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117 майстрів і старших 
майстрів розподільчих ме-
реж підтвердили свої знання 
і уміння під час оцінювання 
професійної підготовки.

продовження на ст. 3 »

Спеціалісти 
своєї справи

Колективний договір 
2010–2011 рр. виконано. До 
такого висновку прийшли 
учасники профспілкової кон-
ференції.

продовження на ст. 4 »

Мости взаємної 
співпраці

У Машівської, Гребінків-
ської та ще 6 філій – спіль-
ний ювілей, тож є нагода 
розповісти про їх створен-
ня, сьогодення і плани. 

продовження на ст. 6, 9 »

40 років гідної 
роботи

Діти енергетиків талано-
виті. Варто лише перегляну-
ти їхні малюнки, представ-
лені на конкурсі «Охорона 
праці очима дітей».

продовження на ст. 7-10 »

Дослухайтесь до 
своїх дітей!



«Христос Воскрес! 
Воістину воскрес!», –  такими сло-

вами прийнято вітатися у 
великодні дні. 

Існує і багато інших традицій, 
пов’язаних з цим важливим у 
житті кожної людини святом.

Вважається, що у цей великий день всі, 
без винятку, мають радіти хорошій звіст-
ці про Воскресіння Господнє. Дехто навіть 
говорить, що вранці на Великдень сонце 
«посміхається» і дуже лагідно огортає свої-
ми променями тих, хто приходить до церк-
ви на службу і освячувати паски. 

Слово «Великдень» перекладається з ів-
риту як «позбавлення». А відзначати його 
почали понад дві тисячі років тому. Відто-
ді і донині день Паски щороку змінював-
ся. Його прийнято святкувати у квітні або 
травні, але тільки у неділю, через сім днів 
після повного місяця (існують й інші умови, 
які обов’язково враховуються при визна-
ченні його святкування). Цього року Велик-
день припадає на 15 квітня. Йому завжди 
передує сім тижнів Великого Посту – одно-
го з найсуворіших протягом року.

У православній християнській традиції 
дуже важливим вважається останній тиж-
день перед Паскою. На кожен з його днів 
припадає певний елемент підготовки до 
свята. У понеділок і вівторок прийнято на-

водити лад у помешканні, на подвір’ї. У се-
реду – прати і прасувати. Четвер (особли-
во шанований день, який має ще одну на-
зву «Чистий») призначений для купання до 
сходу сонця. Вважається, що люди, які до-
тримуються цієї традиції, очищаються від 
хвороб і всього лихого. Деякі господині 
цього дня ще й завбачливо печуть паски. 
Якщо випічка вийшла невдалою, її перепі-
кають у суботу.

У Святому Письмі сказано, що у Страсну 
П’ятницю відбулося розп’яття Ісуса Хрис-
та. Тому справи краще відкласти, а свари-
тися з людьми заборонено. Натомість ві-
тається участь у церковних молебнях. На 
суботу господині залишають приготуван-
ня більшості великодніх страв і розфар-
бовування та розписування яєць. До речі, 
за християнською традицією червоні кра-
шанки є символами того, що заради людей 
Христос пролив свою кров. 

Після того, як святкові приготування за-
вершено, віруючі відвідують церковне бо-
гослужіння, освячують паски, інші продук-
ти. Потім повертаються додому і в родин-
ному колі починають обідати. Спочатку 
глава родини промовляє молитву, потім ді-
лить між старшими членами родини паску, 
а потім солодкою  випічкою  смакують мо-
лодші. Люди також обмінюються фарбова-
ними яйцями. За давньою традицією, чим 
більшою кількістю крашанок і писанок лю-
дина поділиться з іншими і отримає нато-

мість, тим краще. А лушпини від яєць при-
йнято було кидали в річку. За легендою, 
через 25 днів вода принесе їх до щасливих 
рахманських країв (наші пращури вірили, 
що саме в рахманських краях, на іншому 
кінці світу, живуть душі праведників) і пові-
домлять їх мешканцям про те, що настало 
Світле Христове Воскресіння. 

На Великдень всі мають веселитися, бо 
хто цього дня сумує, той перебуватиме у 
поганому настрої протягом усього наступ-
ного року; забороняється також сварити-
ся, навпаки доречно миритися з ворогами. 

Наступний тиждень після Паски назива-
ється Білим, тобто святковим. У ці дні не 
виконують тяжкої роботи, більше часу при-
діляють відпочинку і молитвам. Наші пред-
ки від Великодня і до Вознесіння Христо-
вого (сороковий день після Паски), почи-
наючи з третьої години дня, не порають-
ся по господарству. Вважається, що на-
ставав святий вечір і всі справи потрібно 
було відкласти. Через тиждень після Ве-
ликодня на Радоницю (поминальний поне-
ділок) прийнято відвідувати могили покій-
них, хоча  нині неділя теж вважається по-
минальним днем.   

Здавна Воскресіння Христове було од-
ним з найголовніших свят православних, 
так само важливим воно залишається і за-
раз, бо несе радісну звістку про Воскре-
сіння Ісуса Христа із мертвих і вселяє на-
дію на початок чогось нового і хорошого… 

Бажаю вам і вашим рідним у ці весняні 
дні відчути повноту життя, щедроти укра-
їнської землі та родинне тепло. Гарного на-
строю вам, відмінного здоров’я, незмінно-
го успіху та здійснення усіх задумів. Нехай у 
ваших серцях царюють радість і душевний 
спокій, а урочисті дзвони Великодня при-
несуть у вашу оселю віру, надію і любов.
Нехай Боже благословення стане запо-
рукою здійснення ваших найзаповітніших 
сподівань, а радісні Пасхальні дні по-

кладуть благодатні початки нових перемог 
і звершень на вашому життєвому шляху.

Сердечно бажаю, щоб переможний дух 
надії і надалі супроводжував вас і вашу ро-
дину, давав сили, енергію, наснагу для до-
брих і корисних справ.

