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Обговорення
важливих питань
На позачергових зборах акціонерів
22 грудня затвердили розподіл чистого прибутку, отриманого компанією у
2001–2010 роках.
продовження на ст. 4 »

Завжди бути
серед кращих
Урочистості з нагоди Дня енергетика – подія, яка щорічно збирає в одному залі працівників компанії з усієї області. Цій традиції організатори не змінили і цього разу. Виступити на сцені Палацу дозвілля «Листо-

пад» запросили чимало талановитих артистів. Але найбільш очікуваними були нові
і вже відомі музичні композиції у виконанні
колег-енергетиків.
продовження на ст. 8 »

Віднедавна до відзнак Івана Слинька додалася ще одна. Йому урочисто
вручили відзнаку Президента України
– ювілейну медаль «20 років незалежності України».
продовження на ст. 5 »

Заслужена
професійна
відзнака

Мелодійність
української
пісні

Святкування Дня енергетика супроводжувалося нагородженням найбільш досвідчених
працівників компанії грамотами і
званнями.
продовження на ст. 6 »

Гурт «Ворскла» на чолі із водієм Кобеляцької філії Віктором
Фесюрою на фестивалі «Кролевецькі рушники» отримав диплом
мiжнародного зразка.
продовження на ст. 7 »
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Корисна електронна адреса
Інтернет щодня завойовує нові сфери нашого життя. ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», йдучи в ногу з часом, пропонує скористатися новою послугою.
Набравши в мережі електронну адресу http://www.poe.pl.ua/abon та зареєструвавшись на пропонованій сторінці, кожен
може отримати інформацію про стан розрахунків за електричну енергію, обсяги
споживання, заборгованість, роздрукувати рахунки через Інтернет та скористатися іншими послугами.
Для зручності всі дані сервісу поділено
на відповідні інформаційні блоки:
В одному з них, під назвою «Загальна
інформація», наведено відомості про зареєстровані в сервісі дані: філію, особовий
рахунок, прізвище, ім’я та по батькові споживача і його поштову адресу. Тут також
розміщено інформацію про відсоток знижки для громадян, що мають право на пільгу, показник і дату виникнення заборгованості. Сума та число останньої врахованої оплати, середньомісячне споживання
електроенергії, тарифи і заборгованість на
початок місяця теж можуть стати відомими
за допомогою даного сервісу.
Блок під назвою «Договір» містить повну інформацію про договір, укладений між
споживачем та ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на користування електричною енергією, а також про пільги, на які він має право.
Обравши «Платежі», користувачі дізнаються про дати, суми оплати і банківські установи, через які проводилися певні операції. При цьому можна отримати доступ навіть до даних трирічної давнини.
«Субсидії». У цьому блоці надається інформація про всі субсидії, перераховані за електроенергію, у тому числі сума,
установа чи організація, що здійснює перерахунок цих видів виплат. При цьому, у
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пояснюють:
якщо у графі «Сума» стоїть цифра «нуль»,
це означає, що відділ субсидій не перерахував відшкодування за споживання електроенергії або її взагалі не призначали.
«Історія нарахувань» – дані про дату
попереднього і останнього зняття показів
лічильника, їх різницю за вказаний період у
кіловат-годинах, суми нарахування та проведеної споживачем оплати, а також субсидію, пільгу і розмір боргу.
Згідно з відповідними пунктами Правил користування електричною енергією,
якщо покази лічильника відсутні, рахунки
можуть бути виставлені згідно з середньомісячним споживанням електроенергії за
попередній період.

Блок «Сальдо» дозволяє дізнатися про
розрахункові періоди, заборгованість, переплату на початок та кінець періоду, суми
нарахування і проведеної споживачем
оплати, субсидію та пільгу.
«Покази лічильника». Тут знаходяться відомості за останні три роки, про покази лічильника на відповідну дату. Якщо
для обліку використовується багатофункціональний лічильник, покази представлено по кожній зоні обліку. Абонкнижка надає можливість ввести покази, які будуть
відображатися як неімпортовані (такими
слід вважать покази, на які компанія не
провела розрахунків). До речі, якщо споживач виявив, що ввів неправильні цифри
у цій графі, він може видалити їх протягом
однієї доби.
«Технічна інформація». У даному вікні є
відомості про лічильник електричної енергії, у тому числі місце його встановлення,
номер пломб, середньомісячне споживання електроенергії.

Електронною абонентською
книжкою можуть користуватися жителі усієї області.
За допомогою блоку «Друк довідок»
та можливостей «Електронної абонкнижки» споживач має змогу сформувати квитанцію про оплату. За його допомогою на
монітор комп’ютера виводиться інформація про стан розрахунків, платежі, субсидії, сальдо, контрольні покази за обсягами
споживання.
«Інформація по філії». У цьому вікні містяться дані про філію, яка обслуговує споживача (поштова адреса, телефон, прізвище, імя та по батькові начальника філії, адреса електронної пошти філії,
адреса абонентської групи, а також контактні дані керівника абонентської групи,
телефони диспетчерів).
«Зворотний зв’язок» можна здійснити
за допомогою вікна з відповідною назвою.
Тут відображається інформація про філію
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», з якою споживачем укладено Договір про користування електроенергією.
У ньому – адреса абонгрупи філії, прізвище, телефон та e-mail її начальника, графік
роботи та телефони цього підрозділу, а також контактні дані Центру обслуговування
споживачів.

