
Обговорення актуальних питань, що 
розглядалися на черговому семінарі 
для начальників районних філій, вида-
лося досить жвавим.

продовження на ст. 6 »

Обмін знаннями 
начальників філій

Обласна безкоштовна газета

ст. 2

У Навчально-курсовому центрі ПАТ «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО» з 29 серпня до 9 верес-
ня проходили курси підготовки стропаль-
ників. Протягом двох тижнів робітники цієї 
професії освоювали основи обв’язування та 

підвішування вантажів, нормативно-правові 
акти з охорони праці. Учні після закінчення 
курсів отримали посвідчення з дозволом на 
роботи з габаритними вантажами. 

продовження на ст. 2 »

У Гадяцькому районі затрима-
ли зловмисників, які знеструми-
ли кілька сіл. Ними виявилися 
два молодики 21-ого і 28-ми ро-
ків.

продовження на ст. 5 »

Підготовка стропальників – 
виробнича необхідність

У день півстолітнього ювілею Пол-
тавської філії районних електромереж 
її кращих працівників удостоєно по-
чесними нагородами.

продовження на ст. 4 »

“Золотий” ювілей
досвіду і молодості

За крадіжку 
тримати 
відповідь у суді

Не нехтуйте 
своїм здоров’ям і 
життям! 

Результати атестації робочих 
місць підтвердили, що 62 спе-
ціальності головного офісу і фі-
лій компанії потребують роботи у 
шкідливих умовах.

продовження на ст. 8 »

№9 вересень 2011

Здоров’я кожного – під 
їхньою відповідальніс-
тю і вберегти його може 
лише сам працівник. 

Олександр
РАКЕЦЬКИЙ
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Готують у Навчально-курсовому цен-
трі фахівців двох суміжних спеціальнос-
тей: електромонтера з ремонту та монта-
жу кабельних ліній і стропальника. Штат-
ним розписом підприємства не передба-
чено спеціальності стропальника, як окре-
мої. Зазвичай ці робітники у філіях викону-
ють незначні обсяги завдань, тож у «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО» їхню роботу доручають 
електромонтерам і електрослюсарям. 

На цьогорічних курсах дану суміжну про-
фесію здобувало 50 осіб. За два тижні на-
вчання майбутні спеціалісти повинні були 
засвоїти теорію з ув’язування та відчіплю-
вання простих виробів, деталей, лісових 
вантажів довжиною до трьох метрів і ма-
сою до 5-ти тон для їх подальшого підні-
мання, переміщення, укладання. Усі ці ро-
боти і склали основний обсяг завдань для 
стропальників. 

«Навчальну програму побудовано таким 
чином, щоб спеціалісти якомога краще за-
своїли нові знання», – розповіла начальник 
Навчально-курсового центру ПАТ «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО» Наталія Залужна.

Для викладання теоретичного матеріалу 
залучено висококваліфікованих працівни-

ків компанії, досвідчених у технічній підго-
товці кадрів та атестованих згідно з вимо-
гами Правил будови і безпечної експлуата-
ції вантажопідіймальних кранів. Серед ін-
шого вони розповідали про те, як візуаль-
но визначати маси вантажів, ознайомлю-

вали з матеріалами про вантажопідіймаль-
ні крани, види строп тощо. А відповідні схе-
ми, плакати, зразки устаткування, що є у 
Центрі, використовувалися викладачами 
для наочної демонстрації пройденого ма-
теріалу.

У програму навчання було включено ві-
домості про нове обладнання, технологіч-
ні процеси, сучасні методи праці з вітчиз-
няної та закордонної  практики. Натомість 
уникнули інформації про застаріле устатку-
вання, термінологію, нормативи і стандар-
ти. 

Для підготовки стропальників передба-
чено також 235 годин навчання без від-
риву від виробництва, у філіях. Зазвичай 
воно проходить під керівництвом досвід-
чених наставників.

Після засвоєння ними теоретичного ма-
теріалу робітники здали кваліфікаційні іс-
пити з теоретичного навчання, їм також по-
трібно буде закріпити знання кваліфікацій-
ною пробною роботою, заповнити щоден-
ники виробничого навчання. А посвідчен-
ня, яке отримали учні, дало їм право вико-
нувати ще більший обсяг завдань.

Раз на три роки відділ капітального бу-
дівництва організовує навчання для пра-
цівників філій та відділів, які відповідають 
за огляд і безпечну експлуатацію будівель, 
споруд, інженерних мереж ПАТ «ПОЛТА-
ВАОБЛЕНЕРГО». Їх проводить Полтавська 
філія Державного підприємства «Східний 
експертно-технічний центр» Національно-
го науково-дослідного інституту промисло-
вої безпеки та охорони праці. Читають лек-
ції енергетикам області викладачі технічних 
дисциплін та експерти Полтавського на-
ціонального технічного університету імені 
Юрія Кондратюка. Отримати ж практичні 
навички учні можуть на виробництві. 

Такі навчання організовуються  згідно 
з вимогами Закону України «Про охорону 

праці», «Типовим положенням про навчан-
ня з питань охорони праці», «Інструкцією з 
безпечної та надійної експлуатації вироб-
ничих будівель і споруд».

Останні курси проходили з шостого по 
дев’яте вересня цього року у Навчально-
курсовому центрі ПАТ «ПОЛТАВАОБЛ-
ЕНЕРГО». Викладачі вищого навчально-
го закладу розповідали працівникам під-
приємства про процедуру проведення 
планово-попереджувальних ремонтів та 
знайомили їх з технічними умовами екс-
плуатації будівель і споруд. Лектори також 
надавали слухачам інформацію про нор-
мативні документи, необхідні для здійснен-
ня обстежень, паспортизації, надійної екс-
плуатації промислових споруд.  

Після завершення занять спеціалісти То-
вариства склали іспит та отримали посвід-
чення. Цим самим було підтверджено ква-
ліфікацію  працівників та надано їм право 
проводити огляди промислових будівель 
для виявлення придатності споруд до екс-
плуатації, наявності там пошкоджень та не-
обхідності виконання ремонтів. Випускни-
ки можуть складати відповідні висновки.

Згідно з нормативними документами об-
стеження організовуються двічі на рік: на-
весні та восени. У результаті останнього, 
що пройшло у травні, було виявлено недо-
ліки в деяких будівлях Зіньківської, Пиря-
тинської, Машівської філій. Основна проб-
лема, яку спостерігали спеціалісти під час 
оглядів, – руйнування будівельних частин, 
затікання покрівель. У результаті прове-
дених обстежень було складено звітність 
щодо недоліків та прийнято  рішення з їх 
усунення.

