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З казкою по життю
Талановиті працівники компанії знову завітали до дитячого табору «Енергетик»,
щоб розважити його маленьких відпочивальників
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Ремонтна компанія – у розпалі
З року в рік зростають вимоги до якості та надійності послуг електропостачання. Енергетики області намагаються іти
в ногу з часом і постійно модернізувати електромережі і обладнання Товариства. З березня ведуться активні роботи у
рамках інвестиційної програми.
У Постанові № 1627 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері енергетики України, «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та
постачання електричної енергії» сказано,
що інвестиційна програма – це план використання коштів для підвищення рівня надійності та економічності роботи
основних фондів, який містить комплекс
зобов’язань ліцензіата, зокрема енергопостачальної компанії, на період її виконання щодо розвитку ліцензіата, графік
виконання та пояснювальну записку.
У інвестиційній програмі закладене фінансування заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж
та обладнання і заходів зі зниження та/
або недопущення понаднормативних ви-

Інвестиційною програмою ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2013 рік
передбачена реконструкція
і модернізація 48 об’єктів
розподільчих електромереж
0,4-10 кВ Товариства у 18
районах області.

трат електричної енергії.
Ліцензіат зобов’язаний використовувати кошти, визначені як джерело фінансування інвестиційної програми, виключно
на її виконання відповідно до графіка, визначеного інвестиційною програмою.
Національна комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
України, контролює виконанням інвестиційної програми.

Оновлення
розподільчих мереж
Наразі у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
розпал ремонтної компанії. Робітники
Товариства працюють у посиленому режимі. На такі умови праці не нарікають,
розуміють надважливість своєї роботи.
«На сьогодні у роботі 48 об’єктів розподільчих мереж Товариства, реконструкція
яких запланована інвестиційною програмою, – розповідає начальник служби
розподільчих електричних мереж Катерина Шостак. – На 10 з них роботи
ідуть до завершення, на деяких – тільки
починаються».
Загалом інвестиційною програмою
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» заплановано модернізувати ЛЕП 0,4 – 10 кВ з
використанням ізольованого проводу у
Кременчуцькому,
Великобагачанському, Шишацькому, Гадяцькому,
Глобинському, Карлівському,
Кобеляцькому, Котелевському,
Лохвицькому,
Новосанжарському, Оржицькому, Полтавському, Решетилівському,
Семенівському, Лубенському,
Гребінківському районах. На
сьогодні подана напруга на
оновлені розподільчі електромережі 0,38 і 10 кВ від ТП-208
в с. Яхники Лохвицього району,
від ТП-109 у м. Кременчук, від
ТП-57А в с. Ковалівка Полтавського району, від ТП-21 в с.
М’якеньківка Решетилівського
району, від ТП-155 в с. Березівка Гребінківського району.

Крім того, заплановано будівництво 11
розвантажувальних КТП у Кременчуцькому, Новосанжарському, Чутівському,
Полтавському, Лубенському, Великобагачанському, Зіньківському, Козельщинському, Гребінківському районах.
Також інвестиційною програмою передбачено реконструкцію 9,73 км ЛЕП
6-10 кВ. З них замінена ділянка кабельної
лінії 10 кВ РП-8 ТП-650 (К.1) протяжністю
0,355 км і КЛ 10 кВ ПС «Занасип» – ТП
-143 протяжністю 0,815 км у м. Кременчук.
Усі роботи виконуються підрядним способом. Основним підрядником ремонтної
компанії, передбаченої інвестиційною
програмою, є ТОВ «Енерджі Сервіс».
Крім цього підприємства, до виконання
робіт задіяні бригади ВГФ «СПМК-516
ЛТД», ПП «Енергоконструкція» і ТОВ «Південна промислова компанія».
«Хоча роботи з модернізації електрообладнання виконують підрядні організації, на працівників «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» покладений не менший об’єм
завдань, – розповідає Катерина Миколаївна. – Наші робітники разом з представниками підрядної організації ретельно
перевіряють об’єкти перед здачею в експлуатацію. Крім того, відповідні спеціалісти Товариства, призначені розпоряджен-

ням, слідкують за роботою підрядних
бригад протягом усього періоду виконання ними реконструкції електромереж, ведуть постійний технічний нагляд».
«Мені приємно отримувати вдячність
від наших споживачів – жителів сіл, де
були замінені опори і реконструйовані лінії електропередач, – говорить Катерина
Миколаївна. – Коли приїжджає бригада,
мешканці приймають наших робітників, як
рідних. ЛЕП у багатьох селах працюють
по 30-40 років і вимагають ремонту. Та і
технічної здатності деяких ліній не вистачає на зростаючі запити споживачів. Тож
звістку про реконструкцію люди сприймають з радістю. А вдячність споживачів –
найвища ціна за нашу роботу».

ПЛ КремГЕС – КремТЕЦ
через Дніпро
Інвестиційною програмою запланована
реконструкція двохланцюгового переходу через річку Дніпро повітряної лінії
154 кВ КремГЕС – КремТЕЦ. Наразі йде
до завершення будівельна частина робіт,
зокрема, по підсиленню фундаментів, реконструкції опор, нанесенню на них антикорозійного покриття.
Начальник служби ЛЕП 35 кВ та
вище Віктор Перетятько пояснює, що
цей перехід через Дніпро був збудований

у 1956 році з використанням бронзового
проводу. Наразі з’явилася необхідність
заміни існуючого проводу на дріт більшої
пропускної здатності.
«Це унікальна робота, – говорить він. –
Вона ускладнюється тим, що лінія електропередач має значну протяжність і розосередженість будівельних конструкцій.
До того ж, опори розташовані на островах Дніпра, тож працівників, обладнання
і матеріали доставляють спеціальними
плавзасобами».
Тетяна Терентьєва
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Подвійна перемога –

Безпека роботи - перш за все

ознака стабільності

Безпечне функціонування будь-якого підприємства
значною мірою залежить від рівня професіоналізму його
працівників. Запорукою безпеки об’єктів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» є рівень підготовки персоналу до дій в умовах
виникнення надзвичайних ситуацій.
КремТЕЦ є об’єктом підвищеної, потенційної та хімічної небезпеки, а існуючі
фактори ризику підвищують відповідальність персоналу станції в питаннях, що
стосуються локалізації можливих наслідків надзвичайних ситуацій.
Тому забезпечення належного рівня
професіоналізму під час аварійних і надзвичайних ситуацій – невід’ємна частина
підготовки працівників станції. А відповід-

«

Сумлінність у виконанні настанов
стала запорукою
успіху та допомогла вже
другий рік поспіль підтвердити першість», – охарактеризував виступ команди
начальник штабу цивільної
оборони Кременчуцької ТЕЦ
Олександр Бейкун.