       Євген ЗАСІМЕНКО, 
   голова Правління 

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

На майстрів і старших майстрів розпо-
дільчих мереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО» покладено виконання великої кількос-
ті важливих виробничих завдань. Більше 
того, саме від них у значній мірі залежить 
енергопостачання споживачів всієї Пол-
тавської області. Тому на цих посадах пра-
цюють люди з відповідними теоретичними 
знаннями і практичними навичками. А чи 
достатньо їхніх умінь? Відповідь на це пи-
тання дало оцінювання професійної підго-
товки майстрів і старших майстрів розпо-
дільчих мереж, яке у лютому–березні про-
йшло на базі Навчально-курсового центру 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». За отримани-
ми результатами було визначено так зва-
ні «вузькі місця» цих спеціалістів. Пораду-
вало те, що професіоналізм багатьох лише 
в черговий раз підтвердився.  

Начальник служби розподільчих елек-
тромереж Сергій Гудзь розповів:

– Оцінювання складалося з десяти ета-
пів, під час яких майстри давали відповіді 
на запитання та виконували завдання з аб-
солютно різних сфер своєї діяльності. За 
найкращий результат – 10 балів. Спеціа-
лісти центральної диспетчерської служби, 
служб розподільчих електричних мереж, 
діагностики, ізоляції і захисту від перена-
пруг, а також технічної експлуатації і охо-
рони праці під час оцінювання виступали 
тренерами і екзаменаторами. Вони пере-
вірили майстрів і старших майстрів розпо-
дільчих мереж на знання нормативних до-
кументів з охорони праці, технічної експлу-
атації, пожежної безпеки, а також обізна-
ність у питаннях вимог документації щодо 

нанесення диспетчерських найменувань 
на опори та інше обладнання. 

На наступних етапах майстри продемон-
стрували, як вони вміють організовувати 
оперативні перемикання (іншими слова-
ми, забезпечувати відновлення електро-
постачання, що припинене через аварію 
або з іншої причини), заповнювати наряди-
допуски, бланки перемикань для ремонтів 
ділянок ПЛ-0,4-10 кВ, КЛ-0,4-10 кВ, РП, 
трансформаторних підстанцій. 

– Одне із завдань передбачало за ре-
зультатами відповідних вимірювань визна-
чити придатність обладнання ПЛ-0,4-10 
кВ, КЛ-0,4-10 кВ, РП, ТП. З цим працівни-
ки в цілому впоралися, але окремі «прога-
лини» знань все ж були, – продовжив Сер-
гій Віталійович. 

Майстри мають добре знати технологію 
основних видів робіт на ПЛ-0,4-10 кВ, КЛ-
0,4-10 кВ, РП, ТП. Це потрібно для того, 
щоб організувати ефективне виконання 
виробничих завдань бригадами розподіль-
чих мереж. Без сумніву, переважна їх біль-
шість продемонструвала, що вміє це вико-
нувати. 

Паралельно з практичними навичками 
робітників перевіряли на знання теоретич-
них основ електротехніки, положень по ро-
боті з персоналом й розрахунків щодо над-
ходження товарно-матеріальних цінностей 
при демонтажі енергетичного обладнання. 

– Підсумувавши оцінювання, ми дійшли 
висновку, що більшість майстрів та стар-
ших майстрів мають належну професій-
ну підготовку. Свідченням цьому є і те, що 
зі ста можливих балів у цьому році жоден  

не набрав менше 52-ох. Дванадцять пра-
цівників мають недостатній рівнем знань, 
адже отримали не більше 65-ти балів. Їм 
потрібно в першу чергу покращити свою 
фахову підготовку. Це, зокрема, стосу-
ється майстрів Карлівської, Гребінківської, 
Машівської, Пирятинської, Великокохнів-
ської, Полтавської філії міських електро-
мереж. 

А от миргородські енергетики прояви-
ли себе по-різному. Кілька з них увійшли 
до сімнадцятки кращих, двом навпаки по-
трібно звернути більше уваги на свою про-
фесійність. І за цим прослідкують у Това-
ристві: усі, хто показав недостатній рівень 
знань, пройдуть навчання за індивідуаль-
ними програмами (не менше 40-ка годин). 

Переважна більшість робітників має се-
редній рівень підготовки, тобто під час оці-
нювання в сумі отримали від 66-ти до 84-х 
балів. У сімнадцяти працівників відповід-
ний показник – високий. Найкращі тру-
дяться у Зіньківській, Кременчуцькій, Пол-
тавській філії районних електричних ме-
реж. А от максимальної кількості балів не 
набрав жоден з майстрів, тому кожному з 
них є до чого прагнути.

Хорошим стимулом у роботі для кра-
щих спеціалістів стала грошова премія, її 
сума склала 1000 гривень кожному. Сер-
гій Гудзь додав, що хоча загальні результа-
ти оцінювання задовільні, існує цілий ряд 
питань професійної підготовки майстрів 
і старших майстрів, над якими необхід-
но працювати. І це завдання на найближ-
чу перспективу. Одним з етапів такої під-
готовки стануть традиційні змагання бри-
гад розподільчих мереж наприкінці трав-
ня 2012 року. 
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КВАЛІФІКАЦІЯВІТАННЯ

Іспити на майстерність
Вимогою часу вважають у компанії проведення перевірок рівня професійних 
знань та вмінь працівників, тому їх оцінювання відбуваються регулярно.
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Великодні традиції - які вони?

Шановні колеги!

З відчуттям глибокої радості і від 
щирого серця вітаю вас з Воскресін-

ням Христовим!



ЗАХОПЛЕННЯАКТУАЛЬНО

У роботі засідання взяв участь заступ-
ник голови центральної ради Незалежної 
профспілки енергетиків України Лісін Сер-
гій Борисович. Були підбиті підсумки вико-
нання договору за попередній період. Го-
лова Правління Євген Засіменко у виступі 
перед присутніми зазначив, що Колдоговір 
2010–2011 років можна вважати викона-
ним. «Щоправда, був період, коли соціаль-
ні виплати тимчасово призупинили, – про-
довжив Євген Юрійович, –  але спільні зу-
силля адміністрації і профкому Товариства 
сприяли не лише відновленню соціальних 
гарантій, а й дали можливість за рахунок 
підприємства надолужити втрачене». 

