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Перемог не
згасне слава

Бути вірними
обраному шляху

Не допустити
небезпеки

У творчому
пошуку

Важлива подія переможної
боротьби союзних військ з
німецько-фашистськими загарбниками відбулася в Полтаві.
продовження на ст. 3 »

40 років достатньо, щоб
напрацювати досвід, потрібний для дієвої роботи,
– вважають у Чорнухинській
і Решетилівській філіях.
продовження на ст. 6,7 »

Період з 23 по 28 квітня у
Товаристві оголошений Тижнем охорони праці. Протягом нього намічено провести
низку заходів.
продовження на ст. 8 »

Іти по життю, не пропускаючи суттєве, захопливе,
прагне Віктор Чернявський,
оператор множильної техніки друкарні.
продовження на ст. 9 »

Обласна безкоштовна газета
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Дорогі ветерани, герої фронту і тилу!
Сердечно вітаю вас з Днем доблесті і героїзму –
67-ою річницею Великої Перемоги!
Звертаюся
до
вас
зі
словами
безмежної
вдячності
за
вашу
мужність, хоробрість, стійкість і героїзм: пам’ять і повага зобов’язують
нас усіх цінувати те, за що віддавали життя наші батьки, діди і прадіди. Для
нас кожен День Перемоги — це час осмислення минулого і сьогодення, можливість
ще раз оцінити мирне небо, під яким ми живемо зараз.
67 років минуло від тієї славної дати, коли закінчилася Велика Вітчизняна війна.
Низько схиляю голову перед подвигом тих, хто захищав свою країну і працював у
тилу для перемоги. Нелегкою була робота у енергетиків у ті роки. Евакуація, погроми: часто доводилося все починати з нуля. Працювали на межі можливого і вдень,
і вночі.
Тож у цей радісний день ми згадуємо всіх, хто кував Велику Перемогу у боях та на
трудовому фронті. Вашими зусиллями, наполегливою працею, талантом і натхненням створено один з найпотужніших у світі енергетичних комплексів.
Пройшовши крізь спалахи вогняних років, ви зуміли зберегти чистоту душі та помислів. Низький уклін вам за подвиги в роки війни, пам’ять про них назавжди залишиться в серцях багатьох поколінь.
Здоров’я вам, достойного життя, заслуженої уваги і любові рідних та близьких, родинного затишку і добра! Довгих вам років і бадьорого духу!
Користуючись нагодою, хочу привітати зі святом і всіх працівників Товариства.
Шановні колеги, нехай мир і злагода завжди живуть у ваших душах і серцях, хай це
світле травневе свято додасть усім нам нових сил і натхнення для здійснення майбутніх сподівань і трудових звершень!
Євген ЗАСІМЕНКО,
голова Правління
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Шановні ветерани!
Щиро вітаю вас з річницею Дня Перемоги!
Низький уклін і глибока шана вам, тим, хто здобував свободу для майбутніх поколінь, хто воював на фронтах Великої Вітчизняної, хто працював у тилу, хто піднімав з
руїн і відроджував рідний край! Чеснішої за вашу немає перемоги, ціннішого та мудрішого за ваш немає досвіду, значимішої за вашу немає мужності.
Свято 9 Травня назавжди залишиться для нас Днем Перемоги, за яку проливали
кров наші діди. Тож ми повинні докласти всіх зусиль, щоб і нинішні, і прийдешні покоління знали правду про війну і були безмежно вдячні тим, хто крізь лихоліття і смерть
йшов до Великої Перемоги.
Шановні визволителі, сьогодні ми вільно живемо і розбудовуємо нашу країну саме
завдяки вашому подвигу. Тож бажаю вам довгих років життя, міцного здоров’я, бадьорості, любові і поваги оточуючих.
Нехай у мирному небі гримлять лише переможні салюти, нехай не тьмяніє блиск
орденів і медалей на грудях переможців, нехай наші діти та онуки будуть
гідні Великої Перемоги, нехай ніщо не потривожить вічну пам’ять
про ваш подвиг! Щиро вірю, що це свято й надалі буде
мудрим наставником для наступних поколінь, а
гуркіт гармат і танків зникне з нашого життя назавжди.
Володимир АБРАМОВ,
голова профкому

Що знають про війну діти?
Напередодні Дня Перемоги ми запитали в учнів підшефної ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Микільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Що таке війна?». Їхні відповіді зворушують. Більшість
розуміють, що війна – це зброя, яка, перш
за все, вбиває людей, а не захищає світ.
І ще глибше усвідомлюєш, що сучасним
дітям пощастило народитися у світі, у якому немає війни.
«Війна була тоді, коли на світі не було ні
мене, ні моєї мами. Війна – це горе, кров і
сльози. Це коли фашисти вбивали наших
солдат, безневинних людей та дітей».
Кейбал Олександр, 3 клас.
«Це велике горе, бо вбивають і ранять
людей. Коли нападали німці, нашим солдатам треба було у них забрати пістолети
і танки».
Павлюк Микола, 5 клас.
«Війна – це страх, смерть, голод і руїни. Я
не хочу, щоб коли-небудь була війна».
Ковтун Надія, 8 клас.
«Війна – це страшний голод, це сльози
дітей і мам. Я проти війни на землі».
Д’якова Анастасія, 8 клас.
«Війна – це боротьба за своє життя і
життя своїх близьких і друзів, за всіх, хто
живе у твоїй країні».
Пустовар Тетяна, 8 клас.
«Війна – це страх, кровопролиття, це
смерть ні в чому не винних, добрих людей.
Ворога я відразу впізнав би».
Гергель Микола, 8 клас.
«Коли почалася війна, більшість чоловіків пішли на фронт. Там було страшно і
дуже важко. Вороги вбивали людей. Наші
бійці били ворога на своїй землі, били в Європі, дійшли до Берліна і перемогли».
Тарасова Альона, 9 клас.
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Спомин про трагічні і героїчні події
9 травня знову і знову повертає нас у минуле, змушуючи згадати про те, скільки сліз було пролито, скільки людських життів втрачено під час найжорстокішої
війни минулого століття.

