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І забуваю я, що вмію дихати,
І що ходити вмію, забуваю...
У ній щось є...
Напевне, то душа
Трохи збентежена від правди і реалій.
Вона кудись,
Як завжди, поспіша,
Іде у переходи і у далі.
У ній щось є...
В її ясних очах.
Поети б написали слово “щирість”,
В ній паросток надії не зачах,
Не дивлячись на будні трохи сірі.
У ній щось є...
Незрима таїна,
Що в пам’ять урізається гранітом,
Як присмак від солодкого вина,
Коли набридла гіркість цього світу.
І це її відразу видає
З-поміж облич і поглядів квапливих,
Спинивши погляд, розумієш: в ній щось є...
Таке по-справжньому просте і особливе.
З турботою про
ваше здоров’я

Стимул до
кращої роботи

Багаж особистих
знань та навичок

Спортивні
традиції

Керівництво компанії завжди особливу увагу надавало соціальному захисту працівників підприємства.

Підбито річний рейтинг
філій. Він наглядно підтвердив: чорнухинські енергетики впевнено тримають марку кращих.
продовження на ст. 5-6 »

Контролерам
рейдових
бригад розповідали, як виявляти і усувати порушення
допущені споживачами електроенергії.
продовження на ст. 8 »

Команди з міні-футболу
змагалися за звання найсильнішої, водночас демонструючи динамічну і цікаву гру.

продовження на ст. 3 »

Обласна безкоштовна газета

продовження на ст. 9 »
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Дорогі, шановні жінки!
Від щирого серця вітаю вас
зі святом весни - Восьмим березня!
Щоразу у цей день ми, чоловіки, знаходимо підтвердження своїх думок про те,
що наше найбільше щастя, найбільша радість і найбільша турбота - це ви, наші дорогі берегині роду і домашнього вогнища,
колеги і порадниці. Поруч з вами ми стаємо мужнішими, впевненішими і прагнемо
бути гідними вас.
Саме ваша відповідальна життєва позиція, прагнення стабільності і порядку - як
удома, так і на роботі - є запорукою звершень і кар’єрних, і родинних. У цей день
хочеться висловити особливу вдячність
за ваш внесок у спільну справу піднесення добробуту нашого підприємства. Вірю,
що кожен день вашого життя буде таким
же світлим, щедрим і сонячним, як сьогоднішній.
Мудреці кажуть: «Царство жінки - це
царство ніжності, тонкості та терпіння». І

Любі жінки!
Прийміть сердечні вітання з нагоди
чудового весняного свята –
Восьмого березня!

завдання чоловіка - не зруйнувати його, а
захистити від усіх можливих життєвих негараздів. Ми, чоловіки, схиляємося перед головним жіночим талантом - віддавати себе близьким людям. Для цього маєте
особливий жіночий такт, інтуїцію, терпіння,
витримку, напруження душевних сил - ті
риси, яких так часто не вистачає нам, чоловікам.
Енергетики знають про непередбачуваний характер і примхи стихій. Але розгадати жінку не вдається і їм. Жінки, ми не
втомлюємося захоплюватися вами. Коли
вам тяжко, ви можете світитися щастям,
любов’ю і радістю. Плачете, коли щасливі і смієтеся, коли хвилюєтеся. Боретеся
за те, у що вірите. Готові відмовитися від
усього заради своїх дітей. Ви знаєте, що
турботою можна вилікувати душевний біль.
Серце жінки - ось та сила, завдяки якій світ
не стоїть на місці.
А для деяких наших колег сьогодні подвійний привід святкувати. Восьмого березня сім жінок-працівниць ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» відзначають свій День народження.
Тож, любі жінки, нехай в душі у вас завжди квітне весна, життя дарує вам тільки
бажані подарунки, а щастя стукає у віконце
білосніжним крилом! Бажаю, щоб вас ніколи не оминала турбота чоловіків, а прекрасні почуття дарували натхнення для но-

Цей день освячений високим іменем
Жінки-Берегині – храму любові і добра, запоруки миру і взаєморозуміння. Немає у
цьому світі нічого святішого, ніж жінка, яка
подарувала життя дітям і навчила їх першим крокам.
Ми, чоловіки, часто сприймаємо як належне вашу самовідданість, мужність, силу
духу, а між тим, саме на ваших мудрості,
терпінні, щедрості душі тримається світ.
Сьогодні прекрасна половина людства
бере активну участь у всіх сферах суспільного життя. Та, перш за все, ви – символ
світла, радості, усього чистого і прекрасного, чим багатий світ. Саме тому не настане та хвилина, коли ми перестанемо поважати вас, схилятися у низькому поклоні
перед матерями, цілувати руки дружинам,
турбуватися про доньок.
Не дарма кажуть, що саме ставленням
до жінки і визначається рівень культури
суспільства. Без вас, дорогі дівчата, жінки,
матусі і бабусі, не було б стільки світла, любові та тепла. Ви наповнюєте будні яскравими барвами, спонукаєте до шляхетних
вчинків і добрих справ.
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З упевненістю у завтрашньому дні
Не зраджуючи політиці соціального забезпечення, керівництвом компанії було прийнято рішення про медичне страхування персоналу за рахунок підприємства.

