ЕНЕРГО
Інформ

Технологія якісної роботи
В Товаристві підбили рейтинг районних філій за успішністю
роботи. Своє місце у трійці лідерів зайняли чорнухинські,
оржицькі та лубенські енергетики.
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Опора на професіоналізм і сумлінність
Сьомий рік поспіль у ПАТ «Полтаваобленерго» формується щомісячний рейтинг
районних підрозділів Товариства за успішністю роботи. Це дає можливість подивитися
на роботу кожного підрозділу, визначити найслабші сторони і, як наслідок,
покращити результати праці.
Керівництво компанії, бажаючи отримувати від своїх співробітників віддачу у вигляді
кращих результатів роботи, не забуває і про матеріальне заохочення: від займаної у
рейтингу сходинки залежить розмір премії працівників філії.

Віктор ДЕНИСЕНКО,
начальник Чорнухинської філії:

«

На мій погляд, саме середовище, у якому протікають робочі будні
працівника, вирішальним чином впливає на його професійне становлення. Тому ми намагаємося для кожного створити комфортні умови
праці. Філія у нас невелика, а отже будь-які зміни у колективі відразу
помітні: чи то позитивні вони, чи негативні.
Приємно відзначити, що працівники підрозділу постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня. Працююча молодь навчається у досвідчених старших колег. Звичайно, це відображається і у роботі. У нас так давно
повелося: сильніші підтягують слабших, тому що всі працюючі знають про економічні стимули - більше і якісніше, це більша і заробітна плата. Тільки останній ледар не скористається цим шансом. У нашій філії ледачих немає. У всіх
одна мета – сьогодні працювати краще, ніж учора. І поки що нам це вдається».

«

Олег СЛИНЬКО,
начальник Оржицької філії:

Під час тримісячників розчистки трас ліній електропередач від
дерев бригади філії виконують план. У працівників є сильний
мотив: вони отримують премію за інтенсивність. І само собою
піднімають філію на вищі сходинки рейтингу районних підрозділів. Намагаємося досягти результативності і у інших напрямках
роботи. Зараз займаємося встановленням ізольованих вводів. Є шанс вирватися на перші позиції у цьому питанні.
Взагалі, на мій погляд, багато залежить від наявних матеріалів для роботи. Отримали, наприклад, опори та необхідні комплектуючі – піднялися
на вищі місця у рейтингу по встановленню опор. Отримала опори інша
філія – шанс зайняти кращу позицію «перейшов» у руки її колективу».

Валерій ЧЕЧЕЛЬ,
начальник Великокохнівської філії:

«

З початку року ми поставили перед собою ціль поліпшити
результати роботи. Щоправда, для працівників філії, мабуть,
найсильнішою мотивацією було збільшення розміру премії. Заробили її – отримали. Весь рік колектив філії працював точно і
злагоджено, як один механізм. Сподіваюся, що і надалі ця тенденція не зміниться.
Першочерговим завданням для себе ми визначили покращення якості
обслуговування споживачів. Це і підтримання електромереж у належному
стані, і комфортне для споживачів спілкування з ними. Ми отримали довіру людей, а заодно і кращу позицію у рейтингу Товариства».
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Підбито рейтинг
районних філій за
показниками роботи, а отже визначені філії-лідери і
аутсайдери минулого року.
Працівники Чорнухинської філії у минулому році – кращі за результатами трудової діяльності. Третій рік поспіль підрозділ
входить до трійки лідерів.
Начальник філії Віктор Денисенко зазначив, що енергетики району докладатимуть максимум зусиль, щоб результати
роботи підрозділу і надалі динамічно зростали, підтверджуючи статус успішності колективу.
На сходинку поступаються лідерам працівники Оржицької філії. А третє місце у
рейтингу посідають енергетики з Лубен.
Загалом склад першої трійки філій залишився незмінним, порівняно з минулим
роком, змінилася лише розстановка цих
підрозділів на сходинках рейтингу.
Покращили свої позиції Миргородська
(піднялася з 15 на 9 місце), Машівська (з 6
– на 4 місце), Кременчуцька (з 9 – на 6 місце), Полтавська міських електромереж (з
17 – на 14 місце), Шишацька (з 21 – на 19)

та Козельщинська (з 23 – на 15 місце) філії.
Справжнім прикладом для наслідування
стали працівники Великокохнівського, Козельщинського та Полтавського районних
електромереж підрозділів. Ці філії у минулому році показали найрезультативніший
прогрес у роботі. Наполегливість і високий професіоналізм колективів підрозділів
дозволили їм піднятися у рейтингу на 5–8
сходинок.
Несхвальна тенденція до зниження показників роботи, порівняно з минулим роком, спостерігається у Лохвицькому (з 12
– на 20 місце), Решетилівському (з 16 – на
21 місце), Диканьському (з 8 – на 12 місце)
та Гребінківському (з 4 – на 10 місце) підрозділах: вони опустилися на чотири-вісім
сходинок у рейтингу успішності філій Товариства.
Втратив свою позицію і колектив чутівських енергетиків, результативність роботи яких погіршилася на 13 позначок.

Якщо минулого року філія району входила
до десятки кращих, то нині займає 23-ю
сходинку.
Замикає рейтинг підрозділів за успішністю трудової діяльності Котелевська філія. Її
колектив знаходиться на останньому місці
у списку.
«Складання рейтингу районних філій за
успішністю роботи – найефективніша мотивація для працівників, – вважає заступник технічного директора з розподільчих
електромереж Сергій Гудзь. – Адже від результатів роботи залежить і розмір премії,
яку отримають співробітники підрозділу.
Загалом 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».
Тетяна Терентьєва
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Питання, яке стосується
кожного споживача
Пріоритетним напрямком роботи енергетиків є розчистка трас повітряних ліній від гілок дерев та кущів.
Це одна з умов забезпечення надійного електропостачання. До того ж, як показує багаторічний досвід,
самі споживачі неохоче долучаються до вирішення
даної проблеми.
З грудня по лютий підприємством проводиться тримісячник з розчистки трас
повітряних ліній електропередач від дерев та кущів. За цей період в області підлягає розчистці 1375 км ЛЕП напругою
0,4 кВ та близько 827 км ЛЕП напругою
6/10 кВ. Згідно з планом, протягом тримісячника кожна з філій має звільнити
від гілок кущів та дерев не менше 6% від
загальної протяжності повітряних ЛЕП
напругою 0,4/10 кВ, що перебувають у
їхньому обслуговуванні. На початок лютого в області вже проведено розчистку
більше 807 км трас ПЛ 0,4 кВ та близько
591 км ПЛ напругою 6/10 кВ. Наприклад,
Лубенська філія із запланованих майже
141 кілометрів звільнила від гілок зелених
насаджень трохи більше 102 км ПЛ. Миргородські енергетики розчистили понад
97 км ПЛ з 138 км запланованих. Станом
на 1 лютого Зіньківська філія провела обрізку вздовж близько 91 км трас ПЛ (заплановано близько 106 км), а працівники
Полтавської філії районних електромереж
розчистили від зелених насаджень біля 80
км ПЛ (згідно з планом на кінець тримісячника ця цифра має скласти біля 130 км).
У Товаристві цьому питанню невипад-

