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Пам’ять серця,
випробувана часом
Колеги Євгена Єжова, який 33 роки
працював начальником Карлівської
філії, віддали йому шану і відкрили меморіальну дошку.
продовження на ст. 2 »

У дзеркалі
сьогодення
Змагання з туризму знову зібрали у Ковпаківському дендропарку, поблизу Котельви, усіх енергетиків області, кому близька
романтика намету і нічного вогнища.
Протягом трьох днів звичне домашнє ліж-

ко туристам замінив спальник, а від дощу і
вітру рятував намет. А вдень туристи долали
комбіновані маршрути, проявляючи винахідливість і вправність.
продовження на ст. 6-7 »

Гарний колектив – запорука успіху.
Ось уже півстоліття згуртована команда Полтавської філії районних електромереж вдало укріплює позиції підрозділу.
продовження на ст. 3 »

Про пенсію:
актуальні
відповіді

Без кворуму–
немає зборів
акціонерів

Конструктивні пропозиції полтавців враховано в доопрацьованому законопроекті з пенсійної реформи.

Через відсутність кворуму позачергові збори акціонерів Товариства не відбулися. Питання порядку денного так і залишилися
відкритими.
продовження на ст. 8 »

продовження на ст. 4-5 »
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Нехай завжди буде світло
Точкою відліку, від якої рахують історію Карлівської філії, є завершення будівництва електроліній і ТП у цьому районі в 1966 році.
Електрифікація Карлівщини сприяла
тому, щоб район вийшов на новий, більш
якісний рівень життя. Одну за одною констатуємо події, напівзабуті, але від цього
не менш значимі. Йдеться про організацію РЕМу, створення служби приймання
та обслуговування збудованих електромереж. Колектив поповнювався новими спеціалістами. Тривало встановлення та вве-

дення в експлуатацію ліній електропередач та підстанцій. Але, як показав досвід,
все це – лише половина справи. Важливо було забезпечити умови для безперебійного постачання струму приватним будинкам сільськогосподарським підприємствам. Завдання ускладнювалося неякісним транспортним забезпеченням. Та ще
й свої корективи у життєдіяльність РЕМу
вносила природа. Бувало, що на міцність
дроти і нерви енергетиків перевіряла негода. Однак, проблеми вирішувалися завдяки вмілому керівництву та скоординованій
роботі колективу.
Добре пам’ятає часи становлення Карлівської філії перший начальник РЕМу Григорій Пискун. «Пригадую, як разом з нашим бухгалтером розпочинав працювати у прямому розумінні під відкритим небом, – розповідає він. – Лише крони яблуні слугували яким не яким дахом. Коли
мене призначили керівником, приміщення
РЕМу, та й самого району електричних мереж, іще сформовано не було. А доки майбутній «офіс», розміщений у будівлі дизельної електростанції, ремонтувався, доводилось терпіти певні незручності».
Подібних прикладів, що демонстрували відданість колективу-ювіляра спільній
справі, чимало.

Після приходу на керівну посаду молодого й енергійного спеціаліста Євгена Єжова
у колективі відбулося багато змін. «Євген
Миколайович організував роботу так, що
за техніко-економічними показниками філія неодноразово ставала однією з кращих
в області, – розповідає ветеран підприємства Любов Безкоровайна. – Споруджено новий адміністративний корпус. А яким
господарем він проявив себе, впорядковуючи і обживаючи новобудову!.. Нині Євгена Миколайовича немає серед живих, але
ми пам’ятаємо і глибоко шануємо цю людину».
Багато в чому робота філії залежала і від
колективу. За 45 років сформувалася міцна основа з ветеранів підприємства. Всього ж на даний час у філії трудиться більше ста спеціалістів. Тут урівнялися і гармонійно співіснують ентузіазм і завзятість молоді, незамінний досвід старших співробітників.
На початку 2011 року виконуючим
обов’язки начальника підрозділу призначено Володимира Замкового. Спеціаліст
розповідає, що колектив, який він очолив,
має чимало досягнень і традицій, та час не
стоїть на місці, і Карлівська філія теж постійно йде вперед. «У планах, – говорить
Володимир Замковий, – подальше впорядкування приміщень підрозділу Товариства». У філії уміють продуктивно працювати і змістовно відпочивати, адже спільні свята згуртовують колектив, переконані
тут. Не стало винятком відзначення 45-річного ювілею. Свято пройшло в теплій і
дружній атмосфері.