Слід також зазначити, що до цих даних
постійно вносяться зміни.
У разі, якщо споживачеві недостатньо
інформації на WEB-сторінці по певному
особовому рахунку, споживач може зателефонувати за вказаними на електронній
сторінці номерами телефонів.
За допомогою електронної абонкнижки також роздруковується квитанція про
оплату поточної заборгованості за спожиту електроенергію.
Блок «Графік споживання» відображає споживання за вказаний період у розрізі календарних місяців. Споживання взяте із закладки «Історія нарахувань» і розраховане згідно з середньомісячним використанням електроенергії окремо за кожен календарний місяць.
«Внесення показів». Дає можливість
додавати покази, які будуть імпортовані в
систему обліку протягом доби. Через два
дні споживачам надаватиметься можливість переглядати розрахунки, у яких враховано введені покази. Якщо у споживача встановлено багатотонний облік, сервіс надає можливість вводити покази згідно з зонами.
Вікно «Сплатити через Приват 24» –
ще одна перевага електронної абонкнижки. За його допомогою можна перейти на
сайт «Приватбанку» та погасити заборгованість в системі «Приват 24». Тут вказано суму заборгованості на початок місяця.
Однак користувач має можливість скоригувати суму оплати та сплатити поточну заборгованість через платіжну систему.
«Зміна налаштувань» надає споживачам можливість змінювати пароль та електронну адресу, вказані під час реєстрації. Для цього потрібно вибрати посилання «Змінити мої налаштування», ввести у
відповідних полях новий пароль. Сервіс не
дозволяє споживачам на декількох особових рахунках вводити однакові дані.
Абоненти мають бути ознайомлені з
певними обмеженнями даного інтернетсервісу. Він не дозволяє одночасно переглядати інформацію за одним особовим
рахунком з використанням одного логіна
з декількох комп’ютерів (в декількох WEB
-браузерах). Для того, щоб війти до сервісу, використавши той самий логін на іншому комп’ютері (в іншому WEB-браузері),
спочатку слід натиснути кнопку «Вийти».
Електронна абонкнижка містить досить
багато конфіденційної інформації про споживача, тому, аби не виникало проблем із
використанням цих даних, її розробником
запроваджено кілька ступенів захисту: пароль, логін (ім’я користувача), адреса електронної пошти, номер абонкнижки споживача тощо.
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В НКЦ розпочався новий навчальний рік
Невід’ємною складовою виробничого процесу на підприємстві є набуття працівниками нових теоретичних знань і практичних навичок.

Під час курсів, організованих НКЦ ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», у 2011 році такі
навчання пройшли 444 спеціалісти. Фахову майстерність підвищували 332 працівники, зокрема 227 осіб з робітничими спеціальностями.
Нові, суміжні професії отримали 112 працюючих, у тому числі 90 робітників (стропальники і лісоруби) та двадцять два спеціалісти, які здобували фах відповідальних
за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами.
За словами начальника НКЦ Наталії Залужної, у 2009 році було поновлено ліцензію Міністерства освіти і науки України на
право проведення професійного навчання
працівників підприємства за одинадцятьма професіями, термін її дії складає п’ять
років. Відповідно до неї складаються річні
плани занять в Навчально-курсовому центрі.
– До цих планів включено прослуховування лекцій. Невід’ємною складовою професійної підготовки кадрів є набуття нового практичного досвіду безпосередньо на виробництві (цьому сприяє матеріально-технічне забезпечення
Навчально-курсового центру ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»). Процес організації курсів у Центрі також нерозривно пов’язаний
з комп’ютерним тестовим контролем. Для
цього використовується автоматизована
система підготовки і проведення електронного контролю знань і тренувань, що носить назву «АСПЕКТ». Минулого року за
допомогою цієї програми перевірку знань
пройшов 1041 працівник підприємства, зазначає Наталія Залужна.

– Усі наші слухачі після закінчення занять складають іспити, – розповідає Наталія Володимирівна. – А нині вже розпочато
підготовку до нового навчального року, що
традиційно стартує в Центрі з початком календарного року.
Так, відповідно до плану НКЦ на 2012 рік
у січні курси підвищення кваліфікації проходять електромонтери служби ізоляції та
захисту від перенапруг, а також інженери
з релейного захисту і електроавтоматики.
З 30 січня по 10 лютого новий досвід
здобуватимуть електромонтери з ремонту
апаратури, релейного захисту, автоматики,
а також електрослюсарі з ремонту устаткування розподільних пристроїв. На лютий
припадають і курси для електромонтерів з
експлуатації розподільчих мереж й електромонтерів з ремонту повітряних ліній.
Майстри виробничих дільниць (зокрема

йдеться про спеціалістів, які відповідають
за обслуговування розподільчих мереж)
проходитимуть курси підвищення кваліфікації з 12-го до 23-го березня. Протягом двох тижнів, починаючи з 19-го березня, свою кваліфікацію на базі НКЦ підвищуватимуть електромонтери з експлуатації електролічильників.
Спеціалісти ОВБ удосконалюватимуть
свою роботу на навчаннях з другого до
тринадцятого квітня.
Контролери енергонагляду будуть задіяні в навчальному процесі з 14-го до
25-го травня. Механіки та інспектори інспекції енергонагляду покращуватимуть
свою майстерність протягом 11-22 червня.
А електромонтери і електрослюсарі будуть освоювати нову спеціальність стропальника у вересні. Курси підвищення кваліфікації у вересні пройдуть також електромонтери оперативно-виїзних бригад
розподільчих мереж ІІІ групи (водії).
Контролери абонентських груп проходитимуть навчання з 1-го до 12-го жовтня поточного року. Працівники, відповідальні за
безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, навчатимуться з 15-го
до 26-го жовтня.
Виробничий процес вимагає підвищення кваліфікації також від електромонтерів
з обслуговування ПС і чергових ПС (29.1009.11). Завершиться навчальний рік в Центрі у грудні підготовкою робітників спеціальності лісоруба і стропальника.
Протягом 2012-го року в НКЦ заплановано провести заняття для такої ж кількості працівників, що й торік, – 444 особи.
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З перспективою на майбутнє
Відбулися позачергові акціонерні збори ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
Згідно з переліком (реєстром) акціонерів
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», складеним в
порядку, передбаченому законодавством
про депозитарну систему України, загальна чисельність акціонерів, які мають право
на участь у зборах становила 8 тисяч 631
особу. Для участі у зборах, які відбулися
22 грудня, зареєструвалися 23 акціонери
та їх представники, які сукупно є власниками 97,5479% голосуючих акцій. П’ятьом
особам реєстраційною комісією було відмовлено у реєстрації для участі у загальних зборах у зв’язку з невідповідністю даних документа, що посвідчує особу з даними, що зазначені в переліку акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах

акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», реєстраційною комісією зафіксовано присутність кворуму загальних зборів 22 грудня 2011р.
На обговорення винесено 10 питань порядку денного. Після обрання Лічильної
комісії на чолі з Володимирем Довбанем
голова зборів Андрій Загорулько і їх секретар Олена Уманська приступили до роботи.
Акціонерними зборами затверджений
чистий прибуток, отриманий ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2001–2010 роках, у розмірі 322 млн. 044 тис. 787 гривень 56 копійок. Найбільше обговорення викликало

З любов’ю до рідного селища
У Нових Санжарах енергетики району впорядковують новий парк.
На околиці селища, біля районної філії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», хаотично
ростуть дерева, що віджили свій вік і є загрозою для людей. Тож не дивно, що енергетики району і їх односельці взялися впорядкувати тут парк для відпочинку.
Силами громади вже ведуться роботи
з видалення сухостійних дерев. А на передріздвяний «суботник» вийшли близько
ста працівників філії «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», щоб привести визначену територію у
придатний стан для облаштування парку.
Пощастило ініціаторам-природолюбцям,
початок цьогорічної зими був сприятливим
для ведення робіт, і гріх було б не викорис-

тати ці погожі дні на свою користь. Щоправда, частина дерев залишиться, але
ранньою весною 80 відсотків з них буде
оновлено.
Головним консультантом робіт з облаштування парку став член виконавчого комітету селищної ради, директор державного підприємства «Новосанжарське лісове господарство», Заслужений природоохоронець України Василь Красюк. Активно співпрацює з ним член виконавчого комітету селищної ради, начальник Новосанжарської філії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Володимир Остапчук, спрямовуючи колектив на хорошу справу.

питання розподілу нерозподіленого прибутку за означений період. До фонду виплати дивідендів відрахували 148 млн. 043
тис. 200 гривень. Це становить 45,9% від
загального прибутку за 2001–2010 роки.
Залишок прибутку (у сумі 174 млн. 001 тис.
587 гривень 56 копійок) залишили нерозподіленим.
Правління Товариства зобов’язали нарахувати та виплатити дивіденди в порядку та строки, визначені Загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою. За підрахунками, виходячи з прибутку компанії у
2001–2010 роках, на одну акцію припадає
0,67 грн. дивідендів.
Акціонери Товариства надали попереднє
схвалення господарським значним правочинам, якщо ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом закупівлі більша
50 % вартості активів Товариства за даними річної звітності за 2010 рік. Укладення
договорів на такі значні суми здійснюється лише після згоди Наглядової ради. На
даний момент такі зобов’язання компанія
має з шістьома підприємствами. Найзначніші з них – з ДП «Енергоринок», НАК «Нафтогаз України» і ПАО ТФПНК «Укртатнафта», пов’язані з придбанням ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» електроенергії, вуглеводних ресурсів, зокрема, мазуту, природного
газу, продуктів нафтоперероблення рідких
та газоподібних тощо.
Не обговорили акціонери два питання
порядку денного. Залишили без розгляду питання затвердження вчинення та попереднього схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності підприємства за 2010 рік.
Тож від сьогодні і назавжди енергетики
району взяли шефство над майбутнім парком, котрий стане ще однією окрасою курортного містечка. Самі ж односельці достойно оцінили починання наших колег. Говорять, у цьому є щонайменше два плюси. По-перше, енергетики приберуть територію поблизу філії, якою раніше неможливо було ходити через небезпеку падіння
сухих дерев. І, по-друге, новий парк стане
затишним місцем для прогулянок і відпочинку новосанжарців.
Селищною радою об’єкту вже присвоєно назву – «Парк Новосанжарських енергетиків», що цілком виправдано, адже вся
новосанжарська громада пишається цим
колективом, який за час існування виконав
незліченну кількість важливих робіт для
розвитку регіону і покращення життя новосанжарців.

ОСОБИСТІСТЬ
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Наполегливість увінчалася успіхом
Івана Івановича Слинька, начальника Лубенської філії, знають і поважають у
області.
Адже крім керівництва електромережами району, на плечах досвідченого спеціаліста і координація роботи міського фонду «Добробут м. Лубни», і вирішення проблем міста у ролі члена Лубенського виконкому, голови ради підприємств, організацій та установ міста. Заслуги Івана Івановича не раз відзначалися нагородами різного рангу. Заслужений енергетик України,
Заслужений енергетик СНД, фіналіст Всеукраїнського конкурсу «Лідер паливноенергетичного комплексу України 2003
року» в номінації «Керівник року», «Людина року – 2004 Лубенщини», Іван Слинько
має численні грамоти й подяки від Міністерства енергетики України, Полтавської
обласної ради та державної адміністрації,
незаперечне визнання колег, щиру вдячність простих людей… Будучи депутатом
обласної ради і як засновник благодійного фонду «Світло добра» талановитий керівник допомагає коштами на лікування та
вирішення побутових питань найменш соціально захищеним верствам населення.
Віднедавна до почесних відзнак Івана
Слинька додалася ще одна. Під час урочистостей, присвячених Дню енергетика,
на сцені Палацу дозвілля «Листопад» Івану
Івановичу вручили ювілейну медаль «20 років незалежності України». У положенні про
нагородження зазначено, що ця відзнака
Президента України встановлена для відзначення громадян за значний особистий
внесок у становлення незалежності України, утвердження її суверенітету та зміцнення міжнародного авторитету, заслуги
у державотворчій, соціально-економічній і