вих творчих успіхів і життєвих перемог!
Нехай веселий дитячий сміх освітлює
ваш день, коханий чоловік зігріває ваш дім,
а відображення в дзеркалі піднімає настрій
протягом всього життя!
Будьте такими, як личить бути весні!
Будьте щасливі!
Зі святом!
Євген ЗАСІМЕНКО,
голова Правління
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Тож нехай вас завжди оберігає любов
– щира і вірна, надійна і ніжна, висока і
мудра, така, про яку мріє кожен з нас. Я
бажаю вам щастя і справжньої, так необхідної, впевненості, що у вашому житті, у ваших сім’ях усе буде гаразд. Нехай
тепло, яке ви випромінюєте, повертається
до вас вдячністю і ласкою дітей, коханням
чоловіків, високим визнанням суспільства!
Володимир Абрамов,
голова профспілкового комітету

При виборі страховика зупинилися на
ПРАТ «Страхова компанія «Альянс». Вирішальним фактором стала наявність широкої мережі медичних закладів і аптек,
які надають цілодобово кваліфіковане обслуговування застрахованих по всій Україні. Відтепер саме на цю компанію покладається відшкодування витрат на лікування тих хвороб, які являються страховим випадком: невідкладна медична допомога, травматичне ушкодження чи розлад здоров’я внаслідок нещасного випадку, які призвели до втрати працездатності,
гострі захворювання, що вперше діагностовані протягом строку дії договору страхування, та загострення хронічних хвороб.
Тож як діяти, щоб і вилікуватися і відшкодування отримати. Якщо вам потрібна невідкладна медична допомога, зателефонуйте за номерами 044-238-69-70,
0-800-500-10-80 (дзвінки зі стаціонарних
телефонів безкоштовні по всій території
України) або зверніться до лікарні з переліку страхової компанії.
Потребуючи ж стаціонарного лікування, ви можете звернутися або до лікувальної установи, яка має договір зі страховою

компанією, або ж до будь-якої іншої лікарні на ваш розсуд.
У першому випадку ви попереджаєте лікаря, що маєте медичне страхування, надаєте договір і документ з фотографією,
що засвідчує особу. Лікар виписує рецептпризначення медикаментів на бланку страхової компанії, з яким вам варто звернутися до аптеки з переліку страховика. Далі
відшкодування витрат на лікування – питання часу. Щоправда, ця процедура тривала. Головне – зберегти рецепти лікаря і
товарні чеки аптеки.
Крім того, страховик запросить у вас документи, підтверджуючі причини і обставини настання страхового випадку. Надати їх
необхідно протягом 30 днів з дня закриття
лікарняного листа. Перелік документів варіюється залежно від хвороби. Але незмінними залишаються заява про необхідність
відшкодування та копія листа непрацездатності. При стаціонарному лікуванні запросять копію виписного епікризу із історії хвороби, при амбулаторному – виписку
із амбулаторної карти, за наявності – аналізи та рентгенологічні знімки.
Якщо ж ви звернулися за допомогою до

приватної лікарні чи придбали ліки у приватній аптеці, до пакету документів на відшкодування слід докласти копію Ліцензії
цієї установи на здійснення послуг і Свідоцтво платника податків.
Страховик залишає за собою до 30 днів
для прийняття рішення про здійснення виплати і перераховує суму страхового відшкодування на особистий рахунок застрахованого або через касу страхової компанії. У випадку смерті виплату може отримати спадкоємець застрахованого.
Страховик не відшкодовує витрати на
лікування захворювань, що передаються статевим шляхом, нарко- і алкозалежності, цукрового діабету, туберкульозу, онкологічних і психічних хвороб, стоматологічне лікування. Страхова компанія не
оплачує лікування у санаторіях, реабілітацію та відновлення після перенесених хвороб. Витрати на підтримання вагітності, як
і досі, – за рахунок працівника.
Детальнішу інформацію про медичне
страхування працівників, особисту консультацію можна отримати у Координаційному центрі, створеному на базі Оздоровчого пункту підприємства.