Спомин про гідне життя
Згадали на ювілеї і людину, яка стояла біля витоків створення філії, її колишнього керівника Євгена Єжова, Заслуженого енергетика України.
На жаль, його не стало у березні цього року. Та пам’ять про світлі вчинки Євгена Миколайовича не стерти часом. Його
колеги вирішили віддати шану колишньому керівнику і відкрили йому меморіальну дошку.
«У цьому будинку в 1988 – 2011 роках
працював Відмінник енергетики України,
кавалер ордена «Знак Пошани», Заслужений енергетик України, начальник Карлівської філії Євген Миколайович ЄЖОВ».
Меморіальна дошка з таким написом,
встановлена на фасаді філії, віднині нагадує кожному її працівнику про людину, яка
багато років поклала на укріплення позицій підрозділу. Це він розбудував філію, за
власної ініціативи відкрив тут навчально-

тренувальний центр і вивів підрозділ у лідери в системі «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
Світла пам’ять про талановитого енергетика, мудрого керівника і турботливого колегу привела на церемонію відкриття меморіальної дошки десятки людей, не лише
колег Євгена Миколайовича, а й тих, для
кого він був другом, порадником, прикладом для наслідування.
«Сьогоднішня подія пронизана сумом,
– зазначив директор з кадрової політики,
оплати праці та соціальних питань Борис
Попов. – Символічно, що відкриття меморіальної дошки приурочене до 45-річного
ювілею філії: з цих років 33 Євген Миколайович був начальником підрозділу. На
його очах зростало і змінювалося підпри-

ємство. На це він поклав немало зусиль».
Пам’ять про колишнього керівника вічно
житиме у стінах філії і у серцях його колег.
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Серед людей і для людей
Успішна робота ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» залежить від стабільного функціонування кожної філії, відділу, і звісно ж, професіоналізму та досвіду людей, які
в них трудяться. Колектив, якому і того й іншого не бракує, – Полтавська філія
районних електромереж.
Наприкінці літа тут відзначають ювілей –
50 років від часу створення Затуринського району електромереж. Ці роки позначилися для нього не лише постійним поступом, покращенням якісних показників,
а й зміною назви і місця розташування. Її
керівник Юрій Зінченко розповідає про
теперішнє і плани на майбутнє підрозділу.
«Енергетики району обслуговують ПЛ
10 кВ – 873 км, ПЛ 0,4 кВ – 1394 км, 507
КТП 10/0,4 кВ, 9 підстанцій 35/10 кВ, а також кабельні лінії напругою 10 та 0,4 кВ»,
– зазначає Юрій Іванович.
Протягом липня та серпня в Мачухах

Вік працівників Полтавської філії районних електромереж коливається в межах
20 – 40 років.
було реконструйовано ПЛ 10 кВ, встановлено розвантажувальні ТП 10/0,4 кВ,
такі ж роботи проведено у с. Розсошенці.
«Ці та інші завдання виконуємо згідно з інвестиційною програмою, – продовжує він.
– За перше півріччя поточного року наші
спеціалісти замінили в районі майже 30
дефектних опор, більше двох кілометрів
обірваних під час негоди або ж просто
зношених проводів у селах Мильці, Головач, Супрунівка, очистили від гілля близько 35 кілометрів траси ПЛ 10кВ». Також
перетягнуто проводи у прогонах повітряних ліній 10 кВ – 18,96 км і 0,4 кВ – 38 кілометрів. Працівники відремонтували 167
автоматичних вимикачів на ТП 10/0,4 кВ.
2011 рік позначився для енергетики району і зниженням втрат електроенергії.

Щоб струм у домівки полтавців, в установи та організації надходив стабільно,
якісно, на майбутнє заплановано чимало.
Енергетики продовжать реконструкцію
кількох об’єктів у Мачухах, Розсошенцях,
почнуться роботи у Вільховому Розі, Новоселівці та інших населених пунктах Полтавського району.
Багато в чому результати діяльності філії залежать від співпраці зі споживачами,
а це 31270 користувачів, серед них юридичних – 626, побутових – 30644. Для їх
комфортного обслуговування робиться
досить багато.
У 2007 році Полтавська філія районних
електромереж змінила адресу, нині вона
розташована на вулиці Ліхачова, 17. За
цей час зазнало зовнішнього та внутрішнього ремонту її приміщення, облаштовано місця для відпочинку. Як приємно в
обідню перерву з колегами посидіти в новозбудованій альтанці, – говорять працівники. Заспокоює і додає наснаги перебування біля маленького басейну з фонтаном, поруч розташовано альпійську гірку,
радують око пишні клумби. Вся ця краса створена працівниками філії. Адже долучитись до облаштування території мав
можливість кожен.
Тут неодноразово проводилися, так
звані, свята чистоти, а іншими словами
суботники, на яких співробітники власноруч садили квітники, розбивали газони. І,
як видно з результату, робилося це з душою.
Потрапляючи на територію філії, окунаєшся в теплу атмосферу родинного затишку. Адже кожен працівник підрозділу
може знайти тут підтримку і розуміння колег.

«За 50 років у нас відбулося багато, але
прагнення до вдосконалення у колективі
залишилося незмінним, адже ми працюємо серед людей і для людей», – підсумував Юрій Іванович Зінченко.
Тож вітаємо ювілярів!