ні знання і практичні навички вони отримують під час планових занять, штабних
об’єктових тренувань, комплексних навчань у цехах та на території ТЕЦ.
А найпоказовішою перевіркою рівня
підготовки завжди були і залишаються
змагання.

Так, у липні на базі стадіону державної
пожежно-рятувальної частини №5 Автозаводського району Кременчука відбулися змагання невоєнізованих формувань
об’єктів економіки цього району.
Їх організували згідно з нормативами зі
спеціальної підготовки особового складу невоєнізованих формувань цивільної
оборони.
Учасники демонстрували свої навички
у чотирьох етапах: підйомі по штурмовій
драбині на другий поверх учбової вежі,
відпрацюванні нормативів зі спеціальної
підготовки одягання бойового одягу, бойовому розгортанні пожежних рукавів, а
також доланні смуги перешкод.
До складу команди Кременчуцької ТЕЦ
увійшло чотири працівники: електрогазозварник Валерій Близнюк, слюсар
Андрій Крівченко, інженер групи капітального будівництва Сергій Марченко та
охоронник Андрій Розпутько.
У підсумку команда формування Кременчуцької ТЕЦ другий рік поспіль посіла
почесне перше місце в загальному заліку
і була нагороджена кубком та грамотою.
Коментуючи успіх команди, начальник штабу цивільної оборони Кременчуцької ТЕЦ Олександр Бейкун
зазначив, що змагання проходили в нелегкій, напруженій, конкурентній боротьбі, але команда його настанови виконала.
– Підтверджувати першість завжди
важче, ніж досягати. Однак учасники
спрацювали на відмінно, і я задоволений
їхнім виступом, – додав він.
Ірина Малашецька

Е

нергетик – одна із найнебезпечніших професій. Тут ні на
секунду не можна втрачати
пильність, потрібно бути вкрай уважним, адже від цього залежить найцінніше – життя.
Однією з важливих форм навчання
персоналу безпечним методам роботи є
інструктаж. За характером і часом проведення вони бувають вступними, первинними, періодичними, позаплановими
і цільовими.
Останній проводиться безпосередньо
перед початком робіт. Обсяг і зміст його
визначається залежно від виду робіт, які
будуть виконуватися.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:
при виконанні разових робіт, безпосередньо не пов’язаних із посадовими обов’язками або
обов’язками за спеціальністю;
при ліквідації аварії,
пожежі, стихійного
лиха;
при виконанні робіт
за нарядом-допуском або розпорядженням.

»
»
»

Заступник директора з питань охорони праці-начальник служби охорони праці Олександр Ракецький вважає, що цільовий інструктаж важливий
не тільки для членів бригади, а і для особи, яка його проводить. Оскільки протягом усього робочого дня вона відповідає
за те, що і як відбувається на робочому
місці, як персонал виконує вимоги нормативних документів.
«Робота в електроустановках пов’язана
з ризиком для життя, – продовжує Олександр Олексійович, – тому дуже важливо
досконало провести цільовий інструктаж, а саме: зрозуміло і грамотно пояснити працівникам поточне завдання,
роз’яснити всі питання, що виникли, до

того, коли бригада приступить до роботи, особливо,
якщо питання стосуються техніки
безпеки».

Страхування життя
власною обачністю
Під час виконання робіт, пов’язаних з
підвищеним виробничим ризиком, передбачено вживання заходів безпеки
праці. Починати роботи в діючих електроустановках можна тільки після оформлення наряду-допуску або розпорядження. Наряд-допуск визначає її зміст, місце,
час початку і закінчення, необхідні заходи
безпеки, склад бригади і працівників, відповідальних за безпечне виконання робіт.
Підготовка робочого місця і допуск
бригади до роботи можуть проводитися
тільки після отримання дозволу від оперативного персоналу або уповноваженого на це працівника.
Спеціаліст, який видає наряд чи розпорядження, встановлює можливість безпечного виконання роботи. Він відповідає
за достатність і правильність вказаних в
наряді (розпорядженні) заходів безпеки,
за якісний і кількісний склад бригади і
призначення працівників, відповідальних
за безпечне проведення робіт, а також за
відповідність груп з електробезпеки працівників, які зазначені в наряді (розпорядженні), роботі, що виконується.

«Навчити працівників безпечному виконанню робіт – першочергове завдання
для нас, – говорить заступник директора
з питань охорони праці-начальник служби охорони праці Олександр Ракецький.
– Основні види робіт в діючих електроустановках проводяться тільки по наряду –
це для нас закон. Наряд повністю передбачає і прописує всі заходи безпеки. Той,
хто видає наряд, все продумує, дивиться,
що відключити, де заземлити. Залежно
від складності робіт визначається і склад
бригади відповідно до кваліфікації робітників. Керівник визначає, у якому випадку
виписувати наряд, а у якому можна віддати розпорядження. Деякі роботи, згідно з
затвердженим переліком, можна виконувати в порядку поточної експлуатації».
Та як би відповідні служби Товариства
не намагалися уберегти працівників від
загроз, все ж життя і здоров’я кожного
– у його руках. І лише від його обачності
та уважності залежить, чи збереже він ці
цінності.
Тетяна Терентьєва