ково приділяється велика увага. Під час
сильного вітру або снігопаду гілки зелених насаджень, або іноді й цілі дерева, які
ростуть на небезпечно близькій відстані
від повітряних ліній, ламаються й падають
на дроти, нерідко призводячи до їх обривів, пошкодження опор. Під час опадів потрапляння гілок на дроти може стати причиною замикання і спрацювання захисту
ліній електропередач. Як наслідок, у кращому випадку мешканці кількох будинків
або цілого населеного пункту протягом
певного часу можуть залишатися без
електропостачання. У гіршому випадку,
коли поблизу обірваних дротів опинилася
людина, все може закінчитися трагічно.
Відповідно до вимог розділу 5.5. Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених
відповідним Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, за належний
догляд за зеленими насадженнями у приватних садибах і на прилеглих ділянках
відповідають їх власники або користувачі;
на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях – установи,
органі-

зації, підприємства; на території комунальної власності (землі сільських та міських рад) – балансоутримувачі цих зелених
насаджень, а на безгосподарних територіях, пустирях – органи місцевого самоврядування.
Варто зазначити, що заклики енергетиків до громадян і органів влади спільно
вирішувати це питання дають певні результати. Впродовж 2012 року понад 52 кілометри трас ПЛ області напругою 0,4-10
кВ було розчищено силами або за сприяння органів місцевого самоврядування.
Проте цього недостатньо. От і доводиться
працівникам підприємства самим братися за звільнення ліній електропередач
від зелених насаджень, які не є власністю
компанії, залучати до цієї справи чималу
кількість працівників і кошти, які керівництво «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» могло б використати на модернізацію та оновлення
обладнання, поліпшення якості надання
послуг споживачам.
На жаль, окремі власники приватних
будинків замість того, щоб допомагати,
дуже часто не пускають на свої подвір’я
співробітників підприємства й не дають
змоги обрізати або спиляти дерева, розташовані там, не розуміючи тієї небезпеки, на яку наражають такими діями себе
і свої сім’ї. Хоча відповідно до вимог п.42
чинних Правил користування електричною енергією для населення, споживачі
зобов’язані не перешкоджати обрізуванню гілок дерев, які ростуть на території,
що належать їм, для забезпечення відстані не менше 1 метра від проводів повітряної лінії електромережі напругою 0,4 кВ та
на відстані 2 метрів для електричних ліній
напругою 10 кВ.

– Розчистка трас повітряних ліній
від гілок дерев та кущів, які знаходяться в їх охоронних зонах ЛЕП
це питання, яке потребує оперативного вирішення, адміністрація
компанії постійно звертає увагу всіх
керівників організацій та установ,
мешканців області на необхідність
розчистки трас повітряних ліній,
– наголошує заступник технічного
директора з розподільчих мереж
Сергій Гудзь.
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Тримісячник з розчистки трас повітряних ліній від
дерев та кущів проходить в усіх районах області
– Був такий випадок, – розповідає Сергій
Гудзь, – бригада працівників підприємства
приїхала, щоб спиляти дерево, яке виросло безпосередньо під повітряною лінією,
а його власник заявляє, що посадив його,
коли одружився. Якщо спиляти це дерево,
мовляв, зламається сім’я. Споживачі часто не розуміють, що, розчищаючи охоронну зону електромереж, перш за все, енергетики турбуються про безпеку людей! І це
при тому, що уздовж ліній електропередач
на певній відстані (а це 2 метри з обох боків від крайнього проводу, якщо напруга
лінії дорівнює 0,4 кВ і 10 метрів відповідно,
якщо напруга 10 кВ) заборонено не лише
висаджувати дерева, але й влаштовувати
спортивні майданчики, стадіони, зупинки
громадського транспорту, ринки, проводити різноманітні масові заходи. Щось
будувати, реконструювати, капітально
ремонтувати, зносити у цих місцях можна
тільки за наявності письмової згоди Това-

риства. Проте багато мешканців області
порушують цю заборону, наражаючи себе
і свої родини на небезпеку, зростає число
довготривалих відключень електроенергії.
Організація та виконання споживачами
робіт з обрізування гілок та видалення
дерев в охоронних зонах ПЛ також потребують пильної уваги. ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» постійно закликає жителів
області обов’язково повідомити про свій
намір обрізати дерево, що росте в охоронній зоні ПЛ керівництво філії району,
у якому вони мешкають, узгодити дату
проведення робіт. А фахівці Товариства
безкоштовно відключать напругу на лінії,
даючи споживачам можливість провести
ці роботи безпечно, і цим самим допоможуть уникнути загрози для здоров’я чи навіть життя.
Тільки спільними зусиллями із органами влади та самоврядування, власниками
приватних садиб можна запобігти пошко-

дженням ЛЕП зеленими насадженнями
та забезпечити безперебійне постачання
електроенергії споживачам і запобігти нещасним випадкам від ураження електричним струмом серед населення!
Ірина Малашецька

Здоров’я не купиш, але застрахувати м

ожна

У те, що медицина безкоштовна,
вірять лише невиправні оптимісти
або абсолютно здорові люди. Кажуть, хворіти нині – справжня розкіш. Але все ж у наш час є спосіб
уберегтися від багатьох ризиків і
потурбуватися про здоров’я і гаманець.
Минулого
року
керівництво
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» застрахувало працівників компанії за
рахунок Товариства. Енергетики
змогли оцінити зручність такого нововведення. І адміністрація підприємства прийняла рішення поновити
страхування здоров’я і життя співробітників компанії на 2013 рік. Комфортністю співпраці з минулорічним
страховиком ПРАТ «Страхова компанія «Альянс» і адміністрація, і працівники залишилися задоволеними,
тож і компанію-страховика, і умови
страхування не змінювали.
Публікуємо список медичних закладів і аптек, які надають цілодобове кваліфіковане обслуговування
застрахованих.
Тетяна Терентьєва

М

едичні заклади з переліку страхової компанії:

1. м. Полтава: Обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського, вул.
Шевченка, 23; Відділ мед. забезпечення ГУ МВС України у Полтавській
області, вул. Артема, 64;
2. м. Кременчук: Лікарня № 1, вул. 40 років Жовтня, 60/1; Військовий
госпіталь, вул. Гоголя, 2;
3. Центральні районні лікарні області.

