Миколи Пономаренка, Олександра
Суліми та Віктора Перетятька. Їхня «Серенада» наповнила зал флюїдами кохання і
ніжності, які набирали сили з кожним наступним номером. Невимовне замилування викликала пісня «Две тени» дуету Ірини Ємельяненко та Віктора Перетятька.

ОСОБИСТІСТЬ

У день семидесятиріччя першого керівника Машівської філії Миколи Андрусенка урочисто відкрили на честь його ювілею меморіальну дошку. Їі прикріпили на фасад приміщення районної філії ВАТ «Полтаваобленерго».

Майже всі номери концерту були підготовлені нашими талановитими співробітниками – учасниками художньої самодіяльності підприємства. Виступів цих виконавців ми завжди чекаємо з нетерпінням,
адже впевнені: вони приготували дещо несподіване і цікаве, а головне – їхні номери йдуть від самої душі. І саме це тепло, ця
здатність розуміти колег з одного слова чи
погляду і роблять наші спільні свята такими щирими, затишними і справжніми. Дякуємо їм за вміння підіймати нам настрій.
брий слід у душі кожного працівника Товариства. Випікання пасок, виготовлення писанок та крашанок – це все не лише святкові атрибути, це глибина, краса та розкіш
української культури.
З Великоднем пов’язано багато цікавинок. Легендою оповиті найвідоміші пасхальні яйця. Вони виготовлені ювеліром
Петером Карлом Фаберже ще у 1883 році.
Цар Олександр замовив подарунковий набір таких яєць для своєї дружини Марії Федорівни. Імператриця була так зачарована подарунком, що Фаберже зробили придворним ювеліром. Він отримав замовлення виготовляти по яйцю щорічно. Але за
однієї умови – виріб мав бути унікальним і
містити якийсь сюрприз. Наступний імператор, Микола ІІ, зберіг цю традицію, кожного Великодня даруючи два яйця – одне
Марії Федорівні, своїй матері-вдові, а інше
– Олександрі Федорівні, новій імператриці.
Світле свято Великодня, як століття
тому, і нині наповнене радістю життя і затишком сімейної любові. Після церковної служби люди вирушають додому, сідають до гарно вбраного столу, заставленого
святковими стравами, і дарують одне одному писанки, вимовляючи вічне «Христос
воскрес!» – «Воістину воскрес!».

Микола Якович – це не просто керівник,
а перш за все висококваліфікований спеціаліст галузі, порадник і надійний товариш.
Так відгукуються про першого начальника
Машівського РЕМ його колеги.
«Нинішня філія, якщо брати не лише будівлю, а її душу, створена стараннями Миколи Яковича, – переконаний заступник
начальника філії зі збуту електроенергії
Григорій Скуб. – Мабуть, не лише для мене
одного, а й для кожного працівника РЕМу,
трудитися під керівництвом цієї людини
було дійсно честю». Григорій Скуб пропрацював з Миколою Яковичем 15 років. Згадує, як той приходив ранками на роботу з
новими ідеями і заряджав весь колектив
своїм ентузіазмом. Завдяки методиці, розробленій Миколою Андрусенком, Машівська філія першою у області почала знижувати показники втрат електроенергії.
Скільки годин триває доба Миколи Яковича – невідомо. Він, крім активної роботи,
ще й турботливий чоловік, батько, дідусь.
Залюбки впорядковує свою домівку, із задоволенням чаклує у садку, слідкує за вуликами – найбільшим захопленням господаря. Микола Якович уміє знаходити гармонію в собі та з оточуючими. «Життя стає
простим, радісним – і все приносить задоволення», – запевняє цей чоловік.
Солідний вік не гасить жаги до роботи.
Та час невблаганний: 1 квітня Микола Андрусенко відзначив 70-річчя.