Історична довідка
1961 р. – на базі Абазівської
дільниці Полтавського енергетичного експлуатаційного управління сільського господарства створено Затуринський РЕМ.
1962 р. – побудовано перші споруди на території Затуринської підстанції в однойменному селі, і РЕМ
отримав назву Затуринський.
1967 р. – збудовано і запущено в
експлуатацію Божківську ПС 110/10
кВ з трансформатором 1600 кВА та
Розсошинську ПС 110/10 кВ з трансформатором 2500 кВА. Того ж року Полтавський район повністю електрифікували.
2000 р. – Затуринський РЕМ обслуговує:
– 1092,5 км ПЛ 10 кВ та 1410,5
км ПЛ 0,4 кВ;
– 18,6 км КЛ 10 кВ, 3,24 км, КЛ
0,4 кВ;
– 505 ТП 10/0,4 кВ та 8 ПС 35/10
кВ;
2001 р. – згідно з рішенням зборів акціонерів ВАТ «Полтаваобленерго» Затуринську філію ліквідовано і її
функції передано Полтавській філії.
2007 р. – підрозділ відділився від
Полтавської філії та змінив адресу,
відтоді він розмістився на вулиці Ліхачова, 17.
2011 р. – рішенням зборів акціонерів ВАТ «Полтаваобленерго» на
базі Полтавської філії створено дві:
Полтавську філію районних електромереж і Полтавську філію міських
електромереж.
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Влада – полтавці: конструктивний діалог
У проекті Закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» передбачено
нові підходи до поетапного підвищення пенсійного віку.
З цією метою Урядом передбачено додаткові заходи щодо зацікавлення осіб до
більш тривалого трудового життя та стимулювання до більш пізнього виходу на пенсію.
Зокрема, новими урядовими новаціями
передбачено тимчасово, протягом наступних 3 років, надати можливість добровільного виходу на пенсію непрацюючим жінкам при досягненні 55 років. При цьому,
загальний пенсійний вік для жінок, які претендують на пенсію, передбачено поетапно підвищити з 55 до 60 років, починаючи
з 1 вересня 2011 року, поступово збільшуючи його на 6 місяців кожного року протягом наступних 10 років.
Законопроектом також збережено раніше пропоновані компенсатори у зв’язку
із підвищенням пенсійного віку для жінок.
За кожні півроку більш пізнього виходу на
пенсію жінка одержить збільшену на 2,5%
пенсію (за 5 років відстрочки пенсія збільшиться на 25%).
Більш того, законопроектом модернізовано нині існуючі правила відстрочки виходу на пенсію, якою практично ніхто з громадян раніше не користувався. Зокрема,
в межах перших 5 років відстрочки пенсії
підвищуватимуться на 0,5% за кожен місяць більш пізнього виходу на пенсію.
У разі роботи понад 5 років після досягнення пенсійного віку, розмір такого компенсатора збільшуватиметься на 0,75% за
кожен добровільно відстрочений місяць
виходу на заслужений відпочинок.
Чоловікам пенсійний вік не збільшили.
Він залишився на рівні 60 років. Виняток
зробили для тих громадян, які розраховують на спеціальну пенсію, – держслужбовця, народного депутата, судді або ж на так
звану наукову пенсію. Для них планується відстрочити дату отримання спецпенсії на два роки, причому збільшувати пенсійний вік з 60 до 62 років Уряд пропонує
поступово, з 2013-го до 2018 року. Тобто
вони можуть піти на пенсію в 60 років, але
в проміжку між загальноприйнятим пенсійним віком 60 років і вищезазначеними 62
роками спецпенсіонери будуть отримувати
звичайну страхову пенсію. І тільки після 62
років – спецпенсію.
У той же час установлений законом пенсійний вік (чоловіка – 62 роки, жінки – 60
років) стане для держслужбовців гранич-

ним. Досягнувши цього віку, вони не зможуть працювати в держорганах, хіба що
тільки на посаді радника або консультанта. І продовжити строк держслужби буде
вже неможливо.
Рівень обмеження спеціальних пенсій
буде зменшено з 12-ти прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян до 10ти таких величин (у грошовому еквіваленті на сьогодні це 7640 грн.). Такому обмеженню підлягають не тільки пенсії, призначені після введення пенсійної реформи, а й
ті, які нараховані раніше, як і пропонувалося в чисельних зверненнях громадськості області. Також при обчисленні спеціальних пенсій передбачено зменшення їх розмірів з 90 до 80 відсотків заробітної плати

державних службовців, яку також пропонується обмежити сумою заробітної плати, на яку нараховується єдиний соціальний внесок – 14400 тис. грн.
Крім цього, виплату дострокових (за півтора року) пенсій державним службовцям,
депутатам, прокурорам, суддям передбачено проводити лише непрацюючим пенсіонерам, чого не було раніше. Щоб уникнути зрівнялівки в пенсіях, коли 2/3 пенсіонерів отримують виплати до 1 тис. грн. незалежно від стажу і заробітку, Урядом також пропонуються відповідні зміни. Вони
полягають насамперед у підвищенні мінімально необхідного страхового стажу для
одержання пенсії за віком з 5 до 15 років.
Також підвищується й нормативна трива-