У своєму виступі голова Правління озна-
йомив присутніх з основними виробничи-
ми показниками роботи компанії за пері-
од дії попереднього Колективного догово-
ру. За 2 роки та 2 місяці підприємством ре-
алізовано 11 млрд. 494 млн. кВт/год. елек-
троенергії на суму 3 млрд. 424 млн. гри-
вень. Ця послуга була оплачена спожива-
чами на 98,3 % з заборгованістю у 84,4 
млн. гривень. За теплову енергію корис-
тувачі розрахувалися з Товариством на 
83 %, оплативши за 3,7 млн. Гкал 1 млрд. 
217 млн. гривень: заборгованість стано-
вить 222,9 млн. гривень. Вся електроенер-
гія, отримана від ДП «Енергоринок», була 
оплачена у повному обсязі. Сума спла-
ти становила 2 млрд. 162,5 млн. гривень. 
Працівники компанії досягли того, що фак-
тичні втрати електроенергії під час її тран-
спортування не перевищували рівня вста-
новленого нормативу.

Підбиття підсумків діяльності Кремен-
чуцької ТЕЦ свідчать про не менш напру-
жену роботу працівників електростанції у 
звітний період. За 2 роки і 2 місяці ТЕЦ ви-
робила 2 млрд. 365 млн. кВт/год електрич-
ної і 44,2 млн. Гкал теплової енергії. Для 
оновлення і ремонту обладнання електро-
централі використали 295,62 млн. гривень. 

Чистий прибуток підприємства був роз-
поділений на потреби Товариства, у тому 
числі на модернізацію обладнання та роз-
виток компанії. Протягом дії Колективно-
го договору заробітна плата підвищувала-
ся чотири рази. І наразі по ПАТ «ПОЛТАВА-

ОБЛЕНЕРГО» вона становить у середньо-
му 3 622 гривні. 

Працівники Кременчуцької ТЕЦ отриму-
ють у середньому 3 939 гривень щомісяця. 
У Товаристві працює 5 591 особа, у тому 
числі в КремТЕЦ – 708 осіб. 

Заборгованості перед персоналом ком-
панія не має. За 2 роки і 2 місяці витрати 
на оплату праці склали 463 млн. 825 тис. 
гривень, працівникам КремТЕЦ відрахова-
но 64 млн. 220 тис. гривень. Крім того, по-
стійно здійснювалися доплати робітникам, 
які працюють у шкідливих умовах, за су-
місництво і розширення сфери обов’язків, 
заміщення, керування бригадою, роботу в 
нічний час, вихідні та святкові дні.

Значна частина коштів була спрямована 
на соціальні виплати: за звітний період су-
марна премія працівникам, яким було при-
своєно звання «Ветеран праці», становила 
170 тисяч гривень, допомога на поховання 
працівника або пенсіонера компанії скла-
ла 362 тис. грн., на поховання рідних пра-
цівника – 403 тис. грн., при одруженні – 83 
тис. грн., при народженні дитини – 93 тис. 
грн., батькам, які знаходяться у відпустці 
по догляду за дитиною, віком до 3 років, 
– 247,1 тис. грн., на погашення процентів 
по кредиту тим, хто раніше оформив іпо-
теку, – 328,5 тис. грн., персональна пенсія 
пенсіонерам, нагородженим «Подякою го-
лови Правління», – 140 тис. грн.  

Пенсіонери мали можливість на рівні з 
працівниками компанії користуватися со-
ціальними пільгами, зокрема, путівками в 
оздоровчі та профілактичні заклади, отри-
мання матеріальної допомоги, яка за звіт-
ний період склала 2 млн. 464 тис. гривень. 
Усього ж сума соціальних виплат проф-

спілкового комітету становить 9 млн. 37,5 
тис. гривень.

Голова профкому Володимир Абрамов 
зазначив, що у період дії попереднього Ко-
лективного договору адміністрація компа-
нії всіляко сприяла профспілковому комі-
тету: вчасно відраховувалися членські вне-
ски, знаходилася згода у вирішенні про-
блемних питань.

Делегати обговорили Колективний до-
говір на 2012 – 2013 рр. і проголосува-
ли за його прийняття. Усі зміни і пропози-
ції були схвалені присутніми. Зокрема, Ко-
лективним договором затверджено докла-
дати максимум зусиль, щоб щорічно збіль-
шувати зарплату працівникам компанії не 
менше, ніж на 20 %, і включати у кошто-
рис їдальні ціни обідів за рахунок закупле-
них продуктів. 

Наразі Спостережною радою погодже-
ний кошторис на 2012 року, який є гаран-
том виконання усіх пунктів прийнятого Ко-
лективного договору.

Крім цього, на профспілковій конферен-
ції обрали членів комісії з соціального стра-
хування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності і витратами, обумовлени-
ми похованням. На порядок денний вино-
силися питання обрання заступника голо-
ви профкому і членів президії профспілко-
вого комітету ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО» (на заміну тим, які звільнилися з під-
приємства). 

Одноголосно заступником голо-
ви профспілкового комітету обрали Іго-
ря Леонідовича Олійника, який до цьо-
го обіймав посаду заступника начальника 
адміністративно-господарчого відділу ПАТ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

Гарант стабільності з перспективою на    
майбутнє
Колективний договір на 2012–2013 
роки прийняли у березні на конфе-
ренції профспілкового комітету, на 
якій 102 делегати представляли всі 
підрозділи компанії.
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Дехто полюбляє проводити час актив-
но: займатися спортом, танцями, подо-
рожувати. Інші відпочивають, зосередив-
шись на чомусь неквапливому. Володимир 
Остапчук, начальник Новосанжарської фі-
лії, також любить проводити вільний час за 
улюбленою справою – колекціонуванням 
марок.

– Паралельно я багато років займався 
народними танцями, зокрема, був учасни-
ком ансамблю «Лтава», адже народився у 
Полтаві (до Нових Санжар переїхав, коли 
уже працював у «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»). 
Танцями займався з дитинства. У п’ять ро-
ків батьки віддали мене до танцювального 
гуртка. Не полишав цього заняття і в юнос-
ті. Коли прийшов час іти до армії, потрапив 
до Московської військової частини, слу-
жив з 1989 до 1991 року. 

Там, окрім виконання армійських 
обов’язків, Володимир Остапчук танцю-
вав у самодіяльному ансамблі дивізії ім. 
Дзержинського, який виступав перед різ-
ними глядацькими зібраннями: ветерана-
ми війни, аудиторією Кремлівського пала-
цу з’їздів тощо. Після повернення з армії 
він до 2001-го року танцював у самодіяль-
ному ансамблі пісні і танцю України «Лтава» 
ім. В. Міщенка. 