Під час Великої Вітчизняної війни 19411945 рр. полтавський військовий аеродром відіграв значну роль у боротьбі з фашистськими загарбниками.
Із 14 квітня 1944 р. за домовленістю з
радянським урядом у Полтаві, а також у
Миргороді та Пирятині розташовано американські авіабази.
15 травня 1944 р. прийом готовності аеродрому проводила американська комісія
у складі генерала Андерсена, офіцера Еліота Рузвельта (сина президента США) та
посла Гаррімана.
Командувачем американської 15-ї повітряної армії призначили генерала Іпера.
Завданням американської авіації було виконувати «човникові» бомбардування ворожих промислових об’єктів.
У човниковій операції «Френтік» («Несамовитий») із посадкою під Полтавою мали
взяти участь 300 бомбардувальників Б-17
«літаюча фортеця», Б-24 «Ліберейтор»
(«Визволитель»), а також майже 200 винищувачів супроводу. Було створено Східне
американське авіакомандування зі штабом
у Полтаві. Його першим командиром став
полковник Альфред А. Кесслер.
Радянська сторона сформувала 169-й
авіаполк, який взаємодіяв з американцями та контролював їхні дії. Командиром
169-ї авіаційної бази особливого призначення став генерал-майор Олександр Романович Пермінов. Із повітря базу мала
прикривати 310-а авіаційно-винищувальна
дивізія ППО.
Оскільки кількість американських спеціалістів, котрих радянський уряд дозволив

розташувати на авіабазах у Полтаві, Миргороді й Пирятині, була дуже мала, американські бомбардувальники обслуговував персонал 169-го полку. Радянські техніки ремонтували двигуни, озброювали літаки тощо.
Не останню роль у виконанні завдань відіграли взаємини офіцерів і солдатів полку з американськими колегами. Було чимало зроблено для організації побуту й відпочинку заокеанських партнерів, зокрема
створено клуб, де показували американські фільми, організовано релігійну службу.
Першу «човникову» операцію проведено 2 червня 1944 р. Після бомбардування газосховища та паровозного заводу в
Дебрецені (Угорщина) на полтавській авіабазі приземлилося 129 бомбардувальників Б-17 та 54 літаки Р-51 «Мустанг». Того
дня аеровузол прийняв перших «човників».
Їх зустрічав увесь персонал бази. Із Москви прилетів посол США в СРСР Гарріман та інші поважні особи. Генерал Іпер на
льотному полі вручив генералу Пермінову
вдячний лист від президента Рузвельта та
орден «За заслуги». Закінчилося все грандіозним банкетом.
Із 2 червня по 19 вересня 1944 р. здійснено 2207 бойових вильотів американських літаків. Піддано бомбардуванням
13 великих ворожих об’єктів. Поява на
радянсько-німецькому фронті американських літаків не могла залишитися непомі-

ченою. Німці посилили діяльність агентурної й повітряної розвідок.
У ніч із 21 на 22 червня 1944 р. відбувся
наліт німецької авіації на полтавський аеродром. 80 німецьких бомбардувальників 1 годину 44 хвилини скидали на базу
бомби. Втрати були величезні: знищено
44 літаки, пошкоджено 25. Загинули троє
американців, 15 одержали поранення. З
радянської сторони вбито 30 осіб, 70 – поранено. Серед загиблих – журналісти С.
Струнніков, П. Кузнецов, фотокореспондент Б. Лідов.
Наступної ночі стався наліт на аеродром
у Миргороді, але літаків там не було – їх перебазували під Кіровоград.
Коли фронт відійшов далеко на захід,
потреба в «човникових» польотах зникла.
З квітня 1945 р. розпочалося перебазування американців із полтавського аеродрому. 22 червня 1945 р. останній американець залишив Полтаву.
Одну з найбільших вулиць нашого міста,
котра носить ім’я Маршала Бірюзова, прикрашає пам’ятний знак учасникам операції «Френтік». До нього приходять полтавці, гості міста, у тому числі й ті, які приїздять з-за кордону. Особливо багато їх у
дні святкування визволення Вітчизни від
німецько-фашистських загарбників.
Володимир Халимон,
Почесний краєзнавець України,
пенсіонер ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
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“Досягнуті на сьогодні результати це лише половина шляху“
13 квітня відбулися чергові річні загальні збори акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», на яких була затверджена звітність фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2011 рік.
Для участі у зборах зареєструвалися 14 акціонерів, які сукупно володіють 97,8 % голосуючих акцій (загальна їх
кількість складає 220 тисяч 960 штук). Відповідно до Закону України «Про акціонерні
товариства», реєстраційною комісією зафіксовано присутність кворуму загальних
зборів 13 квітня 2012 року.
Акціонери прийняли рішення щодо 25
питань, які виносилися на порядок денний.
Та спочатку обрали Лічильну комісію, роботу якої очолив Сергій Анатолійович Дорохов. Головою ж річних загальних зборів
став Євгеній Сергійович Ярміш.
На зборах увазі акціонерів представили
звіт Товариства за 2011 рік. Голова Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Євген Засіменко зазначив, що у минулому
році зроблено черговий крок у досягненні
стратегічної мети компанії – розбудови підприємства, яке залишатиметься надійним
партнером та задовольнятиме усі потреби
споживачів, акціонерів і держави.
«Основою нашої стійкості і нашого успіху, – продовжив Євген Юрійович, – була і
залишається вивірена довготривала стратегія, ґрунтована на прагненні надання
якісної послуги нашим споживачам. Вибрані раніше пріоритети у цьому напрямку
роботи пройшли перевірку на міцність, але
світ не стоїть на місті, і разом з ним розвивається ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