лість стажу для призначення пенсії у мінімальному розмірі: для жінок – з 20 до 30
років, для чоловіків – з 25 до 35 років.
Так само поступово – протягом десяти
років – збільшиться вислуга років для військовослужбовців, з 20 до 25 років. Таким
чином, до 2012 року право на спецпенсію
будуть мати військовослужбовці з 25-річною вислугою. Виняток зробили тільки для
осіб офіцерського складу, прапорщиків і
мічманів, військовослужбовців надстрокової й військової служби за контрактом, які
займали посади льотного складу або плаваючого складу підводних човнів Збройних
сил: їм залишили право виходу на пенсію
при 20-річній вислузі.
На противагу цьому, з метою покращення умов пенсійного забезпечення інших
працівників бюджетної сфери (освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту) при виході на пенсію пропонується
запровадити одноразову допомогу у розмірі 10 призначених їм пенсій.
Для додаткового зменшення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених
у різні роки, пропонується переглянути
окремі норми і щодо порядку призначення
та перерахунку пенсій. Зокрема, для призначення пенсії розмір середньої заробітної плати буде визначатися не за минулий
календарний рік, а за три календарні роки
перед зверненням за призначенням пенсії.
Перерахунок призначених пенсій працюючим пенсіонерам через кожні два роки
роботи буде проводитися із середньої заробітної плати, з якої раніше було призначено або перераховано пенсію. Це унеможливить ті негативні моменти, які спостерігаються на даний час, коли за два
роки роботи пенсію за судовим рішенням
можна збільшити до 70%.
Після прийняття пенсійної реформи працюючим пенсіонерам отримувана пенсія в період роботи не буде підвищуватися в зв’язку із зростанням соціальних стандартів чи з інших підстав, а тим працюючим пенсіонерам, які отримують дострокову пенсію за вислугу років, перерахунок з
урахуванням додаткового стажу здійснюватиметься лише після досягнення нового
пенсійного віку.
Нововведення торкнуться і осіб, які
одержували допомогу по безробіттю або
здійснювали догляд за дитиною до 3-х ро-

АКТУАЛЬНО

ків, дитиною-інвалідом, 80-річним. Перераховані періоди виключатимуться із загального терміну, за який буде братися
зарплата для пенсії, що сприятиме збільшенню її розміру.
Низка нових урядових ініціатив стосується також і запровадження накопичувальної пенсійної системи. Учасниками цієї системи будуть особи, яким на дату її запро-
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вадження виповниться не більше 35 років.
Розмір страхового внеску в накопичувальні пенсійні рахунки для таких громадян передбачається встановити на рівні 2% зарплати (доходу) із подальшим його щорічним
підвищенням на один відсоток до досягнення 7%.
Адміністрування страхових внесків накопичувальної системи здійснюватиметься

Пенсійним фондом України. Через 2 роки
після початку сплати страхових внесків до
цієї системи її учасники матимуть право
обирати недержавні пенсійні фонди, в яких
накопичуватимуться їх пенсійні кошти. Накопичувальна система пенсійного страхування дозволить урізноманітнити джерела
отримання особою доходів у старості.

Пенсійний вік запропоновано
підвищувати по-новому
Найбільш проблемним пунктом реформ можна вважати підвищення пенсійного віку для жінок.
До 1 січня 2015 року право виходу на
пенсію у віці 55 років матимуть жінки за наявності страхового стажу не менше 30 років та за умови звільнення з роботи.
У таких випадках розмір належної пенсії
жінок зменшується на 0,5% за кожний повний чи неповний місяць, яких залишилося
до досягнення нового пенсійного віку, тобто 60-річного рубежу. Проте до досягнення 60 років право на повну пенсію за віком
матимуть жінки 1961 року народження і
старші після досягнення ними такого віку:
• 55 років, якщо вони народилися до 31
серпня 1956 року включно;
• 55 років 6 місяців, якщо вони народилися з 1 вересня 1956 року по 28 лютого
1957 року;
• 56 років, якщо вони народилися з 1 березня 1957 року по 31 серпня 1957 року;
• 56 років 6 місяців, якщо вони народилися з 1 вересня 1957 року по 28 лютого

1958 року;
• 57 років, якщо вони народилися з 1 березня 1958 року по 31 серпня 1958 року;
• 57 років 6 місяців, якщо вони народилися з 1 вересня 1958 року по 28 лютого
1959 року;
• 58 років, якщо вони народилися з 1 березня 1959 року по 31 серпня 1959 року;
• 58 років 6 місяців, якщо вони народилися з 1 вересня 1959 року по 29 лютого
1960 року;
• 59 років, якщо вони народилися з 1 березня 1960 року по 31 серпня 1960 року;
• 59 років 6 місяців, якщо вони народилися з 1 вересня 1960 року по 28 лютого
1961 року.
Зменшення розміру пенсії за віком у разі
виходу на заслужений відпочинок відразу
після 55-ти років до досягнення нового вікового цензу буде проводитися протягом
усього періоду отримання пенсії.

У разі коли жінка, якій призначено пенсію до досягнення нового пенсійного віку,
працевлаштувалася, виплата дострокової пенсії на час роботи буде припинятися.
У цьому випадку після досягнення нового
пенсійного віку відсоток, на який зменшено розмір пенсії, переглядається з урахуванням кількості повних місяців страхового стажу, набутого за період роботи після
дострокового виходу на пенсію.
Новим законопроектом передбачені також компенсатори у зв’язку з підвищенням пенсійного віку жінкам, які народилися у період з 1 вересня 1956 року по 31
грудня 1961 року. Після виходу на пенсію
за новим пенсійним віком їм встановлюється підвищення до пенсії в розмірі 2,5%
за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку.
Також суттєво переглянуто існуючі в даний час компенсатори в разі добровільної відстрочки в призначенні пенсії. Зокрема, чоловікам і жінкам, які набули право на
пенсію за віком, але після досягнення пенсійного віку (нового – для жінок) виявили
бажання працювати і одержувати пенсію з
більш пізнього віку, пенсія за віком буде додатково підвищуватися в такому порядку:
• на 0,5% за кожний повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного
віку в разі відстрочення виходу на пенсію
на строк до 60 місяців;
• на 0,75% за кожний повний місяць
страхового стажу після досягнення пенсійного віку в разі відстрочення виходу на
пенсію на строк понад 60 місяців.
Новий законопроект з пенсійної реформи пропонується ввести в дію з 1 вересня 2011року.