Список лікарень і аптек з переліку страхової компанії:
1. ЛДЦ «Арніка нова» (м. Кременчук, вул. Пушкіна, 17А)
2. ТОВ «Медіо» (м. Полтава, вул. Чапаєва, 14)
3. ЛДЦ «Арніка плюс» (м. Кременчук, вул. Першотравнева, 5)
4. ПФ Яран (м. Полтава, вул. Фрунзе, 104)
5. Лікарня № 1 (м. Кременчук, вул. 40 років Жовтня, 60/1)
6. Аптека ТОВ «МЕД-СЕРВІС» (м. Комсомольськ, вул. Леніна, 43)
7. ТОВ ВВС Плюс (м. Полтава, вул. Енгельса, 19А)
8. ТОВ «Медикус» (м. Кременчук, вул. Бетонна, 16)
9. Військовий госпіталь (м. Кременчук, вул. Гоголя, 2)
10. ПП Агора МДЦ «Медея» (м. Полтава, вул. Куйбишева, 24, корп. б.)
11. Мережа аптек «Фарм Союз» (смт Семенівка, вул. Леніна, 51/25)
12. ТОВ «Європейська медицина» (м. Кременчук, вул. Воровського, 46, корп. А)
13. Обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського (м. Полтава, вул. Шевченка, 23)
14. Відділ мед. забезпечення ГУ МВС України у Полт. обл. (м. Полтава, вул. Артема, 64)
15. Мережа «Аптека Доброго Дня» (м. Полтава, вул. Сінна, 32; м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 122; Квартал 274, 3;
вул. Пролетарська, 29/35)
16. ТОВ «Фармастор» (м. Полтава, вул. Леніна, 1/23; м. Кременчук, вул. 50 років СРСР)
17. Мережа аптек «Бажаємо здоров’я» (м. Лубни, вул. Монастирська, 59/1, аптека № 20)
18. Мережа аптек «Фалбі» (м. Полтава, вул. Фрунзе, 145; вул. 23 Вересня, 7; вул. Станіславського, 10; вул. Леніна, 122; пр.
Миру, 30-А; м. Лубни, вул. Радянська, 1/5)
19. Центральні районні лікарні у Гадячі, Козельщині, Комсомольську, Лубнах, Миргороді, Нових Санжарах, Оржиці, Пирятині,
Решетилівці, Хоролі, Гребінці, Диканьці, Зінькові, Карлівці, Кобеляках, Котельві, Лохвиці, Шишаках, Чутовому, Семенівці, Глобиному,
Великій Багачці, Машівці, Чорнухах, с. Оболонь.
20. Районні аптеки (м. Глобине, тупик Лікарняний, 7; смт Диканька, вул. Леніна, 8; м. Гребінка, вул. Жовтнева, 28; м. Карлівка,
вул. Радевича, 1; м. Кобеляки, вул. Шевченка, 11; смт Котельва, вул. Жовтнева, 204; с. Велика Багачка, вул. Шевченка, 61;
м. Лохвиця, вул. Леніна, 15; м. Миргород, вул. Гоголя, 123; смт Нові Санжари, вул. Леніна, 39/2; смт Оржиця, вул. Леніна, 1;
м. Пирятин, вул. Леніна, 47; м. Пирятин, вул. Київська, 5; м. Гадяч, вул. 50 років Жовтня, 11; м. Зіньків, вул. Леніна, 63; смт Чорнухи
вул. Перелета, 8; смт Машівка, вул. Леніна, 131; смт Шишаки, вул. Леніна, 58; с-ще Решетилівка, вул. Леніна, 2/5; смт Семенівка,
вул. Леніна, 51/25; м. Хорол, вул. Леніна, 39; смт Чутове, вул Леніна, 24 а).
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Алгоритм успіху: ставка на майбутнє

Середнє місце філій в рейтингу за 12 місяців 2011 року

Підбиті підсумки року. Наполегливою працею колектив кожної районної філії прагнув показати найкращі результати роботи. Про те, як їм це вдалося, – читайте у нашій статті.

1. ЧОРНУХИНСЬКА ФІЛІЯ

ДОВІДКА

Лідером річного рейтингу районних підрозділів за успішністю роботи, як і у минулі роки, стала Чорнухинська філія. Колектив підрозділу впевнено тримає марку кращих. Стабільно гарною є робота Лубенської і Оржицької філій. Ці підрозділи
не здали свої позиції і втримали лідируючі
місця, завойовані у попередні роки. Їхні досягнення – це наслідок згуртованої роботи
всього колективу. Гарні результати показали енергетики з Гребінки та Карлівки.
Декілька філій втратили свої позиції. Це
стосується Машівської, що опустилася в
рейтингу з 2 на 8 місце. Кременчуцька, яка

Начальник Чорнухинської філії
Віктор Іванович Денисенко:
«Моральна і матеріальна мотивація колективу дає своє. Для того, щоб отримати
зарплату треба її заробити. А нарахування

минулого року замикала п’ятірку лідерів,
втратила 5 сходинок (з 5 до 10 місця). Погіршилися результати роботи і Комсомольської філії (з 6 на 15 місце).
Абсолютно протилежна позитивна тенденція до росту – у Миргородському та
Гадяцькому підрозділах. Наполегливість і
старанність колективів філій дозволили їм
піднятися у рейтингу на 9 і 12 позицій відповідно.
Замкнули цьогорічний «список» філій за
успішністю роботи Котелевський і Великокохнівський підрозділи. Вони перебувають
на нижчих рейтингових сходинках.

премій за підсумками щомісячного рейтингу – стимул до пошуку ефективних рішень у
роботі. Це унікальний шанс кожному вплинути на розміри своєї зарплати, розширюючи сферу професійних якостей, перевиконуючи встановлені виробничі нормативи, освоюючи нові навики і вміння. Працюєш краще – отримуєш більше. Але тут
є один нюанс, оцінюється не один працівник, а вся філія. Коли ти знаєш, що можеш
підвести всю свою «команду», з’являється
мотивація, сильніша за гроші, – небайдужість до чиїхось проблем, вболівання за
спільну справу.
Є розуміння у колективі, а, значить, є і
результати. Проблем багато, але наші працівники знають, як їх вирішити, і розуміють свої щоденні завдання. Високі показники роботи філії є ще одним підтвердженням того, що обрана правильна мотивація
працівників».