– Протягом всього життя це захоплен-
ня було для мене способом зняти напругу, 
– продовжує чоловік, – заняттям для душі, 
під час кожного виходу на сцену я отриму-
вав заряд адреналіну. Також завжди подо-
балося їздити на гастролі. Із «Лтавою» по-
бував з концертами в Німеччині і Польщі. У 
той час чимало хороших людей зустрів на 
своєму шляху. Володимир Тулаєв, балет-
мейстер колективу і просто прекрасна лю-
дина, навчив мене багатьом речам, спри-

яв тому, щоб я не полишав народні тан-
ці навіть коли потрапив до армії і коли по-
вернувся з неї. Цікавитися життям ансамб-
лю Володимир Остапчук продовжив і піс-
ля того, як припинив бути його учасником.

І ось нещодавно він отримав можливість 
знову відчути позитивні емоції від висту-
пу на сцені. 17 березня в Міському будин-
ку культури відбувся святковий концерт з 
нагоди 55-річчя Заслуженого самодіяль-
ного ансамблю пісні і танцю України «Лта-
ва» імені В. Міщенка. Володимира Іванови-
ча теж запросили. І не лише як глядача. У 
складі колективу колишніх танцівників ви-
ступив одразу з двома хореографічними 
номерами «Кружала» і «Рогоза».  

Нині у чоловіка інше захоплення. Точніше 
він продовжує те, чим цікавився у дитин-
стві, – колекціонує поштові марки. 

Володимир Іванович розповідає, що ра-
ніше цим займався скоріше тому, що це 
було хобі мало не кожного підлітка. 

– Кілька років тому на марки, зібра-
ні мною в юності, звернув увагу син і по-
просив розповісти про них. На деякий час 
хлопчик розділив моє захоплення, та зго-
дом він знайшов собі інше заняття. А я до 
сих пір поповнюю свою колекцію…

Зазвичай філателісти збирають екземп-
ляри для своїх колекцій не хаотично, не 
знімають їх із конвертів, а шукають рідкісні, 
оригінальні. Дехто виділяє марки за тема-
тикою – наприклад, із зображеннями фло-
ри, фауни, космосу тощо. Є любителі, які 
відшукують лише екземпляри з однако-
вими малюнками. Взагалі прийнято вва-
жати, що чим давніша марка, тим цікаві-
ша вона для колекціонера. Іноді її цінність 
в унікальнос-
ті: навіть помил-
ка на зображен-
ні може привер-
нути увагу філа-
теліста. Всі пе-
релічені скла-
дові найчасті-
ше стають при-
чиною того, що 
вартість марки 
зростає врази. 

– Мене цікав-
лять марки Ра-
дянського Со-
юзу колекційної 
якості (тобто ті, 
які не викорис-

товувалися під час відправки листів), – ді-
литься Володимир Остапчук. – Уже маю 
по екземпляру виданих в СРСР з 1981-го 
до 1991-го року та з 1961-го по 1972-й 
рік, фронтові (зняті з фронтових листівок 
1941–1945-го років), 10 марок часів цар-
ської Росії. Мрію зібрати марки, випущені 
в СРСР. Наскільки це вдасться, не знаю.

Всього ж у колекції Володимира Остап-
чука близько 20 тисяч марок.

Він збирає лише ті, які можна придбати 
за ціною, безболісною для сімейного бю-
джету. Найвдаліший вибір можна зроби-
ти на інтернет-аукціонах, а раніше потріб-
ний екземпляр можна було знайти на рин-
ках, в клубах філателістів. Виявляється, на 
сьогодні таке захоплення дуже популярне. 
Один із сайтів для любителів цього виду 
занять постійно відвідує близько 176 тисяч 
людей і кожен прагне знайти свій «Чор-
ний пенні» (найдорожча і чи не найвідомі-
ша в світі марка, яка коштує кілька десят-
ків мільйонів доларів). Цікаво, що філате-
лістам теж іноді пропонують не справжні, 
а підроблені марки. Адже останнім часом 
набула популярності їх фальсифікація. Де-
які спритники таким чином заробляють 
гроші. 

Володимир Остапчук переконаний, що у 
кожного має бути хобі. Займаючись спра-
вою, яка людині дійсно подобається, вона 
відпочиває, відволікається від щоденних 
проблем, знаходить однодумців. Так було 
і з Володимиром Івановичем Остапчуком, 
начальником Новосанжарської філії, який 
вважає, що жодної хвилини, витраченої на 
народні танці та філателію, він не витратив 
дарма. 

Танці і філателія – хобі Володимира Остапчука
Світ такий загадковий і прекрасний. Так багато можна пізнати і навчити-
ся за своє життя. Але в кожної людини є заняття, яке їй подобається біль-
ше за інші.



Навесні 1972 року вийшов наказ Пол-
тавського енергетичного експлуатаційного 
управління сільського господарства, згід-
но з яким до існуючої кількості виробничих 
підрозділів підприємства додалося іще ві-
сім. Саме так на місці Гребінківської діль-
ниці з’явився новий РЕМ. Але електрифі-
кація краю розпочалася задовго до цього. 
У 1958-му році було введено в дію Гребін-
ківську ТЕЦ з двома генераторами потуж-
ністю 750 кВт та одним потужністю 1500 
кВт. Частина господарств продовжувала 
отримувати електроенергію від дизельних 
електростанцій. Через кілька років енер-
гетики району задіяли високовольтну під-
станцію, і всі населені пункти краю підклю-
чилися до Єдиної Держенергосистеми. 
У 1967 році Гребінківська дільниця пере-
йшла у підпорядкування до Пирятинсько-
го РЕМ, і нарешті в 1972-му вона стала ра-
йоном електричних мереж. З 1978-го року 
РЕМ – у складі Лубенського підприємства 
електромереж. У 1995 році він став філією 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