Голова Правління з оптимізмом дивиться
у майбутнє і запевнив присутніх, що керівництво компанії зробить все від нього залежне, щоб забезпечити збільшення доходів акціонерів. Зокрема, інвестиційна програма Товариства на нинішній рік затверджена у сумі 385 мільйонів 162 тисячі гривень. Більшу частину коштів – 263 мільйони 837 тисяч гривень – заплановано використати для розвитку та модернізації електромереж та компанії вцілому. Для заміни
обладнання Кременчуцької ТЕЦ передбачено витратити 121 мільйон 325 тисяч грн.
Крім того, голова Правління детально зупинився на результатах діяльності у 2011
році. Акціонери, в свою чергу, одноголосно визнали роботу Правління, Наглядової
ради та Ревізійної комісії задовільною і такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його
установчих документів. Також вони затвердили річну фінансову звітність про результати господарської діяльності підприємства у 2011 році.
Акціонери відкликали і обрали членів
Правління. Як і до цього, до складу Правління увійшли Засіменко Євген Юрійович –
голова Правління, Ангелова Олена Петрівна – заступник голови Правління, Мартинюк Сергій Іванович – фінансовий директор і Вишар Юрій Васильович – заступник
фінансового директора.

Членами Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» стали компанії LARVA
INVESTMENTS LIMITED, UA ENERGY
DISTRIBUTION HOLDING LIMITED, TILLMAN
EQUITIES CORP. на чолі з JERSONET
GROUP INC.
За рішенням акціонерів, склад Ревізійної
комісії залишився колишнім: Оксана Титаренко та Петро Новіков, члени комісії, на
чолі з головою Ганною Станіславівною Герасименко.
Присутні затвердили чистий прибуток,
отриманий ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
у 2011 році, у розмірі понад 140 мільйонів 750 тисяч гривень. Головою зборів був
запропонований порядок розподілу прибутку, який одноголосно підтримали акціонери. Згідно з їхнім рішенням, до фонду виплати дивідендів відрахували понад
50 мільйонів 820 тисяч гривень. Частину
ж прибутку у сумі 89 мільйонів 938 тисяч
гривень залишили нерозподіленим. Розмір
нарахованих дивідендів, що припадає на
одну акцію, становить 0,23 грн.
Акціонери затвердили значні правочини,
ринкова вартість майна або послуг, що є
їх предметом, більша 25 % і 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2011 рік. Зокрема, це
стосується правочинів відповідно по реалізації підприємством теплової енергії у вигляді пари (з ПАО ТФПНК «Укртатнафта»),
по придбанню компанією електроенергії (з
ДП «Енергоринок»), по реалізації електроенергії (з ДП «Енергоринок»), на купівлюпродаж природного газу (з НАК «Нафтогаз Україна»).
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Проблема, яка не зникне сама собою
Працівники компанії взяли активну участь у Всеукраїнському місячнику обрізки зелених насаджень.
З 26 березня по 26 квітня в Україні на
виконання Наказу Міністерства енергетики
та вугільної промисловості проходив місячник розчистки трас повітряних ліній електропередач.
Зелені насадження в охоронній зоні електромереж – одна з причин пошкодження
повітряних ЛЕП, наслідки яких доводиться усувати працівникам ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Енергетики всіма можливими способами прагнуть звести кількість
таких пошкоджень до мінімуму. Участь у
місячнику розчистки трас повітряних ліній
електропередач – це не разова акція, а робота, яку вони змушені виконувати паралельно з обслуговуванням, встановленням
та ремонтом обладнання. Протягом минулої зими по області спеціалісти Товариства звільнили від небезпечних гілок понад
2274 кілометрів електродротів повітряних
ліній напругою 0,4-10 кВ. З настанням весни ці роботи продовжилися.
– Задіяні ресурси дозволили менш ніж
за місяць провести в Полтаві розчистку
близько 4 км повітряних ліній напругою
0,4 кВ, із запланованим ми успішно впоралися, – розповів головний інженер Полтавської філії міських електромереж Сергій Кошовий. – Було виділено дві автовишки, залучалося десять досвідчених працівників. Розчистку дерев і кущів здійснювали за графіком. Населення, підприємства,
установи та організації своєчасно інформувалися про відключення електропостачання у зв’язку з проведенням цих робіт.