На підприємстві діє Порядок організації та проведення роботи з працівниками з питань охорони праці, технології робіт,
пожежної безпеки в структурних підрозділах ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Він регламентує порядок організації і проведення
підготовки, навчання, інструктажів, медичних та наркологічних
оглядів, стажування, дублювання, протиаварійних та протипожежних тренувань, тренажерної підготовки, профдобору, допуску до роботи і перевірки знань з питань охорони праці та
пожежної безпеки.
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Довіра споживачів –

наш пріоритет

П

ри згадці про Диканьку на думку спадають безсмертні літературні твори Миколи Гоголя, а також розповіді про відому родину Кочубеїв, яка проживала тут і залишила багато згадок про
себе. Повсюдно промовляє історія, нестримна уява малює картини минулого, запрошує на гостини.
Невід’ємною складовою життя мешканців Диканьки є збереження славних культурних та історичних
надбань краю.
Усе починалося так...
Працівники Диканської філії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», у свою чергу, пам’ятають, що вперше електроенергія в
краї з’явилася на початку ХХ століття.
Полтавський повітовий предводитель
дворянства Лев Кочубей володів першою електростанцією, потужностей якої
вистачало для освітлення маєтку самого
Кочубея, його майстерні та помешкання

кількох багатих друзів. Згодом бурхливі
роки революції та громадянської війни
надовго затримали подальший розвиток
електрифікації у Диканьці.
Своєрідний поштовх до її розвитку припав на 1963 рік, коли в експлуатацію було
введено повітряну лінію 110 кВ «Диканька – Полтава» і першу чергу підстанції
110/35/10 кВ «Диканька». Вона забезпечувала напругою 35 кВ Диканський,

Шишацький, Котелевський та Зінківський
райони. Того ж року сформовано Диканський район електричних мереж.
Пізніше було збудовано підстанції
35/10 кВ «Байрак», «Стасі», «Орданівка»,
кількість працівників всього за рік досягла 82-х осіб.
У Диканській філії охоче згадують перших її керівників. Так, протягом 1963-1969
років район е/мереж очолював Микола
Васильович Шепель. Він потурбувався
про те, аби організувати у ньому відповідні умови праці, зокрема, про формування
там диспетчерської групи.
Доволі тривалий період, а саме тридцять років, Диканським енергетичним
підрозділом керував Петро Антонович
Медяник. При ньому у філії з’явилися нинішні споруди та адмінбудівля.
– Він був талановитим господарником
і керівником. Петро Антонович умів організувати злагоджену і ефективну роботу
у РЕМі, націлити персонал на виконання
завдань, – розповідає начальник Диканського підрозділу Олексій Кожух.

»

Кожен наш працівник водночас є і споживачем електроенергії, тож виконуючи свою повсякденну роботу, енергетики
Диканcької філії турбуються і про комфорт своїх рідних та
близьких, – говорить начальник підрозділу Олексій Кожух.

Я очолив Диканську філію в 1999 році.
Всебічно вивчити специфіку роботи в ній
мені допомогли, перш за все, тодішній
заступник начальника підрозділу Володимир Нілович Ніколаєв та старший майстер Микола Семенович Омельяненко.
Я давно переконався, що працювати в
енергетиці непросто, але з часом приходить розуміння, досвід, завдання виконуються ефективніше. І це позитивно позначається на результатах роботи. Свого
часу досвідченіші колеги надали мені багато корисних порад і нині мені вдається
успішно використовує їх у своїй повсякденній професійній діяльності.

Використовуючи
знання попередників
Протягом тривалого періоду у філії
трудяться за принципом: якщо жителі
району своєчасно та у повній мірі розраховуються за електропостачання, вони
отримують якісну послугу, і навпаки.
Олексій Кожух розповідає, що досвід і
знання допомагають виявляти та швидко

усувати несправності. При цьому кожен
працівник робить свій вклад у спільну
справу. Споживачі можуть бути впевнені,
що перерви в електропостачанні будуть
усунені оперативно.
– Цього року під час березневої стихії
ми мобілізувалися для швидкого усунення її наслідків у нашому районі. Окрім
того, разом з рештою підрозділів енергокомпанії направили своїх працівників
до Гадяцького району, який від негоди постраждав найбільше. Успішно ліквідувавши наслідки на ввіреній ділянці, робітники
повернулися, залишивши по собі добру
згадку. А згодом на сторінках Диканської
районної газети мені приємно було прочитати статтю зі словами вдячності від громади сільської ради в Гадяцькому районі,
де працювали наші хлопці, за швидке та
професійне усунення наслідків аварії.
– Ми також намагаємося створити для
працівників умови, аби вони постійно
прагнули покращувати власний професійний рівень. Перспектива кар’єрного
росту також є. »»»
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ля ефективного виконання завдань у філії в повній
мірі використовується потенціал молодих працівників
та досвід і професійні вміння фахівців старшого віку.

Пріоритетним завданням є підготовка та
навчання молоді для гідної заміни ветеранів праці, зниження рівня втрат електроенергії до нормативних значень.
Усі старання колективу не є марними,
адже Диканська філія у загальному рейтингу за показниками виробничої і збутової діяльності міцно тримається в першій
десятці серед підрозділів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
Спадковість поколінь добре проявляється у трудових династіях. Микола
Федорович та Ольга Іванівна Грині з відривом в один рік прийшли у філію, і в ній
пропрацювали до виходу на заслужений
відпочинок. Згодом вони започаткували
власну династію. З 2007 року у філії працює їхній син Юрій Гринь, який обрав для
себе професію електромонтера.
Батьківський приклад Миколи Семеновича Омельяненка визначив професійний
шлях його синів, тому вони обидва нині
працюють у філії. Старший Олег трудиться електромонтером з обслуговування
підстанцій. Олександр – нині майстер Диканської дільниці, а от трудову діяльність

він розпочав на посаді електромонтера
розподільчих мереж у 2010 році.