громадсько-політичній діяльності, сумлінне та бездоганне служіння Українському
народу.
Саме такі принципи роботи і переслідує
начальник Лубенської філії Іван Слинько.
Про своє кредо розповідає він нині читачам «ІнформЕнерго».
«З людьми і для людей!»… Сьогодні ці
слова стали немов негласним життєвим
правилом не лише самого Івана Івановича,
а й усього колективу філії. А підлеглих у керівника немало: 300 працівників. І за кожного Іван Іванович відчуває грандіозну відповідальність.
– Підприємство – це, як сім’я, – розповідає керівник, – тому одна з головних моїх
цілей, як начальника, організувати комфортну атмосферу у колективі. Це, в свою
чергу, сприятиме роботі кожного. Велику

Іван Слинько 37,5 років віддав роботі на підприємстві, 8
з яких він очолює Лубенську
філію компанії.
увагу ми приділяємо підвищенню кваліфікації й підготовці персоналу. Раз на місяць
обов’язково проводимо день охорони праці, на спеціальному полігоні відпрацьовуємо теоретичні й практичні навички роботи. Адже не секрет, що найменша помилка енергетика може стати фатальною, і не
лише для нього самого, а й для інших людей. Робота ця дуже небезпечна, оскільки
електроенергія не має ні запаху, ні кольору. Тому відомий вислів «Кадри вирішують

усе» для нас – не просто кліше. Мабуть,
саме через це на підприємстві виросло й
сформувалося аж двадцять сімейних династій. Ці люди, без перебільшення, – золотий фонд підприємства, – вважає Іван
Іванович.
Підлеглі для начальника – на першому
місці. Та й самі працівники філії з теплом і
приязністю говорять про керівника. Він завжди вислухає, підтримає, допоможе. Та й
очевидним є те, що Іван Слинько живе роботою, вона надихає його, заряджає енергією.
Споживачами Лубенської комплексної
філії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» є більше тисячі юридичних і майже 41 тисяча фізичних осіб, обслуговування високовольтного обладнання та мереж майже в 10-ти
районах області.
– Наші задачі – капітальні ремонти, відновлення, модернізація ліній, підстанцій,
боротьба з втратами електроенергії тощо,
– пояснює Іван Іванович. – Це якщо в цілому. Та є у нас і своя специфіка. Вона, зокрема, полягає в тому, що у Лубнах – більше 100 власників електромереж. Стосунки з ними, зрозуміло, дуже непрості. Доводиться докладати чимало зусиль, щоб вирішити ці проблеми.
Одне з наболілих питань для енергетиків району – вуличне освітлення. У його
відновленні Лубенська філія – перший помічник органів місцевого самоврядування. Енергетики допомагають сільським радам. У такій співпраці по Лубенському району відновлено десятки кілометрів вуличного освітлення.
Успішна виробнича діяльність Івана Івановича підкріплюється благодійництвом.
Колектив філії і її керівник особисто постійно надають матеріальну допомогу загальноосвітній школі міста № 10, дошкільному дитячому закладу № 4, школі та церкві
у Нижньому Булатці, одному з найбільших
мікрорайонів м. Лубни №1 для проведення
різноманітних заходів, являючись головою
цього мікрорайону.
Приязно і зі щирим серцем ставиться
Іван Іванович до людей. Доброта єднається у його характері з твердою строгістю
керівника. А наочні результати діяльності заслуженого начальника важко переоцінити. Високі напруги, цілодобовий графік
роботи й підвищена відповідальність. Нелегко з таким ритмом життя. Та Іван Іванович уже отримав головну свою нагороду – окрім всіх існуючих у нього, та і майбутніх також – повагу колег. Очолюваний
ним колектив пишається і своїм начальником, і своїми успіхами, які кожен досяг під
небайдужим керівництвом Івана Івановича
Слинька.

НАГОРОДА
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Велика відповідальність, особливо узимку, лежить на працівниках КремТЕЦ, і
зрозуміло чому – вони забезпечують теплопостачання Кременчука.
них грамот і нагород. Нині працівник обслуговує прилади та засоби автоматики на
Кременчуцькій ТЕЦ. Тож від нього у великій мірі залежить, чи не буде на ТЕЦ технічних збоїв, а відтак перебоїв з теплом та гарячою водою у жителів міста.
«Це дуже відповідальний підрозділ, і працюючи в ньому, окрім своєї професії, потрібно знати технологію виробництва і
роботу інших цехів, – розповідає Володимир Демидов. – Виникає багато труднощів.
Було таке, що взимку через пошкодження
трубопроводу гарячої води усе місто мало
не залишилося без опалення. А на вулиці
січень, 27 градусів морозу. З трубопроводу біжить вода температурою до ста градусів вище нуля, навколо стоїть пара… Я,
як це побачив, стало страшно. Робити ремонт на такому морозі було дуже важко,
проте за півгодини аварію усунули, не допустили у Кременчуці виникнення надзвичайної ситуації».
Працівник розповідає, що найбільше
проблем на ТЕЦ виникає взимку, адже у
цей напружений період найменша помилка, найменше відхилення від норм може
залишити місто без теплопостачання. Наприклад, під час морозів, навіть у самому цеху можуть давати похибку датчики,
а це відображається на роботі турбогенератора. Та професійність працівників, які
контролюють автоматику ТЕЦ, допомагає
уникнути цього. А для полегшення роботи спеціалістів Кременчуцької теплоелектроцентралі вставлено нові, більш точні та
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Коли музика лунає із самого серця