Першочергова увага приділялася частинам міста, де через зелені насадження виникає найбільше збоїв електропостачання.
Спилювали зелені насадження, що ростуть на небезпечно близькій відстані від
ПЛ-0,4 кВ на вулиці Сакко, Дублянщині та
в селищі Рибці.
– Кінцевий результат був би значно кращим, якби полтавці більше уваги звертали
на цю проблему та самостійно проводили
розчистку, – зазначив Сергій Кошовий. –
Жителі приватного сектору зазвичай лише
спостерігали за тим, як працюють енергетики. Закликаємо споживачів заздалегідь потурбуватися про обрізування дерев
на власних садибах, аби убезпечити себе
від можливих проблем, пов’язаних з електропостачанням. Про це йдеться і в Правилах утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених
Міністерством будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства. Обпилювання дерев та кущів, що ростуть у
приватному секторі, – обов’язок самих
мешканців. Вони повинні організовувати
цю роботу самостійно або звертатися за
допомогою до комунальників.
На жаль, під час місячника з розчистки трас ПЛ працівники Полтавського міського підрозділу так і не отримали суттєвої підтримки від органів місцевого самоврядування. Виконкомами Ленінського та
Октябрського районів міста було виділено
вантажний транспорт для вивезення гілок,
що залишилися після виконаних робіт.

– КП «Декоративні культури» паралельно
з нашими працівниками проводило обрізку дерев, але переважно тих, які заважають дахам будинків, здійснювали так звану санітарну розчистку. Спільно з енергетиками проріджували зелені насадження у
випадку, якщо така робота співпадала з їхніми плановими завданнями, – підсумував
начальник Полтавської філії міських електромереж Олександр Гвоздик.
Практично у всіх районних філіях ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» обрізці дерев та
кущів вздовж повітряних ЛЕП приділялася велика увага. Там своя специфіка роботи. Багато кілометрів трас повітряних ліній
пролягають через лісові та паркові зони,
лісозахисні смуги. Не з усіма споживачами можна було порозумітися.
– Під час місячника робітники Хорольського підрозділу зіткнулися з непривітною
споживачкою із села Трубайці, яка не дозволила їм провести обрізку зелених насаджень на ділянці ПЛ-0,4 кВ від лінійної
до підставної опори, що проходить через її
садибу, – розповідає заступник начальника Хорольської філії з передачі електроенергії Григорій Крупнов. – І це незважаючи
на «Правила користування електроенергією для населення», у яких чітко визначено, що споживачі не повинні перешкоджати енергетикам проводити обрізку гілок і
дерев в охоронних зонах повітряних ліній.
Протягом місячника в області філіями
було звільнено від гілок понад 242 км повітряних ліній напругою 0,4-10 кВ. За словами начальника служби розподільчих мереж Сергія Гудзя, ці роботи потрібно проводити і надалі. Хоча вони потребують значних трудових та матеріальних затрат, але
стабільне електропостачання того варте.

ЮВІЛЕЙ

6

Загартовані нелегкими буднями
З висоти пташиного польоту ця місцина, що знаходиться в центрі селища Чорнухи, нагадує велетенське мереживо, сплетене трудягою павуком. По тих
павутинках-дротах струмить життєдайна енергія.

А серцевина мережива концентрується
тут, за високим парканом Чорнухинської
філії, на території якої дбайливо оброблені клумби: на них влітку різнокольоровими
барвами палають на сонці квіти.
Сьогодення Чорнухинської філії – це понад 7400 споживачів селища і району, у
домівки яких стабільно поступає електроенергія. Щорічно виконуються поточні ремонти приміщення філії. Трудовий колектив налічує 78 працівників, котрі регулярно
отримують достойну заробітну плату і премію за підсумками роботи: підрозділ впевнено тримає лідерські позиції у рейтингу
районних підрозділів.
Цієї весни чорнухинські енергетики святкують 40-річчя своєї філії.
«І це не просто ювілей, – переконаний
начальник підрозділу Віктор Іванович Денисенко, – це роки сумлінної та наполегливої праці численного колективу нашої філії, справжніх професіоналів, майстрів своєї справи, енергетиків з великої літери. Для
всіх нас філія – це рідний дім, багато хто
створив тут родини. Сьогодні у підрозділі
пліч-о-пліч працюють досвідчені ветерани
та молодь. І це значить, що є наступність
поколінь, є розвиток, є перспектива».
За словами керівника, будь-яка філія без
людей – всього-на-всього метал. За їх плечима – життя з проблемами, успіхами, радощами і печалями. А це і є той 40-річний
літопис, який писали рівнозначно і нинішні,

і колишні працівники філії.
«Серед найближчих планів – подальший
розвиток електромереж району, – розповідає заступник начальника філії Володимир
Григорович Коротенко. – Зробити потрібно немало. Треба враховувати, що електричні мережі і підстанції побудовані в 60-х
роках, але завдяки професійній майстерності, творчому ентузіазму, високій відповідальності працівників вони продовжують
працювати і надалі».
Ремонтним бригадам часто доводиться
виконувати свою роботу в складних кліматичних умовах. Щоденно в спеку та холод,
дощ та ожеледицю чорнухинські енергетики мчать туди, де згасає електролампочка,
зникає напруга. «Та не зважаючи на часту
негоду, – говорить Віктор Іванович, – вимоги до нашої роботи не зменшуються і потрібно в будь-яких умовах якісно проводити ремонт всього устаткування, дотримуючись вимог нормативних документів, щоб
звести до мінімуму виникнення поточних
дефектів».
Саме про таку відданість роботі свідчать
ті нагороди, які заслужено отримують працівники філії. Ветеран Віра Іванівна Тужик
нагороджена Орденом трудової Слави ІІІ
ступеня і медаллю «За трудовое отличие».
У 2009 році фото колективу філії занесене на районну Дошку Пошани. На цій дошці неодноразово красувалися і фотографії
окремих працівників підрозділу.