Ветеран компанії, у минулому – інспек-
тор, диспетчер, старший диспетчер Вале-
рій Федорович Шкода розповів: «Я у під-
розділі працював з 1968-го до 1999 року, 
тому всі починання і зміни торкнулися мене 
особисто. Чи складно було трудитися в тих 
умовах? Так, проблеми з матеріалами, 
транспортом, погані дороги. Але ми знали 
– споживачам потрібне світло, і робили все 
для того, щоб забезпечити ним Гребінків-
ський район». Так само вболівала за спра-
ву Марія Михайлівна Гавриленко, у мину-

лому – контролер енергонагляду. Вона по-
чала працювати у підрозділі в 1966 році 
й до виходу на пенсію не змінювала міс-
ця роботи. Велику повагу викликає її відда-
ність обраній справі. У формуванні ниніш-
нього обличчя філії з її згуртованим колек-
тивом та ефективною роботою зі спожива-
чами брав безпосередню участь пенсіонер 
підприємства Микола Васильович Шовко-
пляс. Його заслуги в енергетиці гідно оці-
нені, і в 1996-му році чоловік отримав зван-
ня «Заслуженого енергетика України». До 
речі, багато хто з працівників допоміг ви-
значитися з професією на користь енер-
гетики своїм дітям. А ті, наслідуючи трудо-
вий шлях батьків, нині демонструють у ро-
боті високі показники. Наприклад, родина 
Тищенків. На початку 90-х у філію електро-
монтером з оперативних перемикань вла-
штувався Василь Олександрович, а че-
рез деякий час і його сини Володимир та 
Ігор почали тут працювати. Хоча і бачили 
на батьковому прикладі, що не така вже 
й легка обрана ним професія, їй потріб-
но присвячувати багато часу, енергетикою 
потрібно жити…З цим твердженням пого-
джуються більшість працівників. Всього ж 
у філії трудиться 91 особа, їх середній вік 
не перевищує 40 років.  

З-поміж завдань, які покладено на енер-
гетиків краю, –  співпраця зі споживачами, 
ефективний діалог з ними (у районі налі-
чується 12552 побутових і 270 юридичних 
користувачів електроенергії). 

«Наша філія за виконанням планових по-
казників знаходиться у першій десятці рей-

тингу районних підрозділів. На досягнуто-
му не зупинимося: цього року запланува-
ли винести з лісопосадки ділянки ПЛ-10 
кВ «Ульянівка», капітально відремонтува-
ти 39,89 км ПЛ потужністю 10 кВ, заміни-
ти 43 км ПЛ-0,4 кВ та 4 шафи КТП, буде-
мо реконструювати РП-1 та РП-2», – поді-
лився планами на рік начальник Гребінків-
ської філії Віталій Чубатий. Він також від-
значив тих, чиїми руками зроблено багато 
для того, щоб трудитися у підрозділі було 
зручно і комфортно. Починаючи з 2006-
го року працівники відремонтували при-
міщення адміністрації, абонентської групи, 
диспетчерського пункту, кімнату для відпо-
чинку оперативно-виїзних бригад. У місцях 
найбільших неполадок повністю замінили 
систему опалення. 

Підтримати найкращі традиції у колек-
тиві завжди допомагало спільне  дозвіл-
ля, розповідають працівники філії-ювіляра. 
Тут цікаво і змістовно проходять свята, під-
тримується спортивний дух. Ідейним на-
тхненником участі гребінківських енерге-
тиків у спортивних заходах компанії є за-
ступник начальника філії зі збуту е/е Олек-
сандр Галян. Ті, хто полюбляє рибалити, 
брати участь у туристичних змаганням за-
вжди отримують таку можливість завдя-
ки підтримці адміністрації філії. Гребінків-
ські футболісти – постійні учасники і нео-
дноразові переможці чемпіонату розігра-
шу кубка району. У змаганнях з футболу 
серед філій «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» вони 
завжди серед перших. Віталію Шевченку, 
Юрію Кугуку, Володимиру Таньку, Владис-
лаву Захарченку майстерне поводження з 
м’ячем дало можливість увійти до збірної 
компанії з футболу.
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ЮВІЛЕЙ МАЛЮЮТЬ ДІТИ

У квітневому та наступних номерах газети «ІнформЕНЕРГО» читайте статті про 
філії, що цьогоріч відзначають 40-річні ювілеї. 

Гребінківські починання і досягнення 
Завершився конкурс «Охорона праці очима дітей», 

що відбувся  на підприємстві з ініціативи Держгірпромнагляду. 

Оригінально і повчально 
про безпеку

У ньому взяли участь 20 дітей працівників філій та головного офісу. Малеча подала на розгляд суддів дуже 
цікаві та повчальні малюнки. Конкурс проводився у трьох вікових групах: найменші учасники - віком від 6 до 
10 років, середня група – діти, яким 11–14 років, і третя – це юнаки та дівчата 15–18 років. 

На папері юні художники зобразили цікаві, оригінальні й дуже актуальні сюжети про правильне поводження 
з електроприладами, охорону праці в побуті та на виробництві. 

Конкурс малюнка «Охорона праці очима дітей» на підприємстві пройшов на виконання відповідного доручення 
Кабінету Міністрів України і тривав до десятого березня. У подальшому роботи подавалися до теруправління 
Держгірпромнагляду в Полтавській області, де було визначено переможців першого регіонального етапу.

«Актуальність теми електробезпеки важко переоцінити, – переконаний заступник директора з питань охорони 
праці – начальник служби охорони праці Олександр Ракецький, – тому що батьки, вихователі, учителі мало 
розповідають дітям про поводження з джерелами електроструму і приладами під напругою. Щоб привернути 
до цієї проблеми більше уваги, і було організовано конкурс художніх робіт «Охорона праці очима дітей». 
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Приємно, що малюнки доньки диспетчера оперативно-диспетчерської групи Хорольської філії Володимира 
Пилипенка Юлії були високо оцінені на конкурсі «Охорона праці очима дітей». Одна з робіт особливо 
сподобалася суддям: за неї авторка отримала друге місце в регіональному етапі конкурсу.  

У свою чергу колектив «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» щиро вітає маленьку художницю з такою відзнакою її 
таланту. Адміністрація компанії, прагнучи заохотити талановиту дівчинку розвивати творчі здібності, 
подарувала їй якісні фарби і пензлики. 