А

птеки з переліку страхової компанії:
1. м. Полтава: ТОВ «Медіо», вул. Чапаєва, 14; ПФ Яран, вул. Фрунзе,
104; ТОВ ВВС Плюс, вул. Енгельса, 19А; ПП Агора МДЦ «Медея», вул.
Куйбишева, 24, корп. б.; «Аптека Доброго Дня», вул. Сінна, 32; ТОВ
«Фармастор», вул. Леніна, 1/23; мережа «Фалбі», вул. Фрунзе, 145;
вул. 23 Вересня, 7; вул. Станіславського, 10; вул. Леніна, 122;
пр. Миру, 30-А;
2. м. Кременчук: ЛДЦ «Арніка нова», вул. Пушкіна, 17А; ЛДЦ «Арніка
плюс», вул. Першотравнева, 5; ТОВ «Медикус», вул. Бетонна, 16;
ТОВ «Європейська медицина», вул. Воровського, 46, корп. А;
Мережа «Аптека Доброго Дня», вул. 60 років Жовтня, 122,
Квартал 274, 3; вул. Пролетарська, 29/35; ТОВ «Фармастор»,
вул. 50 років СРСР;
3. м. Комсомольськ: ТОВ «МЕД-СЕРВІС», вул. Леніна, 43;
4. м. Лубни: мережа «Бажаємо здоров’я», вул. Монастирська, 59/1,
аптека № 20; аптека «Фалбі», вул. Радянська, 1/5;
5. Центральні районні аптеки області.
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лужба підстанцій 35 кВ і вище
функціонує з 1963 року. Її
сформовано невдовзі після
створення Полтавського підприємства електромереж. Тоді пріоритетом у роботі підрозділу було приймання
в роботу збудованих ПС, доведення їх до
вимог правил технічної експлуатації, тощо.
З того часу структура і завдання служби
зазнали деяких змін. Але тим самим залишився підхід до вирішення виробничих
завдань, який, як і раніше, полягає у наполегливості, професійності, націленості
на стабільно високі результати. Велика
заслуга в цьому всіх керівників служби, у
різний час начальниками підрозділу були
В.О. Пінчук, Г.К.Лістратенко, П.І. Івакін,
С.С. Варич.
Протягом останніх п’ятнадцяти років
службу очолює Володимир Деркач.
– У Товаристві я працюю 27 років. У
службу ПС 35 кВ і вище прийшов у 1990му на посаду заступника начальника, а
через сім років очолив її. У спадок мені перейшов хороший професійний колектив.
Багато для нашого підрозділу зробили
ветерани, спеціалісти груп підстан-

цій, які відповідають за ремонт і обслуговування обладнання 206-ти підстанцій 35
кВ і вище. Серед них: В.М. Гончаренко,
В.Ю. Терещенко, А.В. Чередніченко, М.І.
Глушко, С.Б.Сухомазов, В.М. Шокодько.
Загалом же ювілей цього року відзначать
більш ніж 190 працівників, у тому числі
ті, які трудяться у Кременчуцькій, Лубенській, Миргородській, Полтавській Східній
та Полтавській Південній групах ПС.
Основним у нашій роботі було і залишається забезпечення безпечного виконання робіт з ремонту і обслуговування обладнання. Тому першочерговим
завданням для нас є навчання безпечній
організації робіт інженерно-технічних працівників, електрослюсарів та електромонтерів. Велика увага приділяється застосуванню сучасного і, знову ж таки зауважу,
безпечного обладнання, адже це дає змогу покращувати стан ПС та забезпечувати
надійність їхньої роботи.
За останні роки ми провели реконструкцію ПС «Південно-Західна» 110/10/6кВ,
ПС «Машівка» 110/35/10кВ, ПС «Нові
Санжари» 110/35/10кВ, ПС «Кременчукмісто» 150/35/10кВ,
ПС
«Супрунівка»
110/10кВ.
Заступник начальника
підрозділу Григорій
Захаров
відзначає, що одним із
важливих завдань
служби є проведення згідно з графіком
щорічних
комплексних ремонтів обладнання
підстанцій (залежно від складнос-

ті робіт за рік ремонти здійснюються на
32-34 підстанціях) і капітальних ремонтів
– кожні шість років. Потім це обладнання
приймає спеціальна комісія, створена на
підприємстві.
– Свого часу було прийнято рішення замінити менш надійні масляні вимикачі на
кращі за своїми технічними показниками
вакуумні вимикачі (ресурс вакуумних – 50
тис. циклів, вони надійніші у плані пожежної безпеки). На сьогоднішній день на ПС
110-150 кВ вже встановлено 1340 одиниць цього обладнання (близько 70% одиниць від потреби) і 29 елегазових вимикачів 35-150кВ, – продовжує заступник
начальника служби Григорій Захаров.
– Наші працівники трудяться у напруженому режимі. Від них завжди вимагається
бути напоготові, щоб без зволікань приступити до виконання своїх обов’язків:
цілодобово, у будь-яку пору року.
Про себе Григорій Прокопович Захаров
говорить досить стисло: визначившись з
професією, у 1965 році, як це часто буває, навчався і паралельно робив перші
трудові кроки на Полтавському підприємстві електромереж. І ось уже понад 45 років він трудиться в енергетиці. «Хороший
фахівець, людина, на яку можна покластися у будь-якій ситуації», - так відгукуються про Г.П. Захарова колеги.
– Ми приділяємо велику увагу добору та
підготовці кадрів, – продовжує заступник
начальника служби ПС Віктор Камінський. При прийомі на роботу працівник
проходить навчання за спеціальною програмою, яке триває вісім місяців. За цей
період він під керівництвом наставника повинен освоїти принципи роботи з високовольтними вимикачами, роз’єднувачами,
щитами змінного і постійного струму та
іншим обладнанням ПС.
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Справа славиться людьми
Нині служба підстанцій 35 кВ і вище - це підрозділ, у якому трудиться ціла команда однодумців, відданих своїй справі. Цього вимагає специфіка роботи: відповідальність за
стан ввіреного їм обладнання підстанцій, а від декотрих працівників, скажімо майстрів
виробничих дільниць, напряму залежить життя людей, які працюють неподалік від
установок, що знаходяться під високою напругою. Цієї весни підрозділ відзначає свій
50-річний ювілей.