Незамінним гвинтиком цього механізму,
який веде до успіху, є Ніна Денисівна Дробіт, контролер енергонагляду філії. Для неї
енергетика стала долею: «Робота контролера на перший погляд здається монотонною і одноманітною. Та не для мене. Щодня я йду до людей. І не лише для того,
щоб виконати свої обов’язки: перевірити дію електроприладів, нагадати про необхідність сплати за використану електроенергію. Я йду назустріч людям, яких люблю і поважаю». Зарплата для чорнухинських енергетиків ніколи не була основним
стимулом для роботи.
«Для мене філія – як рідний дім, – продовжує Ніна Денисівна. – Тут працюють мій
чоловік водієм ВС-18 і син електромонтером з експлуатації розподільчих мереж.
Тут ти завжди знаходишся в оточенні колег. При будь-якій складній ситуації є в кого
просити про допомогу, а часто і просити не
треба: ти ще голови не підняв, а вони вже
на твоєму боці воюють».
Таке душевне, майже сімейне, ставлення
до колег розділяє і Віктор Іванович. Говорить, що завжди готовий допомогти кожному зі своїх колег і впевнений у їхній взаємній підтримці. «Керувати колективом філії нелегко, – каже начальник. – За кожним – своя доля, свій характер. Багато зусиль доводиться витрачати на, так би мовити, налагодження партнерських відносин з підлеглими: потрібно довести кожному важливість його роботи, зацікавити,
підказати.
На думку начальника, найкраще згуртовує колектив спільне дозвілля. Любителі волейболу і футболу знайшли у філії однодумців: у 1999 році на базі підрозділу
створили команди з цих видів спорту. Постійні тренування не лише здружили гравців, а й підвищили їхню фізичну підготовку і майстерність. Волейболісти і футболісти достойно представляють підрозділ
на районних змаганнях. Цього року у зимовому чемпіонаті на першість району з
міні-футболу команда філії отримала «золото». Волейболістів підрозділу теж знають у Чорнухах: вони переможці цьогорічних змагань на кубок Героя Радянського
Союзу О.М. Батієвського. Ці нагороди голосніше слів говорять про атмосферу, яка
панує у філії: тут зібралися люди, на яких
можна покластися і в роботі, і поза нею.
З давніх-давен Чорнухинський підрозділ – місце трударів, котрі понад усе шанують рідну землю, віддають роботі часточку своїх неспокійних сердець, пов’язують з
нею сьогоднішній і завтрашній день.
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Шляхом трудових звершень
Весна, як жодна інша пора, багата святами. А Решетилівська філія у ці погожі, чудові дні відзначає ще й свій день народження.
Сорок років тому вона стала самостійним підрозділом Полтавського обласного
підприємства сільських електричних мереж, відділившись від Красногорівського
РЕМ. Після завершення реорганізації колектив енергетиків взявся за електрифікацію, розпочату значно раніше, але ще
далеку до завершення. З новими силами,
бо зміни, як відомо, надихають, виконували важливу, відповідальну, корисну людям справу. Першими серед інших структурних підрозділів розпочали покращувати умови праці, і вже 1972 року мали новозбудоване приміщення РЕМу. Поруч з
цим не шкодували сил і на те, аби Решетилівський район ставав чимдалі комфортнішим для проживання. І результати не забарилися. Через деякий проміжок часу про
свічки і каганці жителі майже не згадували,
натомість їхні домівки почали освічуватися вже електричними лампочками, колгоспи перейшли на якісно новий рівень роботи. Сімдесяті роки запам’яталися тодішнім
працівникам Решетилівського РЕМ сталим
зростанням споживання електроенергії.
Не лякали енергетиків труднощі. Навіть
коли взимку 1980 року ожеледь наробила
лиха і дуже пошкодила повітряні лінії в центральній і східній частині району, працівники згуртувалися і прийнялися за їх відновлення. Заново у місцях пошкоджень почали протягувати дроти та ставити опори…
Поспішали, бо не можна було надовго залишити підприємства, колективні господарства без необхідної їм електроенергії.
У 1985-86 роках Решетилівський регіон завдяки тодішньому місцевому керівництву узяв курс на покращення інфраструктури. Місцеві мешканці добре пам’ятають,
як у районі все почало розбудовуватися. Працівники РЕМу також не залишилися осторонь змін, вони доклали багатьох
зусиль до забезпечення електроенергією
оновлених чи новозбудованих об’єктів. Тодішній начальник району електричних мереж Григорій Різник поставив перед колективом завдання знизити навантаження
на повітряні лінії 0,4-10 кВ, і щоб швидше
впоратися з ним, енергетики трудилися не
лише вдень, а іноді й вночі. Згодом результат спільної праці потішив самих мешканців, і був гідно оцінений партійною делегацією, яка прибула з Києва.
Паралельно з цим націлений на результативну роботу колектив успішно вирішував проблему втрат електроенергії. Зро-