А за кілька тижнів до дня народження він
вирішив піти на пенсію. Тоді голова Правління ВАТ «Полтаваобленерго» Євген Засіменко і запропонував віддячити за багаторічну сумлінну працю – розмістити меморіальну дошку на будівлі Машівської філії,
щоб увічнити першого її керівника. Адже історія життя Миколи Яковича і історія становлення енергетики в області та Машівському районі – це, без перебільшення,
одне ціле.
«Це перша дошка, встановлена на підприємстві, яка вшановує людину ще за її
життя, – зазначив Євген Засіменко. – Микола Андрусенко – керівник з великої літери. Жалкую, що я ніколи не працював під
його керівництвом».
Привітали ювіляра зі святом і керівники району. За невтомну наполегливу працю винуватця події нагородили почесними

Микола Андрусенко почав працювати у Машівській
філії з першого дня її створення.
грамотами та подяками. Теплі слова колег
з філії і незліченні квіти вкрай розчулили
Миколу Яковича, якого і так знають як зворушливу людину. Під численні оплески ювіляр особисто зняв атласне панно з мармурової стели.

Микола Якович прийшов працювати у
РЕМ 1 квітня 1972 р., у день свого 31-річчя. І відразу – на посаду начальника. Адже
мав достатній досвід роботи у енергетиці.
У галузі Микола Андрусенко з 1959 року.
Тоді, пригадує, електрифікували Гребінківський, Оржицький та Миргородський
райони. Дивлячись на сучасну техніку, з
усмішкою пригадує, як у далекі 60-ті за
опори були дерев’яні стовпи. А всі роботи
виконували виключно вручну.
Зараз же Микола Якович обходить філію, подовгу сидить у кожному кабінеті.
Колеги переконують його, що прощатися
ще зарано, адже свого «керівника» завжди раді бачити у філії. Та й сам він знає,
що не раз зайде провідати колег: не лише
40 років життя залишилися тут, часточка
душі Миколи Яковича – назавжди з енергетикою.
У своєму наступнику, новому начальнику
філії, Олександрові Кривенку попередник
впевнений беззаперечно. Не один рік вони
працювали разом, тож у Олександра Федоровича був час перейняти досвід Миколи Яковича. Та все ж болять буденні проблеми філії колишньому начальнику і після
виходу на пенсію: «Дуже гарний колектив
підібрався на даний час. Жодного разу не
підвели мене. Переконаний, і нового керівника не підведуть». За словами самих працівників Машівської філії, на кожного з них
Микола Андрусенко покладав великі сподівання, не виправдати яких було просто
немислимо. Тому і найважчі завдання вирішувалися легко, з підтримкою керівника
та допомогою колег.
Тепер, жартують присутні, у Миколи Яковича буде більше часу для улюбленого дозвілля: саду, городу, бджільництва та рибальства. До речі, його чай з цілющих трав
дуже полюбляють колеги з філії.

ПАМ’ЯТАЄМО
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Із щастя і болю зіткалася доля...
Минуло 25 років, а назва «Чорнобиль» і досі нагадує про трагедію. Запустілі будинки, забуті речі, обгорілі іграшки. Гнітюче враження. А очевидцям аварії цих спогадів не позбутися навіть з плином часу. Вдивіться уважніше в обличчя своїх
колег, для кого «Чорнобиль» не просто сторінка історії…
Чуплинський Іван,
водій автотраспортних
засобів
Полтавської філії

Животенко Олександр,
заступник начальника
охорони

Домославська Ганна,
оператор
теплового пункту
Кременчуцької філії

Пронін Сергій,
оператор
теплового пункту
Кременчуцької філії

Ксьонз Аліна,
оператор комп. набору
Миргородської філії

Бурсов Микола,
механік Полтавської філії
(район)