Із електротехнікою «на ти»
До Дня енергетика одному із професіоналів теплоелектроцентралі Володимиру Демидову було присвоєно почесне
звання «Заслужений енергетик України».
Він трудиться електрослюсарем з обслуговування автоматики та засобів вимірювання електростанції цеху теплової автоматики та вимірювань Кременчуцької ТЕЦ ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Він належить до
найбільш відповідальної частини працюючих, до оперативного персоналу. Володимир Анатолійович другий на ТЕЦ, кому
протягом існування підприємства присвоєно таку високу відзнаку. За його словами,
щоб досягти результативності у роботі, потрібно трудитися на совість, або взагалі не
братися за справу.
«Я про нагороди і не думав – просто виконував свою роботу так, як вважаю за потрібне», – говорить Володимир Анатолійович.
Колеги пана Демидова запевняють, що
у нього дар від природи, бо не маючи спеціальної освіти з цього фаху, він розбирається в електротехніці так, що за порадами
до нього звертаються дипломовані інженери. Із електронікою Володимир Анатолійович «на ти» із самого дитинства, а згодом
захоплення платами та мікросхемами стало професією. Усьому, що вміє та знає, він
навчався самостійно, за допомогою книжок, порад колег та багаторічної практики,
адже працює на підприємстві понад тридцять років. І за свій професіоналізм Володимир Демидов отримав вже чимало різ-

ФЕСТИВАЛЬ

На Сумщині завершився Сімнадцятий міжнародний літературно-мистецький фестиваль «Кролевецькі рушники».

надійні, цифрові прилади. «Після того, як у
нас почали застосовувати мікропроцесорну техніку, довелося самому її освоювати і
допомагати іншим», – розповідає В.А. Демидов. І це не єдиний випадок, коли він допомагає з підготовкою кадрів. Час від часу
у молодих спеціалістів підприємства виникають проблеми з практичними навичками. Їх доводиться вчити практично «з
нуля». Причина полягає в тому, що робота
тут досить специфічна. А хто краще впорається з цими завданнями, як не досвідчений працівник – Володимир Демидов.
«Іноді приходять випускники, які не знають, як паяльник у руках тримати, – розповідає керівник цеху теплової автоматики
та вимірювань Ігор Білуха. – Та й вищі навчальні заклади Полтави і Кременчука не
випускають фахівців, які б володіли специфікою роботи на теплоелектроцентралі. Тож через Володимира Анатолійовича
проходить багато фахівців, які згодом стають професіоналами своєї справи, займають керівні посади».
«Він не лише наставник та вчитель молоді, – додає Сергій Лупар, заступник голови
профкому ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»,
голова профкому Кременчуцької ТЕЦ, – а
й дуже надійна у всіх відношеннях людина,
професіонал високого рівня».
Тож колеги одностайні в думці, що Володимир Демидов заслуговує на таку високу відзнаку – «Заслужений енергетик України». Та найбільше пишається цим здобуттям працівника його родина, а особливо
улюблена шестирічна онучка Віка.
Сам працівник наголошує, що потрібно завжди пам’ятати про те, що енергетики трудяться для людей. І від них залежить комфорт їхніх близьких, жителів рідного краю…

У рамках свята, яке розтягнулося на
п’ять днів, відбулася ціла низка мистецьких
акцій. На одній із них – Міжнародному пісенному конкурсі – побував і творчий колектив троїстих музик «Ворскла», керівником якого є працівник ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», водій Кобеляцької філії, Віктор Олександрович Фесюра. Талановиті виконавці його гурту не просто взяли
участь у фестивалі, а привезли до рідного
міста призові місця та вже традиційні подарунки – кролевецькі рушники.
У «Ворсклі» розвинула свій природний
талант і прибиральник службових приміщень Кобеляцької філії, Тетяна Кучерявенко, яка являється і солісткою творчого колективу, і скрипалем. А загалом у гурті – четверо незамінних виконавців. Земляк і однодумець Віктора Фесюри Володимир Заїка грає на бубні і імітує звуки. А Леонід Вакулинський неперевершено вправляється з сопілкою.
Учасниками концертної програми Міжнародного фестивалю цього року стали
професійні, аматорські колективи та окремі виконавці, яких бурхливими оплесками
зустрічала вдячна глядацька аудиторія. На
мистецькому огляді наші артисти зустріли
достойних суперників з Азербайджану, Росії, Білорусі, Китайської Народної Республіки, сусідніх областей України – Одеської,
Чернігівської, Полтавської, міст Київ, Суми,
Одеса, Шостка.
Цей конкурс став однією із культурних
візиток Сумщини, та колектив «Ворскла»
виступав на сцені «Кролевецьких рушників» вперше. А запросила на фестиваль

