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Усупереч усім
перепонам
Про виконання Колективного договору та літній відпочинок говорили на
засіданні профкому Товариства.
продовження на ст. 3 »

Незгасима
пам’ять серця
Кобеляцька філія стала фаворитом змагань з професійної майстерності серед бригад розподільчих мереж. Перемога стала
для команди підрозділу справжньою несподіванкою.

Для переможців школою підготовки є саме повсякденна робота, під час якої кобеляцькі енергетики щоденно дотримуються
усіх норм і правил.
продовження на ст. 6-7 »

Урочистості до Дня Перемоги зібрали у Кременчуці та Полтаві як ветеранів Великої Вітчизняної війни, так і пенсіонерів підприємства.
продовження на ст. 4 »

Безпека праці
залежить від
кожного

Негода
шкодить
електромережам

Підбили підсумки Тижня охорони праці: дехто отримав премії, а декого покарали за недотримання правил безпеки.

На Трійцю дочекалися дощу і…
відключення електрики. Стихія,
яка розгулялася у області, знеструмила кілька десятків населених пунктів.
продовження на ст. 8 »

продовження на ст. 5 »
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Відбулися загальні збори акціонерів

АКТУАЛЬНО

Мобілізація сил – вимога часу

Для участі у них зареєструвалися 30 акціонерів та їх представників, які в сукупності володіють майже дев’яносто восьма
відсотками акцій.

18 травня відбулося чергове засідання
профкому Товариства.

Відповідно до чинного законодавства,
загальні збори акціонерів визнано правомочними. Засідання розпочав голова
Правління ВАТ «Полтаваобленерго» Євген Засіменко, побажавши присутнім плідної роботи.
Акціонери розглянули усі 25 питань, внесених до порядку денного. Вони відзначили успішну роботу компанії в минулому
році, який був не найлегшим для розвитку
бізнесу. Вдале фінансове управління і правильна кадрова політика забезпечили Товариству лояльність і довіру споживачів.
Зокрема, голова Правління зазначив,
що головним завданням компанії у минулому році було зберегти стабільну ситуацію у
Товаристві. Тож керівництво підприємства
спрямувало особливу увагу на недопущення факторів, які могли б негативно вплинути на діяльність підприємства.
На зборах акціонери детально обговорили результати роботи компанії. Їхній увазі
представили річний звіт Товариства. Також
присутні акціонери затвердили звіти Правління, Наглядової ради та Ревізійної комі-

Порядком денним були передбачені питання виконання Колективного договору
на 2009-2010 роки, літнє оздоровлення
працівників Товариства та членів їх сімей.
У роботі засідання взяв участь директор
з кадрової політики, оплати праці та соціальних питань Борис Анатолійович Попов. Голова профкому Володимир Абрамов доповів як забезпечувались соціальні гарантії, компенсації та пільги працівникам Товариства: значні суми допомоги виплачувалися при одруженні, народженні дитини та по догляду за нею, при похованні працівників, їх близьких родичів і
пенсіонерів Товариства. За кошти профспілки минулого року придбано путівки на
оздоровлення для працівників Товариства та членів їх сімей.
Загалом Колективний договір затверджує кошторис витрат на соціальний
розвиток, забезпечує додаткові соціальні пільги й гарантії працівникам і пенсіонерам компанії, закликає персонал концентрувати максимум уваги на вирішенні
завдань безпечної роботи. На жаль, умови договору за підсумками звітного періоду виконувалися лише частково. І ця тенденція зберігається і дотепер. Та Володимир Ілліч запевнив, що профком робитиме усе від нього залежне для збереження більшості заходів соціальної політики
компанії: «Буде складно, але усі виплати обов’язково будуть здійснені у об’ємі,
затвердженому Колективним договором». Щоправда, перелік статей допомоги дещо скоротили.
Незважаючи на матеріальну скруту,
впродовж року профкомом велась активна спортивна та культмасова робота.
Змагання з міні-футболу, волейболу, тені-

Змінено тип компанії з
відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне.
сії за 2010 рік. Загальними зборами акціонерів роботу Правління ВАТ «Полтаваобленерго» у минулому році визнано задовільною та затверджено основні напрямки розвитку Товариства на наступний період. Згідно з річним звітом підприємства,
минулий рік був завершений з прибутком
70 млн. гривень, що на 15 млн. більше минулорічного показника.
Як повідомив голова Правління ВАТ
«Полтаваобленерго» Євген Засіменко, у
2010 році у ДП «Енергоринок» компанія
закупила більше 2774 млн. кВт/год електроенергії. Її вартість – понад 834 млн. гривень. Цю суму Товариство сплатило повністю.
На зборах було винесено питання про
зміну форми існування акцій. Рішення про
їх дематеріалізацію знайшло підтримку
присутніх акціонерів та їх представників.
Вони постановили перевести випуск іменних акцій Товариства документарної форми у бездокументарну форму існування.