Лупар Сергій,
голова профкому
Кременчуцької ТЕЦ

Ніколаєнко Юрій,
електрослюсар
Кременчуцької ТЕЦ

Голубенко Василь,
директор з КБ,
транспорту та загальних
питань

Харченко Юрій,
водій автотранспортних
засобів СМіТ

Олексієнко Юрій,
електромонтер
з експлуатації р/м
Великокохнівської філії

Гойда Олександр,
ст. майстер виробничої
дільниці
Кременчуцької філії

Данілов Микола,
водій автотранспортних
засобів
Лубенської філії

Кононенко Анатолій,
водій автотранспортних
засобів
Лубенської філії

Сай Микола,
водій автотранспортних
засобів
Лубенської філії

Юркевич Микола,
механік
Лубенської філії

Муха Іван,
електромонтер з
експлуатації р/м
Новосанжарської філії

Мушенко Микола,
електромонтер з
обслуговування ПС
Семенівської філії

Миколу Юркевича, механіка Лубенської філії, Чорнобильська катастрофа настигла у середині червня 1986 року. Тоді
він працював у дорожній організації. Керівництво отримало наказ: для ліквідації аварії відрядити у зону своїх працівників. Серед них був і Микола Іванович.
«Основна частина небезпечних речовин
накопичувалася на рівних ділянках поверхні, – згадує він. – Нашою основною роботою було поливати дорогу, щоб вона постійно була мокрою. У баки з водою насипали спеціальний порошок. Працювали безперервно, але радіаційний пил все рівно підіймався».
Завжди мудра природа зі своїми самозахисними функціями цього разу ніби
втратила пильність, послабила свій імунітет. Потужні вітряні потоки, що утворилися саме в цей час у районі Чорнобиля, постійно підхоплювали радіаційний циклон і
смертельним вихором розносили його на
багато кілометрів.
У Чорнобильській зоні стояв суцільний
сморід – дихати нічим було. Неймовірна
спека ще більше посилювала небезпеку:
час від часу спалахували ліси.
Працювали, а вечорами спілкувалися між собою. Щоправда, про аварію на
ЧАЕС та її наслідки згадували рідко: ніби
усе добре і поруч – не зловісна і радіоактивна станція, а цілком безпечний об’єкт.
Нинішній голова профкому КремТЕЦ
Сергій Лупар у 1986 році був 24-річним

Єлисеєв Олександр,
електрослюсар
Кременчуцької ТЕЦ

Ковганенко Олександр,
водій автотранспортних
засобів
Чутівської філії

майстром турбінного відділення ремонтного цеху підприємства. Того пам’ятного
квітневого вечора він якраз відпочивав після вдалої риболовлі. Аж тут на порозі квартири з’явилися представники

військкомату, які вручили парубку повістку начебто для чергової перепідготовки
військовозобов’язаних. За півгодини Сергія Івановича доправили до ПК «КРАЗ», де
уже зібралися кілька сотень юнаків. «Спочатку ми будували табір для цілого полку за 60 км від ЧАЕС, – згадує Сергій Лупар. – Коли роботи були майже завершені,

Прокопенко Петро,
ізолювальник-плівочник
Кременчуцької ТЕЦ

Бойців Валентин,
слюсар
Кременчуцької ТЕЦ

до табору прибув учений-радіолог, заміряв
рівень радіаційного забруднення і категорично заборонив базування полку в цьому місці. Нас швидко вивезли, а намети так
і залишилися стояти у лісі непотрібними».
Так звані накопичувачі для визначення
рівня отриманого опромінення ліквідаторам видали не одразу, а лише після демаршу, влаштованого литовським полком. Разом з накопичувачами видали карти дозиметричного опромінювання, куди щотижня
записувалися дані накопичувача. Обіцяли,
якщо доза отриманої радіації становитиме
25 рентген, терміново відправлять додому.
Але вже після кількох вимірювань ці карти
з військових квитків вилучили.
Довелося Сергію Івановичу працювати і на самому реакторі. Там ліквідаторам
видавали форму з недоторканних запасів
армії – старовинну, ще довоєнного зразка,
але оброблену спеціальним розчином. Залежно від виду та місця роботи працювали по півгодини-годину, а на даху реактора
– не більше 10-15 хвилин. Після відведеного часу швидко купалися, здавали одяг,
і хлопців терміново вивозили за межі зони
радіоактивного забруднення.
Ніхто з ліквідаторів так і не дізнався,
яку дозу схопив. Не було ні дозиметрів, ні
приладів, ні інформації. Лише за станом
здоров’я, який погіршився згодом, вони
по-справжньому відчули, що побували у
Чорнобильській зоні.