самобутніх артистів з Кобеляк Валентина
Зінченко, директор Кролевецького районного краєзнавчого музею. Талант самодіяльного колективу Валентина Борисівна
змогла оцінити ще на Сорочинському ярмарку. Виступи саме на цьому заході Віктор Фесюра вважає найвідповідальнішими для «Ворскли».
Та і участь у фестивалі «Кролевецькі
рушники» залишила найкращі враження
у спогадах наших земляків. Переповнені
зали, привітна публіка. Це була справжня
феєрія мистецьких обдарувань: Заслужені артисти України, аматорські та професійні творчі колективи, віртуозні хореографічні композиції дарували насолоду гостям
фестивалю.
«На кілька днів Кролевець перетворився
на творчий майданчик для народних майстрів, художників, співаків, – ділиться враженнями Віктор Фесюра. – Особливо радісно, що «Кролевецькі рушники» приваблюють молодь, багатьом фестиваль дарує нових друзів, нові емоції, відкриває
нові горизонти».
Кожному учаснику (а на фестивалі виступили близько тисячі колективів) на один
номер відводилося до 7 хвилин. «Ворсклу»
ж вдячні слухачі приймали з особливою
насолодою: вони стільки раз викликали
колектив «на біс», що сумарна тривалість
одного його виступу досягала до 15 хвилин.
Тож не дивно, що гурт «Ворскла» пройшов відбір і до гала-концерту «Салют, фестивалю!» – одного із наймасовіших та видовищних подій у програмі святкування. За-

ключний концерт зібрав близько 15 кращих учасників з тих, які представляли свої
таланти протягом попередніх чотирьох
днів.
Артисти з Кобеляк радо приймали
оплески присутніх, та й самі приїхали з подарунками. За гостинність на знак поваги члени колективу вручили голові Кролевецької районної державної адміністрації картину з зображенням мальовничого пейзажу Кобеляк. Місцевому музею артисти презентували книгу «Отчий край»,
автором якої є Костянтин Бобрищев, земляк талановитих виконавців. Привіз з собою колектив до Кролевеччини ще й запашний коровай і вишиті рушники від голови Кобеляцької районної державної адміністрації Полтавської області Анатолія Таранушича.
Останні доповнили виставку декоративно-ужиткового мистецтва, яка діяла упродовж усіх чотирьох фестивальних днів.
Крім цього у Кролевці були організовані
зустрічі з митцями, проводилися майстеркласи з художнього ткацтва.
А справжньою родзинкою свята стало
відкриття Музею Кролевецького ткацтва, у
якому не тільки демонструватимуть експозиції рушників, а й виготовлятимуть полотна на будь-який смак.
Усі учасники гала-концерту отримали
дипломи та обереги – вишиті рушники. А
для всіх гостей Міжнародного літературномистецького фестивалю «Кролевецькі
рушники» відбувся святковий фейєрверк.
Віктор Фесюра з найприємнішими спогадами говорить про фестиваль: «Це свято збирає самобутні таланти. А найважливіше, що воно дає можливість визнаним
метрам сцени вкотре продемонструвати
широкому загалу свою майстерність, а молодим виконавцям – утвердитися та заявити про себе».
Своїми виступами Віктор Фесюра заряджає людей, та не менше й сам заряджається. Тому кожну вільну годинку він намагається присвятити репетиціям. Та останнім часом, говорить керівник, для розучування композицій гурт збирається все рідше. Не встигає за виступами на концертах.
А на різноманітні фестивалі колектив запрошують часто: слава про нього шириться не лише Україною, а й світом. І найкраще підтвердження тому – щирі аплодисменти, які щораз лунають із зали і засвідчують визнання і любов найвимогливіших
суддів – глядачів.
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Традиційне свято з новими мотивами

Закони і звичаї козацької доби

Перегорнуто усі, без винятку, сторінки календаря 2011 року. Останні його дні енергетикам запам’яталися цікавою і
яскравою подією – відзначенням професійного свята Дня енергетика у ПД «Листопад».

Володимир ХАЛИМОН,
Почесний краєзнавець України

23 грудня працівники мали змогу насолодитися яскравою концертною програмою. Глядачам запропонували переглянути цікавий фільм, присвячений професіям і
професіоналам, руками яких нині забезпечується функціонування енергетичної системи Полтавщини.
Далі розпочався парад привітань. Голова Правління «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Євген Засіменко вкотре наголосив на важливості справи, яку роблять енергетики. Він
зазначив: «Незважаючи на те, що у 2011
році підприємство працювало у складних
умовах, багато зусиль було спрямовано на
забезпечення добробуту працівників». Він
також розповів про те, що і надалі це буде
пріоритетом компанії. Керівник подякував
усім за сумлінну працю і повідомив приємну новину – до професійного свята усі
працівники отримають премії. А ще життя
й здоров’я кожного застрахують за рахунок Товариства.
Привітали енергетиків і представники влади. Заступник голови обласної
ради Володимир Марченко наголосив на
тому, що Полтавщина входить до п’ятірки
кращих областей України за соціальноекономічними показниками. І в цьому є
неабияка заслуга ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Секретар Полтавської міськради Оксана Деркач побажала колективу Товариства процвітання, успіхів, долі щедрої
на любов, добро і щастя. Лунали також
слова вдячності від представників Ленінської районної ради за співпрацю.

Як дівчата залицялися до парубків?
В Україні на відміну від звичаїв і традицій інших народів дівчина першою сваталася до парубка, якого собі сподобала. Цей
традиційний незламний забобон майже
завжди дівчині допомагав, та й вона була
впевненіша в успіху, ніж парубок, якби він
наважився першим сватався до обраної дівчини.
Ось який це мало вигляд. Закохана дівчина йде до хати парубка, якого любить,
у той час, коли сподівається застати вдома батька, матір і свого судженого. Зай-