Відпочиваємо разом
У вільний час працівники філії приділяють увагу активному відпочинку. З
числа персоналу підрозділу сформувалися футбольна та волейбольна збірні,
які беруть участь у змаганнях між філіями
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та у районних зустрічах. Зокрема, футбольна команда «Енергетик» неодноразово
ставала чемпіоном Диканського району
та володарем кубків з футболу та мініфутболу. Філія брала участь у змаганнях
з риболовлі. Окрім того, енергетики з
задоволенням розширюють свій кругозір, бувають у різних місцях Полтавщини,
також беруть участь у подорожах Україною: працівники знайомилися з визначними пам’ятками міста–героя Одеси,
милувалися живописними краєвидами
Національного дендрологічного парку
«Софіївка», що в місті Умань.
– Працівники нашої філії не залишаються осторонь і розважальних заходів,

які відбуваються у Диканьці. Святкування визначних подій, ювілеїв проходить
у дружній і злагодженій атмосфері, – ділиться начальник Диканської філії Олексій Кожух. – А такі події, як відзначення
50-річчя підрозділу, для нас особливі. До
цього свята ми готувалися особливо ретельно. На урочистості було запрошено
наших шанованих ветеранів, багатьом з
яких було що згадати про період становлення та розвитку Диканської філії. Кращі
працівники підрозділу отримали грамоти
за сумлінну працю та високий професіоналізм. Члени їхніх родин, які завітали на
свято, мали змогу глибше познайомитися
з енергетичною професією їхніх близьких.
– Приємно, що гості нашого свята бажали нам безаварійної роботи, стабільності
та впевненості у власних силах, я сподіваюся, що саме так воно і буде, – підсумовує начальник підрозділу Олексій Кожух. – Наш підрозділ пройшов чималий
трудовий шлях. Із маленького колективу
за 50 років він виріс у повноцінний підрозділ зі своїми традиціями, надбаннями та
ритмом роботи. І нині він продовжує розвиватися, реагуючи на всі зміни у житті
Диканського району.
Ірина Малашецька

Проводити вільний час у компанії колег цікаво і корисно. Спільне дозвілля
робить працівників більш дружними і націлює на ефективнішу роботу.

Полтава у долі Короленка
У липні цього року виповнилося 160 років від дня народження
російського та українського письменника, журналіста, публіциста і
громадського діяча Володимира Галактіоновича Короленка, який
протягом 21-го року жив і працював у Полтаві.
головою Ліги порятунку дітей, і під його
чесне ім’я збиралися кошти на благодійність. Володимир Короленко обстоював
думку, що всі діти: і багаті, і бідні – мають
постійно контактувати між собою, аби у
майбутньому між ними не виникало непорозумінь, які з часом переростають у
прірву між багатими і бідними. Саме через це у його домі частенько збиралася
малеча, що належала до різних верств
населення.
Сюди Володимир Галактіонович разом
зі своєю родиною прибув у 1900 році.
Згодом він напише у своїх спогадах про
перше враження від Полтави: місто «зустріло» його суцільною темрявою, вночі
на вулицях не було ліхтарів і лише білі
стіни мазанок віддзеркалювали сяйво
місяця, ніби на картинах Архипа Куїнджі.
«Полтава – славне місто: тепло, доволі
сухо, немає (майже) ліхтарів на вулицях,
... мені особисто це все нагадує моє Рівно» (місто, де минули юнацькі роки письменника).
Прямуючи у Полтаву із Петербурга,
письменник у думках малював милі картини із тихого провінційного життя, про
яке давно мріяв. Але невгамовна принципова натура не дала йому змоги надовго
усамітнитись, тому і тут він поринув у вир
життя. Однією з причин цього було загострене почуття справедливості Володимира Галактіоновича, успадковане ним
від батька.
У місті письменник поселився зі своєю
сім’єю у будинку, який належав родині
Старицьких, згодом переїхав на вулицю
Мало-Садову, яка нині носить його ім’я.
Тут у нього в гостях побувало чимало відомих особистостей.
За словами провідного наукового
співробітника Полтавського літературно-меморіального музею В.Г. Короленка
Людмили Ольховської, письменник заробляв на життя публікацією своїх статей і
книжок, був одним із редакторів літературного часопису «Русское богатство» у
Санкт-Петербурзі.
Сучасники запам’ятали його як великого гуманіста, адже йому було не байдуже
до долі інших. Письменник опікувався
безпритульними дітьми, був почесним

Невгамовна натура
правдолюба
Короленко прагнув утілити засади соціальної рівності у життя, піднімав проблеми, які виникали між народом і владою,
вважав, що журналісти мають критикувати останню, щоб та працювала якомога
старанніше та ефективніше.
Письменник публікував у центральній
пресі матеріали про зловживання місцевих чиновників, про невпорядкованість у
центрі міста і т. д. Такі дії погіршили ставлення місцевої влади до письменника.
У 1905 році у Сорочинцях та навколишніх селах пройшли збори селян, які дуже
жорстоко придушувалися каральними
загонами під командуванням статського радника Філонова. Дізнавшись про
ці події, Володимир Короленко написав
відкритого листа Філонову, звинувативши його у жорстокості по відношенню до
простих людей. Незабаром революційно

налаштований студент вбив Філонова,
а Короленка звинуватили у підбурюванні до цього. Полтавці, побоюючись, що
письменника можуть арештувати почали
таємно охороняти його.
Згодом він підтримає Лютневу революцію, вважаючи її провісником позитивних
змін на його Батьківщині та початком європейського шляху розвитку. Натомість
Короленко став очевидцем того, що
більшовики руйнували маєтки дворян,
нищили бібліотеки та колекції картин, інтелігенція зазнавала утисків, закривалися
редакції газет і журналів, які намагалися
відкрито говорити про існуючі проблеми.
Увесь цей час за діяльністю Володимира Галактіоновича пильно стежила влада,
але на поступки йому все ж ішли: спочатку надавалася можливість користуватися гасовими лампами, а коли у Полтаві
з’явилася електроенергія, він отримав
змогу використовувати її без обмежень.
Майбутнім поколінням у спадок Короленко залишив велику кількість талановитих літературних творів різних жанрів.
Безпосередньо у Полтаві письменник
написав другий цикл «Сибірських оповідань» та частину «Історії мого сучасника»,
роботу над якою розпочав у 1905 році у
Полтаві, закінчити цю книгу він не встиг.
Помер Короленко у 1921 році у Полтаві, похований також тут.
Ірина Малашецька