ЗМАГАННЯ
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Маршрутом романтики
25-27 червня лісова місцевість поблизу Котельви перетворилась на справжнє
наметове містечко.
Тут проходив черговий туристичний зліт
активістів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
Усього у змаганнях взяли участь 17 команд з районних філій і головного офісу.
Своїх туристів представили Лубенська, Великокохнівська, Новосанжарська, Решетилівська, Чорнухинська, Кобеляцька, Гребінківська, Гадяцька, Машівська, Котелевська, Семенівська, Кременчуцька, Глобинська, Полтавська міська та районна філії.
Від головного офісу виступили дві команди: безпосередньо офісу і енергозбутових
підрозділів.

Як і у минулі роки, туристичний табір
розбили у Ковпаківському дендропарку,
біля річки Ворскла. Прибувши на місце,
ентузіасти туристичного руху перш за все
підготували територію. Така головна заповідь туриста – берегти природу, яка дарує
людині відпочинок, зцілює і укріплює дух.
Потім кожна команда взялася за облаштування табору, організацію побуту. У цій
справі теж немало специфічних моментів
і хитрощів. Потрібно і намет грамотно поставити, і вогнище обладнати, і «їдальню»
під відкритим небом організувати.

Протягом трьох днів звичне домашнє ліжко туристам замінив спальник, а від
дощу і вітру рятував намет. З ночі до ранку біля вогнища лунали пісні, потішні історії, жарти і сміх.
А вдень територія перетворювалася у
спортивний майданчик під відкритим небом. Туристи долали комбіновані маршрути, змагалися на суші та воді, брали участь
у різних конкурсах, демонструючи винахідливість і вправність.
Маршрут змагань складався з 5 етапів. Цікавою та насиченою була конкурсна програма. Оновлені дистанції і правила змагань додали напруги та викликали
зацікавленість у туристів, які повинні були
показати свої вміння зі спортивного орієнтування, техніки пішохідного туризму,
в’язання вузлів, проходження смуги перешкод і техніки водного туризму.

ЗМАГАННЯ

Уміння долати природні перешкоди, або
туристична естафета, – найбільш видовищний і динамічний конкурс. Пікантності ситуації додав той факт, що вночі погода
«порадувала» цю місцину рясними дощами. Тож етап, на якому варто перестрибувати по купинах, ускладнився в кілька разів: вологе взуття ковзало по пеньках, вимагаючи від конкурсантів ще більшого володіння своїм тілом і зібраності. Окрім цього, команди мали проповзти умовним лабіринтом, здійснити перехід через «болото», подолати рівчак за допомогою канату,
доставити «потерпілого» до фінішу і встановити туристичний намет. На цьому етапі найшвидшою і найбільш технічною виявилася команда енергозбутових підрозділів головного офісу.
Та все ж одним із найскладніших конкурсів стало спортивне орієнтування – етап,
який перевірив уміння визначати перебування на місцевості. Учасникам варто
було за допомогою карти і компаса знайти контрольні пункти, встановлені у лісі.
Маршрут став для туристів складним випробуванням, справитися з яким вдалося
не всім. З різних причин 8 команд зняли з
етапу і не оцінювали їхніх результатів. Але
котелевські й кременчуцькі енергетики показали на дистанції тактичну і технічну підготовку високого рівня, отримавши заслужену перемогу у цьому виді програми.
Усі три дні у наметовому містечку витав
дух змагання. Та не зважаючи на успіхи одних і невдачі інших не було часу для прикрощів. Весела музика, голосні розмови та
сміх лунали звідусіль. Бадьорості і конкурсантам, і гостям заходу додавав дощ, який
то напускався, то вщухав, не даючи присутнім сумувати. Погода кілька разів навіть
ставила під сумнів проведення кількох ета-
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пів. У результаті туристи так і не показали своє уміння веслувати на байдарках. А
конкурс з в’язання вузлів довелося проводити у сутінках.
Останній, певно, єдиний вид змагань, де
від кожного учасника залежить результат
команди. Благо, туристи мали достатньо
часу, щоб повторити назви вузлів і техніку їх виконання. То тут, то там найсумлінніші, озброївшись мотузками й інструкціями,
вдосконалювали свої вміння. А найвправнішими журі визнало кобеляцьких туристів.
Із завершенням останнього етапу стихла і напруга серед конкурсантів. Результатів уже не змінити, тому можна розслабитися і чекати оголошення трійки лідерів.
Щоправда, кожна команда могла орієнтовно передбачити свої результати. Члени
журі заповняли турнірну таблицю, яку розмістили на дошці оголошень, після кожного конкурсу.
Судді визначали результати окремо в
кожній програмі змагань. Але вони відзначили, що переможених бути не може.
Призи за третє місце повезли додому
лубенські енергетики. Гарна підготовка команди з Кобеляк принесла її учасникам
символічне «срібло» змагань. А кращими
туристами ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
журі визнало команду енергозбутових підрозділів головного офісу.
«Ми проводимо туристичні змагання уже
всьоме, – зазначив голова профкому Володимир Абрамов на церемонії нагородження, – і приємно, що щорічно збільшується кількість не лише охочих спробувати свої сили у конкурсах, а й самих глядачів. Сподіваюсь, що туризм і спорт для усіх
присутніх стануть кращими супутниками
на все життя, оскільки вони допоможуть