Урочисту атмосферу доповнило і традиційне вручення працівникам компанії різноманітних нагород. Начальник Лубенської
філії Іван Слинько отримав відзнаку Президента – ювілейну медаль «20 років незалежності України». Звання Заслуженого енергетика присвоєно електрослюсарю
Кременчуцької теплоелектроцентралі Володимиру Демидову. Кращих серед спеціалістів нагороджено Почесними грамотами Незалежної галузевої профспілки енергетиків, Ради старійших енергетиків, Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Не було порушено і традиції щодо
відзначення майстерності і багаторічної
сумлінної праці найвищою відзнакою трудової доблесті підприємства – Подякою голови Правління та нагрудним знаком «Знак
Пошани». Відомо, що її вручають за багаторічну сумлінну працю у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», визначний особистий внесок
у зміцнення промислово-економічного потенціалу Товариства та електроенергетичної галузі. Персональні відомості про нагороджених заносяться до Книги пошани
підприємства і зберігаються в музеї.
Незабутню атмосферу свята у залі Палацу дозвілля «Листопад» доповнив своїми виступами гурт «Краяни». Цей колектив, створений близько 35-ти років тому,
донині є бажаним гостем на українських і
закордонних сценах. Свого часу виконавці працювали в різноманітних стилях і напрямках. Але в основі творчості була обробка українських народних пісень. Нині ж
гурт виконує композиції у стилі «Folk-pop
music». На сцені Палацу дозвілля музикан-

ти заспівали свої найпопулярніші пісні, серед яких запальні ремікси на відомі і улюблені композиції. Глядачі концерту гучними
оплесками підтримали творчі експерименти музикантів.
Яскраві святкові виступи енергетикам
подарували і творчі обдарування Полтави
і області. Зразковий хореографічний колектив «Пірует» Полтавської міської школи мистецтв розважав присутніх веселим
і запальним танком. Народний цирковий
колектив «Мрія» Центру культури, спорту і дозвілля «Нафтохімік» (м. Кременчук)
захопив різноманітними номерами, особливо сподобалася глядачам акробатична композиція за участю «Жука» і «Метелика». Енергетиків з професійним святом вітав також лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів, юний виконавець,
якого називають полтавським «Джельсоміно», Станіслав Зубарь.
Гучними оплесками зустріли присутні виступи своїх колег – надзвичайно талановитих співаків, співачок, виконавців інструментальних композицій. Вже вкотре під
аплодисменти глядачів вони виступали на
урочистостях з нагоди Дня енергетика.
Свої таланти і артистизм продемонстрували і діти працюючих. Вони піднімали настрій безпосередніми і щирими віршованими рядками про професії своїх батьків.
Легку і невимушену атмосферу свята доповнив і танок дітей в образах маленьких
янголят.
Свято справді вдалося, подарувавши
глядачам безліч приємних миттєвостей і
гарний настрій надовго.

шовши до хати, дівчина береться вихваляти того, хто припав їй до серця. Та й каже:
«Бачу, що ти людина добра, будеш дбайливим і любитимеш свою жінку. Уклінно прошу взяти мене за дружину». З подібними
словами вона звертається й до батька та
матері парубка, покірно прохаючи згоди на
їхній шлюб. А якщо ж дістає відмову чи одговірку, буцімто парубок ще молодий і не
готовий до одруження, то дівчина відповідає, що не залишить їхньої хати, поки він
її не візьме собі за дружину. Мовивши це,
дівчина вперто стоїть на своєму і не виходить з хати, поки не отримає згоди. А парубок, бачачи, як завзято дівчина бажає
йому добра, починає дивитись на неї, як на
свою майбутню жінку. Ось як закохані дівчата влаштовували свою долю, змушуючи батьків і суджених виконувати своє бажання. Батьки боялись накликати на себе
гнів Божий чи якесь інше лихо (коли проженуть дівчину); вважали, що так вчинивши, навіки знеславлять увесь її рід, який
неодмінно їм за це колись помститься.
Батьки так лякалися цих забобонів, що
якомога швидше бажали уникнути нещасть, які могли б стати карою за те, що
їхні сини колись відмовили дівчатам, які
сватались до них. Проте такий звичай був
тільки між людьми рівного стану.
В ущелині Січеві Ворота для козаківновачків улаштовували спеціальні ви-

пробування на сміливість і фізичну
майстерність. Що ж це за випробування?
Через каньйон ущелини перекидали колоду, і по ній парубок повинен був пройти
із зав’язаними очима. Якщо хто оступився
і падав, то його ловили козаки. Такі іспити
проводились кожного року.
Коли й де вперше з’явився тютюн?
Існує думка, що вперше на територію
Росії завіз тютюн Петро І. Це не так. На початку XVII століття тютюном вже користувались (за 100 років до народження Петра І, у 1672 році) козаки півдня України. У
Східну Європу тютюн потрапив не із Західної Європи чи Америки, а з Азії, запозичивши його від кримських татар. У Європі почали вирощувати тютюн у Голландії тільки
у 1610 році, до цього козаки вже користувались тютюном.
На Хортиці біля скелі Верхня голова
є Змієва печера. Чому вона так називається?
За легендою, родовід скіфського народу почався із самого Геракла. Згідно з Геродотом, під час однієї зі своїх численних
мандрівок стомлений герой заснув на березі Дніпра. Прокинувшись, він побачив,
що коні його зникли.
Вирушивши на пошуки, Геракл потрапив
до печери на острові Хортиця, в якій жила
напівжінка-напівзмія, змієнога богиня,
донька Борисфена Апа. Вона повідомила
героєві, що коні викрадені нею, і погодилася повернути їх. Але не одразу, а лише
за умови, що герой вступить з нею в шлюб
і проживе з нею як із жінкою визначений
час. Від союзу Геракла і Апи народилися
троє синів: Агафірс, Гелон і Скіф.
Геракл, виїжджаючи з тих країв, де жив,
залишив дружині один із двох своїх луків та
пояс із прикріпленою до нього чашею. Той
із синів, хто натягне лук, стане старшим
над братами, царем, – проголосив герой.
Переможцем у цьому випробуванні став
молодший брат Скіф, від якого повели свій