Рябищук Володимир,
інженер
Кременчуцької ТЕЦ
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На замітку споживачу електроенергії
Міністерство юстиції України зареєструвало Постанову НКРЕ, яка вносить зміни
до тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам.
Постанова набуває чинності з 1 квітня
2011 року. За детальними роз’ясненнями
з приводу цього ми звернулися до начальника відділу по роботі з побутовими споживачами ВАТ «Полтаваобленерго» Катерини Шрамко.
– НКРЕ протягом трьох місяців збільшила тарифи на електроенергію для
населення вже двічі. Як пояснити таке
рішення комісії?
– Цьогорічне підвищення тарифів і планувалося як «поетапне». За інформацією
НКРЕ, сьогоднішня вартість електроенергії для населення України є найнижчою серед країн колишнього СРСР.
– Як НКРЕ мотивує зміну тарифів для
населення? Чим викликане збільшення
цін на електричну енергію?
– За розрахунками комісії, на сьогодні
тарифи для населення та населених пунктів не відповідають обґрунтованій вартості
електроенергії. Станом на 1 березня 2011
року побутові споживачі оплачують лише
25,65% фактичних втрат на виробництво,
передачу і постачання електроенергії. Собівартість останньої значно вища порівняно із обсягом оплати її населенням. Різниця в тарифах для населення покривається

усіма іншими непобутовими споживачами.
– Розкажіть, будь ласка, про порядок
розрахунку за електроенергію.
– Особливістю нового рішення НКРЕ
щодо тарифів для населення є встановлення меж обсягів споживання, при яких
застосовуватиметься підвищений тариф
(для побутових споживачів, які використовують електроплити і електроопалення, ця
межа складає 250 кВт/год, для всіх інших
споживачів – 150 кВт/год в місяць). Наприклад, якщо споживач, який проживає
у місті, споживає 200 кВт/год у місяць, то
150 кВт/год він оплачуватиме за тарифом
28,02 коп. за 1 кВт/год, а решту – за збільшеним тарифом 36,48 коп. за 1 кВт/год.
За розрахунками НКРЕ, значна частина
населення України не споживають більше
150 (250) кВт/год. Зазначу, що в Полтавській області близько 70% побутових споживачів зазвичай не перевищують встановлених лімітів.
– Чи сильно вдарить по кишенях споживачів подорожчання електроенергії?
– Для жителів міста підвищення тарифів на 15% призведе до збільшення розміру оплати за умови споживання на місяць:

СПОРТ
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Збірна енергозбуту
з баскетболу знову краща
31 березня закінчились змагання з баскетболу між командами центральних
служб і відділів.

75 кВт/год – на 2,75 грн.; 150 кВт/год – на
5,49 грн.; 500 кВт/год – на 22,29 грн.
– Чи відбудуться зміни у порядку
зняття показників лічильника електроенергії працівниками компанії у зв’язку
з введенням нової системи тарифів?
– Ні. У випадку зняття показників не в
останній день місяця фактичний обсяг споживання розраховується наступним чином: береться різниця показників лічильника (тобто останній і попередній показники), ділиться на кількість днів між датами останнього та попереднього зняття. Так
отримується середньодобове значення
споживання електроенергії. Далі цей показник множиться на кількість днів у місяці. І отримуємо величину місячного споживання електроенергії.
– Чи передбачені більші норми споживання за нижчим тарифом для певних категорій населення?
– Встановлений ліміт споживання не поширюється на ряд побутових споживачів.
Зокрема, на багатодітні сім’ї (що виховують від трьох і більше дітей), сім’ї, в яких
виховуються прийомні діти, а також сім’ї,
які утримують будинки сімейного типу для
сиріт, не залежно від обсягів споживання.
Ліміти споживання не діють і на мешканців
багатоквартирних будинків, які розташовані у населених пунктах, негазифікованих
природним газом та у яких відсутнє або не
функціонує більше трьох років централізоване теплопостачання. Вони за новими тарифами платять 21,54 коп. за 1 кВт/год.
На території Полтавської області такий будинок зареєстрований лише один, у Глобинському районі.