У товаристві складають щомісячні рейтинги районних підрозділів за
результатами їх трудової діяльності з
2006 року. Відповідно до Положення,
успішність філій детально аналізується за понад 30 позиціями: з надійності електропостачання, оперативності при усуненні аварійних відключень,
капітального ремонту розподільчих
мереж 0,4–10 кВ, охорони мереж від
крадіжок, профілактики травматизму,
у роботі зі зменшення дебіторської заборгованості за відпущену електроенергію, у роботі із заміни та встановлення нових приладів обліку, проведення контрольних оглядів та технічних перевірок засобів обліку юридичних споживачів, оплати за спожиту
електроенергію.
Для об’єктивності у самому ж підрахунку застосовується система відносних показників. Наприклад, кількість
відключень – на 100 км. ліній, заміна
опор відносно загальної довжини ліній
передач у районі, кількість проведених
заходів з профілактики травматизму з
розрахунку на одного працівника.
Відповідно до Положення про преміювання, за підсумками загального
рейтингу робітникам філії може нараховуватися до 20% премії. Працівники
філії-лідера отримують найвищу премію, аутсайдери залишаються без винагороди. Розмір премії решти підрозділів визначається за розрахунковим
коефіцієнтом.

2. ЛУБЕНСЬКА ФІЛІЯ
3. ОРЖИЦЬКА ФІЛІЯ
4. ГРЕБІНКІВСЬКА ФІЛІЯ
5. КАРЛІВСЬКА ФІЛІЯ
6. ХОРОЛЬСЬКА ФІЛІЯ
7. ЗІНЬКІВСЬКА ФІЛІЯ
7. МАШІВСЬКА ФІЛІЯ
8. ЧУТІВСЬКА ФІЛІЯ
9. КРЕМЕНЧУЦЬКА ФІЛІЯ
10. ГАДЯЦЬКА ФІЛІЯ
11. ПИРЯТИНСЬКА ФІЛІЯ
12. МИРГОРОДСЬКА ФІЛІЯ
12. ДИКАНСЬКА ФІЛІЯ
13. КОМСОМОЛЬСЬКА ФІЛІЯ
13. ЛОХВИЦЬКА ФІЛІЯ
14. ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ (район)

15. ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ
16. КРАСНОГОРІВСЬКА ФІЛІЯ
17. РЕШЕТИЛІВСЬКА ФІЛІЯ
18. ГЛОБИНСЬКА ФІЛІЯ
19. СЕМЕНІВСЬКА ФІЛІЯ
20. КОЗЕЛЬЩИНСЬКА ФІЛІЯ
21. НОВОСАНЖАРСЬКА ФІЛІЯ

22. КОБЕЛЯЦЬКА ФІЛІЯ
23. ШИШАЦЬКА ФІЛІЯ
24. В.КОХНІВСЬКА ФІЛІЯ
25. КОТЕЛЕВСЬКА ФІЛІЯ
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8 Березня – подвійне свято
Сонце світить яскравіше, небо здається блакитнішим, а сонячні промінці гріють тепліше. Йде весна… а разом з нею свято жіночності і краси – 8 Березня. Удвічі урочистішим має стати воно для представниць прекрасної статі, які цього дня
відзначають ще й свій день народження. А з чим асоціюють та як зустрічають його іменинниці компанії?

Оксана Деркач, начальник відділу реалізації теплоенергії Кременчуцької філії:
«8 Березня – це Міжнародний жіночий
день, а вже потім дата мого народження.
Рідні і друзі вважають по-іншому, тому і дарують вдвічі більше подарунків. Особливо люблю неочікувані презенти, святковий
настрій завжди створюють квіти, скажімо,
у горщиках, які довго милують око своїм
цвітінням. Усміхнені і щасливі обличчя рідних, друзів, які 8 Березня збираються за
одним столом у моєму домі, ціную понад
усе. Щоправда, у святковий день доводиться багато готувати, бо чоловік не може
впоратися з частуваннями для гостей».
Людмила Хоменко, інструктор виробничого навчання Навчально-курсового центру:
«Особливий настрій 8 Березня створюють привітання і подарунки. Останні мають
виняткове значення. Здавна повелося, що
в свій день народження людина вважається вразливішою, ніж в інші дні, а коли їй зичать усього найкращого та вручають да-

рунки, то створюють своєрідні обереги.
Не знаю, наскільки це правда, але завдяки тому, що народилася 8 Березня, отримую цього дня вдвічі більше уваги. Особливо радують кулінарні експерименти чоловіка і сина».
Любов
Сидоренко,
контролер
енергонагляду Миргородської філії:
«В абонентській групі Миргородської філії дві жінки народилися 8 Березня: я та
Ольга Назимко. Ми навіть з одного року –
1966-го. Цікаво, що саме того року на території УРСР почали відзначати Міжнародний жіночий день. Але на відміну від колеги, яка прийшла у Миргородську філію
у 2010-му році, я вже ветеран підприємства, адже тут 24 роки.
Приємно, що у підрозділі, де ми труди-