Акціонери також прийняли рішення про
зміну типу компанії з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне
відповідно до вимог Закону України «Про
акціонерні товариства».
Загальними зборами акціонерів відкликано діючий та затверджено новий склад
Правління, Наглядової ради та Ревізійної
комісії ВАТ «Полтаваобленерго». Більшістю голосів головою Правління Товариства
обрано Євгена Юрійовича Засіменка, який
очолює підприємство з 2010 року.
Присутні на зборах обговорили основні
напрямки роботи на наступний рік. Серед
них – забезпечити приріст доходів, повністю і вчасно виконувати Інвестиційну програму, працювати на покращення якості на-

Винагорода за роботу
Цьогорічне літо для енергетиків
Полтавщини – не лише період відпочинку, а й час збільшення зарплати. Відповідно до Наказу про підвищені посадові оклади, з 1 червня заробітна плата всіх працівників
компанії зросла на 8,5 % у цілому.
Це максимально можливе на
даний час підвищення. Адже у підсумку саме від цього залежить благополуччя кожної родини наших
працівників. Збільшення окладів –
кращий спосіб мотивації робітників.

даваних підприємством послуг. Та окреслені напрямки не обмежують фахівців ВАТ
«Полтаваобленерго». Робота з планування
діяльності на нову перспективу триває постійно.
Наразі далеко не всі проблеми компанії
вирішені. Але голова Правління запевнив
присутніх, що Товариство прагне до нарощування виробничого потенціалу й досягнення найкращих фінансових показників
у роботі в інтересах акціонерів, співробітників, інвесторів і держави. А накопичений
потенціал дозволяє керівництву підприємства ставити перед компанією нові стратегічні завдання, які б відповідали найскладнішим викликам сучасності.

підприємства.
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су на першість підприємства підтримували командний дух і спортивну форму працівників компанії. А переможці отримували кубки і призи.
Більш детально Борис Анатолійович зупинився на питанні соціальної захищеності працівників Товариства. «Сьогодні, – зазначив він, – коли ціни зростають, інфляційний процес стає дедалі відчутнішим, а
заробітна плата не може повністю забезпечити належну якість відтворення робочої сили, особливого значення набуває
соціальна захищеність персоналу підприємства, його згуртованість». І наше Товариство провадить активну роботу в цьому
напрямку. Любов до своєї справи приносить не лише втіху, моральне задоволення, а й невимірну користь підприємству.
Борис Анатолійович з особистого досвіду розповів, наскільки важлива для нього
робота в компанії, і закликав присутніх цінувати те, що вони мають.

Невід’ємною формою роботи з персоналом нашого Товариства є заохочення
працівників сумлінно ставитися до особистої безпеки й здоров’я, а також безпеки і здоров’я оточуючих у процесі роботи. Та в цьому напрямку теж не все «рівно». Робота служби охорони праці провадиться на високому рівні, але недостатнє
матеріальне забезпечення цього напрямку роботи не дозволяє повністю уберегти
працівника від небезпеки. Уже не перший
місяць відчувається нестача спецодягу та
взуття, засобів гігієни. Ситуація не краща,
але її намагаються змінити усіма силами.
Тож Борис Анатолійович закликав зберігати оптимізм.
Ажіотаж викликало питання літнього
відпочинку. Порівняно з 2010 роком, для
батьків-працівників підприємства вартість
путівок не збільшилася. Їхні діти зможуть
відпочити у «Енергетику» за 230 гривень,
при тому, що повна вартість путівки складає 2094 грн. Для дітей з багатодітних сімей і чорнобильців існують пільги: для них
профкомом передбачений безкоштовний
відпочинок.
Як і торік, діти працівників Товариства
зможуть відпочити у таборі «Лазурная радуга», на березі Азовського моря. Батьківська доплата за 21-денний тур складає
300 гривень.
Більш складна ситуація з відпочинком дорослих. Профком закупив путівки
до пансіонату «Горизонт», але їх кількість
зменшилася наполовину. До сих пір відкрито питання санаторно-курортного лікування. Та Володимир Ілліч запевнив, що
ця проблема до осені вирішиться.
Труднощі відчув на собі, певно, кожен
наш колега. Але вони тимчасові. Адже
турбота про працівників завжди була важливою для керівництва та профкому компанії. І нині пріоритети не змінилися.

СВЯТО
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Війна не знає минулого часу
Про Велику Вітчизняну війну, яку не забути довіку, сказано багато, сказано пристрасно, гаряче і чесно, але про неї,
мабуть, неможливо розповісти всього.
На долю покоління наших співвітчизників, які перемогли фашизм, випали нелегкі повоєнні роки відбудови економіки, міст і
сіл, соціальної сфери та енергетичної галузі нашої країни. Серед них і десятки ветеранів війни та праці, які поклали свої сили,
знання, вміння, розум і талант для забезпечення «світлом» домівок жителів Полтавської області.
Час жене життя все далі від тих страшних років. Усе більше чорних траурних
стрічок на фотографіях ветеранів, розміщених на стенді «Они защищали Родину».
Та пам’ять про них зберігається не лише
на цій дошці… Шана і вдячність за мирне
небо живе у серцях їхніх колег і близьких.
У нашому Товаристві завжди належну
увагу приділяли турботі про ветеранів Великої Вітчизняної. Чим далі від війни, тим
ціннішими для нас є спогади її очевидців,
зустрічі з ними, можливість сказати своє
щире «дякую». А особливим приводом для
цього є День Перемоги, який щорічно відзначають у «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
Традиційно першою «святкову вахту»
прийняла Кременчуцька ТЕЦ. Четвертого
травня відбулися урочистості для ветеранів і пенсіонерів теплоелектроцентралі та
Кременчуцької філії. Цього дня останні зібралися на майданчику перед адміністративним корпусом Кременчуцької ТЕЦ. Радість зустрічі, щоправда, трішки затьмарювалася спогадами про колег, яких з кожним роком все менше і менше приходить