Наступний такий огляд, згідно з графі-
ками, заплановано на жовтень поточного 
року. 

Разом з однолітками вона залізла на 
дах металевого автомобільного гаража, 
який стояв неподалік її будинку, та доторк-
нулася до дроту електроживлення, який 
проходив над дахом споруд. За фаталь-
ним збігом обставин її рука опинилася на 
тому місці, де ізоляція була пошкоджена, 
– пізніше цей факт установлять правоохо-
ронці. 

Зруйнована захисна оболонка і пере-
творила дріт на джерело потенційної не-
безпеки. Хоча очевидці відразу ж викли-
кали «швидку», на момент приїзду ліка-
рів дівчинка вже не подавала ознак жит-
тя. Реанімаційні заходи, до яких негайно 
вдалися медики, не змогли повернути ди-
тину до життя.

У ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» про не-
щасний випадок дізналися у день траге-
дії, близько 19 години. Диспетчер Полтав-
ської філії міських електромереж отри-
мав повідомлення про лихо від чергового 
«швидкої» допомоги. 

На місце події відразу виїхали спеціаліс-
ти Товариства. Вони детально оглянули 
лінію електропередач: дійсно, у декількох 
місцях ізоляція на проводі була пошко-
джена. Імовірно, її зрізали гострим пред-
метом, чи то, з хуліганства, чи то, щоб по-
заобліково підключитися і безкоштовно 
користуватися електроенергією. 

Тож на чиїй совісті смерть десятирічної 
дівчинки? Чи не той винен, хто заради ко-
пієчної економії чи розваги, не задумую-
чись про наслідки, пошкодив провід елек-
тролінії?

Нині це з’ясовують правоохоронці: чи 
це був поодинокий випадок, коли діти ви-
дерлися на дах гаража, чи вони постійно 
бавилися там, наражаючись на небезпе-

ку. Відтак визначаться й заходи реагуван-
ня в цій ситуації, адже дорослі повною мі-
рою несуть відповідальність за збережен-
ня здоров’я і життя своїх дітей. 

Зі свого боку, Товариство у межах сво-
єї компетенції теж провело службове роз-
слідування. Комісія під головуванням 
Олександра Ракецького, заступника ди-
ректора з питань охорони праці, началь-
ника служби охорони праці, встанови-
ла, що ділянка лінії, на якій сталася тра-
гедія, перебуває в експлуатаційній відпо-
відальності споживачів. «Та будь-яке роз-
слідування, – зазначив Олександр Олек-
сійович, – уже не поверне дівчинку. Дити-
ні, її батькам цим не допоможеш. Страш-
но, коли у наших електромережах гинуть 
люди, а тим паче – діти. Навіть, якщо у 
цьому немає вини підприємства».

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» завжди 
дуже уважно ставиться до безпеки елек-
трообладнання компанії. Двічі на рік фа-
хівці Товариства проводять плановий об-
хід повітряних ліній. Обстеження прово-
дів, які стали «фатальними» для дитини, 
пройшло вчасно, у квітні цього року. Тоді 
спеціалісти підприємства не виявили жод-
них пошкоджень.

Та псування ізоляції лінії, хоч і згубна, 
але лише часткова причина нещасного 
випадку. Сприяло трагедії саме перебу-
вання дітей на даху металевого гаража, 

над яким електродріт проходив на відста-
ні 1 метра, що повністю відповідає Прави-
лам влаштування електроустановок. Не-
вже це місце для ігор? 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» завжди 
закликало батьків ставитися уважніше до 
своїх дітей, не залишати їх без контролю, 
повсякчас пояснювати, які небезпеки мо-
жуть нести ігри з електрообладнанням і 
струмом. Та все рівно кількість трагічних 
випадків, на жаль, не зменшується. Кож-
ному здається, що подібні біди трапля-
ються з чужими дітьми, і сумна статисти-
ка обійде його сім’ю. Та досвід Товариства 
говорить про протилежне. 

За період з 2000 до 2011 року в елек-
тромережах ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
травмувалася 21 дитина. У 11 випадках 
врятувати життя постраждалим не вда-
лося. Серйозні опіки отримали 10 дітей. 
Очевидно, основною причиною трагедій 
є незнання дітей і підлітків правил безпе-
ки та безконтрольні ігри в місцях, де і до-
рослим ризиковано перебувати, не те, що 
дітям. 

Та у деяких випадках підлітки все ж ці-
леспрямовано втручалися в роботу ме-
реж: вони хотіли вкрасти проводи повіт-
ряних ліній. За що і поплатилися. Із 5 та-
ких випадків троє закінчилися смертель-
но. Інші любителі «легкої наживи» отрима-
ли значні опіки рук і ніг. 

Майже всі нещасні випадки трапили-
ся у теплу пору року, коли дітлахи більшу 
частину вільного часу проводять надворі. 
У серпні 2002 року від ураження струмом 
у Полтаві загинув хлопчик-шестикласник. 
У той день він з друзями грав у хованки. І 
чомусь надійнішого місця, щоб сховатися, 
ніж трансформаторна підстанція, яка сто-
яла неподалік, він не знайшов. Хлопчик 
проліз у розподільчий пристрій 6 кВ через 
невеликий отвір у дверях. А всередині ТП 
– суцільна небезпека: дитина доторкнула-
ся до струмопровідних частин комірки, які 
знаходилися під напругою. Смерть хлоп-
чика була блискавичною.

У квітні 2000 року вже у селі Абрамів-
ці Машівського району першокласник 
грав у футбол з друзями поблизу підстан-
ції 35/10 кВ, на території якої діти і виріши-
ли погрітися після гри. Він заліз на сітчату 
огорожу, наблизився до дроту під напру-
гою 35 кВ. Благо, що хлопчик залишився 
живим, але отримав серйозні опіки тіла.

Подібних прикладів можна навести не-
мало. Та це не поверне часу назад і не ви-
править скоєного. Власне життя – чи не 
завелика ціна за розвагу? І чи готові бать-
ки обміняти здоров’я своєї дитини на час, 
витрачений на себе, коли їм було не до 
догляду за своїм дитям? 

2
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Прогулянка дахом коштувала дівчинці життя

На часі – навчання

Наприкінці літа, 28 серпня, у дворі будинку № 32 на вулиці Сінній у Полтаві трапилося лихо. Десятилітня дівчинка заги-
нула від удару електрострумом.

Щовесни та щоосені здійснюються огляди будівель і споруд, що знаходяться на 
балансі ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та експлуатуються  відділами та філіями. 
Цю функцію виконують працівники, які пройшли спеціальне навчання. 

3

За 10 років у електроме-
режах ПАТ «ПОЛТАВАОБЛ-
ЕНЕРГО» стався 21 нещас-
ний випадок з дітьми.