блені ними у даному напрямку кроки виявилися досить ефективними, РЕМ навіть у
приклад ставили. Не забарилася і відзнака
трудових здобутків майстра В.І. Бабіренка,
старшого диспетчера М.М. Гунченка, електромонтерів В.Г. Вовченка, П.П. Лисяка,
П.Й.Блохи.
Нерідко ставали в нагоді рацпропозиції Олексія Дубовика, тодішнього керівника Решетилівської дільниці «Енергонагляд»
Миргородського міжрайонного відділення. Він першим на підприємстві запропонував застосовувати пристрій для перевірки правильності роботи приладів обліку з трансформаторами струму (це давало
змогу відшукувати пошкоджені та неправильно увімкнені елементи ланцюга кіл вимірювання і робити перерахунки використаної електричної енергії).
До речі, у 1999 році Олексій Антонович
очолив колектив Решетилівської філії.
– У філії завжди цінувалися працівники з високою практичною підготовкою та
здатністю вміло використовувати знання
та вміння у повсякденній діяльності, – ділиться Олексій Антонович. – Ми дуже поважаємо за компетентність диспетчера
М.Ф. Бендоса, поінформованість лінійних
контролерів Н.Б. Яреська, К.О. Гергеля,
О.П. Клименка. Старанного і наполегливого електромонтера ОВБ Григорія Петровича Кузьменка ставимо у приклад молодим
спеціалістам. До речі, людські якості та неабияка сила духу цього працівника проя-

вилися ще під час виконання обов’язків
воїна-інтернаціоналіста, медаль «За відвагу» тому яскравий приклад.
– Велика відповідальність лежить на робітниках оперативно-виїзних бригад, до
них і вимоги у філії високі, – продовжує керівник Решетилівського підрозділу. – Ремонтують електрообладнання, пошкоджене поривами вітру та гілками дерев. Деякі
споживачі додавали роботи, збивали опори автомобілем або трактором, вочевидь
вважаючи, що ті знаходяться не на своїх
місцях. Та найчастіше збої з подачею електроенергії стаються через неправильне користування електроприладами.
Цієї весни робітники успішно усунули наслідки пошкоджень, які повітряним лініям
завдала пожежа. Кілька сіл деякий час залишалися без електропостачання. А трапилося все через спалювання сухої трави,
внаслідок чого полум’я перекинулося на
значні площі, горіли і дерева, які, падаючи, своїм гіллям пошкодили електродроти.
Час на змістовний відпочинок енергетики Решетилівки також завжди знаходять,
беруть участь у святах компанії і влаштовують власні. Хорошим прикладом цього
стало відзначення 40-річчя філії у Решетилівському Будинку культури. Тепла і сімейна атмосфера панувала у залі, змушуючи
присутніх, у тому числі запрошених ветеранів М.М. Гунченка, В.І. Бабіренка, К.О. Гергеля, Н.Б. Яреська пригадати все найкраще з життя філії. Чудові музичні композиції, подаровані енергетикам творчими працівниками головного офісу та місцевими
талантами, залишаться у пам’яті надовго.

БЕЗПЕКА
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Довіра людей зобов’язує до
результативної роботи
«Якщо за всі роки своєї роботи нам вдасться зберегти хоч одне людське життя,
я вважатиму, що моя робота була недаремною».

З цим кредом іде по життю Олександр
Олексійович Ракецький, заступник директора–начальник служби охорони праці.
На його підлеглих покладене відповідальне завдання – безперервно слідкувати за
дотриманням правил безпеки працівниками підприємства.
Здавалося б, завдання простіше простого: пояснив усім ці правила – і задачу виконано. Та мало хто знає, яка насправді робота кипить за дверима служби охорони
праці. Адже захистити здоров’я і життя колег не так легко, як може здатися на перший погляд: більшість з них мають справу
з небезпечною силою – електроенергією,
а робота «під напругою» вимагає ще більшої уважності та обережності.
Олександр Ракецький переконаний, що
небезпечним чи безпечним своє робоче
місце робить сам працівник: «Якщо електромонтер знає правила безпеки, виконує
їх, то, я впевнений, йому абсолютно нічого
не загрожує». Та працівники служби охорони праці під час планових перевірок виявляють все більше порушень в організації роботи. Добре, коли вони не призводять до нещасних випадків. Та чи виправданий цей ризик? І хто знає, чи наступного
разу доля буде такою ж прихильною і відведе біду?
Достатньо навести числа, які говорять
самі за себе. З початку року на підприєм-

стві було зафіксовано до 10 інцидентів, які
могли б призвести до нещасного випадку.
Найбільш показовий – з працівниками Чутівської філії. У один день дві бригади підрозділу ризикнули працювати без дотримання правил безпеки. Одні піднялися на
опору СНВ-1.1 без її розкріплення. Інші почали проводити роботи на повітряних лініях без установки заземлення на всі необхідні проводи. «І це не єдиний приклад не
лише халатного ставлення до свого життя,
– стверджує Олександр Ракецький, – а й
нехтування настановами і бесідами, які ми
постійно проводимо з працівниками підприємства».
За інформацією Міжнародної організації
праці, близько 350 000 випадків складають
нещасні випадки зі смертельним результатом і близько 1,7-2 мільйонів смертей, викликаних захворюваннями, що пов’язані з
роботою.
З метою посилення контролю щодо запобігання подібним інцидентам та травматизму під час виконання робіт і за дотриманням вимог правил охорони праці у ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» період з 23 по 28
квітня оголошений Тижнем охорони праці. Згідно з рекомендаціями Міжнародної
організації праці, визначено основну тему
його проведення: «Сприяння охороні праці у «зеленій» економіці».
Не виникає сумніву, що подальше існу-