«

50-річний ювілей - це хороша нагода поглянути на пройдений шлях, згадати найкращих працівників», - говорить Володимир Деркач.
Окрім того, щороку робітники беруть
участь у двотижневих курсах підвищення кваліфікації: вивчають правила техніки безпеки при роботі з обладнанням
підстанцій, вдосконалюють навички з
надання першої допомоги при ураженні струмом. Протягом довгих років праці
відзначилися своїм професійним рівнем
знань та відповідальністю до виконання своїх обов’язків такі електромонтери
служби підстанцій 35 кВ і вище, як В.М.
Половий, А.І. Бондаренко, В.І. Костуренко. Серед молодих спеціалістів у підрозділі відмічають С.Г. Зимовця, В.І. Лисенка,
О.В Безноса.
Важливою складовою роботи електромонтера є оперативні перемикання
на підстанціях, по виведенню обладнання для виконання планових ремонтних
робіт та ліквідації аварійних ситуацій.
Черговий персонал служби підстанцій
веде цілодобове чергування на ПС 35150 кВ. Виконання їх обов’язків полягає
у експлуатації обладнання та прийманні
самостійних рішень в надзвичайних си-

туаціях.
Своїм професійним зростанням і здобутками багато працівників завдячують
майстру оперативно-виїзної бригади
Миколі Кошляку, який працює на підприємстві з 1979 року. Він протягом тривалого часу займав посаду заступника
начальника служби і нині залишається
одним зі спеціалістів, до думки яких прислухаються, досвід яких цінують.
У переважній більшості колектив служби ПС – чоловічий, але жінки в
ньому також відповідають за
значні обсяги робіт. Скажімо,

інженер Т.В. Гуйван, технік служби підстанцій І.В.Орлова ведуть документацію,
необхідну для здійснення ремонтів обладнання.
Спільне відзначення свят у підрозділі вітається, але в повному складі зібрати колектив, навіть з нагоди 50-річчя служби,
не вдасться: специфіка роботи в ньому
пов’язана з цілодобовими чергуваннями. Але ті приємні години, які працівники
проводять разом поза роботою, завжди
запам’ятовуються.
Варто зазначити, що декого з них із
підприємством поєднує не лише робота.
Скажімо, О. С. Кіяшко технік служби підстанцій є активним учасником художньої
самодіяльності, вона часто виступає на
заходах, які влаштовуються для працівників компанії. Слухати пісні у її виконанні і
залишатися байдужим неможливо, адже
вони завжди пройняті почуттями і емоціями, які виконавиця вміло передає слухачам.
Працівники полюбляють також займатися спортом, беруть участь у турнірах
з футболу. Вони були відзначені грамотою за участь в турнірі з міні-футболу
серед служб та відділів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», серед таких варто відзначити М.В. Закору, Д.В. Іванова,
С.В. Лук’яненка, О.П. Рикунова, С.М. Чубенка, О.В. Теслю.
Ірина Малашецька
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Шановні жінки!
Щиро вітаю вас з Міжнародним жіночим днем – 8 Березня!
Віки і тисячоліття світової історії осяяні вашою мудрістю та ніжністю,
чарівністю та красою. Тільки завдяки вашій життєвій силі, насназі та довготерпінню
з віку у вік продовжується рід людський на землі. I якщо краса порятує світ,
то це буде ваша краса. Адже ви перетворюєте його на чарівну перлину,
яку ми, чоловіки, кладемо і довічно кластимемо до ваших ніг.
Жінка багато в чому схожа на весну: лагідністю, красою, чарівністю, різнобарв’ям
почуттів та емоцій. I саме завдяки вам – жінкам, вашим найкращим рисам,
чоловіки долають всі життєві негаразди, не втрачають надії і вірять у краще.
Адже тепло і ласка жінки-матері, дружини, коханої, її лагідна
усмішка перемагають усі прикрощі нашого сьогодення.
У цей святковий день бажаю всім жінкам добробуту, довічного щастя та кохання.
Нехай виконуються ваші найзаповітніші мрії, адже бажання кожної
жінки – закон, якому ми, чоловіки, з радістю коримося. Щиро зичу,
щоб чарівна і загадкова посмішка супроводжувала вас завжди –
у свята і в будні, на роботі і вдома, серед колег і рідних.

–

Нехай чоловіки оберігають вас, оточують турботою і любов’ю, а прекрасні почуття
дарують натхнення для нових творчих успіхів і перемог на життєвому шляху!
Будьте коханими і кохайте!
Зі святом весни та любові!
Голова Правління
Євген ЗАСIМЕНКО

Любі жінки!
Сердечно вітаю вас із прекрасним весняним святом –
Міжнародним жіночим днем!
Цей день по вінця сповнений щирими емоціями, він неповторний і багатобарвний,
як неповторне і багатогранне життя. Добрі і ласкаві, мужні і ранимі, такі хоробрі і
такі тендітні, ви – найдорожче, що є в житті чоловіків. Охоронниці роду людського,
ви народжуєте і виховуєте дітей, передаючи з покоління в покоління традиції
високої духовності, культури, працьовитості. Щедрість ваших душ зігріває,
сила духу захоплює, а краса – вселяє віру в те,
що світ буде врятований.
� I у святі, і в повсякденні має дедалі більшати світла, добра і тепла, уваги, шани і
любові до жінки – матері і сестри, коханої і дружини, берегині домашнього вогнища.
Вклоняючись вам, дорогі жінки, зичу високих почувань і земних радощів, щастя,
злагоди, достатку і благополуччя у ваших родинах та оселях.
Профспілковий комітет робитиме все, щоб повсякчас покращувати
умови вашої праці і урізноманітнювати ваше дозвілля!
Нехай лагідне сонце і легкий весняний вітерець принесуть у ваші серця радість і спокій,
рідні складуть глибоку шану і вдячність за вашу щоденну безкорисливу працю, а поруч
будуть чоловіки, здатні за вашу ніжність, самовідданість і доброту оточити вас
теплом і любов’ю, здійснити всі ваші мрії і сподівання!
Голова профкому
Володимир АБРАМОВ
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Улюблений день весни
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Давно помічено, що 8-го березня завжди сонячно і тепло. Дарма, що погода може бути ще похмурою і непривітною. Від жіночих посмішок, приємних емоцій і вражень, подарованих теплих слів навколо стає тепліше.
Міжнародний жіночий день 8 Березня не завжди був святом ніжних, чарівних жінок. Колись його започатковано для утвердження прав представниць
прекрасної статі.