на свято... Та пісні воєнних років і квіти піднімали настрій, нагадуючи, що не даремно
покладені життя: перемога все ж за нами!
Потому гостей запросили до їдальні ТЕЦ,
у якій щедро накрили столи для ветеранів
і пенсіонерів підприємства. Усі страви приготовлені дбайливими руками кухарів станції. Обід з традиційними фронтовими «сто
грамами» перетворили на справжнє свято учасники художньої самодіяльності ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Вони виконували пісні, які для присутніх стали символами їхньої молодості. Замість тостів – привітання від директора з кадрової політики,
оплати праці та соціальних питань Бориса Попова, директора Кременчуцької ТЕЦ
Сергія Солдатова і заступника начальника
Кременчуцької філії Ігоря Петруся.
Борис Анатолійович звернувся зі словами глибокої шани до ветеранів війни, тих,
хто у важкі роки став на захист рідної землі, хто ціною мужності, самовідданості, героїзму та власного життя врятував майбутнє. Він висловив сум на адресу тих, хто
втратив найдорожчих людей, кому довелося пережити страхіття фашизму.
Бориса Попова підтримав Сергій Солдатов, закликавши молоде покоління свято
берегти пам’ять про воїнів-ветеранів, їхній
подвиг та самопожертву.
Концертні номери закінчувалися, а гості прагнули продовження свята. Та для співаків ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» немає
нічого неможливого: талант дозволяє їм

БЕЗПЕКА
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Життя дорожче за все!
Підбито підсумки Тижня охорони праці у ВАТ «Полтаваобленерго».
Цьогоріч він пройшов під гаслом «Система управління охороною праці: шлях до
постійного вдосконалення». Під час Тижня
охорони праці структурні підрозділи компанії провели низку заходів, а СОП – відповідні перевірки.
Були такі філії, які понесли покарання за
недотримання правил безпеки. Під час перевірки не з кращого боку показали себе
Великокохнівський та Лохвицький підрозділи. Виявлено несвоєчасне виконання заявок на придбання спецодягу, спецвзуття та мила в Кременчуцькій, Карлівській,
Красногорівській філіях і Кременчуцькій
ТЕЦ.
У роботі 16 філій виявлені грубі порушення. У 17 працівників компанії вилучили
талони-попередження. Покарання за це –

зменшення надбавки до посадового окладу від 25 до 100%.
У 14 філіях припустилися порушень правил безпеки, що стало очевидним під час
перевірки робочих місць працівниками
служби охорони праці: 35 робітників, котрі
завинили, залишилися без частини надбавки.
Але перевірки принесли не лише прикрі зменшення заробітної плати окремим
працівникам. Найбільш активних учасників
проведення Тижня охорони праці заохотили і надалі пропагувати безпечні умови роботи. Останні отримали премії.
«Зауважень у нас іще багато, – підсумував Олександр Ракецький. – Але ми сподіваємося, що Тиждень охорони праці дещо
активізує наших працівників, стане нагаду-

ванням їм про необхідність дотримуватися
інструкцій і правил».

Пропаганда виробничої безпеки
імпровізувати без найменшого остраху. А
присутні з запалом підтримувала виступаючих танцями.
Не менш урочистим і душевним видалося святкування Дня Перемоги у Полтаві.
Концерт, як, певно, і у минулі роки, поєднав і сум, і радість. Перемога – на нашому
боці, але якою ж високою ціною заплачено
за мирне сьогоднішнє небо! Від ностальгічних пісень сорокових років на очі накочувалися сльози. Ці композиції особливі:
вони повні глибокої скорботи і невимовного суму, щирої радості та спогадів про молодість – усієї тієї правди життя, яка так
дорога і близька усім нам. Теплими словами вдячності привітав ветеранів директор
з кадрової політики, оплати праці та соціальних питань ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Борис Попов.
Найурочистіша частина програми – покладання квітів до стели загиблим працівникам Полтавської паротурбінної електростанції. Тишу скорботи порушував лише
відлік метронома: хвилиною мовчання
присутні вшанували пам’ять тих воїнів, які
полягли в боях, тих, хто не повернувся додому квітучою весною 1945 року. Ветерани з сумом схилили голови біля пам’ятника
і кожен згадав про свої втрати і свою біль.
Традиційно ветеранів і пенсіонерів компанії пригостили солдатським обідом та
фронтовими «сто грамами». У їдальні ще
довго не стихали розмови про наболіле:
ділилися радощами та хвилюваннями.

У рамках відзначення Дня охорони праці у НКЦ ВАТ «Полтаваобленерго» відбулося засідання «круглого столу».
Темою обговорення був обраний девіз
Тижня охорони праці: «Система управління
охороною праці: шлях до постійного вдосконалення».
Керівники і спеціалісти служб з охорони праці районної та обласної влади та
представники Держгірпромнагляду в Полтавській області зібралися в Навчальнокурсовому центрі ВАТ «Полтаваобленерго», щоб обговорити форми і методи профілактики травматизму та нещасних випадків на виробництві.