Курси підготовки стропальників – 
виробнича необхідність

НКЦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» має ліцензію Міністерства освіти і науки України на підвищення кваліфікації пра-
цівників 13 робітничих професій, представлених на підприємстві. 



Уночі з 27 на 28 липня кілька сіл району 
залишилися без світла. Усю ніч лютувала 
негода: блискало та дощило без переста-
ну. Працівники Гадяцької філії ПАТ «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО» спочатку вирішили, що 
відключення викликала нещадна стихія. Та 
яким було їхнє здивування, коли на місці 
виявилося, що трансформатори, які живи-
ли мешканців сіл Запсільське та Тютюрів-
щина, просто вкрали. 

Як зазначив начальник Гадяцької філії 
Юрій Тарахкало, діяли професіонали, які 
зуміли грамотно відключити напругу і зня-
ти трансформатор. Щоправда, це перший 
випадок такого кощунства у районі. 

Керівництво і Гадяцького району, і енер-
гопостачальної компанії професійно і по-
діловому підійшли до вирішення пробле-
ми. Доклавши максимум зусиль, заступ-
ник технічного директора з розподільчих 
мереж Сергій Єльчуков, начальник служби 
розподільчих електромереж Сергій Гудзь, 
начальник Гадяцької філії Юрій Тарахка-
ло та заступник начальника Гадяцької фі-
лії з передачі е/е Олексій Черняк знайшли 
вихід зі складної ситуації. Уже наступного 
дня після прикрого випадку бригада Лю-
тенської дільниці Гадяцької філії під керів-
ництвом майстра Олега Кацюби приступи-
ла до роботи. Без перерв працювали елек-
тромонтери бригади Андрій Ісаєв та Мико-
ла Сніжко з колегами. І 29 та 30 липня зно-
ву загорілося світло у оселях жителів За-
псільського та Тютюрівщини. 

Два-три дні без електропостачання – і 
відразу розумієш, що без цього блага важ-

ко обходитися: неможливо вести домашнє 
господарство, а відпочинок після важкого 
дня втратив свій комфорт. 

Та слів поваги заслуговують і право-
охоронці. Вони відразу почали проводи-
ти оперативно-розшукові заходи. І швид-
ко знайшли порушників закону – під час 
нічного об’їзду у селі Вельбівка. Міліціоне-
рам здався підозрілим легковий автомо-
біль, який вони зупинили для перевірки до-
кументів і обшуку. Виявилося, що в багаж-
нику – повний «лиходійський» набір – клю-
чі, щипці, котушки з електрообмоткою. 

28-річний водій і його 21-річний поділь-
ник раніше уже мали проблеми з законом 
– за крадіжки. Обидва – не місцеві і приїха-
ли до Гадяча, де і познайомились, у спра-
вах. На рахунку 28-річного мешканця Хар-
ківської області – не один особливо тяж-
кий злочин. За розбійні напади і крадіж-
ки він отримав 11 років позбавлення волі, 
дев’ять з яких провів за гратами. Його то-
вариш у свої 21-рік уже три рази притягу-
вався до кримінальної відповідальності за 
вчинення грабежів. Чотири роки провів у 
місцях позбавлення волі. 

Та виявляється, життя за гратами так ні-
чого і не навчило. Мабуть, бажання швид-
ко заробити гроші переважало страх опи-
нитися у неволі.

Першу спробу вкрасти трансформатор, 
вартістю 150 тисяч гривень, хлопці здій-
снили у Лохвицькому районі, але їм зава-
дили місцеві жителі. А от у одному із Га-
дяцьких сіл їм пощастило більше – облад-
нання украли, вивезли і розібрали – злоді-
ям потрібні були лише котушки з мідною 
обмоткою. Украдене «ділки» продали у 
Дніпропетровській області. Для злочинців 
складалося все вдало, тому вони поверну-
лися до Гадяцького району. Від наступно-
го трансформатора, який постраждав від 
рук крадіїв, залежало благополуччя села 
Барзокове. Невдовзі після цього «ділків» 
і затримали з речовими доказами. Про-
ти обох молодих чоловіків порушена кри-
мінальна справа за частиною 2 статті 185 
КК України. Їм загрожує до 5 років позбав-
лення волі. 

Зі свого боку додамо: шкода, що крім 
виконання своєї головної місії – давати лю-
дям тепло і світло – енергетики Товариства 
змушені ще й постійно усувати наслідки 
«втручання» в їх роботу сторонніх. А дос-
татньо лише звести це «втручання» до міні-
муму, і тоді – абсолютно точно – усі ми на-
багато рідше шукатимемо  у темних квар-
тирах свічки, щоб не сидіти у пітьмі.

У минулому номері «Інформ ЕНЕРГО» ми писали про крадіжку, яка сталася у Гадяцькій філії.

ЛЮДИНА І ЗАКОНСВЯТО

За 50 років він неодноразово змінював 
свою назву, оновлювався колектив, проте 
завдання залишалися незмінними – забез-
печити освітленням усі оселі та підприєм-
ства Полтавського району.

Цьогоріч Полтавська філія районних 
електричних мереж – правонаступниця 
Затуринського РЕМ – відсвяткувала свій 
півстолітній ювілей. На святковий концерт 
запросили не лише працівників філії, а й її 
пенсіонерів і гостів. 

Тепло привітав працівників підрозділу 
директор з кадрової політики, оплати праці 
та соціальних питань Борис Попов. «Сьо-
годнішньою річницею Полтавської філії ра-
йонних електромереж, – зазначив він, – ми 
відкриваємо низку півстолітніх ювілеїв під-
розділів. І хоча нині показники роботи юві-
ляра залишають бажати кращого, я вірю, 
працівники філії у найближчому майбут-
ньому змінять ситуацію на краще». 

Завітали на урочистості до Районного 
будинку культури, що у селі Щербані, аби 
поздоровити ювілярів, перший заступник 

голови Полтавської райдержадміністра-
ції Олександр Іваніна, керуючий справами 
виконавчого апарату районної ради Анато-
лій Рибась.

Дарували гарний настрій на урочистос-
тях своїми піснями й танцями власне коле-
ги районних енергетиків – таланти, випле-
кані серед працівників ПАТ «ПОЛТАВАО-
БЛЕНЕРГО». Та оплески лунали не лише 
на честь артистів. Аплодували і кращим 
працівникам філії. Найсумліннішим і най-
стараннішим вручили почесні грамоти та 
нагороди.

Привітав колег і виконуючий обов’язки 
начальника Полтавської філії районних 

електромереж Юрій Зінченко. Він відзна-
чив, що пишається дружним і професійним 
колективом.