мося, не забувають, що у нас з Ольгою подвійне свято. Дарують багато щирих привітань і уваги. А ще улюблені квіти».
Ольга Назимко, контролер енергонагляду Миргородської філії:
«Я дуже люблю весну і свято 8 Березня, гріє душу очікування теплих днів, пробудження всього живого. У дитинстві мій
тато і брат робили все для того, щоб святкування пройшло якнайкраще. Нині незабутні сюрпризи дарують чоловік і син. Це
переважно милі серцю дрібнички, але я
вважаю, що потрібно радуватися меншому, щоб завжди отримати більше. Цікаво,
але так зазвичай і відбувається».
Марина Дерев’янко, бухгалтер Лохвицької філії:
«Приємно, що на мій день народження
завжди припадає вихідний, можу присвятити його собі і родині. Так щастить далеко не всім. З іншого боку два улюблені свя-

та співпадають. Проходить воно у родинному колі, а близькі завдяки такому збігу
завжди величають мене справжньою жінкою. А нещодавно і моя подруга народила
донечку в Міжнародний жіночий день. Відтоді це свято проходить за святковим столом, де вітають двох іменинниць, а також
всіх присутніх представниць жіночої статі».
Наталія Стороженко, контролер енергонагляду Полтавської філії районних електромереж:
«Восьмого березня у мене, здається,
завжди були квіти, подарунки, привітання. Я також помітила, що цього дня сильніше, ніж раніше, починає пахнути весною,
все навколо розквітає, яскравіше світить
сонце, і неймовірно, але скільки щасливих посмішок з’являється на обличчях людей. І приємне враження від настання цього, подвійного для мене свята, не псують
проблеми і турботи. Все погане ніби розвіюється. Бажаю, щоб у серцях всіх жінок
цього дня і завжди цвіла весна».

СВЯТО
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Даруйте жінкам квіти
Найпопулярнішим подарунком до 8 Березня були і залишаються різноманітні
варіації квіткових композицій.
Але які саме обрати серед розмаїття букетів та ікебан? Цим питанням задається
багато хто, готуючись до свята. А склалася
традиція прикрашати життя квітами дуже
давно.
У багатьох релігіях були навіть боги квітів. У Стародавньому Римі ними відала
Флора. На її честь влаштовувались урочисті торжества, алтарь богині прикрашали
казкові вінки і гірлянди.
Пізніше люди почали і себе оточувати квітами. Гостям в Стародавньому Римі
надягали на шию вінки з фіалок, троянд,
плющу, на руках у них з’являлися рослинні браслети. Гірляндами з квітів, що мали
символічне значення, нагороджували переможців спортивних змагань і воїнів, які
поверталися з перемогою додому.
Мистецтво букетів в Європі відродилося
в XV столітті завдяки християнській традиції оздоблювати алтарі квітковими композиціями. Цей вид дизайну швидко набрав
популярності серед багатих людей і шляхти. В такий спосіб в той час прикрашали
одяг, зачіски. В якості подарунка їх почали
презентувати в XIX столітті.
Існує навіть своєрідна мова квітів, значення мають колір, сорт, кількість, залежно від ситуації і людини, якій вони призначені.
Гвоздика символізує перше кохання, чарівність, вірність.
Калла свідчить про красу, врівноваженість та вищу ступінь поклоніння, поваги,
захоплення.
Весняні нарциси несуть в собі кілька
значень: нові починання та оманливі надії
і бажання.
Ромашки означають чистоту, невинність,
вірність (особливо в коханні), красу, простоту і терпіння.
Гладіолус – квітка гладіаторів, названа
так на честь листя, яке нагадує мечі. Вона
«говорить» про визнання щирості, постійності, любов з першого погляду.
Іриси мають дуже благородну символіку,
вони показують мудрість, віру, надію і цінність дружби.
Подарувавши лілії, можна передати чимало, залежно від їх типу та кольору. Проте, загальна ідея - краса, сила, велич, віра,
мудрість і гордість.
Орхідея означає вроду, довершеність,
витонченість, любов й ніжність. Її прийнято вручати коханим людям. Квітка є символом гармонії, емблемою духовної доско-

налості, а також родючості.
Жодну квітку не наділили таким розмаїттям сенсів і символів, як троянду.
Червона – це символ пристрасті, бажання,
справжньої любові. Біла свідчить про кохання та вірність. Рожева і бордова – теж
знак романтичних почуттів. Жовта троянда – дружба, щастя, радість, виражає найпозитивніші емоції. Блідо-рожева троянда – ніжність. Синя – таїнство, досягнення
неможливого. Поєднання в одному букеті червоних і білих троянд означає єдність.
Тюльпани дарують, освідчуючись у коханні, адже вони символізують ідеальну любов: взаємну, безтурботну. Жовтий тюльпан немов говорить адресату, що в його усмішці сяє сонце. Рожевий
тюльпан – це обіцянка вічних щирих почуттів. Строкаті тюльпани свідчать про красиві очі того, кому вони призначені.
Говорять також про значення кольорів
квітів. Щоб не помилитися з ним, краще
обрати універсальне забарвлення – біле.
Воно прекрасно поєднується з іншими відтінками і підходить для більшості випадків.
Білі букети – нейтральні, вносять світло,
радість, символізують чистоту, невинність.
Наприклад, тендітні білі тюльпани.
Червоний символізує сильні почуття, любов до життя і свободи. Цей колір сам по
собі дуже ефектний, тому слід уникати великих композицій, а в букеті прекрасно поєднується з білим та жовтим. Рожевий є
кольором скромності, юності, говорить
про ніжні почуття того, хто дарує квіти такого забарвлення, такий букет може також
виражати зізнання в коханні.
Жовті квіти не мають ніякого відношення
до зради і ревнощів (хоча таке тлумачення їх символічного значения дуже поширене). Вважається, що вони свідчать про
міцну дружбу, тому є вдалими подарунками тим, з ким товаришуєте. За допомогою квітки такого кольору можна уникнути
серйозних образ, якщо не можеш відповісти комусь взаємністю на його почуття.
Адже у відповідь на зізнання
в коханні вона скаже
за вас:

«Давай залишимося друзями!» Це забарвлення асоціюється з сонцем і викликає відчуття тепла, щастя, спокою, дарує радість.
Загалом це колір гарного настрою. Цікаво,
що в нього є іще одне значення, він – символ багатства і процвітання. Жовтогарячий - символ радості, тепла, сонця, урожаю, щастя, свята. Світлі відтінки оранжевого прекрасно гармонують з блакитним,
бузковим, фіолетовим, білим.
Дуже привабливі сині квіти. Холодний і
тихий, суворий і сповнений енергії, цей колір також свідчить про енергію і нескінченність, довіру і вірність, свіжість, прохолоду і
романтику. Насичений синій поєднується з
яскраво-жовтим або сліпучо-білим.
Фіолетовий колір символізує велич, достойність, розкіш. Блакитний – чистоту й
вірність.
Зелений – мир і спокій. Композиції з великою кількістю зелені допоможуть створити приємну, спокійну атмосферу вдома
та в офісі. Світло-зелений – чистота, радість. Композиції з використанням світлої
зелені особливо доречні навесні. Темнозелений – це надія, спокій, мир, родючість.
Отож, як бачимо, кожна квітка має своє
значення і характер, а мова квітів складна і
зрозуміла не кожному. Але якщо букет подарований від душі, то переклад тут потрібен далеко не завжди.

СЕМІНАР
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Системний підхід до вирішення питань
фото або відео. На засіданні комісії з розгляду таких актів також визначають величину збитків, завданих протиправними діями, – про це під час одного з семінарських
занять розповіла інспектор відділу по роботі з побутовими споживачами Світлана
Безкоровайна.
Вона також навела перелік порушень,
які допускають користувачі. Деякі «спритники» в різних районах області вже намагалися зіпсувати лічильники, розміщені на
фасадах будинків. Нещодавно контролери
рейдових бригад зафіксували кілька таких
фактів (хоча прилади встановлені таким
чином вважаються надійнішими за своїх
попередників, адже контролери мають до
них вільний доступ і можуть швидко виявляти і усувати недоліки). А магніти, трансформатори, «штучні нулі», – це пристрої,
які при знятті показів лінійним контролерам виявляти зазвичай не вдається.
Начальник відділу по роботі з побутовими споживачами Катерина Шрамко надала роз’яснення правомірності відключень
від мережі при порушенні ПКЕЕН. Зокрема, працівники компанії мають право це
робити тільки у випадку самовільного підключення електроустановок до електромережі без укладення договору та за відсутності приладів обліку.
Інспектор відділу по роботі з побутовими споживачами Юрій Заградський повідомив, що основним завданням контролерів рейдових бригад є виявлення і усунення фактів крадіжок електроенергії. Для
цього вони повинні звертати увагу на за-
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Дотримуйтесь правил охорони праці!
Наприкінці минулого року з робітником Оржицької філії стався нещасний
випадок.

Навчання для начальників, майстрів, працівників абонгруп на підприємстві
проводяться систематично.
Набувати нових теоретичних і практичних знань потрібно і контролерам рейдових бригад, які представляють компанію,
спілкуючись зі споживачами, вирішуючи
спірні питання. У порівнянні з 2010-тим,
торік майже удвічі збільшилася кількість
скарг абонентів на дії енергопостачальника. Зокрема, йдеться про звертання громадян до контролюючих органів, таких як
Антимонопольний комітет, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, Держенергонагляд.
Перелічені інстанції, проаналізувавши факти, частіше відстоювали інтереси споживачів.
– Ми прагнемо, щоб на контролерів рейдових бригад, як представників компанії,
не було нарікань, надаємо велику увагу їхньому навчанню, освоєнню практичних навичок, – прокоментувала ситуацію начальник відділу по роботі з побутовими споживачами Катерина Шрамко. – З 24-го січня
по 13 лютого на підприємстві для працівників абонгруп ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» ми провели чергові семінарські заняття. Особливу увагу контролерів абонгруп
ми зосередили на оформленні актів про
порушення ПКЕЕН.
Після виявлення зловживань спеціалісти повідомляють порушнику про те, що
буде складений відповідний акт про недотримання ПКЕЕН, той, у свою чергу, має
право вносити зауваження і заперечення до нього. У цьому документі контролери перелічують і схематично зображують
факти виявлених порушень, прикладають

РІЗНЕ

Звичайний робочий день напередодні новорічних свят для електромонтера з
експлуатації розподільчих мереж Володимира Яременка закінчився в лікарні: неприємний збіг обставин змусив близьких
похвилюватися за його здоров’я.
28 грудня Володимир разом з іншими
працівниками його бригади проводив планове розчищення повітряної лінії 0,4 кВ від
дерев і кущів у селі Колодна, що в Оржицькому районі. І обладнання мав справне, і
підготовлений він був добре, але не зміг
вберегтися… одне з дерев росло на схилі. Під час спилювання воно раптово розкололося, зламалося і, падаючи, придавило праву ногу Володимира.