Розпочинаючи засідання, Тетяна Кривобок, начальник відділу моніторингу соціальних виплат та охорони праці виконавчого комітету Полтавської міської ради,
відзначила, що головною метою учасників
цього зібрання є привернення уваги кожного роботодавця і працівника до необхідності зниження рівня виробничих ризиків
шляхом профілактики травматизму і професійних захворювань, формування свідомого ставлення суспільства до культури
безпеки праці.

«Методичний центр, – вела далі Тетяна Вікторівна, – у якому відбувається сьогодні «круглий стіл» і який створено з ініціативи ВАТ «Полтаваобленерго», є підтвердженням тому, що профілактиці виникнення нещасних випадків, професійній підготовці спеціалістів у Товаристві приділяється велика увага. Лише лічені підприємства
області мають такого рівня центри, оснащені методичною літературою, відео та аудіо матеріалами з техніки безпеки праці».
У ході засідання говорили про те, що попередити виникнення травматизму та нещасних випадків прийнятніше, ніж їх констатувати, про форми та методи оптимального шляху для збереження працездатності людини під час трудової діяльності, взаємодію роботодавця та працівника.
Тетяна Кривобок зазначила, що у області є лише два підприємства, у яких система
охорони праці знаходиться на належному
рівні: ВАТ «Полтаваобленерго» і ВАТ «Полтавський завод медичного скла».
З нагоди Всесвітнього дня охорони праці Олександра Ракецького, заступника директора з питань ОП-начальника СОП
ВАТ «Полтаваобленерго» нагородили почесною грамотою Управління виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань у Полтавській
області.

ЗМАГАННЯ
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Перевірка на професійність
26 травня закінчилися змагання з професійної майстерності серед бригад розподільчих мереж.
Першочергово у них мали брати участь
всі, без виключення, філії. Але перед самим відкриттям змагань стало відомо, що
бригада з Новосанжарщини не прибула
на полігон. Дорогою до Лубен, де і відбулися змагання, авто енергетиків вийшло з
ладу, і бригада була вимушена повернутися до філії.
Поки у Нових Санжарах ремонтували
автомобіль, у Лубнах енергетики області
готувалися до відповідального і спекотного дня. Усі 27 філій розділили на дві групи.
А переможця визначали за сумою набраних командами балів. Цьогорічні результати змагань ще раз довели, що передбачити їх неможливо. Лубенська філія, яка протягом останніх років трималася у трійці лідерів, опустилася на сьоме місце. А минулорічний переможець, бригада з Решетилівщини, опинилася у результаті на вісімнадцятому. Можливо, далося взнаки хвилювання або бажання виграти час.
Свої вміння бригади-учасниці змогли
продемонструвати під час 14 етапів. Як
зазначив заступник технічного директора
Сергій Єльчуков, з кожним роком кількість
завдань для бригад збільшується. Організатори дібрали етапи так, щоб охопити якомога ширше коло професійних питань. Програма змагань включала в себе
перевірку стану комплектації бригад захисними засобами, інструментами, пристроями, пристосуваннями, засобами малої механізації та спецодягом. Бригади мали про-

демонструвати знання, вміння та навички
з проведення огляду ПЛ-0,4 кВ, ПЛ-10 кВ,
КТП-10/0,4 кВ; перевірки ступеню загнивання деревини ПЛ-0,4 кВ; звільнення постраждалого від дії електричного струму
на опорі. Важливою складовою була також перевірка знань з охорони праці та
технічної експлуатації, Правил дорожнього
руху для електромонтерів-водіїв бригади.
Директор з кадрової політики, оплати
праці та соціальних питань Борис Попов
переконаний, що змагання з професійної
майстерності сприяють підвищенню рівня підготовки бригад. Та головна мета змагань – можливість обміну досвідом як між
бригадами-конкурсантами, так і між суддями.
Організатори вирішили перевірити навички виконання бригадами тих видів робіт,
які не були представлені на минулорічних
змаганнях.

Бригада-переможниця
набрала 252 бали з 269
можливих.
Як відзначили члени суддівської комісії,
загальний рівень команд з часу проведення попередніх змагань між бригадами помітно зріс. Деякі з таких собі «середнячків»
навіть пробилися у групу лідерів.
Секретами успіху поділився з нами заступник Решетилівської філії, бригада якої

минулого року очолила трійку фаворитів.
«На попередніх змаганнях, – розпочав Василь Козаренко, – наша команда складалася переважно з молодих хлопців, досвід яких обмежувався 2 – 3 роками роботи. Тому ми сподівалися отримати місце в
середині турнірної таблиці. Але конкурсанти настільки наполегливо підійшли до підготовки, що перемога для них стала питанням самоствердження».
Цього року Решетилівську філію на змаганнях представляє інша бригада, теж з
не найслабших: за умовами конкурсу серед учасників повинні бути ті, хто раніше
не брав участі у змаганнях. Василь Миколайович, як і минулого року, пророкував
своїй бригаді у підсумку «золоту середину». А отримали хлопці 18 місце. Хоч і залишилися незадоволені результатом, все
ж таки переконань не змінили: подібні змагання – цінний досвід для кожного учасника. Вони спонукають до самовдосконалення: не лише знайти потрібну літературу, а й
прочитати її, і найголовніше – використовувати нові знання у роботі.
Члени бригади з Диканської філії погоджуються зі своїми колегами. Та все ж зазначають, що не лише від підготовки залежить успіх у змаганнях. «За результатами
ми опинилися на 6 місці, – пояснює свою
позицію Ігор Сімаченко, майстер виробничої дільниці Диканської філії. – Непогано, але це не межа наших можливостей.
Недостатню кількість балів ми отримали
на тих етапах, до яких просто фізично не
могли підготуватися. «Оживити» манекена-