вання і розвиток людства напряму залежить від збереження природного середовища. Всі ми спостерігаємо кліматичні зміни, наслідком яких є недостатня увага до
забруднення природи викидами підприємства. «У світі все взаємопов’язано, – пояснює причини вибору саме такої теми Олександр Олексійович. – Якщо з електрообладнання тече трансформаторне масло,
забруднюється і грунт, і підземні води, тобто все, що оточує нас з вами».
«Зелена» або екологічна економіка може
стати тією рятівною соломинкою, яка
дасть людям робочі місця, збережені екологічно чистими у ході розвитку виробництва. Застарілі технології, недбале ставлення до утилізації відходів своєї діяльності не дозволять в майбутньому забезпечити економічний розвиток компанії.
Значення охорони праці у «зеленій» економіці – сприяння ефективності виробництва через забезпечення безпеки та культури праці, зниження рівня виробничого
травматизму і професійних захворювань,
що гармонійно поєднують економічні потреби суспільства з потребою постійного
відновлення і збереження довкілля.
Протягом Тижня охорони праці намічено проведення багатьох заходів і на базі
головного офісу, і у філіях. Зокрема, відповідальних зобов’язали привести в належний і естетичний стан промислове обладнання, робочі місця та виробничі приміщення, перевірити справність усього обладнання, з яким мають справу працівники Товариства.
У рамках підготовки до Дня охорон праці, який відзначають 28 квітня, на базі
Навчально-курсового центру ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» пройшли курси підвищення кваліфікації електромонтери
оперативно-виїзних бригад, оцінювання
професійної підготовки – майстри та старші майстри розподільчих мереж, служб
підстанцій, ліній 35 кВ і вище, диспетчери та старші диспетчери оперативнодиспетчерських груп.
Олександр Ракецький запевнив, що не
залишить без уваги ні кращих, ні гірших
працівників. Перших обов’язково заохотять. Останні ж понесуть заслужене покарання.
Підсумки проведення Тижня охорони
праці будуть підбиті 3 травня. Про них читайте у наступному номері нашої газети.

ЗАХОПЛЕННЯ
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Цікавий світ мистецтва
Коли робочий день у друкарні підприємства залишається позаду, Віктор Архипович Чернявський поспішає до Міського будинку культури.
Там проходять репетиції та покази вистав творчого колективу, відомого під назвою «Народний театр на Павленках» (раніше він відносився до Палацу культури
ВАТ «ПТМЗ»). Віктор Чернявський – один
з найвідданіших акторів цього театру. Грати на сцені для нього насолода, можливість прожити не одне життя, донести до
глядацького загалу свої почуття, переживання, настрої. Недаремно в його творчому арсеналі багато різнопланових ролей.
Остання з них – у виставі «Лісова Пісня»
Лесі Українки, яка відбулася 27 березня в
Міському будинку культури. На сцені чоловік втілив образ родича головного героя
Дядька Лева. І хоча цей твір у репертуарі
Народного театру вже давно, Віктор Архипович завжди намагається презентувати
свого героя глядачеві по-різному.
– Взаємовиручка завжди панувала у нашому згуртованому колективі, і це мені
дуже подобається, – розповідає він. – Різне трапляється під час вистав. Для мене
важливо знати, що я можу розраховувати на своїх колег. Одного разу на сцені я
забув слова, довелося імпровізувати, і колеги відразу підтримали мене, тому ніхто з
глядачів навіть не здогадався про причину
паузи у постановці.
«Мораль пані Дульської» за одноіменною
п’єсою Г. Запольської – одна з найулюбленіших постановок Віктора Чернявського, у
ній він разом з дружиною Галиною грає подружню пару.
– Дружина – моя муза. Вона надихає
мене кожну хвилину життя. До речі, вона

є і режисером Народного театру. Всього
у нашому творчому колективі близько 25
учасників.
Віктор Архипович завжди з задоволенням береться за нові ролі. Так, наприклад,
нині освоює один з образів у майбутній
прем’єрі «Моя жінка – брехуха», (авторства
М. Мейо та М. Еннекена). Прем’єра цієї захопливої комедії про сімейні стосунки запланована на травень або червень.
– У будь-якому разі ми дуже хочемо показати виставу широкому загалу до кінця
поточного театрального сезону, – розповів
Віктор Чернявський.
Любов до театру та перевтілень у актора іще зі школи. Після її закінчення він пішов працювати у Полтавський театр ляльок. Зізнається, що це був цікавий і насичений період в його житті.
– Мені подобалося грати перед дитячою публікою, дарувати їм сміх і радість. У
ляльковому театрі я познайомився зі своєю майбутньою дружиною Галиною Миколаївною.
Згодом прагнення пізнавати щось нове
змусило Віктора Архиповича до нових
творчих пошуків. Тому він змінив професію, ставши кореспондентом радіо ОДТРК
«Лтава», потім у Полтавській друкарні (нині
видавництво «Полтава») почав опановувати професію ментропажу, тобто працівника, який верстав газети до появи
комп’ютерів. Але захоплення сценою не
полишав.
У 2000 році почав працювати у друкарні
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», разом з тим