Пишаються нагородою Юлі і її батьки. Недаремно вони, помітивши здібності до малювання, віддали 
дівчинку навчатися до Хорольської художньої школи. Наука пішла на користь – Юля, яка бачить світ 
яскравим, цікавим, оригінальним, навчилася ще й талановито зображувати його на папері. Тато дівчинки, 
дізнавшись, що «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» активно залучає дітей своїх працівників до конкурсу «Охорона 
праці очима дітей», запропонував взяти в ньому участь і власній доньці. Тепер її чудовими малюнками на 
тему охорони праці зможе помилуватися багато людей.

Обдарованих дітей потрібно 
заохочувати

Великий часовий відрізок відділяє нас 
від 1938-го, коли в Машівському районі 
встановили першу дизельну електростан-
цію, і від неї почала надходити «живиль-
на» електроенергія. Але свічку на лампоч-
ку мешканці «замінили» набагато пізніше. 

«Наприкінці 60-х – на початку 70-х, коли 
відбувалася загальна електрифікація Ма-
шівського району, енергетики зіткнули-
ся з такою перешкодою, як недовіра спо-
живачів, – згадує колишній начальник Ма-
шівської філії Микола Якович Андрусенко. 
– Люди, здавалося, повинні бути задоволе-
ні тим, що їхні домівки підключають до за-
гальної енергосистеми. Так ні ж, доводило-
ся проводити роз’яснювальну роботу, роз-
повідати про переваги такого нововведен-
ня». Сьогодні це звучить досить незвично, 
адже через відключення електроенергії на-
віть на короткий проміжок часу користува-
чі миттєво реагують телефонними звер-
неннями до диспетчерського пункту. 

«Суттєвою проблемою для нашої роботи 
була відсутність транспорту, – продовжує 
Микола Якович, – доводилося шукати ви-
хід… і знаходили, щоб не діставатися піш-
ки до місць аварійних відключень, навіть 
коня запрягали. На «залізних коней» пере-
сіли вже набагато пізніше. А цікавих епізо-
дів можна згадати ще багато». 

Машівські енергетики завжди вирізняли-
ся професійністю. Це допомагало у склад-
ний період становлення енергетики. Мико-
ла Андрусенко каже, що найбільше в лю-
дях завжди цінував відданість роботі, тру-
дову дисципліну, чесність і принциповість. 
Вірить він, що для нинішніх спеціалістів ці 
якості теж значать дуже багато.

З будівництвом у 1982 році підстанцій 
110 кВ «Машівка» 35/10 кВ, «Кустулово-
Суходолка» 35/10 кВ, «Ряське» та ін. 
з’явилися і нові можливості для нарощу-
вання потужностей у районі, забезпечення 
якісного електропостачання споживачів. 

У 90-ті працівникам філії доводилося бо-
ротися з несумлінністю споживачів у спла-
ті за послуги компанії. Ставилися до цьо-
го з розумінням: у країні панувала загаль-
на скрута. До того ж, майже всі сили спря-
мовувалися на боротьбу з розкрадача-
ми електрообладнання. Однак у філії го-
ворять, що і з цією проблемою вдалося 
успішно впоратися. І в цьому заслуга бага-
тьох, зокрема колишнього начальника фі-
лії, а нині заступника голови Полтавської 
обласної ради Володимира Марченка. 

Заступник начальника філії зі збуту е/е 
Григорій Петрович Скуб говорить: «У по-
рівнянні з дев’яностими, коли я тільки-но 
почав свою трудову діяльність на підпри-
ємстві, зараз ми зробили вагомий крок 
уперед. Врази скоротилася кількість не-
платників і випадків використання елек-
троенергії поза обліком. Для цього робить-
ся багато. Серед найефективніших мето-
дів – навідування споживачів, у першу чер-
гу із так званого «чорного списку», тобто 
тих, хто раніше вже намагався підключити-
ся до мережі поза лічильником».

«За рахунок оновлення обладнання по-
кращилася якість постачання електро-
енергії, – розповів заступник начальни-
ка філії з передачі е/е Валерій Дмитрович 
Турлюн. – Проведена масова заміна опор 
та повітряних ліній 0,4-10кВ, КТП – 10/0,4 
КВ згідно з запланованим графіком». Під-
розділ у минулому році посів сьоме місце у 
загальному рейтингу філій і в цьому вели-
ка заслуга кожного окремого працівника.

 «У нас дуже згуртований колектив, усі 
проблеми намагаємося вирішувати спіль-
но, при цьому проявляємо творчий під-
хід, багато уваги приділяємо професійно-
му зростанню молодих кадрів. Ми знаємо, 
що працівник з будь-яким рівнем знань і 
підготовки може стати спеціалістом висо-
кої кваліфікації, головне допомогти йому 
в цьому, підтримати, проконсультувати», 
– розповідає начальник Машівської філії 
Олександр Федорович Кривенко. 

Побувавши у Машівській філії, можна пе-
реконатися у тому, що тут трудяться до-
брозичливі люди, панує сприятлива робо-
ча атмосфера. Та крім роботи, колег по-
єднує і дозвілля, і навіть, спільне вихован-
ня талантів у своїх дітей: останні зривають 
шквал аплодисментів на корпоративних 
святах компанії.

Cорок років наполегливої праці та трудових звитяг пройдено 
Машівською філією – попереду нові досягнення у роботі.

Майстри своєї справи



на душі у всіх ставало тепліше і радісніше. З оплесками вони зу-
стрічали кожен виступ. За словами глядачок, подібні святко-
ві концерти – одна з небагатьох радостей, яка надихає на по-
дальшу віддану роботу з дітьми. Кому, як не цим жінкам, зна-
ти про терпіння, людяність, доброту, адже багатьом вихованцям 
вони дарують те, чого у власних родинах підліткам не вистачає: 
кожен з них потрапив у складні життєві обставини, зіткнувся з 
людським нерозумінням та байдужістю. Щиро прагне знайти на-
дійний прихисток у стінах Микільської школи-інтернату і знахо-
дить, адже там, де пісні співають серцем, відчувається турбота і 
любов до дітей, інакше й бути не може. 