Участь у турнірі взяли 5 команд. Заявки
подали збірні технічних служб, виробничотехнічного відділу, ДІТу, енергозбутових
підрозділів та Полтавської філії районних
електромереж. Ігри відбувалися за круговою системою. А суддями стали працівники підприємства. Звичайно, протягом змагань фіксувалося багато порушень правил
гри. За перебір командних фолів (поштовхів, ударів по руках і т.д.) команда, що їх
допустила, каралася 2-а штрафними кидками за кожний наступний зафіксований
фол.
Під час цьогорічних баскетбольних баталій було на що подивитися. Всього між командами відбулося 10 зустрічей.
Останній турнірний день запам’ятався
найцікавішими іграми. Два двобої визначили володарів трьох перших місць. Збірна
виробничо-технічного відділу достойно зіграла з командою технічних служб: 100:69
на користь ВТВ. Цей матч став рекордним

у турнірі за кількістю закинутих м’ячів.
До речі, останній, сотий м’яч, баскетболіст ВТВ закинув за секунду до фінального
свистка судді. Цією перемогою виробничотехнічний відділ забезпечив собі друге місце у турнірі.
Боротьба за першу сходинку велася між
командами ДІТу й енергозбуту. Якщо до
очної зустрічі енергозбут не програв жодної гри, то баскетболісти ДІТу вже мали
на своєму рахунку 1 поразку. Хоча останні були і влучними, і швидкими, проте їм не
вистачило витримки. Команда ДІТу поступилася І місцем гравцям енергозбуту, з різницею у 5 очок: 46:51.
Загалом команди у турнірній таблиці
розмістилися так:
І – збірна Енергозбуту;
ІІ – збірна ВТВ;
ІІІ – збірна ДІТ;
ІV – збірна Технічних служб;
V – збірна Полтавської філії.

До речі, більшість баскетболістів підприємства можна назвати «універсальними» спортсменами. У змаганнях з футболу,
які не менш популярні у Товаристві, вони
теж захищають свої команди на належному рівні.
Завершився баскетбольний турнір традиційним врученням призів від профкому.
Але переможених не було. Всі отримали
гарну можливість насолодитися грою.

Аматорські змагання тенісистів компанії
У березні відбувся турнір з настільного тенісу серед працівників Товариства, для яких цей вид спорту – кращий відпочинок від буденних справ.
Про бажання взяти участь у змаганнях
заявило 16 команд. Серед гравців – працівники ДІТу, енергозбуту, служби ЛЕП,
виробничо-технічного та інвестиційного
відділів, Полтавських філій районних і міських електромереж. Кажуть, що зголосилися взяти участь у турнірі, аби перевірити

свої навики гри у теніс. А також тому, що
вважають спорт гарним способом підтримувати настрій, імунітет і життєвий тонус.
До того ж, теніс розвиває фізичну витривалість та реакцію.
Ігри відбувалися протягом 9 днів у двох
групах «два на два». За попередніми ре-

зультатами змагань до півфіналу вийшли
чотири команди: збірні Енергозбуту 2
(Олександр Лекторський, Ігор Котлярчук),
ДІТу 2 (Владислав Бородай, Віктор Однорог), ДІТу 4 (Володимир Гречко, В’ячеслав
Сивець), Полтавської філії міських електромереж (Сергій Фалін, Олександр Маркін).
У фіналі за тенісним столом велася завзята боротьба за звання кращої збірної
підприємства між гравцями Енергозбуту
2 та ДІТу 2. Останні виявилися сильнішими, хоча їхні суперники теж показали високий рівень гри. Золото турніру дісталося команді ДІТ 2. Вона в запеклій боротьбі все ж змогла перемогти збірну Енергозбуту 2, яка опинилася на другій сходинці.
Третє місце посіли тенісисти Полтавської
філії міських електромереж, а четверте –
спортсмени ДІТу 4.
Після закінчення змагань усі призери в
урочистій обстановці отримали з рук голови профкому Володимира Абрамова почесні грамоти та призи. І хоча були визначені переможці, позитивні емоції залишилися у всіх учасників і вболівальників.