Поринути у спогади допомогли присут-
нім виступи тих людей, які стояли у витоків 
організації Затуринського РЕМ: Олександ-
ра Цехмістренка, Миколи Іванченка, Ми-
хайла Касяненка. Було що згадати і акса-
калам філії Станіславу Прокопенку, Воло-
димиру Дігтярю та Валентину Герасименку.

 Вони розповіли, з чого починалася елек-
трифікація району, розповіли про перипетії 
та складнощі, які доводилося долати. На 
початку далеких 60-х років забезпечен-
ня полтавців «світлом» лежало на плечах 
8–10 працівників. Нині ж у Полтавській фі-
лії районних електромереж 186 працівни-
ків, і саме від них залежить, чи буде у осе-
лях мешканців району світло, а це близько 
30 тисяч споживачів. 

Більше третини працівників складає 
прекрасна половина колективу. На фі-
лії працює 72 жінки, які займаються різ-
ними справами: це контролери, операто-
ри комп’ютерного набору, бухгалтери, тех-
ніки, інженери, чергові підстанцій і навіть 
диспетчер району електромереж. До речі, 
одна жінка – диспетчер – на всьому підпри-
ємстві трудиться саме у Полтавській філії 
районних електромереж.

Сьогодні колектив підрозділу – згуртова-
на команда професіоналів, які вболівають 
за свою роботу, живуть спільними інтере-
сами, разом відзначають професійні свя-
та і ювілеї. Ще багато завдань стоїть перед 
ними, але любов та повага до професії, ро-
зуміння своєї місії допомагають їм щодня 
виконувати все відмінно та досягати задо-
вільного рівня з усіх показників. 

Тож залишається лише побажати 
підрозділу-ювіляру безперестанно покра-
щувати свої виробничі показники, постій-
но підвищувати якість послуг і підтримува-
ти уже завойовану довіру споживачів!

Чуття єдиної родини Злодії знеструмили два села
Затуринський вузол електромереж – один із найстарших не лише на Пол-
тавщині, а й в Україні.
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50 років минуло з першо-
го дня роботи Затуринсько-
го РЕМ. 

Злочинці нанесли Това-
риству збитки на суму 90 ти-
сяч гривень.

До речі:

Описаний випадок – не єди-
ний. Лише з початку року сталося 
6 подібних крадіжок, які завдали 
Товариству значних збитків.

В одну із ночей лютого неві-
домі особи шляхом демонтажу з 
комплексної ТП у Глобинському 
районі здійснили крадіжку сило-
вого трансформатора марки ТМТ 
потужністю 63 кВА.

У квітні зловмисники, вим-
кнувши роз’єднувача з комплек-
сної ТП № 198, украли силовий 
трансформатор марки ТМ – 40/10 
потужністю 40 кВА у Гребінків-
ському районі.

На Оржиччині у травні з комп-
лексної ТП 10/04 кВ № 177 викра-
ли силовий трансформатор мар-
ки ТМ – 63 кВА.

Чергова крадіжка трансфор-
матора в зборі скоєна наприкінці 
серпня у Миргородському районі.



За кожну послугу потрібно платити, і ко-
ристуючись громадським транспортом, і 
купуючи товари у магазині – ніхто з нас не 
ставить під сумнів цю незмінну умову. Чому 
ж тоді споживачі часом забувають вчасно 
розрахуватися за електроенергію, а іноді 
намагаються безкоштовно використову-
вати цей товар?.. І як наслідок – погіршен-
ня електропостачання, псування елект-
роприладів у домівках громадян. Поруш-
ники не замислюються над тим, що осно-
вні способи уникнення сплати за е/е дав-
но відомі усім енергетикам: це підключення 
поза лічильником, втручання в роботу при-
ладу обліку тощо. 

Начальник відділу по роботі з побуто-
вими споживачами підприємства Катери-
на Шрамко розповідає: «Наші співробіт-
ники відстежують навантаження в елек-
тромережах, здійснюють відповідні виміри 
на підстанціях та на відгалуженнях біля бу-
динків і математично обчислюють фактич-
не споживання електричної енергії в окре-
мо взятих садибах. Деякі споживачі ще й 
нервово поводяться під час спілкування зі 
спеціалістами. Досвід показав, що вони за-
звичай хвилюються не даремно. «У таких 
громадян виявляються порушення і відпо-
відно складаються Акти про порушення 
населенням умов використання електро-
енергії».  При цьому для визначення сум, 
що належить їм сплатити, спеціалісти за-
стосовують «Методику визначення обсягу 
та вартості електроенергії, необлікованої 
внаслідок порушення споживачами Пра-
вил користування е/е», затверджену Наці-
ональною комісією регулювання електрое-
нергетики України.

Лише з початку 2011 р. працівники ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» склали 1057 та-
ких актів, найбільше у м. Полтаві та Кре-
менчуці. Суми, що їх необхідно сплатити, 
згідно з означеним документом, подекуди 
перевищують 10 тисяч гривень. 

Свої порушення жителі міст і сіл обґрун-
товують по-різному. Найпоширеніше мір-
кування: – «навіщо платити, якщо електро-
енергією можна скористатися безкоштов-
но?..» Стикалися спеціалісти підприємства 
і зі звичайною халатністю громадян під час 
використання електрообладнання. Про-
відний інженер абонентського відділу Пол-
тавської філії міських електромереж Ва-
лентина Дзеверіна розповіла, що в домі 
одного з користувачів струм йшов поза лі-
чильником, а сам господар про це не знав. 

За його словами, таким чином засіб облі-
ку електроенергії полагодив запрошений зі 
сторони електромонтер. Звісно, спожива-
чеві довелося платити  відшкодування.

Енергетики під час перевірок неодно-
разово стикаються з небажанням людей 
впускати їх до своїх осель для обстежен-
ня лічильників.

«На жаль, деякі громадяни ще й пере-
шкоджають роботі спеціалістів ПАТ «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО», – розповідає Валенти-
на Дзеверіна. – З травмою коліна та розі-
рваною курткою покинула дім несумлінної 
споживачки в Полтаві працівниця підпри-
ємства Б. Причина такої агресії – виявлен-
ня в її будинку спеціалістом електророзет-
ки, підключеної поза обліком. На допомо-
гу постраждалій тоді прийшли члени рей-
дової бригади, і лише після цього вдалося 
скласти відповідний акт про порушення.

Неприємні спогади залишилися в рейдо-
вої бригади й від відвідин ще однієї сади-

би в обласному центрі. Споживачка М. від-
крила вольєр та випустила собаку, тільки 
щоб працівники не зафіксували порушень 
у її будинку. Тоді інцидент залагодили лише 
за допомогою міліціонерів. Ці випадки тра-
пилися у приватному секторі».