Відзначали жіночі свята ще в давні
часи. Наприклад, у Стародавньому Римі
жінки цього дня вирушали до храмів Вести – хранительки домашнього вогнища.
Дійство мало велике значення, оскільки
таким чином жіноцтво утверджувало свої
принципи.
У слов’ян вкоренилась інша традиція –
святкувати День матері (яким часто пропонують замінити Міжнародний жіночий
день 8 Березня). У давні часи представниці прекрасної статі навіть подумати не
могли, що їх якось обмежують. Їхні права
зводилися виключно до обов’язків матері
та берегині домашнього вогнища.
8 березня 1857 року відбулася демонстрація робітниць текстильної промисловості в Нью-Йорку, протестували проти
нестерпних умов праці та низької зарплати. Поліція розігнала демонстрацію. Але
страйкарі не здались – об’єдналися в
профспілку. Згодом на Міжнародній конференції жінок-соціалісток у Копенгагені
1910 року Клара Цеткін запропонувала
відзначати 8 Березня – День жінок. З тих
часів це свято поширювалося, йому приурочували демонстрації. У 1913-му його
запровадили в сусідній Росії (точніше в
окремо взятому місті Санкт-Петербурзі).
У Радянські часи cвяту надали офіційний статус. Відтоді його часто пов’язують
із соціалістичним рухом. Хоча і Організація Об’єднаних Націй офіційно запропонувала день 8 Березня використовувати
різним країнам, щоб поширювати права
жінок у світі.
З розпадом СРСР в Україні традиції відзначення не забулися, навпаки – тепер це
свято є одним із улюблених. Воно набуває особливого змісту ще й тому, що цей
день означає закінчення зими, коли холод
змінюється довгоочікуваною весняною
відлигою, розквітом жіночої краси і чарівності. Чоловіки поспішають порадувати
дружин, коханих, мам, сестер, колег кві-

тами, іншими презентами і головне – своєю увагою.
У багатьох країнах 8 Березня є вихідним днем. Найбільшого розповсюдження
воно набуло в Росії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Казахстані, Киргизстані, Македонії, Молдові, Таджикистані, Туркменістані, Монголії, і звісно ж в Україні.
У Німеччині 8 Березня має соціалістичні
корені і не є вихідним днем, так само як
і в Польщі. А раніше, в той час, як німці
зі Східної Німеччини вітали жінок, в Західній Німеччині про це свято навіть не чули.
Після падіння Берлінської Стіни 8 Березня
поширюється по всій країні. Але широкого розповсюдження воно не отримало.
Тут полюбляють святкувати День матері.
Італія – одна з країн, в якій Міжнародний жіночий день 8 Березня, як і в Україні,
популярне свято. З 1946 року символом
італійського 8 Березня стала мімоза, яку
запропонувала Рада італійських жінок. З
тих пір саме ця квітка в Італії є традиційним подарунком на 8 Березня.
У В’єтнамі жінок прийнято вітати вже дві
тисячі років. Раніше це був День пам’яті
сестер Чинг, хоробрих дівчат, які колись
прославилися тим, що очолили визвольну
війну в’єтнамського народу проти китайської агресії. Коли їхнє військо потрапило
в оточення, дівчата кинулися в річку, аби
не здаватися в полон. Після перемоги соціалізму в цій країні більшої популярності
набуло 8 Березня.
Майже непомітно проходить для
китайців Міжнародний жіночий день.
Лише
революціонерки
старшого віку отримують
офіційні вітання. До того
ж тут не прийнято дарувати будь-кому зрізані квіти,
тому придбанням букетів напередодні цього дня, скажімо у Пекіні,
зайняті іноземці.
У Туркменістані дуже поважають

сімейні цінності, велика роль відводиться жінці. Традиції відзначення 8 Березня
постійно набувають все більшої популярності.
У Болгарії 8 Березня не має статусу
національного. У них – це звичайний робочий день. Але чоловіки намагаються
привітати не лише найближчих жінок, а
й колег. В цій країні до свята ставляться
по-різному.
У Литві 8 Березня, як і в нас, асоціюється з приходом весни, є даниною поваги
і кохання до жінки. Офіційно у литовців
це День солідарності жінок. І хоча його
кілька років тому викреслили зі списків
пам’ятних дат, цього дня жінкам дарують
квітів більше, ніж на День Святого Валентина чи День Матері. До того ж, щорічно
зростає кількість агентств, які організовують різноманітні заходи з використанням
торгового знаку 8 Березня. Щоправда, в
деяких литовців це свято асоціюється з
радянською епохою, тому вони його не
відзначають. Вони вважають, що квіти
жінкам потрібно дарувати постійно, не чекаючи особливої нагоди. З цим важко не
погодитись!
Ірина Малашецька
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Жодна крадіжка не залишиться без покарання
На Полтавщині торік зафіксовано понад 60 крадіжок електрообладнання, від викрадення якого ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» несе значні збитки.

У

минулому році викрадено і розукомплектовано 8 трансформаторів, близько 5 тон
трансформаторної оливи, понад 6 км
електричного дроту. Збитки, завдані цими
крадіжками, складають понад 600 тисяч
гривень. Та головне – зупиняється робота
електромереж: порушується виробничий
процес промислових підприємств, домашній комфорт споживачів, без світла
залишаються дитячі садки, школи, лікарні.
Останнім часом невпинно збільшується кількість крадіжок металевих кутиків з
високовольтних опор. У прагненні легкої
наживи нечисті на руку громадяни вирушають на «заробітки», іноді за раз зрізуючи з однієї лінії не менше сотні кілограм
металоконструкцій. Стійкість останньої
слабшає. І вона може просто рухнути. А
це, у свою чергу, призведе до масштабних
відключень світла, відновлення постачання якого тривале та коштовне. Ціною дій
зловмисників може бути і людське життя.
У всіх випадках крадіжок товарно-матеріальних цінностей ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» зверталось до правоохоронних органів. Але надто низький рівень
розкриття злочинів за фактами крадіжок
майна ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» не
може не бентежити, адже безкарність
спонукає потенційних крадіїв здійснювати
нові й нові злочини попри те, що за них,
згідно з Кримінальним кодексом України,
передбачене позбавлення волі на значні
терміни ув’язнення.
Звичайно, Товариство вживає заходи
щодо захисту свого майна і намагається забезпечувати безперебійне надання
електроенергії споживачам, але злочинців, на жаль, не зупиняють ні передбачена за протиправні дії кримінальна відповідальність, ні висока напруга, під якою
знаходяться об’єкти.
Інша проблема, з якою доводиться
стикатися енергетикам, – це свідоме порушення користувачами електроенергії