«Людина створена для щастя,
як птах для польоту»

Володимир Короленко
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З наближенням Дня Конституції,
який уже давно асоціюється з туристичними змаганнями, працівники компанії помітно збадьорилися.
Хтось будував плани на три вихідні
дні, а хтось, набивши рюкзак наметами і спальними мішками, прихопивши
з собою казанки, складаний ніж і сокиру, разом з такими ж безнадійними
романтиками відправився до Ковпаківського дендропарку, який став незмінним місцем проведення змагань
з туризму серед енергетиків області.
У наметовому містечку розмістилися 16 команд: Гадяцької, Великокохнівської, Котелевської, Машівської,
Красногорівської,
Семенівської,
Глобинської, Козельщинської, Кобеляцької, Чорнухинської, Кременчуцької, Оржицької, Полтавської міських
електромереж і Полтавської район-
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них електромереж філій. Від головного офісу виступили 2 команди: збірні
бази і енергозбутових підрозділів.

Нелегким шляхом
до перемоги
Протягом трьох днів туристи подолали шість етапів. Вони показали свої
уміння зі спортивного орієнтування,
техніки пішохідного туризму, в’язання
вузлів, проходження смуги перешкод,
техніки водного туризму і веслування
на байдарках.
Здоровий азарт вщухав лише під
вечір, коли оголошувалися кінцеві результати етапів за день. Цікаво було
спостерігати за змаганнями: ніколи
не можна було передбачити, хто виявиться кращим у окремому конкурсі.
Часом ціна однієї помилки сильної команди вартувала їй кількох сходинок

У ліс – за силою і красою!

у турнірній таблиці. Тож передбачити
хід змагань було важко. Загалом лідерство тримали 4 команди: енергозбутових підрозділів, головного офісу,
Полтавської районних електромереж
і Котелевської філій.
Із завершенням останнього етапу
стихла і напруга серед конкурсантів. Результатів уже не змінити, тому
можна розслабитися і чекати оголошення переможців. Щоправда, кожна
команда могла орієнтовно передбачити свої результати, адже судді заповняли турнірну таблицю, яку розмістили на дошці оголошень, після
кожного конкурсу.
Під час офіційного закриття змагань голова профспілкового комітету
Володимир Абрамов і його заступник
Ігор Олійник вручили всім учасникам
почесні грамоти, а переможцям – заслужені призи.

Енергетикам Полтавщини завжди був притаманний дух азарту і жаги до перемоги.
Змагання з футболу, волейболу, риболовлі традиційно об’єднують і команди учасників,
і вболівальників.

Тетяна Терентьєва

І ІІ

– збірна енергозбутових підрозділів
– збірна Котелевської філії
– збірна Полтавської філії районних е/мереж

ІІІ
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Налагоджуємо діалог зі споживачами
«Працівник ЦОС повинен бути обізнаним з багатьма
аспектами роботи ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» адже спілкування
зі споживачем вимагає таких знань», – говорить адміністратор
Центру Світлана Кива.

Протягом попередніх років улітку кількість відвідувачів у Центрі обслуговування споживачів значно зменшувалася. Цьогорічний період відпусток ніяким чином не вплинув на їх число. Тут, як і в будь-яку іншу пору року, доволі людно: у ЦОС Товариства
звертаються від 300 до 500 полтавців. У ньому споживачі міста – і юридичні, і побутові можуть отримати консультації з питань електропостачання та виконати більшість
операцій, пов’язаних із ним.
Завдання –
бути поінформованими

У Центрі полтавцям надають послуги
12 працівників, 3 спеціалісти консультують тих, хто телефонує за номерами «гарячої» лінії.
– Споживачі приходять у ЦОС, щоб
безкоштовно замінити абонентську книжку, дізнатися більше про чинні тарифи на
електроенергію, – розповідає адміністратор Центру Світлана Кива. – Ми
надаємо консультації і з багатьох інших
питань: допомагаємо розібратися в розрахунках, виявити, чи є в того чи іншого
споживача заборгованість. Сприяємо у
вирішенні проблем тим, у кого було вимкнено електропостачання: роз’яснюємо
причину виникнення заборгованості (зазвичай, споживача від електромережі відключено за порушення термінів оплати),
надаємо квитанції для її погашення.
При потребі у Центрі обслуговування
споживачів полтавці можуть отримати довідку про відсутність такої заборгованості
для здійснення операцій купівлі-продажу

квартир та будинків, також власники житла звертаються, щоб укласти договір з
енергокомпанією.
– Працівники можуть надати послуги і
тим полтавцям, які належать до пільгових
категорій населення, зокрема багатодітним сім’ям. Останніх в обласному центрі
налічується 523 і 1 – прийомна. Цього

Незнання або ігнорування правил користування електроенергією може призвести до перебоїв в електропостачанні. Допомагають споживачам розбиратися зі складними ситуаціями працівники ЦОС.

року, згідно з відповідним законом, учасникам бойових дій, яким у 2013 році виповнюється 85 років та більше, надається
статус інваліда Великої Вітчизняної, отже
вони отримують відповідну пільгу за споживання електроенергії (ця пільга складає 100 %) у межах встановлених норм.
На сьогодні у місті 213 таких осіб. Пільга
для учасників бойових дій дорівнює 75%
також у межах встановлених норм.
– До ста звернень на місяць надходить
до нас з приводу несправності приладів
обліку електроенергії, – говорить Світлана Кива. – Як з’ясовується в ході спілкування консультантів зі споживачами,
причини таких звернень можуть бути досить різними. Часто у процесі розмови ми
виявляємо, що лічильник, на який надходять подібні нарікання, повністю справний і ремонту або заміни не потребує. У
протилежному випадку йтиме мова про
проведення його експертизи.
У Центрі згадують нестандартні звернення. Нещодавно один із полтавців доволі емоційно розповідав про те, що у
його ванній кімнаті «пробиває» струм. Однак спеціалісти Центру обслуговування
споживачів з’ясували, що нову пральну
машину у його домі було встановлено з
порушенням правил техніки безпеки, це
і призвело до такої ситуації. І йому варто
подбати про заземлення її та всіх інших
електроприладів у цій кімнаті.
Декілька звернень споживачів надійшло з приводу викрадення лічильників електроенергії. Спеціалісти ЦОС
пояснюють, що таке трапляється, хоч і
не часто, переважно у новозбудованих
багатоповерхівках. У таких випадках замість зниклих приладів обліку споживач
має подбати про встановлення нового,
а енергетики, у свою чергу, опломбують
цей лічильник. Варто пам’ятати, що замінити його потрібно протягом трьох місяців. Впродовж цього періоду величина
середньомісячного споживання електроенергії визначається за попередні 12 місяців, а розрахунки за неї здійснюються
за діючими тарифами.