А от у багатоповерхівках необліковану 
електроенергію використовувати досить 
складно і лічильники там доступніші для 
зняття показників. 

Працівники ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО» вкотре закликають своєчасно і точно 
розраховуватися за спожиті кіловат/годи-
ни. «Адже це головна умова надійного та 
якісного постачання електроенергії, що з 
наближенням холодної пори року набуває 
особливої актуальності. Також це допомо-
же споживачам зберегти нерви та зеконо-
мити на відшкодуваннях за використання 
недооблікованої е/е», – резюмують спеціа-
лісти компанії.

Принаймні крадіжок товарно-матеріаль-
них цінностей з об’єктів Товариства. При 
чому бажаючі отримати товар «на дурнич-
ку» крадуть не лише електроенергію, а за-
зіхають і на вартісне обладнання, знімають 
з електроопор дроти і здають їх на мета-
лобрухт.

Так, упродовж поточного року на 
об’єктах ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» бу-
ло зафіксовано 50 злочинів, у тому числі 
викрадено й розукомплектовано 13 транс-
форматорів, злито близько 4 тонн транс-
форматорної оливи, знято понад 6 км 
електричного дроту. Збитки, завдані цими 
крадіжками, та витрати на відновлення 
енергопостачання  складають  майже пів-
мільйона гривень.

Зловмисники своїми діями завдають 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та клієнтам 
Товариства – користувачам електроенергі-
єю – величезної шкоди. Зокрема, зникнен-
ня чи пошкодження підстанцій призводить 
до порушення енергопостачання як окре-
мих вулиць, так і цілих населених пунк-
тів. Відновлення його часто коштує наба-
гато більше, ніж вкрадені цінності. Ситуа-
цію погіршує й те, що зловмисники найчас-
тіше зважуються на крадіжки у безлюдних 
малодоступних місцях, куди іноді дістатися 
техніці для відновлення електропостачан-
ня доволі проблематично. 

Особливу занепокоєність у енергетиків 
викликає стабільність скоєння на території 
області крадіжок активних частин та оли-
ви з комплексних трансформаторних під-
станцій. Стали зникати й силові трансфор-
матори в зборі. Характер скоєних краді-
жок вказує на те, що усі вони готувалися 
заздалегідь, й їх виконавці – не випадко-
ві, так би мовити, люди, а спеціалісти, які 
мають відповідні знання, навички й спец-
обладнання.

Усі ці й решта випадків розкрадання й 
пошкодження матеріально-технічних цін-
ностей ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» – на 
контролі у правоохоронних органів. Але 
надто низький рівень розкриття злочинів 
за фактами крадіжок майна ПАТ  «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО» не може не бентежи-
ти, адже безкарність спонукає потенційних 
крадіїв здійснювати нові й нові злочини по-
при те, що за них передбачене покарання, 
згідно із законодавством. У результаті їхніх 
злочинних дій страждає не лише вартісне  
обладнання, що належить ПАТ «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО», а й споживачі електроенер-

гії. В результаті чийогось нестримного ба-
жання збагатитися злочинним шляхом без 
електрики залишаються лікарні, дитсадки, 
інші соціальні об’єкти. 

Та мало хто знає, що відповідальність за 
це передбачена Кримінальним кодексом 
України. У статті 188 прописане покаран-

ня за викрадення електричних мереж, ка-
бельних ліній та їх обладнання. Залежно 
від тяжкості злочину крадіїв можуть пока-
рати штрафом від ста до п’ятисот неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян 
або позбавленням волі на строк до трьох 
років. За ті самі дії, вчинені організованою 
групою, можуть присудити позбавлення 

волі на строк від восьми до п’ятнадцяти 
років із конфіскацією майна.

Звичайно, працівники Товариства вжи-
вають заходів щодо захисту свого майна і 
намагаються забезпечувати безперебійне 
надання електроенергії споживачам, але 
злочинців, на жаль, не  зупиняють ні перед-
бачена за протиправні дії кримінальна від-
повідальність, ні висока напруга, під якою 
знаходяться об’єкти. 

Тож якщо раптом у вас не стало елект-
рики, не кваптеся одразу нарікати на дія-
льність ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», бо, 
можливо, причина її зникнення – черго-
ва крадіжка. Ліпше бути пильними й про 
появу будь-яких підозрілих осіб непода-
лік об’єктів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», 
особливо в нічну пору й у віддалених від 
населених пунктів місцях, обов’язково по-
відомляти міліцію за телефоном 102.
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Незважаючи на профілактику скоєння правопорушень у електромережах ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» їх, на жаль, не 
меншає.

У перебоях електроенергії винні крадії

З початку року на об’єк-
тах Товариства зафіксовано 
50 злочинів.

Начальники філій обмінялися досвідом
Наприкінці серпня відбувся семінар для керівників районних філій, присвяче-

ний питанням удосконалення організації роботи підрозділів Товариства.
Засідання учасників наради пройшло у готельному комплексі села Світлогір-

ське Кобеляцького району. Проведення семінарів уже стало традиційним. Саме 
такі зустрічі надають можливість спільними зусиллями визначити шляхи вирішення 
нагальних проблем і обмінятися набутим досвідом. 

Були підбиті підсумки виробничої діяльності підрозділів, визначені конкретні 
завдання щодо подальшого вдосконалення роботи філій за основними напрямка-
ми. Програма проведення семінарських занять передбачала розгляд чотирьох пи-
тань, кожне з яких досить актуальне, адже стосується повсякденної роботи філій. 
До того ж, доповідачами на семінарі були самі його учасники. 

Особливого наголосу набуло обговорення особливостей розчистки траси по-
вітряних ліній. На думку багатьох присутніх, позиція різних органів влади та місце-
вого самоврядування, розбіжності у законодавчих актах створюють чимало пере-
шкод у цьому питанні. Та роз’яснення і тактовність працівників Товариства роблять 
свою справу. 

Щороку робітники компанії самостійно виконують значні обсяги робіт з роз-
чистки ліній і всіляко намагаються залучити до цього заняття органи влади та влас-
ників дерев.

Витяг з нормативно-правових актів

Правопорушення в електроенергетиці тягнуть за собою встановлену законо-
давством  України  цивільну, адміністративну і кримінальну відповідальність.  Це чіт-
ко прописано в українському законодавстві. 