правил її споживання: використання
електроенергії поза обліком, втручання у
роботу лічильника, тощо. Торік зафіксовано 1621 подібний випадок.
На жаль, чимало людей сприймають
це порушення як безкарне. А між тим,
нарахування за використану електричну
енергію, яка не обліковується, часом сягають понад 10 тисяч гривень.
Пік порушень правил споживання електроенергії припадає на осінньо-зимовий
період. Це пов’язано з опалювальним
сезоном. У багатьох через борги відключають газ, тоді люди починають використовувати електроприлади.
Звичайно, для того, щоб зафіксувати
порушення, потрібен час. Але в кінцевому рахунку виявляються всі, без виключення, факти порушень даного виду. В
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» працюють рейдові бригади, які перевіряють дотримання
Правил користування електричною енергією для населення побутовими споживачами. Фахівці товариства відстежують
навантаження в електромережах, здійснюють відповідні виміри на підстанціях та

Контролери Товариства часто стають
жертвами грубощів і
навіть побоїв з боку
споживачів електроенергії.
на відгалуженнях біля будинків і обчислюють фактичне споживання електроенергії
в окремо взятих садибах.
Як правило, при виявленні самовільного підключення постачання електричної
енергії споживачу припиняється. Витрати на його відновлення лягають на плечі
порушника – іноді це коштує понад 500
гривень.
Енергетики під час перевірок досить
часто стикаються з небажанням людей
впускати їх до своїх домівок для обстеження лічильників. Хоча, згідно з Правилами користування електричною енергією
для населення, працівники «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» зобов’язані не рідше одного разу на півроку, а за потреби – і частіше,

відвідувати абонентів, зокрема з метою
зняття контрольних показів лічильника.
Вони можуть приходити як у робочі, так
і у святкові дні. Співробітник Товариства
зобов’язаний представитися, пред’явити
службове посвідчення і попросити у господарів надати йому дозвіл для доступу
до приладів обліку електроенергії, електричних установок та електропроводки.
Він також має право за допомогою відеочи фотоапаратури відкрито зафіксувати
виявлені порушення.
На жаль, трапляються випадки не лише
неприязного ставлення до співробітників
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», а й грубих
образ або навіть фізичної розправи.
Так, 29 січня у Полтаві контролерами
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у одному
з приватних будинків виявлено незаконне, поза приладом обліку, приєднання до
електричних мереж. Господар садиби не
знайшов іншого виходу з ситуації, як вхопити ніж і заподіяти контролерам тілесних
ушкоджень. Його навіть не зупинило те,
що одним із працівників обленерго була
жінка. Вона отримала травму обличчя. А її
напарник – різану рану руки. Зловмисника затримали. Згідно із нормами чинного
законодавства, за подібні протизаконні
дії передбачена кримінальна відповідальність.
Отак і виходить, що замість того, щоб
кошти і ресурси спрямовувати на модернізацію електромереж, енергетики вирішують проблеми, які їм повсякчас підкидають крадії та недобросовісні споживачі.
Тож, якщо раптом у вас не стало електропостачання, не кваптеся одразу нарікати
на діяльність ПАТ «ПОЛТАВА-ОБЛЕНЕРГО».
Будьте пильними й про появу будь-яких
підозрілих осіб неподалік об’єктів Товариства, особливо в нічну пору й у віддалених
від населених пунктів місцях, обов’язково
повідомляйте міліцію за телефоном 102
або телефонуйте за номером «телефону
довіри» (0532) 516-135, який працює цілодобово (автовідповідач). Набравши номер
«телефону довіри», можна повідомити про
спробу або крадіжку електрообладнання,
порушення правил споживання електроенергії споживачами.
Тетяна Терентьєва
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Футбол як стиль життя
У змаганнях взяли участь 8 команд, знайомих нам за попередніми турнірами. Завчасне
жеребкування визначило розподіл учасників
між двома групами. У групі А зустрілися футбольні збірні адміністративно-господарчого
відділу, охорони, Полтавської філії районних
електромереж і департаменту інформаційних
технологій. За першість у групі Б змагалися
футболісти з Полтавської філії міських електромереж, енергозбутових підрозділів, служби підстанцій і служби механізації та транспорту.
У фінальному двобої зустрілися команди АГВ і охорони, які змагалися за «бронзу»
чемпіонату. Перші вдало стартували – 1:0, але
збірна охорони не змирилася з ситуацією на
полі і зрівняла рахунок – 1:1. До кінця першого
тайму футболісти адміністративно-господарчого відділу не змогли змінити хід гри і навіть
поступалися – 1:2. Але протягом другого тайму збірна АГВ була на крок попереду: дві результативні атаки принесли їм перемогу – 4:3.
У грі за «золото» турніру зустрілися футболісти ДІТ та енергозбутових підрозділів. Рахунок у матчі відкрила збірна ДІТ, яка у першій
же атаці забила гол у ворота суперника, який
по праву можна назвати найшвидшим у всьому чемпіонаті. З нього і розпочалася низка невдач для команди енергозбутових підрозділів.
Перший тайм закінчився з рахунком 9:4 на
користь департаменту інформаційних технологій. У другому таймі збірна ДІТ лише збільшувала відрив, відповідаючи на гол суперника
своїми трьома–чотирма влучаннями. До кінця

І

гри розрив сягнув десяти
пунктів, і збірна ДІТ довела
зустріч до переможного
фіналу з рахунком 17:8.
Задоволені грою вболівальники щирими оплесками вітали і переможців,
і тих, кому фортуна цього
разу не посміхнулася. Голова профкому Володимир Абрамов нагородив
усіх учасників турніру
Почесними грамотами,
а представникам команд,
які посіли перші чотири місця, вручив
цінні призи. Спортсмени збірної-лідера отримали по комплекту футбольної форми. «Срібним» призерам вручили спортивні сумки, «бронзовим»
– набори для підводного плавання,
збірній, яка посіла четверте місце, –
футбольну статуетку. Володарем «Золотої бутси», якою нагородили переможця у номінації «Завжди готовий до
бою», став директор департаменту безпеки та охорони Олег Канабеєв.
Та без подарунку на цьому святі футболу не залишилися і вболівальники. Голова профкому пригостив усіх присутніх
смачним тортом у вигляді футбольного
поля, який уже став символом закриття
Чемпіонату з міні-футболу серед служб та відділів компанії.
Тетяна Терентьєва