рід скіфські царі. Скіфи, створюючи цю легенду, хотіли укоренитися в Причорномор’ї,
доводячи, хоча й по жіночій лінії, споріднення з еллінами й місцевим божеством,
споконвічним богом Дніпра. Родовід безсмертного Борисфена губився в глибині
тисячоліть в образі змієногої його доньки.
У північній частині острова Хортиці,
біля Чорної скелі, загинув знаменитий
київський князь. Хто це був?
У нерівному бою з печенігами на Хортиці
загинув хоробрий київський князь Святослав, син Ігоря і Ольги.
Улюбленим хмільним напоєм у козаків та й взагалі на всій Україні була
оковита (горілка). Чому вона так називалася?
Назва горілки «оковита» походить від латинської назви «аквавіта», і ця назва (оковита) була поширена на всій Україні.
Що в козаків називалось байдаками?
Козаки називали байдаками великі морські човни.
Яка страва в козаків називалась
щербою?
Страва щерба – це рідко зварене борошно на риб’ячій юшці.
Який найпоширеніший і найулюбленіший музичний інструмент у козаків?
Найулюбленішим музичним інструментом у козаків була кобза. У середній Азії
кобиз – подібна до нашої кобзи.

Козак, досягнувши похилих років,
одинокий, повинен був десь доживати свого віку. Так де ж проводив він
останні роки свого життя?
Своє життя козаки доживали в монастирях. Друзі з веселощами і з музикою проводили козака до храму. Він заходив у монастир, здавав увесь одяг, гроші, усі цінності, вдягав одяг ченця, і Богу служив до
смерті. Тому запорізькі козаки давали багато грошей на розширення й будівництво
нових монастирів.

ВІТАННЯ

10

вітаЄМО Народжених у ЛЮТОМУ
1 лютого

ни Кременчуцької філії

Сергія ВОРОНКОВА, заступника директора КремТЕЦ з охорони праці

Сергія КОШОВОГО, головного інженера Полтавської філії

Сергія ШВАЙКУ, заступника начальника Миргородської філії зі збуту е/е

10 лютого

2 лютого

Валентина КОРНІЙЧУКА, начальника
ремонтної дільниці Кременчуцької філії

Володимира АБРАМОВА, голову профспілкового комітету

Володимира ОТРИШКА, заступника начальника Оржицької філії зі збуту е/е

Віталія ЧУБАТОГО, начальника Гребінківської філії

12 лютого

4 лютого

Миколу ВАРАВСЬКОГО, начальника
абонентської групи Гадяцької філії

Станіслава ЛЕБЕДЯ, начальника енергоінспекції головного офісу

15 лютого

7 лютого

Інну ЛИСЕНКО, начальника абонентської групи Лохвицької філії

Дмитра ОЛІЙНИКА, начальника виробничо-технічного відділу

19 лютого

23 лютого
Олексія КІСІЛЯ, начальника юридичного відділу КремТЕЦ
Григорія ЛИТВИНЕНКА, заступника
начальника Оржицької філії з передачі е/е
24 лютого
Дмитра ВЕДМЕДЯ, начальника Глобинської філії
Володимира КАРПУКА, начальника відділу з питань ЦО та НСО
25 лютого
Олександра ДОБРОВА, заступника директора ДІТ з корпоративних систем
Володимира САФОНКІНА, заступника начальника району теплових мереж
КремТЕЦ
28 лютого

Євгена ЗАСІМЕНКА, голову Правління

Ігоря ДОНЦЯ, начальника виробничої
лабораторії цифрових систем передачі

9 лютого
Сергія ЧЕРНІЄНКА, начальника охоро1 лютого
Олексію ШЕРСТЮКУ, майстру виробничої дільниці Новосанжарської БЦР
Василю НАЗАРЕНКУ, водію Козельщинської філії
Федору ВЕРКАСОВУ, електромонтеру
ОВБ Комсомольської філії
Анатолію ЯРМОЛЕНКУ, тесляру Кременчуцької філії
2 лютого
Григорію ЖДАНОВУ, охороннику головного офісу
Григорію ЗАХАРОВУ, заступнику начальника служби підстанцій 35 кВ і вище

ЩИРІ ВІТАННЯ НАШИМ ЮВІЛЯРАМ
рю електротехнічної лабораторії КремТЕЦ
15 лютого
Миколі ДРОБІТУ, водію Чорнухинської
філії

26 лютого

18 лютого

Ларисі ВЕРЕМКО, техніку абонентської
групи Комсомольської філії

Михайлу ЛАЗАРЕНКУ, водію Полтавської філії

27 лютого

21 лютого

Ірині ПОПЕНКО, старшому інспектору з
охорони праці КремТЕЦ

Олександру БАКАЛУ, електрослюсарю з
ремонту устаткування р/пристроїв Миргородської філії

3 лютого

22 лютого

Віктору БОЙКУ, електромонтеру ОВБ Козельщинської філії

Ларисі КОРНІЄНКО, бухгалтеру групи
обліку заробітної плати

6 лютого

23 лютого

Івану МАРЧЕНКУ, водію Диканської філії

Володимиру ЯРЦЕВУ, технічному директору

Юрію КАРАСЮ, охороннику КремТЕЦ
24 лютого
10 лютого
Олександру ЄЛИСЕЄВУ, електрослюса-

25 лютого
Миколі ПЕТРЕНКУ, заступнику начальника Новосанжарської філії з передачі
електроенергії

Анатолію БОВІ, охороннику Хорольської
філії

Віктору ПШЕНИШНОМУ, інспектору інспекції енергонагляду Гадяцької філії
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