ЗМАГАННЯ

тренажер нам так і не вдалося. І причина
цьому очевидна: у філії просто немає на
чому тренуватися». На думку Ігоря Миколайовича, різне матеріальне забезпечення районних підрозділів ставить їх не у рівні умови.
Та надолужити диканським енергетикам
все ж вдалося. На трьох етапах вони змогли отримати додаткові бали за оперативність і бездоганність виконання завдань.
Це і дало їм можливість закріпити за собою місце у першій десятці.
Загалом змагання проходили вкрай напружено. А майданчик біля турнірної таблиці став мало не найлюдянішим місцем полігону. З кожним етапом лідери змінювалися. Показовим є те, що жоден з фаворитів першого дня змагань у підсумку навіть
у трійку лідерів не ввійшов. Це ще раз доводить, що передбачити результати було
складно.
«Користь від проведення подібних конкурсів професійної майстерності – очевидна, – зазначив начальник служби розподільчих електромереж Сергій Гудзь під
час оголошення переможців. – Звичайно,
є успішніші бригади, є слабші. Та ці змагання принесли користь і тим, і іншим. Останні можуть почерпнути краще, корисне у переможців, звернути увагу на «вузькі» місця
у своїй роботі».
Під час підведення підсумків усі судді роз’яснювали типові помилки, допущені командами, кожній бригаді індивідуально вказували на недоліки, давали цінні поради, які допоможуть у подальшій роботі.
Та ці змагання корисні не лише для конкурсантів. Заступник начальника служби розподільчих електромереж Катерина
Шостак, суддя одного з етапів, говорить,
що під час спілкування з колегами дізналася багато нового. Такий практичний спо-
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сіб «отримання знань» корисніший, ніж щоденні настанови чи теоретичні лекції у навчальних кабінетах.
Отже, 14 етапів позаду – час визначити
переможця. Лідером змагань стала бригада з Кобеляк (майстер – Любомир Павлович Різун). Всього на шість балів відстали від неї енергетики з Хоролу (майстер
– Сергій Володимирович Астапович), які й
отримали друге місце. На третьому місці
опинилася бригада Полтавської філії міських електромереж (майстер – Микола Миколайович Юхименко).
Перший день змагань став не лише напруженим часом конкуренції для бригадучасниць. І судді, і конкурсанти намагалися
передбачити результати змагань. Та майже
ніхто не «ставив» на кобеляцьких енергетиків: бригада цієї філії ще жодного разу не
отримувала лідерство у змаганнях з професійної майстерності. Тим ціннішою для
них стала ця перемога.

Один із електромонтерів бригади-переможниці Олексій Федоренко уже 29 років
слідкує за тим, щоб мешканці Кобеляцького району не знали нестачі електроенергії. Маючи доволі солідний стаж роботи, він не упускає нагоди поповнити багаж
знань і вмінь. «Прогрес не стоїть на місці,
– говорить він, – тому для нас важливою є
можливість дізнаватися нові напрацювання. У цьому допомагають змагання з професійної майстерності». Як згадує Олексій Федоренко, у 2005 році змагання мали
лише 5 етапів, зараз же їх 14. Це означає,
що учасників постійно підштовхують опанувати нові методи роботи. «Все просто, –
розкриває секрет успіху Олексій Іванович,
– якщо ти не перший, прагнеш стати ним;
а коли потрапляєш у ряди кращих, усіма
силами не хочеться втрачати цю позицію».
Уміння переможців, які показали високий рівень підготовки і командний дух, винагородили почесними грамотами, одноразовими виплатами та надбавкою до посадового окладу. За перше місце кожен
член бригади-переможниці отримав 1 400
гривень. За «срібло» у змаганнях – 1 000
гривень кожному члену бригади і по 600
гривень тим, хто замикає трійку лідерів.
Що ж до надбавки, то вона виплачуватиметься до моменту наступних змагань по
55%, 45% і 35% за кожне місце відповідно.
Нагороди вручали переможцям «на місцях»: у Кобеляцькій, Хорольській та Полтавській міській філіях. Тож «своїм» бригадам щиро аплодували колеги з рідних підрозділів.
Утім, переможців і переможених у таких
змаганнях бути не може, адже всі учасники чомусь навчилися або навчили інших
– словом, поділилися безцінним досвідом,
який обов’язково їм знадобиться у нелегкій роботі енергетика.