На постійному зв’язку
А тим, хто планує опалювати своє помешкання за допомогою електроенергії,
працівники Центру обслуговування споживачів розповідають про те, що потрібно узгодити з енергопостачальником
нові підключення та переобладнати внутрішню електропроводку. Застосування
тарифу на електроопалення можливе
після виконання заходів, передбачених
технічними умовами, у проекті на електропостачання повинно зазначатися, що
електроенергія буде використовуватися
для опалення.
Робочий день у ЦОС зазвичай досить
напружений, це стосується і працівників
«гарячої» лінії. Найчастіше до них звертаються, щоб поцікавитися графіком роботи ЦОС, уточнюють графік відключень
електроенергії у зв’язку з проведенням
ремонтних робіт тощо.
– Нещодавно до нас зателефонувала
полтавка і поскаржилася на те, що вуличні ліхтарі біля її дому заважають відпочивати. Окрім того, їх можна не вмикати, аби
зекономити електроенергію, – продовжує
адміністратор ЦОС Світлана Кива. – Іноді
складно пояснити людям, де закінчується

компетенція «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», і
проблему повинна вирішувати інша організація: комунальна, державна і так далі.
Своєрідні тести на профпридатність
працівники Центру обслуговування споживачів складають мало не щодня, спілкуючись з, м’яко кажучи, недоброзичливими полтавцями.
– Нашим працівникам притаманні компетентність і стійкість до стресових ситуацій, – зазначає адміністратор ЦОС.
– У роботі трапляється різне: споживач
може бути роздратованим чи навіть агре-

Основне завдання наших
працівників –
уникати конфліктів та оперативно вирішувати
проблеми
користувачів
електроенергії.

сивним по відношенню до нас. Але маємо багато досвіду спілкування з такими
людьми, є алгоритм дій в нестандартних
ситуаціях. Основне завдання наших працівників – уникати конфліктів та оперативно реагувати на звернення громадян,
при потребі направляти до потрібних фахівців, комп’ютери працівників оснащені
програмним забезпеченням для надання
полтавцям необхідної інформації.

Ірина Малашецька
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Райдужне літо в «Енергетику»
чів та фруктів. Надзвичайно,
по-домашньому, смачні блюда – такий фірмовий стиль
кухарів «Енергетика».
Світ дитинства неповторний та незабутній. Педагогічний колектив табору робить
все належне, щоб діти змогли набратися сил, зміцнити
здоров’я, знайти нових друзів.
Особливою популярністю
користуються спортивні ігри,
турніри: «Веселі старти», естафети, змагання з ігрових
видів спорту – футболу, баскетболу, волейболу.

Казкові гості табору

Кожен дорослий із задоволенням та сумом пригадує своє дитинство. Це щасливі
роки, коли світ здається нам чарівним та цікавим, він сповнений справжніми дивами,
а повсякденність не затуляє їх від наших очей. Дитина бачить те, що часто недоступне
для дорослих.
Дитинство — це прекрасний час, коли серце відкрите
для нових почуттів, душа —
для нових вражень. Таким цікавим, безмежно таємничим,
непізнаним видається навколишній світ. У кожної речі
в домі є своя історія, свій голос, свій характер. А що вже
говорити про річку, хмари,
дерева, листя на них, увесь
той багатоголосий світ жаб,
риб, мурашок, метеликів! І ти
пірнаєш у країну пригод і мрій.
Літо – це саме та пора року,
коли найвеселіше та найдзвінкіше лунає дитячий сміх.
А зливається він воєдино в
одному місці – дитячому таборі. Уже котрий рік поспіль
дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Енергетик»
відкриває влітку двері маленьким гостям.
Територія табору – затишне місце. Житлові корпуси

– компактні будиночки, розташовані під кроною дерев.
У кожному дворику біля парадного входу знаходиться
«зелена» веранда, де можна
укритися від палючого сонця.
Життя в таборі чітко регламентоване розпорядком дня
та внутрішніми правилами.
Вони допомагають підтримувати порядок та проводити
дозвілля більш організовано.
Дітям і педагогічному колективу сумувати ніколи: в
ясні сонячні дні всі відпочивають на річці, приймають
участь в дружніх спортивних
змаганнях.
Хороша матеріально-технічна база створює всі умови для комфортного відпочинку. Табір організовано за
спеціальною методикою, де
поєднані не тільки дозвілля,
оздоровлення, спорт, але
й саморозвиток. Протягом

таборової зміни вихованці
навчаються, так би мовити,
роботі в команді під час різноманітних розважальних програм.
Особливу увагу вихователі
табору «Енергетик» приділяють його найменшим мешканцям, які роблять перші
кроки до самостійного життя:

вчаться застилати ліжко, прибирати за собою, слідкувати
за одягом.
Однією з головних умов
гарного відпочинку,
безсумнівно, є повноцінне харчування. Меню їдальні табору містить різноманітний
асортимент смачних і корисних страв, удосталь ово-