протистояти будь-яким труднощам, підкажуть вихід із складних ситуацій, навчать
бути сильними духом, наполегливими та цілеспрямованими».
Самі ж туристи говорять, що це захоплення – гарні ліки від стресу. Краса природа і помірні фізичні навантаження відновлюють нерви і здоров’я. Крім того, туризм – чудовий спосіб узнати краще своїх
друзів і зустріти нових.
Змагання закінчилися – і від маленьких
будиночків наметового містечка не лишилося і сліду. Але усіх учасників туристичного зльоту поєднав ледь відчутний зв’язок
– ниточка спогадів, якими і учасники, і гості
ще довго будуть обмінюватися, черпаючи
у пам’яті нескінченне натхнення до роботи.

СИТУАЦІЯ
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Інцидент у Семенівській філії
На територію Семенівської філії вночі 19 червня пробрався сторонній.
Спритності і рішучості йому не забракло,
здолав високу бетонну огорожу і спробував викрасти дизельне пальне з баків автомобілів підприємства, але був упійманий… Зловмисника затримали працівники філії, вони ж викликали наряд міліції та
простежили, аби спритник не втік до приїзду правоохоронців. А причина зникнути з
місця події у нього була, і неабияка. Поруч
із юнаком робітники Семенівської філії знайшли 5-літрову пластмасову каністру і гумовий шланг. Тож чому він опинився у нічну пору в цьому місці здогадатися було не
важко. Під час подальших перевірок виявлено, що у автомобіля підрозділу ГАЗ 3309
підігнуто закриту на замок кришку паливного бака і злито майже 35 літрів дизпалива. Близько 30 літрів пального не вистачало у бакові трактора МТЗ-80.
У ході слідства з’ясувалося, що затриманому всього 16 років, проживає він неподалік від підрозділу і, напевно, знає, що
філія цілодобово охороняється. Потрапити на територію, мабуть, змусила юнака не
дуже чесна вдача: його до цього засуджували за крадіжки майна у громадян. А покарати і дисциплінувати намагалися, призначивши умовний термін, – не допомогло.

Наприкінці червня Семенівський райвідділ міліції виніс постанову про відмову у порушенні кримінальної справи по даному інциденту. Підстава для такого рішення – те,
що хлопець, який проник на територію філії, аби викрасти пальне з автомобілів, був
вчасно затриманий охороною, – злочин
попередили. Факт зникнення більш ніж 60
літрів дизпалива до уваги не взяли. Пізніше
постанову оскаржили в прокуратурі району, де визнали її законною. В даній ситуації
є незрозумілі моменти, відтак існує імовірність подальших перевірок.
«Подібних випадків дотепер у нас не траплялося, – розповів юрисконсульт Семенівської філії Петро Яроватий, адже підприємство охороняється належним чином. Керівництвом прийнято ряд заходів,
щоб не допускати незаконних проникнень:
серед іншого, розроблено і затверджено маршрут обходу охоронцями території
удень та вночі». А от охороннику Юрію Лісняку, диспетчеру Віталію Кущу і електромонтеру Олександру Артеменку, які проявили рішучість і професіоналізм під час інциденту, відповідним розпорядженням голови Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надано грошові премії.

Злодії знеструмили два села
Уночі з 27 на 28 липня кілька сіл
Гадяцького району залишилися без
світла. Трансформатори, які живили
мешканців сіл Запсільське та Тютюрівщина, просто вкрали.
Жителі постраждалих сіл звернулися до місцевої влади з проханням
допомогти. Остання, в свою чергу,
знайшла розуміння у Правління ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Доклавши
максимум зусиль заступник тех. директора з р/мереж Сергій Єльчуков,
начальник служби р/електромереж
Сергій Гудзь, начальник Гадяцької філії Юрій Тарахкало та заст. начальника Гадяцької філії з передачі е/е Олексій Черняк знайшли вихід зі складної
ситуації. Уже наступного дня бригада Лютенської дільниці під керівництвом майстра Олега Кацюби приступила до роботи. Без перерв працювали електромонтери Андрій Ісаєв та
Микола Сніжко з колегами. І 29 та 30
липня знову загорілося світло у оселях жителів Запсільського та Тютюрівщини.
Відчувши граничну необхідність
електрики, селяни написали вдячний
лист на адресу Товариства. Зі свого боку додамо: шкода, що крім виконання своєї головної місії, енергетики змушені ще й постійно усувати
наслідки «втручання» в їх роботу сторонніх.