– збірна ДІТ
– збірна енергозбутових підрозділів
– збірна АГВ
– збірна охорони

ІІ ІІІ

ІV

Протягом 8 днів тривав
традиційний Чемпіонат з міні-футболу
серед служб та відділів ПАТ «Полтаваобленерго».
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Дім, де буяють квіти
У переддень весни природа навколо ще занурена у глибокий зимовий сон, але вже ось-ось прокинеться і почне прикрашати все
навколо різноманітними барвами. Наступить пора, коли килими із
трав і квітів змінять трохи сумні пейзажі холодної пори року.
Наступить весна…
добаються, адже вони, коли цвітуть, завжди є окрасою саду, а
в догляді зовсім не примхливі. Ними я доповнила вже існуючу
колекцію з витких, чайно-гібридних троянд і троянд спрей.
Галина Миколаївна дуже пишається своїми бругмансіями. За
станом цих кадочних рослин вона стежить ретельно не лише
влітку, а й узимку, та знає все про те, як зробити, щоб вони добре цвіли і не хворіли. Щоосені, наприклад, викопує їх із відкритого ґрунту, пересаджує у горщики, зберігає всю зиму при температурі +10 градусів С, підживлює, а навесні знову висаджує
у своєму саду. Окрім естетичної насолоди, вони приваблюють
своїм сильним ароматом у період цвітіння (з кінця липня і до настання перших холодів), який посилюється у нічну пору.
– Чорнобривці, про які в українській пісні співається, теж мені
до душі. З ними у мене пов’язані спогади про дитинство і маму,
– продовжує Галина Дубовик. – Вирощую також гацанію, китайську гвоздику, хризантеми, які радують своїм рясним цвітінням
до пізньої осені.
Минулого року вона побачила на квітковій виставці у Харкові
Галина Миколаївна Дубовик,
екзотичну квітку. Продавець розповіла, що це, так звана, «тробухгалтер Решетилівської філії, з нетерпінням чекає на теплу
янда пустелі» – аденіум. Жінка вирішила проекспериментувати і
пору року, коли ґрунт прогріється так, щоб можна було висасамостійно виростити цю рослинку. Придбала насіння і висадила
джувати в нього ретельно сховані від холодів у приміщеннях квів горщик. Через два роки вона очікує першого цвітіння. Каже,
ти: жоржини, гладіолуси. На початку березня у неї на підвіконні
що наші любителі екзотики аденіум почали вирощувати не так
розпустяться яскраві пелюстки пеларгоній, радуючи господиню
давно. І лише найніжним цвітом, а після них почнуть дарувати
Вирощувати квіти – це моє улюблене
терплячіші квіткаквітучу красу бальзаміни. На своїй присадибрі беруться за цю
ній ділянці Галина Миколаївна вже понад двадзаняття. Доглядаючи за ними, я відсправу, адже росцять років вирощує найрізноманітніші види дечуваю неабияке задоволення», – гово- те аденіум дуже
коративних рослин. Своїми руками створила
рить бухгалтер Решетилівської філії Галина
повільно. Має виальпійську гірку, оформила її за власним смагляд компактного
ком. Все навколо теж прикрасила багаторічМиколаївна Дубовик.
квітучого деревця,
никами, які щороку доповнює однорічниками.
яке дуже нагадує майстерно сформований бонсай. В природі ця
Вона вміло поєднує рослини, аби територія не виглядала однорослина зустрічається у дуже посушливому кліматі, її вважають
манітною протягом усієї теплої пори року. А нещодавно почала
окрасою пустелі.
саджати квіти не лише на подвір’ї свого будинку, а й трохи городу
Кімнатні рослини – ще одне захоплення Галини Миколаївни.
«захопила»… Каже, що її рослинам вже затісно у саду.
Всього розмаїття зелені і не перелічити. Підвіконня її оселі густо
– У мене ніколи не виникало бажання вирощувати квіти для
заставлені пеларгоніями різних кольорів і сортів, поруч кілька витого, щоб потім їх продавати. А дарувати – з радістю! – каже Гадів фікусів, вишукана орхідея, олеандр, картопляне дерево, філина Миколаївна Дубовик. – Мої сини Владислав і Юрій часто
алки, гібіскуси.
радують своїх дружин квітами із нашої домашньої колекції. Ка– В якийсь момент я зрозуміла, що у мене вдома всім цим росжуть, що такого розмаїття в жодній решетилівській крамниці не
линам затісно взимку. Тому частину я віднесла на роботу у філію.
знайдеш! Звісно, це перебільшення…
У актовій залі Решетилівського підрозділу їм комфортно, і тут
Жінка розповідає, що їй надзвичайно подобається відкривати
мені зручно за ними доглядати.
для себе нові види і сорти. Вона отримує задоволення коли виКвіти прикрашають моє життя своїм цвітом і ароматом, дарусаджує, доглядає за своїми рослинками. А найбільше, коли відють радість та затишок. Рідні, близькі та колеги про це добре
почиває в своєму саду. Я люблю їх і помітила, що принаймні гознають, тому в них ніколи не виникає проблем з вибором для
дину щодня витрачаю на полив, розпушування ґрунту, обривання
мене подарунку на День народження чи 8 Березня: презентують
сухих листочків, пошук нової тематичної літератури. У постійне
квіти, щоправда, у горщиках, аби вони тривалий час радували
захоплення вирощування квітів переросло після того, як сини
своїм цвітом.
підросли і з’явилося більше вільного часу на улюблену справу.
Ірина Малашецька
– Мій квітник щороку змінюється, оновлюється. З осені я висадила близько двадцяти нових сортів троянд, які мені дуже по-
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На крилах дитячих мрій
Запрошуємо дітей працівників компанії взяти участь у конкурсі
декоративно-прикладного мистецтва
“З “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ – завжди світло і тепло”.

Р

обота, що подається на конкурс, має відповідати таким вимогам:

а)
б)
в)

бути виконаною дитиною самостійно, без допомоги дорослих;
обов’язково висвітлювати тему конкурсу «З «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» – завжди
світло і тепло»;

бути виконаною у будь-якій техніці декоративно – прикладного мистецтва (вишивка, бісероплетіння, паперопластика, розпис або різьблення по дереву, ліплення з глини, лозоплетіння, текстиль, природній матеріал, тощо);

г)

на роботі обов’язково вказати такі дані (розбірливо): 1) назва роботи, 2) ім’я та
прізвище автора, 3) число, місяць, рік народження, 4) ім’я, по батькові та прізвище батьків, посада, служба чи філія, у на якій вони працюють, 5) контактні телефони;

д)
е)

якщо робота не відповідає темі та якійсь з перелічених вище вимог, вона до
конкурсу не допускається;

один учасник може подати на конкурс не більше 2 робіт.