Радують малечу своїми
розважальними програмами
і члени художньої самодіяльності ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Для дітей зустрічі з
талановитими енергетиками
– справжнє свято, якого вони
чекають з нетерпінням. Адже
гості привозять з собою, крім
гарного настрою і безкінечного заряду бадьорості, ще
й казкових і мультиплікаційних героїв. При чому кожного
разу нових. На останнє свято
до малечі завітало життєрадісне Літо, яке заряджало
своєю енергією все навкруги.
Водяного, який прийшов на
свято сумним, діти всіма силами намагалися розсмішити
– і він врешті повеселішав. І
навіть запропонував малечі
разом зіграти у гру.
Фунтик учив дітей доброті. Але йому так і не вдалося
захистити свято від злих сил.
Почувши веселі пісні, до малечі завітали Лисиця Аліса і
Кіт Базіліо, Баба Яга і Пірат.
Кривдити дітей вони не стали, натомість заспівали відомі
малечі з мультфільмів пісні.
Того дня оплески у ДЗОВ
«Енергетику» лунали безперестанно. Діти аплодували
артистам, дякуючи за веселі

номери, своїм друзям, підтримуючи їх у конкурсах, і навіть
вихователям за те, що кожного дня піклуються про них.
Директор ДЗОВ «Енергетик» Наталія Арсентіївна
Кузіна вважає, що перебування у таборі виховує дітей
по-особливому. «Літо для
школярів – це час розрядки
накопиченої за рік напруженості, поповнення витрачених
сил, відновлення здоров’я,
розваг і нових знайомств. А
дитячий табір – це місце, де
можна втілити всі ці плани. До
того ж, у сприятливому навколишньому середовищі, яке
допомагає у вихованні. Табір,
крім створення умов для відпочинку дітей, має значний
потенціал для виховання особистості через залучення до
пізнавальної, трудової, ігрової, художньо-естетичної, фізкультурно-спортивної, екологічної діяльності, які доцільно
чергувати для оптимального
розподілу навантаження протягом дня та всієї табірної зміни. Досвід минулих років доводить, що діти залишаються
задоволені своїм відпочинком
у таборі «Енергетик», а нам
більшої подяки і не треба».
Тетяна Терентьєва

Видніється світанку силует,
А ніч заснула в зорянім намисті.
Де казка з колисковою живе,
Колись давно з’явилося дитинство.
Зігріте на матусиних руках
І купане у чебреці і м’яті.
З тобою на усіх твоїх стежках,
Воно в тобі не хоче підростати.
Йому співає весняний струмок,
Йому метелик сяде на долоньку,
Сніжинок рій запрошує в танок
І зайчиком стає промінчик сонця.
Напоєне досхочу молоком,
Заквітчане барвіночком хрещатим,
Накрите з трав духмяним полотном,
Воно в тобі не хоче підростати.
Дитинство там, де гойдалка і квач,
Де бульбашка за мить від сміху лусне.
Стрибає, жмурить чи підкине м’яч.
Обійме, ніжно так, і не відпустить.
І хоч літа лелекою летять,
Дитинство вчить тебе життю радіти.
Воно в тобі не хоче підростать,
Його передаєш у спадок дітям.
Наталка Янушевич
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Солодкий продукт із Решетилівщини
Понад 20 років заступник начальника Решетилівської філії
зі збуту електроенергії Анатолій Іванович Вовк проводить багато вільного часу на власній пасіці.
жімо, соняшникового меду завжди вдаУ спогадах Анатолія Івановича залишиється отримувати в достатній кількості.
лися картини з дитинства, де він крутився
– Хоча є у місцевих бджолярів і заувапоруч зі своїм дідусем, коли той порався
ження до цих господарів, – додає Анана пасіці. І навіть настирне дзижчання
толій Вовк. – Справа в тім, що останніми
бджіл біля вух та болісні укуси цих комах
не відбили його цікавості. Тож через деякий час Анатолій Іванович, вже будучи
студентом, знову почав захоплюватися
бджільництвом, точніше його теорією.
Навчаючись у Харківському інституті механізації та електрифікації с/г, він частенько скуповував доступну літературу про
догляд за бджолами, користь цих комах
і т.д. Друзі в гуртожитку, спостерігаючи
за тим, як він читає чергову книжку з цієї
теми, жартома запитували, чи не до іспиту з бджільництва він готується?
Закінчивши навчання в інституті, Анатолій Іванович приїхав до Решетилівки,
де влаштувався спочатку в одне з господарств краю, а в 1999 р. почав працювати у районі електричних мереж. У вихідні він освоював нове захоплення, адже
мрію завести власну пасіку не полишив:
придбав відводки бджіл, вулики, рамки,
необхідне
обладнання.
Навіть уявлення не маю, чим би я за– Не можу
ймався у вільний час, якби не захоплення
стверджувати,
бджільництвом», – розповідає заступник
що в мене одначальника Решетилівської філії зі збуту електроенерразу все почало
виходити. Бувагії Анатолій Вовк.
ло по-різному, –
роками зменшилося поголів’я худоби в
ділиться Анатолій Іванович. – Але я звик
господарствах і це, як не дивно, вплинузавжди досягати поставленої мети. Так
ло на медозбір. Раніше в місцевих колбуло і з пасікою. Тож поступово навчився
госпах сіяли багато ріпаку, еспарцету,
добре доглядати за цими корисними корізнотрав’я, які використовувались як
махами, вони почали підвищувати свою
корм для худоби, для бджіл це були дуже
продуктивність.
хороші медоносні рослини. Нині їхні плоНині пасіка Анатолія Вовка складаєтьщі скоротилися врази. Існує ще одна
ся з більш ніж двадцяти вуликів. Їх він
проблема: часто на полях, які могли б
розташував у селі Мирне, що за одинадобпилювати наші бджоли, ростуть самоцять кілометрів від Решетилівки.
запильні гречка та інші культури.
Бджоляр розповідає, що кращої місциЧоловік розповідає, що минула зима
ни для його вуликів годі й шукати, адже
була доволі теплою. І надалі погодні умонавколо села розташовані угіддя відви виявилися сприятливими. Одночасно
разу трьох сільськогосподарських піді рясно у Решетилівці зацвіли фруктові
приємств. Це дозволяє забезпечувати
та ягідні дерева, акація, липа, потім була
безперервний медозбір, адже господарі
спека, але ситуацію виправили дощі і все
засівають поля різними культурами. Ска-