Збори акціонерів не відбулися
На позачергові збори акціонерів Товариства з’явилося менше учасників, ніж того вимагає законодавство.
На 2 серпня були призначені позачергові збори акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛ-

ЕНЕРГО». Про це, як того вимагає законодавство, повідомлялося задовго до озна-

ченої дати в засобах масової інформації.
Однак перед самим їх початком до присутніх звернувся голова реєстраційної комісії Сергій Дорохов. «Для участі у зборах зареєструвалося 46 акціонерів та їх
представників, – зазначив виступаючий.
– Вони є власниками близько 500 тисяч
власних простих іменних акційних голосів,
а це усього 0,23% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Привілейовані акції не було імітовано, а кількість учасників зборів (акціонерів) менша за 60% від визначеної законодавством (відповідну умову вказано
у статті 41 Закону України «Про акціонерні
товариства»), реєстраційна комісія зафіксувала кворум на проведення зборів, зазначив Сергій Дорохов, а збори без нього
вважаються такими, що не відбулися.
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Дитинство у теплих долонях літа
Цього року ДЗОВ «Енергетик», відомчий табір ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»,
святкує своє 55-річчя. За цей період заклад став улюбленим місцем літнього
відпочинку багатьох дітей.
Гостинно відчинив «Енергетик» свої двері перед маленькими відпочивальниками і
в цьому році.
Заклад щиро посміхається свіжими,
яскравими барвами гойдалок, каруселей,
куточків відпочинку, новенькими вікнами другого корпусу, капітально відремонтованою кухнею. Таким табір зустрів дітей 10 червня. А ще кілька тижнів до цього відкриття «Енергетика» було під питанням. Недостатнє фінансування ставило під
сумнів вчасне завершення ремонту. Та не
зважаючи на складну ситуацію, роботи у
таборі велися безперестанно. Правління
компанії всіляко сприяло тому, щоб дитяче оздоровлення цього року пройшло на
рівні, не нижчому минулорічного. Напружена атмосфера підігрівалася і ажіотажем
серед працівників компанії. Вони, батьки
школярів, звикли, що їхніх дітей у «Енергетику» не лише доглянуть, оточать увагою і
турботою, а приготують для малечі цікаві,
розважальні заняття.
«Цього року табір підготувати було дійсно нелегко, – розповідає голова профкому Володимир Абрамов. – Та завдяки розумінню з боку голови Правління Євгена Засіменка та Фінансового директора
Сергія Мартинюка було прийнято рішення про початок підготовки дитячого табору до оздоровчого сезону. Особливо хочу
відзначити робітників і директора Кременчуцької ТЕЦ Сергія Солдатова за організаційну та практичну допомогу у підготовці
«Енергетика» та підтриманні його у належному стані протягом усіх трьох змін. Тіль-

ки завдяки їх зусиллям заклад був вчасно
прийнятий в експлуатацію державною комісією».
Маленька перемога складної ситуації,
але не остаточна. Протягом літнього сезону в зв’язку з тяжким епідеміологічним
станом у країні табір перевіряли 39 комісій різних інстанцій. І жодна з ним серйозних зауважень до роботи закладу не мала:
гарний стан корпусів, якісна їжа, високий
професійний рівень вихователів, виконання всіх правил безпеки. Безперечна заслуга за якісний відпочинок малечі – у відмінній роботі директора ДЗОВ «Енергетик»
Наталії Кузіної та шеф-кухаря Антоніни Винокурової.
Щодня зранку і до самого вечора дітлахи спілкувалися з друзями, новими і старими, засмагали під літнім сонечком, пірнали в теплі води річки… Газетної шпальти
не вистачить, щоб описати спортивні естафети та розважальні ігри. Найбільше малечі полюбився футбол, але не звичайний,

ДЗОВ «Енергетик» може
прийняти за одну табірну
зміну до 180 дітей.
а комічний. Правила дуже прості: одна з
команд повинна їх дотримуватися, а інша
грати, як їй заманеться. От і виходить весела мішанина, що викликає щирий сміх як
у гравців, так і у глядачів. Із задоволенням
діти чекали на туристичні походи, табірну
Спартакіаду, День Нептуна.

Піклування про малечу виявлялося і в
повчальних заходах. А розваги педагоги
поєднали з невеличкими уроками, але не
такими, як у школі… У ігровій обстановці дітям розповідали про шкідливі звички,
про важливість правильного вибору в житті.
Другий рік поспіль відпочивальників
«Енергетика» радував яскравою шоупрограмою творчий колектив ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Приїжджаючи, з собою вони завжди привозять казку. Наприклад, останнього разу у дитячу фантазію
присутніх перенесли чарівні Король, Королева і примхлива Принцеса. Герої влаштували яскраву і захоплюючу подорож аж у
«місто Аля-Форсі, де кури їздять на таксі»,
«пінгвіни літають над деревами», а Черепаха Тортілла і Карлсон, що живе на даху, запрошують до спілкування. Веселі зустрічі героїв супроводжувалися танцями і піснями від учасників художньої самодіяльності компанії. У відповідь діти подарували
працівникам власноруч виготовлені сувеніри з паперу, малюнки. Справжнє дитинство живе у «Енергетику». І воно не минає
з приходом осені, закінчується лише сезон
відпочинку…
Цьогоріч у таборі оздоровилося 337 дітей. І вісімнадцятого серпня заклад законсервовано до наступного літа. Яких зусиль
доведеться докласти, щоб відкрити його
вчасно у 2012-му, можна лише здогадуватися! Легше не буде. Та сподіваємося, що
у «Енергетику», як і 55 років тому, ще не
один сезон лунатимуть дзвінкий сміх і весела пісня.
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вітаЄМО Народжених у ВЕРЕСНІ
2 вересня