гальні обсяги споживання, наявність актів про порушення ПКЕЕН за попередні
роки, поведінку господарів (якщо користувач перешкоджає контролерам у допуску
до приладів обліку, не дозволяє встановити прилади обліку на фасаді будинку, можливо він приховує порушення). Також слід
перевіряти будь-які повідомлення, що надходять у філії, про можливі крадіжки електроенергії.
Катерина Шрамко розповіла і про умови огляду електроустановок у споживачів
багатоповерхівок, виявлення та відшкодування допущених там порушень. Вона повідомила, що при перевірках у них повинні
бути присутні і представники балансоутримувача будинку.
Наприкінці присутнім повідомляли, що у
своїй діяльності контролери рейдових бригад та інші працівники абонгруп мають дотримуватися Закону України «Про захист
персональних даних». Працівники, які володіють такими відомостями про споживачів, повинні навіть письмово засвідчувати, що не розголошуватимуть цієї інформації. Окрім того, начальникам та майстрам
абонентських груп розповіли про способи
врегулювання договірних відносин з тими,
хто займається підприємницькою діяльністю, і при цьому сплачує за електроенергію
ціну, встановлену для побутових споживачів (як відомо, для підприємців ця послуга
коштує дорожче).
Заняття проходили протягом кількох
тижнів. За цей час у них взяли участь
контролери рейдових бригад усіх філій
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

Члени бригади звільнили постраждалого з-під дерева, надали першу допомогу,
наклавши шину на місце пошкодження, а
потім викликали швидку. У лікарні робітнику поставили діагноз – закритий перелом
обох кісток правої гомілки зі зміщенням середнього ступеня тяжкості. Нині самопочуття робітника значно краще, хоча його
лікування триває.
Володимир Яременко працює електромонтером дев’ятнадцять років і має четверту групу з електробезпеки. Та значний
досвід не вберіг працівника від фатального збігу обставин. У будь-якому випадку, ця
ситуація мусить стати найкращим свідченням того, що техніка безпеки на виробництві – понад усе.
Комісія, створена на підприємстві для
розслідування нещасного випадку, встановила, що його причина – особиста необе-

режність робітника, зокрема, порушення
вимог інструкції під час роботи бензопилами на розчищенні повітряних ліній: «працівник зобов’язаний дбати про особисту
безпеку і здоров’я, а також про безпеку і
здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства, за територією підприємства при виконанні службових обов’язків, у відрядженні».
Подібний випадок з працівниками компанії стався вперше. А для покращення
роботи з охорони праці та попередження виробничого травматизму надалі вжито ряд заходів: електротехнічним персоналом, який виконує роботи по розчищенню
трас повітряних ліній 0,4-10 кВ, опрацьовано обставини та причини даного нещасного випадку, з ними повторно проведені
відповідні інструктажі.

Змагання з міні-футболу –
 переможці відомі
Стали відомі переможці традиційних змагань серед
команд підприємства.
Участь у турнірі взяли одинадцять команд з різних підрозділів бази компанії.
До фіналу і до перемоги усі йшли, як і годиться, долаючи суперників у відбіркових
групових матчах, що стартували 11 січня.
27 січня за підсумками відбіркових ігор
відбулися півфінальні змагання. Збірній
АГВ-Управління протистояли гравці команди енергозбутових підрозділів–ремонтного цеху. Протягом матчу останні двічі вели у рахунку та обидва рази збірна
АГВ-Управління мала можливість відігратись. З нічиєю – (3:3) міг завершитися цей
матч, однак наприкінці гри суддя призначив пенальті у ворота АГВ-Управління, але
їхні суперники отриманою можливістю ви-

йти вперед скористатись не змогли. Потім
була футбольна лотерея – серія пенальті.
Щасливий квиток у
ній витягнула команда АГВ-Управління.
Інше протистояння
відбулося між гравцями служби охорони і департаменту інформаційних
технологій. Останні, до
речі, з перших хвилин повністю контролювали гру і закінчили
її переконливою перемогою – 7:3.
Аутсайдери півфіналів зустрілися
у матчі за 3-е місце, де у динамічній, цікавій та безкомпромісній боротьбі збірна Енергозбут-РЦ зуміла взяти гору над гравцями служби охорони. Остання, до речі, проявила себе як досить потужна команда.
Переможці обох поєдинків півфіналу (АГВ-Управління і ДІТ) змагалися 30 січня за почесне перше
місце. Рахунок відкрила команда
АГВ-Управління. Але згодом їхні суперники не лише зрівняли рахунок,
а й вийшли вперед. Матч проходив
за сценарієм майбутніх перемож-