Закон України про електроенергетику. 
Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства про електроенерге-

тику.
Правопорушеннями в електроенергетиці є:
 – крадіжка електричної  і теплової енергії, самовільне підключення до об’єктів 

електроенергетики і споживання енергії без приладів обліку; 
 – пошкодження приладів обліку;
 – розкомплектування та пошкодження об’єктів електроенергетики,
розкрадання майна цих об’єктів;
 – створення  перешкод  у  здійсненні  державного  енергетичного нагляду   та  

у  виконанні  робіт,  пов’язаних  з  обслуговуванням об’єктів  електроенергетики; 
 – порушення правил охорони електричних мереж;
 – порушення правил користування енергією;
 – насильницькі дії, які перешкоджають оперативному персоналу та посадо-

вим  особам  об’єктів  електроенергетики   виконувати   свої службові обов’язки;
 – незабезпечення енергією споживачів, що не допускають порушень своїх  

обов’язків  перед  енергопостачальниками. 

Згідно з Правилами користування електричною енергією для населен-
ня, затвердженими КМУ від 26 липня 1999 р., енергопостачальник має право:

– відключати споживача від енергопостачання;
– вимагати  відшкодування збитків, завданих порушеннями, допущеними спо-

живачем під час користування електричною енергією).
До порушень, вказаних у Правилах користування електричною енергією для 

населення, окрім переліченого в Законі належить:
– ухиляння або несвоєчасне виконання рішень та приписів Державної інспекції 

з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної енергії.

Своєчасні й точні розрахунки громадян за використання електроенергії – важлива умова надійного і якісного її поста-
чання. 

За електроенергію треба платити



Її члени проводили лабораторні обсте-
ження, щоб провести чергову атестацію 
робочих місць. Розібратися у важливості 
цього питання для працівників компанії нам 
допоміг Олександр Ракецький, заступник 
директора з питань охорони праці, началь-
ник СОП. «Наша компанія, як і будь-яка 
інша, – розповідає він, – повинна забез-
печити своїм робітникам комфортні умо-
ви праці. У кожного повинно бути робоче 
місце – це раз. На робочому місці повинні 
бути створені умови, необхідні для вико-
нання конкретних службових завдань – це 
два. Умови праці на робочому місці пови-
нні бути не шкідливими і безпечними для 
працівника – це три». Але не все залежить 
від керівника. Сама специфіка роботи де-
яких спеціальностей пов’язана з фактора-
ми підвищеної небезпеки. Приміром, елек-
тромонтер постійно стикається з хімічними 
речовинами, шумом, роботою на відкрито-
му повітрі, фізично важкою працею. А на-
шому підприємству без фахівців такої спе-
ціальності не обійтися.

Такі працівники можуть претендувати на 
так звану «компенсацію шкідливості». Це і 
додаткова відпустка, і доплата до зарпла-
ти, і забезпечення спецодягом та засоба-
ми індивідуального захисту, і обов’язкові 
медогляди, і право на безкоштовні моло-
ко, лікувально-профілактичне харчування, 
мило та знешкоджуючі засоби. Крім того, 
якщо працівник більше 80% робочого часу 
проводить у шкідливих умовах, він може 
отримати пільгову пенсію за віком.

Як же виявити ці небезпечні фактори ви-

робництва? Відповідь очевидна – провести 
атестацію робочих місць, у ході якої спеціа-
лісти компанії і лабораторії «Еко-ЦЕНТР» 
комплексно оцінили умови праці на відпо-
відність вимогам безпеки. 

А для ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» така 
атестація просто необхідна. Адже біль-
шість робочих спеціальностей головного 
офісу і філій Товариства пов’язані з вер-
статами та зварювальними апаратами. 
Цьогоріч на шкідливість перевірили 64 ро-
бочих місця головного офісу та дев’яти фі-
лій: Глобинської, Козельщинської, Ком-
сомольської, Кременчуцької, Лубенської, 
Миргородської, Хорольської та обох Пол-

тавських філій міських та районних елек-
тромереж. Лабораторні дослідження вста-
новили, що 62 спеціальності компанії по-
требують роботи у шкідливих умовах. Пра-
цівники 21 професії більшу частину робо-
чого часу перебувають в умовах, які мо-
жуть негативно вплинути на здоров’я: їм 
підтверджено право на пільгове пенсійне 
забезпечення.

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про Порядок проведення атестації робо-
чих місць за умовами праці» вимагає пере-
віряти спеціальності з «підозрою на шкід-
ливість» раз на 5 років. 

До того ж, прогрес не стоїть на місці – 
і час від часу виникає виробнича необхід-
ність ввести нову спеціальність з можли-
вою небезпекою для працівника. «У тако-
му випадку, – розповідає Олександр Ра-
кецький, – потрібно, перш за все, провес-
ти атестацію нововведеного робочого міс-
ця. Якщо підозра підтвердиться, праців-
ник матиме право на пільги. Звичайно, бу-
вають випадки, коли відмовляють у атес-
тації певних спеціальностей. Але перевіри-
ти, так би мовити, перестрахуватися, необ-
хідно». 

Цього разу із 64 запропонованих для 
атестації професій лабораторні обстежен-
ня визнали всього дві такими, що не пе-
ревищують дію шкідливих факторів понад 
норму. Фахівці Науково-виробничого під-
приємства «Еко-ЦЕНТР» не підтвердили 
права на пільги різальнику паперу, картону 
і целюлози друкарні та акумуляторнику Ко-
зельщинської філії. Олександр Ракецький 
пояснив, що робітникам цих спеціальнос-
тей потрібно бути особливо обережними, 
зрештою, як і кожному працівнику Товари-
ства. Але як перший, так і другий не стика-
ється під час роботи ні з хімічними речови-
нами, ні з сильним шумом, ні з високими 
температурами, ні з вібраціями. І отрима-
ти травму вони можуть лише через влас-
ну необачність.

Наразі у головному офісі і філіях у шкід-
ливих умовах працює 271 робітник, з них 
95 мають право на пільгове пенсійне за-
безпечення, 269 отримають доплату, 255 
– додаткову відпустку, 252 – 0,5 л моло-
ка за день роботи в шкідливих умовах. Та 
затвердження пільг не єдина ціль прове-
дення атестації. СОП постійно працює на 
зменшення ризиків на робочому місці. А 
для цього, перш за все, варто визначити 
професії підвищеної небезпеки, тобто ті, 
які потребують особливої уваги. 

Олександр Ракецький переконаний, 
що своєчасне проведення атестації робо-
чих місць за умовами праці дозволяє ро-
ботодавцю уникнути можливих конфліктів 
із працівниками відносно права на пільги і 
компенсації, а самим робітникам – захис-
тити своє право на безпечні умови праці.

Та як би відповідні служби Товариства 
не намагалися уберегти працівників від за-
гроз, все ж наше життя і здоров’я – у на-
ших руках і під нашою відповідальністю. І 
лише від нас залежить, чи збережемо ми 
ці цінності.
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Протягом трьох останніх місяців у підрозділах головного офісу і районних філій Товариства працювала лабораторія 
Науково-виробничого підприємства «Еко-ЦЕНТР».