11 вересня

Віталія РИКУНОВА, ст. диспетчера ЦДС

Сергія ГУДЗЯ, начальника служби РЕМ

Володимира ЗАМКОВОГО, начальника
Карлівської філії

Ігоря ГАЛЯМА, завідувача складу відділу з організації закупівель

Олега ДЕРКАЧА, начальника відділу з
підготовки ремонтів КремТЕЦ

Тетяну КОСТЕНКО, заст. гол. бухгалтера–керівника групи обліку платежів та
витрат

21 вересня
Світлану ВЛАСЕНКО, начальника метрологічної служби
Григорія СКУБУ, заст. начальника Машівської філії зі збуту е/е
22 вересня
Владислава БОРОДАЯ, керівника групи
з ремонту та техобслуговування обладнання ДІТ

3 вересня
Олександра БОБИРЯ, заст. начальника
Великокохнівської філії з передачі е/е

13 вересня
Володимира ЛАЩЕНКА, начальника
Зіньківської філії

4 вересня
Олександра БАЗАЛІЯ, заст. начальника
Козельщинської філії зі збуту е/е

15 вересня
Ярослава МАЛДРИКА, начальника
абонгрупи Миргородської філії

7 вересня
Олександра ЗАХАРЧЕНКА, начальника
абонгрупи Комсомольської філії
Миколу КОЗИЦЬКОГО,
Красногорівської філії

начальника

19 вересня
Олега ОСТРОУШКА, начальника юридичного відділу
20 вересня

10 вересня
Павла ШАРПИЛА, ст. диспетчера ЦДС
2 вересня

Олексія КОЖУХА, начальника Диканської філії

28 вересня
Миколу ПОЛІВАНОВА, помічника заст.
директора з екон. безпеки КремТЕЦ
Ігоря ДМИТРІЄВА, заст. начальника
Полтавської філії (місто) зі збуту е/е
29 вересня
Сергія УСТИМЕНКА, начальника Хорольської філії
30 вересня
Юрія АНДРЄЄВА, нач. відділу інф.-тех.
підтримки, телемеханізації та зв’язку
КремТЕЦ

ЩИРІ ВІТАННЯ НАШИМ ЮВІЛЯРАМ

Наталії ПРОСЯНИК, диспетчеру автотранспорту Полтавської філії (район)

10 вересня

19 вересня

Валентині БУГАЙ, прибиральнику службових приміщень Карлівської філії

Валерію ЧВАРТАЦЬКОМУ, слюсарюремонтнику ремонтного цеху гол. офісу

Сергію БОЙКУ, заст. начальника Глобинської філії з передачі е/е

12 вересня

20 вересня

Олександру ЛЕВЧЕНКУ, начальнику
абонгрупи Чорнухинської філії

Василю ЛИХОДІДУ, водію групи експлуатації КремТЕЦ

13 вересня

21 вересня

Олександру ОЛЕКСІЄНКУ, водію автотран. засобів Миргородської філії

Віктору
БІКЕЄВУ,
водію
телевишки, гідропідіймачі

15 вересня

24 вересня

Віктору КОВАЛЮ, е/монтеру з експлуатації р/мереж Козельщинської філії

Олександру ЛЯКІНУ, оператору теплового пункту Кременчуцької філії

Василю ПЕРГАТУ, трактористу Полтавської філії (район)

16 вересня

26 вересня

Володимиру ДУБІНІНУ, заст. начальника
Шишацької філії зі збуту е/е

Нелі КОРОБЄЙНІКОВІЙ, інженеру ВТВ
КремТЕЦ

Івану ЖУКУ, водію ОВБ Кременчуцької
філії

8 вересня

17 вересня

28 вересня

Юрію ДРЬОМІНУ, електрозварнику ручного зварювання КремТЕЦ

Вірі ПІДДУБНІЙ, штукатуру ремонтнобудівельної дільниці Кременчуцької філії

Анатолію ПОЛІЧУ, заст. начальника
служби по роботі з персоналом ЦДС

Володимиру ОВЧАРЕНКУ, начальнику
інспекції енергонагляду Кременчуцької
філії
5 вересня
Людмилі ДЕРКАЧ, інженеру ВТВ
Сергію СУЄВАЛОВУ, е/монтеру з експл.
е/лічильників Диканської філії
6 вересня
Ользі ЛЕЙБІ, бухгалтеру групи обліку
ТМЦ та основних засобів центральної
бухгалтерії

Олександру ЗАПОРОЖЦЮ, заст. нач.
Пирятинської філії з передачі е/е
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