Учасниками конкурсу можуть
бути діти, віком від 6 до 17 років. Роботи розглядатимуться у
трьох вікових групах:

6-9 років,
10-13 років,
14 -17 років.
Терміни проведення
І етап – 01.03 – 30.04.2013 року – підготовка, збір і виставка робіт у філіях, передача їх в оргкомітет до
25.04.2013 р.;
ІІ етап – 30.04 – 15.05.2013 – виставка та перегляд робіт у головному офісі;
ІІІ етап – 15.05 – 24.05.2013 – підведення підсумків;
IV етап – 31.05.2013 – нагородження учасників (переможці у кожній віковій категорії отримають дипломи та
призи).

14 | вітання

2 березня

Щирі вітання нашим ювілярам

Миколі ОМЕЛЬЯНЕНКУ, е/монтеру з
обслуговування ПС 4 групи Лубенської
філії
Юрію ЛЕЩЕНКУ, водію автотранспортних засобів Полтавської філії
міських е/мереж

3 березня

Олександру СИНЬОВИДУ, електрогазозварнику 5 р. Кременчуцької філії

5 березня

Олександру КРАВЧЕНКУ, охороннику відомчої охорони Кременчуцької ТЕЦ
Анатолію МИХУ, охороннику Новосанжарської філії

6 березня

Марії КЛЬОЗ, економісту зі збуту електроенергії 2 к. Кобеляцької філії

7 березня

Ніні СОЛОНУСІ, контролеру енергонагляду 3 групи Лохвицької філії

8 березня

Сергію КАРДІСУ, електрозварнику ручного зварювання 6 р. Кременчуцької ТЕЦ

11 березня

Михайлу СМАЗІ, механіку групи механізації та транспорту Шишацької філії

13 березня

Любові ДУБИНІ, маляру 4 р. будівельної
дільниці Кременчуцької ТЕЦ
Віктору КУЦЕНКУ, слюсарю-сантехніку 5 р. Кременчуцької ТЕЦ

14 березня

Миколі КІНДЯКОВУ, диспетчеру 3 гр.
районних теплових мереж КремТЕЦ
Олені СИТНИК, начальнику зміни хімічного цеху Кременчуцької ТЕЦ

15 березня

групи МТЗ Полтавської філії (місто)

22 березня

Андрію БАБІЮ, е/монтеру з експлуатації р/мереж 3 групи Кобеляцької філії

23 березня

Тетяні ГОНЧАР, техніку інспекції Полтавської філії районних електромереж

24 березня

Олександру МАЖАРІ, водію автотранспортних засобів СМіТ
Леоніду КОБЕРНИКУ, старшому майстру 2 гр. дільниці забезпечення ремонтів Кременчуцької ТЕЦ
Андрію НЕЧАЄВУ, охороннику Лубенської філії

26 березня

Олені ТУРКО, начальнику відділу внутрішнього аудиту
Геннадію СКИРДІ, електромонтеру ОВБ
3 групи Комсомольської філії

28 березня

Григорію ДАНІЛЕНКУ, е/монтеру з експлуатації р/мереж 5 гр. Лубенської філії
Володимиру КОРОТЕНКУ, заступнику
начальника Чорнухинської філії

29 березня

Тамарі ЛАЩЕНКО, бухгалтеру Зіньківської філії
Риммі КОТКОВІЙ, контролеру енергонагляду 3 групи Полтавської філії (район)

Володимиру КОЖЕВНІКОВУ, майстру 2
групи хімічного цеху Кременчуцької ТЕЦ
Івану ЧУБЕНКУ, е/монтеру з обслуговування ПС 4 групи Шишацької філії

15 квітня

Петру СЛИВЦІ, контролеру енергонагляду 3 групи Семенівської філії

17 квітня

Володимиру ТРУСОВУ, старшому майстру виробничої дільниці 1 групи Комсомольської філії

18 квітня

Сергію ГНИЛОСИРУ, охороннику Котелевської філії

22 квітня

Ларисі КОЛІСНИК, контролеру енергонагляду 3 групи Миргородської філії

23 квітня

Віктору ВАСИЛЕНКУ, майстру виробничої дільниці 2 групи Семенівської філії
Леоніду ОДНОВОЛУ, старшому охороннику Семенівської філії

25 квітня

2 квітня

Валерію ЧЕЧЕЛЮ, начальнику Великокохнівської філії

5 квітня

Юлії НЕЗДОЙМИНОЗІ, прибиральнику
Новосанжарської філії

Валентині ЛИСЕНКО, завідувачу складу

Тетяні
ЛАНДАР,
аналітику
комп’ютерних систем групи супроводуження філій

Григорію НОРОВУ, заст. начальника
Комсомольської філії з передачі е/е

Олексію КИРИЛЮКУ, ст. машиністу
турбінного відділення 7 гр. Кременчуцької ТЕЦ

Валерію КОРОТКОМУ, начальнику
служби діагн.ізол., зах. від перенапруг

20 березня

13 квітня

Костянтину ГОРНОСТАЄВУ, юрисконсульту 1 категорії Полтавської філії
міських електромереж

Вірі ЩЕРБАКОВІЙ, е/слюсарю групи витрат та тиску Кременчуцької ТЕЦ

Миколі ШЕВЧЕНКУ, е/монтеру з експлуатації р/мереж 4 гр. Миргородської філії

Віктору ЛЕВОЧКУ, охороннику Кременчуцької ТЕЦ

30 березня

Тетяні ТВЕРДОХЛІБ, заступнику головного бухгалтера-керівн. групи обліку
ТМЦ та основних засобів

16 березня

11 квітня

7 квітня

Ларисі КИРИЛОВІЙ, е/монтеру відділу
ІТП Кременчуцької ТЕЦ

8 квітня

Юрію БІДЕНКУ, начальнику абонентської групи Диканьської філії

26 квітня
27 квітня

Наталії ЧУМАЧЕНКО, прибиральнику
службових приміщень АГВ
Олегу ДРУЗЕНКУ, начальнику енергоінспекції Кременчуцької філії

28 квітня

Надії СЄРГЄЄВІЙ, техніку групи реалізації Кобеляцької філії

30 квітня

Олені СИЧ, е/монтеру з випробувань та
вимірювань 4 групи Полтавської філії
міських електромереж
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