Хороша пісня має цілющу силу: так само, як і добре слово, вона 
допомагає створювати гарний настрій, дарує позитивні емоції слу-
хачам, – у цьому переконані учасники художньої самодіяльності То-
вариства, тому вони з задоволенням радують щирими словами 
привітань, піснями, театралізованими виставами і з однаковою ду-
шевністю та самовіддачею виступають як перед енергетиками, так 
і перед іншими трудовими колективами.  

Прикладом цього стало по-весняному тепле свято у Микільській 
школі-інтернаті. Віршованими вітаннями і пісенними композиціями 
учасники художньої самодіяльності компанії привітали з Міжнарод-
ним жіночим днем колектив навчального закладу. Для останніх дій-
ство перетворилося на справді незабутню подію. Присутні в залі 
щиро сміялися з жартів, а від зворушливих музичних композицій. 

Розпочався турнір 15 лютого і тривав до 
5 березня. Цікаву і динамічну гру забезпе-
чили сім команд: збірні управління, Пол-
тавських філій міських і районних електро-
мереж, департаменту інформаційних тех-
нологій, технічних служб, підрозділів енер-
гозбуту, відділу організації закупівель та 
служби механізації та транспорту. 

Володарів перших трьох місць визнача-
ли за кількістю набраних балів (перемога у 
грі давала команді один бал). Турнір прово-
дився по круговій системі: всім командам 

надали можливість по черзі зіграти між со-
бою, порядок поєдинків встановило же-
ребкування.

Уже після кількох турнірних днів чотири 
команди зрівнялися в рахунку. Однакову 
кількість балів набрали збірні управління, 
енергозбутових підрозділів, Полтавських 
філій та техслужб. Усі вони проявили себе 
з кращого боку. Дві з них ближче до фіна-
лу вирвалися вперед, у загальному заліку 
набравши по 5 балів. 

Переможців визначили за результатив-

ністю зіграних матчів, ними стали  волей-
болісти збірної Полтавських філій (місто і 
район). Команда показала дуже цікаву гру, 
мабуть, допомогли постійні тренування, які 
згуртували гравців у прагненні до перемо-
ги. З мінімальним відривом від них технічні 
служби зайняли друге місце. Третьою ста-
ла збірна енергозбутових підрозділів, чет-
вертою – команда управління.

П’ятого березня відбулися дві останні 
гри турніру та нагородження переможців. 
Голова профкому Володимир Ілліч Абра-
мов вручив учасникам пам’ятні призи та 
повідомив, що волейболісти «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО» показують високий рівень 
гри і можуть гідно представити компанію 
на обласних та інших змаганнях з цього 
виду спорту. 

«Особливий день», – досить відома пісня авторства Ігоря Ніко-
лаєва. Але на святковій сцені перед жінками-енергетиками вона 
зазвучала зовсім по-новому. Творчий колектив Товариства під-
готував до неї музичний кліп. У головних ролях, звісно ж, праців-
ниці компанії і чоловіки, які щиро прагнули допомогти їм у роботі. 

Тему кохання продовжив голова Правління «ПОЛТАВАОБЛ-
ЕНЕРГО» Євген Юрійович Засіменко. Віршовані освідчення у по-
чуттях та весняні квіти – що може бути приємнішим для будь-якої 
жінки. Зі сцени пролунала і «Клятва юних джентльменів» - обі-
цянка любити, піклуватися, радувати повсякчас  своїх найдо-
рожчих, найважливіших у світі жінок – матусь та бабусь.

Теплі усмішки засвітилися на обличчях глядачок від таких кра-
сивих і щирих слів. І кожна жінка в залі повірила у те, що щас-
тя зовсім близько… Воно у любові рідних людей, повазі та під-
тримці тих, із ким працюєш, зрештою, в обраній професії, яка 
приносить користь людям. Традиційна церемонія відзначення 
заслуг кращих працівниць підприємства грамотами завершила 
першу частину свята. Далі на глядачок чекало іще багато приєм-
них сюрпризів. Аматори сцени підготували чимало цікавих номе-
рів, кожен з яких – окрема історія, красива і незабутня. Але всі 
виступи учасників художньої самодіяльності на сцені об’єднало 
прагнення подарувати любов і радість колегам. Невипадково 
концертна програма отримала назву «Дозвольте Вам освідчи-
тись у коханні». 

Які гарні навесні жінки! До їхньої вродженої краси додаються 
щирі та осяйні усмішки, весняний настрій, у серцях зароджується 
або з новою силою розквітає кохання. Заполонило це прекрасне 
почуття і  концертну  залу,  у  якій аматори  сцени «ПОЛТАВАОБЛ-
ЕНЕРГО» вітали жінок компанії зі святом 8-го Березня. 
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До Дня усіх жінок учасники художньої самодіяльності «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» подарували незабутнє свято колективу 
підшефної Товариству Микільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.

З піснею в серці, з любов’ю до людей 

Якщо ви здорові і ще не є донором, не 
зволікайте. Нехай донорство дає вам від-
чуття гордості і радості за врятовані життя. 
Даруйте здоров’я та будьте здорові! 

В Україні кров не вважається предметом 
купівлі-продажу. Гроші, які донор отримує 
на станції переливання крові, є компенса-
цією за обід. У багатьох цивілізованих кра-
їнах діє безоплатне донорство: не можна 
здійснювати акт милосердя за гроші, не 
можна рятувати життя, думаючи про роз-
мір грошової винагороди, адже, можливо, 
саме ваша кров потрібна хворій людині чи 
навіть дитині.

Кров можна здавати тільки при добро-
му стані здоров’я і самопочутті. За день до 
цього необхідно гарно відпочити і виспати-
ся. Напередодні кроводачі варто виключи-

ти з раціону жирну їжу (масло, сало, жирні 
м’ясо та рибу, молоко, сметану, яйця, мо-
розиво). У ці дні можна вживати нежир-
ні відварені м’ясо та рибу, каші, картоплю, 
відварені та сирі овочі та фрукти, соки, ки-
сіль, компот, житній та нездобний білий 
хліб. Донор не повинен зловживати спирт-
ними напоями, а за декілька днів до проце-
дури зовсім їх не вживати. У день кровода-
чі категорично забороняється палити че-
рез шкідливу дію нікотину на кров донора.