СТИХІЯ
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Енергетики ліквідували наслідки буревію
Довгоочікувані дощі у святкові вихідні Трійці щедро полили землю. Щоправда, деяким районам від природи дісталося
навіть забагато. Уночі з 13 на 14 червня в області майже без зупину до ранку лив дощ і гримів грім.
Наслідком негоди стало повне знеструмлення тридцяти і часткове п’яти населених
пунктів у 12 районах області. Буря втрутилася у роботу 196 трансформаторних підстанцій, вивівши їх з ладу.
Найбільше від негоди постраждали електромережі Семенівського та Решетилівського районів. Щоправда, жителі останнього майже не відчули відключень: енергетики працювали до ранку, і лише лічені
села залишалися без «світла» до вечора.
У самому обласному центрі, де всю ніч з
13 на 14 червня блискавки також розрізали нічне небо, а дощ лив наче з відра, без
електрики залишилися жителі мікрорайону Огнівка, були перебої із світлом у селищах Лісок, Яківці, Яр та інших. На вулиці
Маршала Бірюзова негода знеструмила не
лише кілька будинків, але й котельню. Під
натиском вітру падали дерева, обриваючи
лінії електропередач, водою заливало обладнання підстанцій з м’якими покрівлями.
Сергій Кошовий, головний інженер Полтавської філії міських електромереж розповідає, що повідомлення про пошкодження електромереж почали надходити з
1 години ночі. «Працювати довелося у по-

Пам’ятайте про заходи
безпеки під час грози
Протягом літнього сезону над
Полтавською областю нерідко проходять грозові фронти. Разом із зливами та шквальним вітром вони приносять із собою одне з найнебезпечніших природних явищ – блискавки,
що фактично являють собою електричний розряд між хмарами та землею. При цьому спалах блискавки
товщиною усього в кілька сантиметрів має енергію, достатню, щоб запалити 1 млн. електричних лампочок по
100 Вт.
Тож нескладно собі уявити, наскільки небезпечним може бути такий електричний імпульс для людини. Згідно даних статистики, від удару блискавкою у світі щорічно гинуть
близько 3 тисячі осіб. Найчастіше
страждають люди, що знаходяться
під час грози на відкритій місцевості,
переховуються від дощу під деревами і поблизу від працюючого електроустаткування (наприклад, увімкне-

силеному режимі, – продовжує він. – Живлення деяких будинків, де була така можливість, переключили на резервні лінії. Іншим довелося потерпіти незначні перебої
з енергопостачанням. Наші бригади докладали максимум зусиль, щоб електроенергію отримав кожен полтавець. І до ве-

чора 14 червня всі наслідки негоди були
усунуті».
Стихія не вперше впливає на нормальну
роботу електромереж Полтавщини, щоразу випробовуючи на міцність енергетиків.
На щастя, працівники Товариства витримують подібні іспити з честю.

ного радіоприймача або мобільного
телефона).
Втім, слід пам’ятати, що ураження блискавкою можливо як при перебуванні просто неба, так і в закритому
приміщенні, надто якщо воно не обладнане грозозахистом. Уявімо собі,
що на шляху блискавки виникла перешкода у вигляді котеджу, дерев’яного
будинку чи будь-якого іншого об’єкта.
Миттєво подолавши відстань у кілька
сотень метрів, блискавка може легко
пропалити дірку в даху, пробити ізоляцію прокладеного на горищі кабелю, влаштувавши коротке замикання
в електропроводці, перекинутися дугою або фонтаном іскор між дахом і
водостічними трубами, а потім таким
же чином на землю.
Крім того, під час грози можливі
пошкодження – провисання або обрив – повітряних ліній електропередач. При зіткненні з провисаючими
проводами та навіть при наближенні до обірваних проводів, що лежать
на землі, людина може отримати ураження електричним струмом.

Для того, щоб уникнути небезпек,
варто пам’ятати кілька правил:
• житлові будівлі мають бути обладнані системою грозозахисту;
• під час грози слід вимкнути усі
електроприлади, від’єднавши їх від
електромережі;
• під час грози не підходьте близько до електропроводки, громовідводу, антени, водостоку з даху, не стійте
поруч із вікном.
Якщо ж гроза застала вас просто
неба, необхідно негайно піти з високої та відкритої місцини, відійти від водоймища. Варто уникати високих дерев. Укриття краще шукати у балці чи
в улоговині, при цьому слід сісти на
землю, обхопивши ноги руками.
Також під час грози слід якнайдалі відійти від металевих предметів.
Якщо гроза застала вас в авто, не
виходьте з нього, закрийте вікна та
опустіть антену радіоприймача.
Пам’ятайте, слідування цим рекомендаціям допоможе вам уберегти
ваше майно, ваше здоров’я, а можливо, й життя.
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Двічі смерть подолала і безсмертною стала
І коли докотилась війна до села,
Світлі дні стали чорними днями.
Наша ланкова в партизани пішла –
Ми ніколи не будем рабами.
(«Дума про Бондарівну»)
У тіні плакучих верб, у сквері, на околиці села Великі Сорочинці стоїть величний
пам’ятник нескореній партизанці, жительці цього села, Ользі Антонівні Бондаренко.
Цей пам’ятник розташований навпроти
великої площі, на якій в серпневі дні кожного року вирує багатолюдний Національний Сорочинський ярмарок. Тисячі людей
проходять повз бронзову скульптуру жінки, яка з гранітного п’єдесталу ніби говорить: «Я бачу, що не даремно віддала своє
життя: ви щасливі і живете під мирним небом».
А тоді, у 1941-му, горю не було краю: війна розпочалася раптово, несподівано
для всього радянського народу. Використовуючи миттєвість нападу та непідготовленість наших військ до рішучої відсічі ворогу, німці швидко просувались на Схід по
території Радянського Союзу. Пройшовши
майже тисячу кілометрів, на третій місяць
війни, 14 вересня 1941 року, німецька армія зайняла місто Миргород, а через кілька днів – весь район та область.
Щоб протистояти ворогу, Полтавський
обком компартії почав створювати в районах області підпільні групи – партизанські
загони, які повинні були діяти проти фашистів на окупованих територіях. В Миргородський район був направлений секретар обкому ВКП(б) Степан Федорович Кондратенко, який став секретарем підпільного обкому партії.
У Великих Сорочинцях на основі добровольців, що прибули з Миргорода, був
створений партизанський загін, який отримав назву «Перемога». Командиром його
призначили секретаря Миргородського райкому партії Іващенка Григорія Олексійовича. У цей загін з обов’язками вести підпільну роботу в селі та підтримувати зв’язок з партизанським загоном була
зарахована активістка села, голова сільської ради Великих Сорочинців Ольга Антонівна Бондаренко. Проста сільська жінка, вона після революції навчилася грамоті, була активісткою колгоспного руху, польовою ланковою, потім головою колгоспу, а перед початком війни її призначили
головою сільської ради. Вона була надійним зв’язковим, а також постачальником
продуктів партизанам.