став учасником творчого колективу підприємства.
Любов до театру допомогла Віктору Архиповичу добре познайомитися з класичною літературою, зокрема українською.
– До п’ятнадцяти років я її навіть не знав,
бо за походженням росіянин, – каже він. –
Але коли переїхав до Полтави, поставив
за мету прочитати ключові твори української літератури, пізніше почав писати вірші українською. Багато з них присвячені
моїй дружині, Галині.
Віктор Архипович зачитується поезією
Максима Рильського, Дмитра Павличка,
Миколи Зерова, Ліни Костенко, перекладає їхні чудові вірші російською мовою.
Чоловік мріє з часом усі свої переклади укласти у збірку. Зараз трудиться над
її змістовим наповненням, вигадує та створює ілюстрації.
Більшість віршів, які він перекладає з
української на російську мову, про любов і
природу. До них якнайкраще підходять фотографії, зроблені Віктором Архиповичем у
різні періоди. На більшості світлин - жіночі
фотопортрети. Усміхнені, задумливі, приємні обличчя красунь дали йому натхнення для того, щоб фотографування стало
іще одним його захопленням. Полюбляє
Віктор Чернявський знімати затишні куточки полтавської природи.
У творчому пошуку чоловік перебуває
постійно. Хтось може здивуватися, де можна знайти час на всі ці захоплення. Виявляється, відшукати вільну хвилинку на щось
цікаве не складно, головне - мати бажання. І тоді всі мрії здійснюються: театральні
вистави викликають бурхливі оплески глядачів, вірші знаходять вдячних шанувальників, а авторські фото приносять багато
радості і незабутніх емоцій тим, хто їх переглядає.
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1 червня

Вітаємо народжених у червні

Інну КАСІНОВУ, керівника групи обліку
тов.-матеріальних цінностей ДІТ

10 червня

Сергія АБРАМОВА, заст. начальника Хорольської філії зі збуту е/е
Петра ЯРОВАТОГО, юрисконсульта Семенівської філії

2 червня

Юрія ТАРАХКАЛА, начальника Гадяцької філії

3 червня

Миколу МОСКАЛЕНКА, ст. майстра
Полтавської виробничої дільниці

7 червня

Івана РАДЧЕНКА, заст. начальника Кременчуцької філії з передачі т/е

9 червня

Олексія ЧЕРНЯКА, заст. начальника Гадяцької філії з передачі е/е

13 червня

Василя ГОЛУБЕНКА, директора з КБ,
транспорту та загальних питань

14 червня

Ігоря ОЛІЙНИКА, заступника голови
профспілкового комітету
Сергія АНДРІЄВСЬКОГО, начальника
Кременчуцької філії

17 червня

Валерія ТУРЛЮНА, заст. начальника
Машівської філії з передачі е/е

19 червня

Юрія ГУЛЮ, нач. Чутівської філії
Віру АРТЮХ, заст. нач. ВТВ з питань
перспективного розвитку

21 червня

Володимира ГУЙВАНА, начальника Полтавської групи підстанцій

23 червня

Олександра ТОКАРА, начальника Шишацької філії

25 червня

Олександра БЕЙКУНА, начальника штабу ЦО КремТЕЦ

26 червня

Петра ГУЙВАНА, директора юридичного департаменту

Щирі вітання нашим ювілярам
2 червня

Віктору ВЛАСЕНКУ, начальнику абонентської групи Чутівської філії
Наталії ДОБРОВОЛЬСЬКІЙ, прибиральнику АГВ

3 червня

Івану П’ЯТНИЦІ, е/монтеру з обслуговування ПС Миргородської філії

4 червня

Олегу МИКІЛЬЧЕНКУ, головному інженеру Миргородської філії
Ганні САВЕЛЬЄВІЙ, оператору комп’ютерного набору Полтавської філії міських
електромереж

5 червня

Олені ВОРОНЕЦЬКІЙ, гол. фахівцю з
прогр. забезпечення групи розвитку корпоративних систем
Ніні КОНЬКО, прибиральнику Кременчуцької філії

7 червня

Вірі ЮЗВЕНКО, контролеру енергонагляду Комсомольської філії

8 червня

Степану РОМАНЮКУ, водію Глобинської
філії

10 червня

Анатолію МЕДВЕДЄВУ, підсобному робітнику ремонтного цеху
Оксані БАННІ, прибиральнику Хорольської
філії

12 червня

Миколі МІНІНУ, токарю КремТЕЦ
Лідії ХОЛОДНЯК, контролеру енергонагляду Лубенської філії
Сергію МАРЕНИЧУ, е/монтеру з експл.
е/лічильників Миргородської філії

15 червня

Миколі БУРНІСУ, диспетчеру ОДГ Новосанжарської філії

16 червня

Володимиру ДЕРКАЧУ, начальнику служби підстанцій 35 кВ і вище

23 червня

Ірині БАБЕНКО, начальнику відділу зв’язків
з громадськістю і ЗМІ

25 червня

Тетяні ДУДЕНКО, техніку групи реалізації
Зіньківської філії

27 червня

Надії МИКУТІНІЙ, бухгалтеру Полтавської філії міських електромереж
Людмилі ГАЛУЩЕНКО, контролеру енергонагляду Полтавської філії районних електромереж
Ірині КОРОТКОВІЙ, інженеру групи по роботі з абонентами Полтавської філії міських електромереж

28 червня

Ганні КОГУТ, бухгалтеру групи обліку
ТМЦ та основних засобів

18 червня

Сергію КОСТЕЦЬКОМУ, заст. директора
КремТЕЦ з економічної безпеки

20 червня

Ганні ПАЛЬОСІ, контролеру енергонагляду Полтавської філії районних електромереж

Віктору ПЛІТЦІ, інспектору інспекції
енергонагляду Кременчуцької філії

Таїсі БРАСЛАВЕЦЬ, секретарю Кобеляцької філії

22 червня

Любові ШВАЧЦІ, контролеру енергонагляду Гребінківської філії

30 червня

ВІДПОЧИНОК
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