Без шкоди для організму рекомендуєть-
ся здавати кров 3–5 разів на рік з інтер-
валами не менше 2 тижнів. Безпечна доза 
– 400 мл. Перед кроводачею варто гарно 
поснідати, а після – випити чашку міцного 
солодкого чаю. Кров повністю відновиться 
протягом 1 місяця. 

Здати кров можна по буднях з 8:15 до 
13:00. При собі необхідно мати паспорт з 
реєстрацією в межах Полтавської області 
та ідентифікаційний код.

Тисячі хворих зобов’язані своїм 
здоров’ям, навіть життям, не тільки ліка-
рям, а й людям, які своєю кров’ю подару-
вали їм часточку життя.

Пункти здачі крові знаходяться 
за адресою:

Обласна станція переливання крові 
(м. Полтава, вул. Шевченка, 23);

відділення переливання крові Пер-
шої міської клінічної лікарні (м. Полта-
ва, вул. Енгельса, 27-а).

Спортивним запалом, підігрітим видовищними подачами і розіграшами м’яча, 
а також підбадьорливими закликами деяких вболівальників запам’яталися во-
лейбольні змагання, що пройшли на підприємстві.  

У грі – волейболісти

Свято, що пахне весною і коханням
З першими теплими промінчиками розквітає не лише при-

рода, чарівні зміни відбуваються у душі кожного з нас.

РІЗНЕ
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Вирішивши стати донором, людина робить відповідальний крок, який несе надію і здоров’я десяткам хворих.

Тривожний вогник надії



ВІДПОЧИНОК

КРОСС
ВОРД
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    1 травня
Віктору ПЕРЕТЯТЬКУ, начальнику служ-
би ЛЕП 35 кВ і вище
Анатолію МОКЛЯКУ, майстру виробни-
чої дільниці Новосанжарської філії

   4 травня
Григорію ГРИЦАЮ, е/монтеру з ескізу-
вання трас ЛЕП Козельщинської філії

   7 травня
Святославу ДМИТЕРУ, начальнику дру-
карні
Олександру ШАПОВАЛУ, е/монтеру з екс-
плуатації е/лічильників Лубенської філії

   10 травня
Ганні КРИВОРУЧКО, кухонному робітни-
ку їдальні головного офісу
Віктору СОКИРКУ, оператору теплового 
пункту Кременчуцької філії

   11 травня
Сергію АСАУЛЕНКУ, трактористу Ма-
шівської філії

   13 травня
Тетяні СВІТЛЯКОВІЙ, прибиральнику ви-
робничих приміщень КремТЕЦ

   14 травня
Миколі ДОРОШЕНКУ, фрезерувальнику 
КремТЕЦ

   17 травня
Валентині БИБИК, контролеру енергона-
гляду Лубенської філії
Івану КУКОБІ, водію Оржицької філії

   18 травня
Катерині КОВТУН, прибиральнику служ-
бових приміщень Лубенської філії
Ользі МИХАЛЬЧЕНКО, контролеру енер-
гонагляду Великокохнівської філії

   19 травня
Андрію РЯЖКУ, начальнику Миргород-
ської філії

   21 травня
Олександру БАБМІНДРУ, оператору те-
плового пункту Кременчуцької філії
Людмилі СИВОГЛАЗ, контролеру енерго-
нагляду Лубенської філії
  
 23 травня
Анатолію ВОВКУ, заст. начальника Реше-
тилівської філії зі збуту е/е

   26 травня
Валентині КУЛИБАБІ, озеленювачу АГВ
Павлу КОМАРУ, е/монтеру КремТЕЦ
Наталії ГАВРИЛКО, техніку Решетилів-
ської філії

   27 травня
Віктору ТОКАРУ, е/монтеру ОВБ Пол-
тавської філії районних електромереж

   28 травня
Валентині СКОРОХОД, завідуючій госпо-
дарства АГВ КремТЕЦ
Ірині ХРИПКО, інженеру Полтавської фі-
лії районних електромереж

   30 травня
Олександру ГАВІ, слюсарю з обслуговуван-
ня т/мереж Кременчуцької філії

   1 травня
Леоніда САВЧЕНКА, начальника відділу 
з організації закупівель

   3 травня
Сергія ГОНТАРЯ, заст. директора ДІТ з 
корпоративних мереж

   6 травня
Юрія ЦАПЕНКА, начальника відділу ві-
домчої охорони КремТЕЦ

   10 травня
Тетяну МАМОТЕНКО, начальника відді-
лу тарифної політики
Олександра БОГУНА, нач. охорони

Наталію ОПРИШКО, начальника відді-
лу матеріально-технічного постачання 
КремТЕЦ

   11 травня
Олександра ЧЕЧЕЛЯ, заст. начальника 
Великокохнівської філії зі збуту е/е
Наталію МАРЧЕНКО, начальника відді-
лу управління режимами ен/споживання

   12 травня
Ігоря ОНИЩЕНКА, головного інженера 
Кременчуцької філії

   16 травня
Ігоря ПЕТРУСЯ, заст. начальника Кре-
менчуцької філії 

   17 травня
Сергія ІЧАНСЬКОГО, заст. начальника 
Пирятинської філії зі збуту е/е

   18 травня
Миколу НЕКРАША, заст. начальника 
Зіньківської філії зі збуту е/е
Миколу ЯНКОВОГО, начальника абон. 
групи Красногорівської філії

   19 травня
Анатолія ПАВЛІКА, начальника Лох-
вицької філії
Оксану КОЛЬВЕНКО, прибиральника 
Миргородської філії

   21 травня
Миколу ЗАЇЧКА, начальника Козельщин-
ської філії

   24 травня
Світлану ТРУБЧАНІНУ, начальника 
абон. групи Кременчуцької філії
Світлану ДЕРЕВ’ЯНКО, начальника 
абон. групи Новосанжарської філії
   27 травня
Василя КОЗАРЕНКА, заст.начальника 
Решетилівської філії з передачі е/е 

   28 травня
Вадима ВОРОНЯНСЬКОГО, заст. на-
чальника Диканської філії з передачі е/е
 

                    вітаємо народжених у травні

       Щирі вітання нашим ювілярам
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ВІТАННЯ

НОВІ ПРИЗНАЧЕННЯ

Ігоря ОЛІЙНИКА 
обрано заступником голови 
профспілкового комітету
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