Страхування життя власною обачністю

Сільський староста Лука Клименко, ви-
гнаний перед війною із керівних посад 
колгоспу, злом дихав на всіх більшовиків. 
Коли він почув, що окружний шеф жандар-
мів хоче особисто допитувати Ольгу Бон-
даренко, взявся супроводжувати її до нім-
ців. Гофман з відвертою цікавістю розгля-
дав «амазонку», яка стояла перед ними.

Стрімкий розліт чорних брів, сміливий 
погляд карих очей, загадкова посмішка в 
куточках міцно стиснутих вуст відразу не 
сподобалася гестапівцю. Перед цим він ді-
знався, що Ольга, член партії більшовиків, 
була головою місцевого колгоспу, згодом 
головою сільради.

Перш за все майор запитав: «Яке зав-
дання доручив вам райком партії в підпіл-
лі?».

– Ніякого, – швидко відповіла Ольга.
– Значить, відмовляєтесь відповідати?
– Мені нічого говорити, нічого не знаю.
– Ми вас попереджаємо, що панькати-

ся не будемо.
Пролунала команда. Солдати внесли 

лаву і поставили посеред кімнати. Перек-
ладач-єфрейтор приніс знаряддя допиту і 
поклав перед Гофманом. Ольга з невимов-
ним жахом дивилася на всі ці приготуван-
ня, здогадуючись про їх призначення. 

– Будете говорити? Останній раз питаю.
– Я нічого не знаю, – ледве спромоглась 

вимовити Ольга.
Гофман махнув рукою. Солдати вхопили 

жінку, прив’язали до лави – і нагайка свис-
нула в повітрі. Пекучий біль впився у спину 
Ольги. Удари повторювались. Проникли-
вий крик заповнив кімнату і рвався на ву-
лицю. Ольга знепритомніла.

– Облийте водою, – скомандував гестапі-
вець. – І розв’яжіть.

Їй продовжували задавати запитання:  
– Хто ще залишений у підпіллі?
– Де зараз приховується Кондратенко, 

ваш партійний шеф?
– Де ховається Іващенко?
Ольга гордо звела голову, твердо гляну-

ла в очі гестапівця і відповіла: «Нічого і ні-
кого не знаю». Катування тривало. Майже 
дві години знущалися над жінкою фашис-
ти та поліцаї, а відповідь була одна: «Нічо-
го не знаю».

Непритомну жінку, змучену, закривавле-
ну, кинули на підводу, повезли до казема-
ту, що влаштували поліцаї у хаті колгосп-
ника Лебедя. Від’їжджаючи майор Гофман 
наказав Бартелю: «Цю «амазонку» розстрі-
ляти. Всіх інших, які не будуть відповідати, 
теж розстріляти».

Опритомніла Ольга від ніжного дотику 
чиїхось рук до свого чола. Над нею схи-
лився її чоловік Семен. Хотіла підвестись, 
але дикий біль пронизав усе тіло. І вона 
глухо застогнала. «Оленько, рідна моя, що 
з тобою гади зробили!», – і жаль, і безсил-
ля відчувалися у голосі Семена Бондарен-
ка – завжди сміливого, сильного чолові-
ка, неспроможного зараз хоч чимось до-
помогти своїй дружині. Затуманеним по-
глядом вона провела по кімнаті. Навкру-
ги були знайомі обличчя односельців. Оль-
га згадала свої тортури та подумала, що й 
їх таке ж чекає.

Холодного листопадового ранку усіх за-
арештованих активістів (80 осіб) німці по-
вели на розстріл. В оточенні озброєних до 
зубів посіпак колона рухалася серединою 
вулиці. Люди не йшли, а ледве пересува-
ли ноги, – побиті, скривавлені, підтримую-
чи одне одного, намагаючись не впасти на 
дорогу.

На високій кручі під Пслом, біля церкви, 
їх вишикували спиною до річки. Німецькі 
солдати і поліцаї позривали з приречених 
верхній одяг, взуття, відібрали гроші, при-
готували зброю. Два важких кулемети сте-
жили за шеренгою змучених, знесилених 
тортурами людей, готові щомиті вивергну-
ти вогонь і смерть.

Ольга стояла поруч з Семеном. Міцно 
взялись за руки. Мовчки, без слів, проща-
лись з життям, одне з одним. «Хоча б си-
ночка нашого, Гришу, не чіпали», – одними 
лише губами прошепотіла Ольга. У відпо-
відь чоловік лише міцніше стис її руку, не-
мов нагадував, що він тут, поруч, немов 
просить, щоб була мужньою до кінця.

Команди Бартеля, який керував розстрі-
лом активістів, ніхто не почув. Кулемети 
вдарили несподівано. Як трава під рукою 
косаря, падали зрізані кулями люди. Зри-
валися з кручі і зникали в холодних обіймах 
ще незамерзлого Псла.

Спочатку Ольга Антонівна не зрозумі-
ла, яка сила скинула її з кручі. Тупий удар 
по нозі, і вона вже летить сторч головою 
у Псьол. Ударилася боком об піщаний бе-
рег, перевернулася навзнак, напівзанури-
лася головою у  воду. Так і завмерла, не в 
змозі поворухнутися. Крижаний холод об-
пік усе тіло, гострим болем віддався у стег-

ні. Поранена!.. Крізь напівзаплющені пові-
ки бачила, як фашисти з автоматів били по 
вже непорушних тілах. Ворожа куля обми-
нула Ольгу Антонівну. 

«Не вітри заспівали над Пслом голубим –
То над кручею кулі свистіли,
Хвилі річки зімкнулись над тілом твоїм
І від смерті тебе захистили».
Так пролежала поранена жінка до вечо-

ра, боячись, щоб кати не повернулися до 
своїх жертв.

Коли вечірні сутінки впали на село, Оль-
га Антонівна вибралась з води, поцілува-
ла холодне чоло мертвого чоловіка і попо-
взла вздовж берега. Раптом голос з тем-
ряви: «Хто тут живий? Отозвіться!»

Це ж Варка Ілюха, що живе поблизу. 
Ольга Антонівна хотіла покликати, та лише 
глухо застогнала.

«Ольго! Олечко!» – схлипнула над нею 
Варвара, тягнучи Ольгу, але та вже цього 
не чула.

Опритомніла в хаті дядька Єгора Чеха, 
почула знайомий голос лікаря Івана Петро-
вича Корецького, а біля нього її сестра Па-
раска Зіненко. Ольга попросила: «Грицеві, 
синові Гриші передайте, що я жива».