ВІТАННЯ

10

вітаЄМО Народжених у ТРАВНІ
1 травня

18 травня
Миколу НЕКРАША, заст. начальника
Зіньківської філії зі збуту е/е

Леоніда САВЧЕНКА, начальника відділу з організації закупівель

Наталію ОПРИШКО, начальника відділу матеріально-технічного постачання
КремТЕЦ

Віктора ПЕРЕТЯТЬКА, начальника
служби ліній ел. передачі 35 кВ і вище

11 травня

Андрія РЯЖКА, начальника Миргородської філії

3 травня

Олександра ЧЕЧЕЛЯ, заст. начальника
Великокохнівської філії зі збуту е/е

21 травня

19 травня

Сергія ГОНТАРЯ, заст. директора ДІТ з
корпоративних мереж

Наталію МАРЧЕНКО, начальника відділу управління режимами ен/споживання

Миколу ЗАЇЧКА, начальника Козельщинської філії

6 травня

Тетяну РОЖЕНЦЕВУ, начальника технічного відділу енергозбуту

23 травня

Юрія ЦАПЕНКА, начальника відділу відомчої охорони КремТЕЦ
7 травня
Святослава ДМИТЕРА, начальника друкарні
10 травня
Тетяну МАМОТЕНКО, начальника відділу тарифної політики
Олександра БОГУНА, начальника охорони

3 травня
Григорію ЧОБОТАРЮ, е/монтеру з експлуатації р/м Лубенської філії

12 травня
Ігоря ОНИЩЕНКА, головного інженера
Кременчуцької філії
16 травня

Анатолія ВОВКА, заст. начальника Решетилівської філії зі збуту е/е
27 травня
Василя КОЗАРЕНКА, заст. начальника
Решетилівської філії з передачі е/е

Ігоря ПЕТРУСЯ, заст. начальника Кременчуцької філії

28 травня

17 травня

Вадима ВОРОНЯНСЬКОГО, заст. начальника Диканської філії з передачі
е/е

Сергія ІЧАНСЬКОГО, заст. начальника
Пирятинської філії зі збуту е/е

Валентину СКОРОХОД, завідуючу господарства АГВ КремТЕЦ

ЩИРІ ВІТАННЯ НАШИМ ЮВІЛЯРАМ
13 травня

22 травня

Ігорю ЛЕШКОВ’ЯТ, начальнику лабораторії автоматизації систем управління

Анатолію ПАНЧЕНКУ, старшому майстру хімічної дільниці КремТЕЦ

Олександру ЛИТВИНУ, столяру АГВ

18 травня

24 травня

6 травня

Миколі ЯНКОВОМУ, начальнику абонентської групи Красногорівської філії

Миколі ЛИВАДІ, старшому охороннику
КремТЕЦ

Олександру КАРКАЧУ, майстру виробничої дільниці Полтавської філії

Григорію ТОКАРЮ, е/монтеру з експлуатації р/мереж Полтавської філії

25 травня

7 травня

19 травня

Юлії ВЕЛИЧКО, контролеру енергонагляду 3 групи Гадяцької філії

Юрію ЛЕВЧЕНКУ, старшому охороннику
Козельщинської філії

Анатолію ПАВЛІКУ, начальнику Лохвицької філії

27 травня

Вадиму РОМІ, інспектору інспекції енергонагляду Кременчуцької філії

Леоніду ДУБОВИКУ, водію автотранспортних засобів СМіТ

20 травня

29 травня

Михайлу ЛУЦЕНКУ, майстру виробничої
дільниці 2 групи Лубенської філії

Антоніні ПРУГЛО, е/монтеру з експлуатації р/мереж Зіньківської філії

21 травня

30 травня

Любові КОВАЛЬ, комірнику Кременчуцької філії

Володимиру МАМЕДОВУ, е/монтеру з
експлуатації р/мереж Полтавської філії
(район)

4 травня

10 травня
Володимиру КОЗНЄДЄЛЄВУ, заст. нач.
служби ліній ел. передачі 35 кВ і вище
Володимиру ПОЛЬСЬКОМУ, інженеру СІ
та захисту від перенапруг Пирятинської
філії
11 травня
Сергію НІКОЛАЄВУ, охороннику Зіньківської філії

Людмилі ФІЛОНЕНКО, контролеру енергонагляду Новосанжарської філії
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