Підтримували та чим тільки могли допомагали їй її чоловік Семен та 15-річний син
Гриша. Ольга Антонівна кожного дня, кожної години ризикувала своїм життям, життям своїх близьких, виконуючи складну,
небезпечну підпільну роботу.
Фашисти дізнались, що в селі діє злагоджена група, яка пов’язана із партизанами. Німецький комендант села Великі Сорочинці, лейтенант Бартель наказав солдатам комендатури і поліцаям вислідити та
заарештувати всіх активістів та тих, кого
запідозрили у зв’язках із партизанами. Фашисти збирали сили, щоб раз і назавжди
покінчити з підпільниками та партизанами,
які діяли в лісах північної частини Полтавської області.

Село оточили. Виставили посилені пости
із поліцаїв та німецьких солдат. Того дня
Ольга поверталася з партизанського штабу радісна. Вона відвозила хлопцям харчі, які назбирали сорочинці, а назад везла листівки, у яких підпільний райком партії
закликав людей до боротьби з ненависними окупантами. Дорогою зустріла секретаря райкому Григорія Іващенка, командира
партизанського загону «Перемога», – і на
душі полегшало. Він розповів про становище на фронті.
Ось вже й село видно з густої заметілі. Коло подвір’я зустріла Федора Вінниченка, розповіла йому про вдалу поїздку:
«Іващенко дякує нам за хліб і сіль. Передав, що скоро прибуде до нас у гості». Поставивши коней в повітці Вінниченка, захопивши із собою рогожаний кошик з листівками, Ольга проскочила левадами на своє
подвір’я. Не засвічуючи каганця, зайшла

до хати і запитала в чоловіка: «А де ж наш
син Гриць?»
Семен відповів, що син пішов у село до
Галини Стешенкової, щоб дізнатися про
новини у селі. Десь опівночі у шибку постукав Гриць. Мати прожогом кинулася до
дверей. І вже в сінях син гарячково повідомив, що в село понаїхало поліцаїв, на ніч
розташувалися в школі. На базарній площі
багато машин. Онисько, той, що з наших
служить у поліції, передав, що гітлерівці готуються напасти на партизанів, які отаборилися в лісах за Пслом.
Вона стояла посеред сіней, немов прибита громом. Що ж робити? Наші мали налетіти на Сорочинці, не відаючи, що тут зібралася ціла сила німців. Треба негайно
їм повідомити. Ольга кинулася до кімнати
і стала поспіхом одягатися. Взяла коня та
помчала до лісу. Вже на узліссі її зупинили. Відповівши на пароль, жінка попросила, щоб її якнайшвидше відвели до командира. Іващенко вислухав Ольгу з помітною
тривогою. Виходить, німці прознали про їх
задум вдарити на Сорочинці. Що ж, нехай
гітлерівці збираються в Сорочинці, а ми
підемо на Хомутець, а там, виманивши ворога, нагрянемо й на Сорочинці.
За десять хвилин партизанський загін
«Перемога» був на ногах. «Спасибі тобі,
Ольго», – міцно потиснув руку Іващенко.
Вони попрощалися, як брат із сестрою.
Швидкий буланий кінь легко доніс жінку
назад до Сорочинців. На світанку вона вже
була у рідному селі. Біля Винниченкового подвір’я залишила коня. Сама попід тином вийшла на леваду. Там за вербами – її
хата. Та раптом із густих вишняків виступило троє: «Стій! Хальт!»
Кинулася у бік. Але вороги оточили її та
скрутили руки. Того ж дня фашисти заарештували багато односельців. Слідство
проводив комендант Великих Сорочинців
лейтенант Бартель. З інспекторською перевіркою діяльності Бартеля приїхав начальник окружної жандармерії, майор Гофман. Він був незадоволений розслідуванням Бартеля, а тому сам був присутній на
допитах арештованих.
Зрадник партизанського руху Сакало,
прибувши в комендатуру, називав імена
зв’язкових, явочні квартири, умовні паролі.
Виказав Ольгу Бондаренко. Потім назвав її
чоловіка – Семена. Сакало намагався вислужитися перед гестаповцями.
Володимир Халимон,
Почесний краєзнавець України.
Продовження у наступному номері.
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вітаЄМО Народжених у ЛИПНІ
1 липня