Незабаром стала на ноги, хоч і кульгала, 
поривалася до рідної хати. Як там Гриць? А 
у схові, під припічком цілий ящик патронів і 
гранати для загону «Лазо», червоний пра-
пор у комірчині під діжкою.

Одного вечора, коли над Сорочинцями 
зовсім стемніло, вона, кульгаючи, рушила 
на свій куток, до рідної хати. Підійшла до 
сінешніх дверей, дзенькнула клямкою, а з 
хати почулися кроки.

– Мамо, мамочко! Жива!
– Жива, синочку! Брешуть вороги, їм нас 

не вбити… У нас часу мало. Подамося до 
партизанів, доки ще ніч.

Гриць розповів матері, що німці вбили 
Сакала, бо не виправдав їх довіри. Після 
розмови Гриць вийшов перший, щоб поди-
витись, чи ніхто не слідкує, як раптом хтось 
накинувся на нього. Їх було троє: двоє нім-
ців і начальник поліції Скляр. Забачивши в 
хаті Ольгу, Скляр онімів від подиву.

Фашисти скрутили руки матері і синові, 
потягли з хати, вели у безпросвітну ніч. Ось 
з темряви випливло кладовище.

«Ну, он під тим дубовим хрестом стано-
вись! Вогонь!»

Володимир Халимон, 
Почесний краєзнавець України.
Продовження у наступному номері.

І коли докотилась війна до села,
Світлі дні стали чорними днями.
Наша ланкова в партизани пішла – 
Ми ніколи не будем рабами.

(«Дума про Бондарівну»)

Двічі смерть подолала і безсмертною стала

 Близько 300 робітників 
головного офісу і філій ком-
панії працюють у шкідливих 
умовах.



2 жовтня

Станіславу ЯРЕМЧУКУ, слюсарю з ре-
монту устат. т/мереж Кремен. філії

Олександру ГОРБОКОНЮ, водію Лубен-
ської філії

3 жовтня

Ніні ГУК, оператору копіювальних та 
розмножувальних машин друкарні

7 жовтня

Андрію ГОШКУ, е/монтеру з експлуата-
ції р/мереж Глобинської філії

Олександру КОНДРАТЕНКУ, охоронни-
ку Лубенської філії

8 жовтня

Ніні СЕРГІЄНКО, бухгалтеру Гребінків-
ської філії

11 жовтня

Ларисі СТОРІЖКО, заступнику началь-
ника Кобеляцької філії зі збуту е/е

Наталії СТОРОЖУК, техніку групи з ТО і 
рем. КЛ 0,4-10кВ Полтавської філії

12 жовтня

Тамілі ГУЙВАН, інженеру служби під-
станцій 35 кВ і вище

Григорію ГУСАКУ, е/монтеру з обслуго-
вування ПС Лохвицької філії

Віталію БУТНИКУ, токарю КремТЕЦ

15 жовтня

Олегу ЯРМОЛЕНКУ, е/монтеру ОВБ Пи-
рятинської філії

17 жовтня

Володимиру ГАРКАВЕНКУ, тесляру Гло-
бинської філії

Олексію ШАПОВАЛУ, оператору тепло-
вого пункту Кременчуцької філії

Ніні ШМИГОЛЬ, оператору комп’ю-
терного набору Гребінківської філії

18 жовтня

Ганні СІТНІКОВІЙ, інженеру групи БЕ  
р/мереж 10(6)-0,4кВ і норм.ТВЕ

Володимиру ХАРЧЕНКУ, заст. начальни-
ка відділу матеріально-тех. постачання 
КремТЕЦ

Олександру ШЕВЧЕНКУ, е/монтеру з 
експлуатації р/мереж Машівської філії

19 жовтня

Наталії ГЛАДКІЙ, оператору комп’ю-
терного набору Кременчуцької філії

20 жовтня

Світлані ЄРМАКОВІЙ, прибиральнику 
службових приміщень Миргородської 
філії

22 жовтня

Віктору ХАРЧЕНКУ, е/слюсарю з ремон-
ту устат. р/пристроїв 

23 жовтня

Віктору КРАХМАЛЬОВУ, заступнику го-
лови профкому

Григорію МЕКЕНЧЕНКУ, тесляру Крем-
ТЕЦ

Ніні КУРІННІЙ, економісту зі збуту е/е-
керівнику групи реаліз. Чутівської філії

Віктору КОШЕЛЮ, е/монтеру з обслуго-
вування ПС Лубенської філії

24 жовтня

Віктору ГОНЧАРУ, водію Новосанжар-
ської філії

26 жовтня

Віктору ЧЕРНЯВСЬКОМУ, оператору ко-
піювальних та розм. машин друкарні

27 жовтня

Олегу ЄЛІЗАРОВУ, е/слюсарю групи пі-
рометрії КремТЕЦ 

28 жовтня

Володимиру КАМНЄВУ, е/монтеру ОВБ 
Полтавської філії

Анатолію МИХАЙЛІЧЕНКУ, тракторис-
ту Чутівської філії

29 жовтня

Людмилі ЗВЄЗДАЙ, контролеру енерго-
нагляду Кременчуцької філії

1 жовтня

Максима ІВАНОВА, начальника інвес-
тиційного відділу КремТЕЦ

2 жовтня

Ігоря БАБЕНКА, начальника служби з 
техн. експлуатації

Сергія НЕМЧЕНКА, заст. начальника 
Миргородської філії з електромереж

10 жовтня

Сергія МІЗІНА, заст. начальника Семе-
нівської філії зі збуту е/е

16 жовтня

Ніну БАКАЛОВУ, завідувача канцелярії 
КремТЕЦ

17 жовтня

Олександра ТАРАДНИКА, начальника 
енергоінспекції Лубенської філії

Ірину АБРАМОВУ, заст. начальника від-
ділу управління режимами ен./спожи-
вання

18 жовтня

Віктора ОКОЛЬНИЧОГО, заст. началь-
ника Семенівської філії з передачі е/е

21 жовтня

Олександра ЖИВОТЕНКА, заступника 
начальника охорони

23 жовтня

Ірину ЯСИНОВСЬКУ, начальника відді-
лу реалізації ел. і теплової енергії

25 жовтня

Миколу МИТЧЕНКА, начальника служ-
би релейного захисту і ел. автоматики

28 жовтня

Івана БУТЕНКА, начальника охорони 
Миргородської філії

ВІТАННЯ ВІДПОЧИНОК

КРОСС
ВОРД

ВІТАЄМО НАРОДжЕНИх У жОВТНІ

ЩИРІ ВІТАННЯ НАШИМ ЮВІЛЯРАМ
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