ців. Фінальний свисток зафіксував результат 9:3 на користь департаменту інформаційних технологій. У підсумку команда
адміністративно-господарський
відділ–
управління посіла друге місце, ЕнергозбутРЦ – третє, футболісти служби охорони –
четверте.
За доброю традицією організатор турніру голова профкому Володимир Абрамов пригостив присутніх святковим тортом і кавою та нагородив як переможців,
так і тих, кому фортуна цього разу не посміхнулася. Футболісти отримали грамоти
і призи, а саме спортивний інвентар – ракетки для бадмінтону, тенісні набори, мішені та дротики для гри в дартс. Переможцям
у подальшому неодмінно знадобляться туристичні палатки.

ВІТАННЯ

10

ВІДПОЧИНОК

вітаємо народжених у березні

15 березня

Тетяну ТВЕРДОХЛІБ, заст. гол. бухгалтера–керівника групи обліку ТМЦ та
основних засобів

1 березня

Аллу СИРОВАТКО, начальника відділу
кадрів
Валентину ВОВК, старшого інспектора
з кадрів відділу кадрів

8 березня

Оксану ДЕРКАЧ, начальника відділу реалізації теплоенергії Кременчуцької філії

9 березня

Василя ПІХУЛЮ, заступника директора ЮД по роботі з побутовим сектором

Валерія КОРОТКОГО, начальника служби діагностики ізоляції та захисту від
перенапруг

20 березня

Валентину ЛИСЕНКО, завідувача складу Полтавської філії

25 березня

Василя ЗАМУЛУ, заступника директора
зі збуту е/е і т/е–начальника ЦОС
Сергія БУГРІМА, начальника абонентської групи Зіньківської філії
Віктора АРТЮХОВА, завідувача їдальні
КремТЕЦ

1 березня

26 березня

Олену ТУРКО, начальника відділу внутрішнього аудиту

28 березня

Олександра ЛЕКТОРСЬКОГО, заст. директора зі збуту е/е і т/е
Володимира КОРОТЕНКА, заступника
начальника Чорнухинської філії

29 березня

Юрія ЗІНЧЕНКА, начальника Полтавської філії районних електромереж

31 березня

Тетяну ВОРОНІНУ, завідувача музею

Щирі вітання нашим ювілярам

Галині ДУБОВИК, бухгалтеру Решетилівської філії

2 березня

Станіславу БОРОВИЧУ, е/монтеру ОДГ
Карлівської філії
Олександру ВАРИЧУ, диспетчеру ОДГ Кобеляцької філії
Людмилі АЛЕКСАНДРОВІЙ, оператору
теплового пункту Кременчуцької філії

4 березня

Раїсі ПІДГАЙНІЙ, контролеру енергонагляду Гадяцької філії

5 березня

Наталі РИЖІ, лаборанту хімічного аналізу КремТЕЦ
Володимиру ТОКАРУ, е/монтеру з ремонту та монтажу КЛ Полтавської філії

6 березня

Борису КРАВЧЕНКУ, ізолювальнику з термоізоляції КремТЕЦ

10 березня

Анатолію УЛЬЯНЦЮ, е/монтеру з обслуговування ПС Чутівської філії

11 березня

Олександра ВОЛОШИНА, заст. начальника Новосанжарської філії зі збуту е/е

Володимиру ЄФІМЕНКУ, слюсарю КремТЕЦ

13 березня

Марії СВИСТУН, медичній сестрі Новосанжарської філії
Світлані ПАВЕЛКО, медичній сестрі Пирятинської філії

14 березня

Валерію КИРИЧЕНКУ, е/монтеру Гадяцької
філії
Федору БАКУНЧИКУ, прибиральнику АГВ

15 березня

Тетяні СЕРГІЄНКО, менеджеру відділу
бюджетного планування та контролю

16 березня

Василю ІВАЩЕНКУ, водію Лубенської філії

18 березня

Івану БУРОМУ, старшому охороннику
Оржицької філії

20 березня

Аллі ВИСОЦЬКІЙ, прибиральнику АГВ

22 березня

Лідії СЕЛЕЗЕНЬ, контролеру енергонагляду Полтавської філії (район)

23 березня

Павлу СОЛОВЙОВУ, тесляру КремТЕЦ
Сергію КОВТУНУ, водію Лохвицької філії

24 березня

Володимиру СУЄТІ, е/монтеру ОВБ Семенівської філії
Любові ПІГУЛЬ, планіметристу ВТВ
КремТЕЦ

25 березня

Ніні ЧЕРНИШОВІЙ, інженеру відділу організації праці та зарплати

26 березня

Марії КЛІТНІЙ, консультанту сектору з
обслуговування побутових споживачів

30 березня

Сергію ЛУПАРЮ, голові профспілкового
комітету КремТЕЦ

31 березня

Олександру ЛІГЕРКУ, інженеру ВТГ Лубенської філії
Миколі ПЕЧЕРИЦІ, заст. начальника Лубенської філії з електромереж
Анатолію БОНДАРУ, оператору теплового пункту Кременчуцької філії

КРОСС
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