Чутівської філії зі збуту е/е

Юрія ТАРАСОВА, заст. начальника Диканської філії зі збуту е/е

11 липня

6 липня

Олександра ЗІМІНА, начальника Семенівської філії

Валентину РАКЕЦЬКУ, завідувача канцелярії

13 липня

Світлану НОВАК, завідувача господарства Лубенської філії

Ольгу РЕВЕГУ, заст. директора КремТЕЦ з економіки

8 липня

14 липня

Олександра КРИВЕНКА, начальника
Машівської філії

Володимира НОВІКОВА, начальника
пожежної охорони КремТЕЦ

10 липня

18 липня

Аллу ОДІНУ, заст. начальника Кременчуцької філії зі збуту т/е

Сергія ЗІНЧЕНКА, начальника Кобеляцької філії

21 липня
Сергія МАРТИНЮКА, фінансового директора
24 липня
Ольгу МІНЕНКО, начальника Пирятинської філії
27 липня
Володимира ШИБІКУ, заст. начальника
Кобеляцької філії з передачі е/е
28 липня
Володимира ОСТАПЧУКА, начальника
Новосанжарської філії
30 липня
Володимира САВЕНКА, заст. начальника Лохвицької філії з передачі е/е

Григорія СВИРГУНА, заст. начальника
2 липня
Миколі ЛИТВИНЕНКУ, е/монтеру дисп.
устатк. та телеавтоматики КремТЕЦ

ЩИРІ ВІТАННЯ НАШИМ ЮВІЛЯРАМ
12 липня

22 липня

Юрію МОЦАРЕНКУ, вантажнику КремТЕЦ

Людмилі КИДЯЄВІЙ, продавцю їдальні
КремТЕЦ

15 липня

24 липня

3 липня

Андрію ЦИБУЛЬКУ, водію Глобинської
філії

Олегу ГРУНТЕНКУ, слюсарю котельної
дільниці КремТЕЦ

Едуарду ЧЕРЕПОВУ, водію Великокохнівської філії

Івану ШЕРЕМЕТУ, слюсарю-сантехніку
КремТЕЦ

Валерію
САПЬОЛКІНУ,
сантехніку КремТЕЦ

Валерію ПОДОРОЖНЬОМУ, е/монтеру з
обслуговування ПС Гадяцької філії

Миколі БАРАНОВСЬКОМУ, механіку Хорольської філії

25 липня

4 липня

17 липня

Станіславу НАЛИВАЙКУ, вантажнику
відділу з організації закупівель

Олександру СОНИЧУ, заст. начальника
Красногорівської філії зі збуту е/е

Віктору ЗІНЧЕНКУ, водію Гребінківської
філії

Валерію КАРАБУТУ, трактористу Лохвицької філії

Миколі ПОЛОЖИШНИКУ, майстру ОВБ
Полтавської філії

Юрію ЩЕПАЧЕНКУ, майстру виробничої дільниці Козельщинської філії

26 липня

5 липня

18 липня

Олександру ГВОЗДИКУ,
Полтавської філії

Василю СИНЕЛЬЩИКОВУ, е/монтеру з
ремонту та обслуговування е/устаткування КремТЕЦ

Геннадію ТЄТЄНОВУ,
Кременчуцької філії

Павлу ТИМОШЕНКУ, е/монтеру ОВБ
Лохвицької філії
Федору ТИЩЕНКУ, електрогазозварнику Лубенської філії

7 липня
Анатолію ФЕСУНУ, е/монтеру з експлуатації р/мереж Лохвицької філії

ВІДПОЧИНОК

слюсарю-

начальнику

ізолювальнику
28 липня

19 липня

Андрію ПРОНЮ, е/монтеру з ремонту
АРЗ і А

Раїсі ЄРМОЛАЄВІЙ, провідному інженеру ВТГ Кременчуцької філії

30 липня
Юлії ГЕЛЮК, завідувачу їдальні

11 липня

Валентині ГЕРАСИМЕНКО, інженеру
групи з експл. ПО та відкл. споживачів
Полтавської філії

Валерію РАЩУПКІНУ, майстру виробничої дільниці Глобинської філії

Тетяні МУСІ, фельдшеру Полтавської філії

31 липня
Олександру УРМАШЕВУ, охороннику головного офісу

КРОСС
ВОРД

11

№ 6 (112)

червень 2011

Обласна безкоштовна газета
«Інформ ЕНЕРГО»

Засновник та видавець:
ПАТ«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
Свідоцтво ПЛ №422 від 26 листопада 2001 р.
Кореспондент: Т. ТЕРЕНТЬЄВА
Макетування та верстка: О. Толмачова

Друк:
друкарня ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
Адреса редакції:
36022, м.Полтава, вул.Старий Поділ, 5.
Телефон для довідок: (0532)516-256.

Сайт газети:
www.e-inform.pl.ua
E-mail: oso01@pl.energy.gov.ua
Сайт компанії: www.poe.pl.ua
Підписано до друку: 20.06.2011 р.
Наклад: 500 прим.