«

знову почало квітувати.
– Я давно помітив, що якими б не були
погодні умови, якщо не приділяти пасіці
належної уваги, то бджолині сім’ї будуть
слабкими і багато меду чекати не слід.
Тому практично всі вихідні проводжу на
своїй пасіці. Для того, щоб оглянути один
вулик, витрачаю від 10 до 20 хвилин. У
родині маю помічників. Відкачувати мед
допомагають дружина Ірина та донька
Жанна. До речі, Жанну я постійно заохочую якомога більше часу приділяти
бджільництву.
За словами Анатолія Вовка, наприкінці
літа та на початку осені роботи на пасіці
стає менше, і зводиться вона переважно
до підготовки до зими.
– З настанням холодів займуся столярною справою, – додає він. – Вважаю, що
дуже корисно мати власну майстерню, у
якій можна виготовляти та ремонтувати
вулики, робити запасні рамки для меду.
Увесь холодний період року мене не полишає думка про мою пасіку, чи достатньо корму для зимівлі, чи не холодно у
вуликах…
Юнацьке захоплення бджільництвом
у Анатолія Івановича давно переросло в
улюблену справу, якій він віддає багато
вільного часу, ставши справжнім поціновувачем меду.
– Оздоровчі властивості продуктів
бджільництва переоцінити важко. Це
прекрасні ліки від багатьох недуг. Мед
містить майже всі мікроелементи і за
складом нагадує плазму крові людини.
Дуже корисно його вживати всім, у тому
числі дітям, адже цей солодкий продукт
покращує імунітет. Багато користі приносить організму бджолина отрута. Недарма широкого застосування набуває така
галузь медицини як апітерапія. Корисні
властивості продуктів бджільництва можна перелічувати годинами. І мені приємно, що я можу порадувати своїх рідних та
близьких цим продуктом.
З ним погоджуються колеги з Решетилівської філії.
– Мед – це рідке золото і справжня панацея від недуг, а найкращим бджолярем
у нашій філії є Анатолій Вовк, – вважає
начальник Решетилівської філії Олексій Антонович Дубовик. – Мені неодноразово доводилося куштувати солодкий
продукт із його пасіки і цього року також.
Ірина Малашецька

Користь меду для організму
Мед

– це смачні та корисні ласощі, що можуть бути
джерелом вітамінів цілий рік. Корисні властивості має лише натуральний мед, який не пройшов технологічної
обробки, оскільки при термічному нагріванні змінюється молекулярна структура меду, і він перетворюється в подібну на клей
речовину, яка може навіть негативно вплинути на самопочуття.
Отже, усі корисні властивості стосуються вживання лише сирого
меду, тобто натурального продукту. Такий мед краще купувати
на ринках, оскільки в магазинах в красивих скляночках зазвичай
продається термічно оброблений мед з хімічними добавками та
консервантами, або ж штучний мед, який не приносить нічого,
окрім шкоди.

»

Властивості меду

Мед – один з продуктів, який можна довго зберігати, і він
буде залишатися корисним та смачним.
» Мед має антибактеріальні, протигрибкові та антивірусні
властивості.
» До відкриття інсуліну лікарі-гомеопати використовували
мед у лікуванні діабету та рекомендували їсти мед замість цукру.
У індіанців північної Мексики підвищилась кількість випадків захворювання на цукровий діабет, коли вони перестали їсти мед
та замінили його цукром. Знахарі племені помітили зв’язок між
цими двома подіями і стали поїти хворих натуральним медом із
чаєм. У результаті ознаки діабету у хворих значно зменшились.
» Діабетики та люди, що страждають на гіпоглікемію (знижений рівень цукру в крові), повинні проконсультуватися із лікарем
перед вживанням меду у лікувальних цілях.
» Чайна ложка натурального меду, якщо дати її дитині
перед сном, діє як заспокійливе і допомагає швидше
заснути.
» Мед підвищує енергетичний рівень,
життєвий тонус людини та надає сил.
Не дарма на час проведення античних олімпійських ігор, спортсмени
притримувалися дієти, в яку входило багато натурального меду.
» Мед значно допомагає лікуванню кашлю, зупиняючи його. При застуді випивайте на ніч стакан гарячого
молока із чайною ложкою меду.
» Мед не викликає бродіння у
шлунку, тому може використовуватися для зменшення кислотного розладу шлунку.
» Мед, змішаний з імбиром, соком
лимона та теплою водою, зменшує
відчуття нудоти та надає сил.
» Вживання меду допомагає зменшити м’язові судоми. Вони зазвичай виникають
через низький рівень кальцію та високий рівень
фосфору в крові. Мед забезпечує збалансованість
рівня цих речовин.
» Мед використовується при лікуванні анемії, оскільки міс-

тить багато корисних речовин, а особливо залізо та мідь, а нормальний рівень гемоглобіну в крові залежить від необхідної кількості цих мікроелементів.
» Мед використовують при усіх видах кишкових розладів,
оскільки він є чудовим антибактеріальним засобом.
» При зниженні рівня цукру у крові людина відчуває втому та
пришвидшене серцебиття. Мед знімає ці неприємні симптоми. В
Індії навіть є такий вираз: «Мед зміцнить слабке серце, слабкий
мозок та слабкий живіт».
» Мед містить багато ферментів, необхідних для нормального перетравлення їжі.
» Мед – це чудовий засіб при різноманітних ранах. Оскільки
він має антисептичні та антибактеріальні властивості, які знижують мікробні інфекції.
» Мед часто використовують у косметологічних цілях. Для
покращення кольору обличчя змішайте одну столову ложку меду
з 1-2 столовими ложками мигдалевої олії (можна використовувати олію жолоба), нанесіть на шкіру обличчя та шиї. Залиште на 30
хвилин та змийте прохолодною водою.
» Мед у поєднанні із соком винограду є чудовим лікувальним
засобом від артриту та болю в суглобах.
Таким чином, навіть вживаючи солодке, можна зміцнити
здоров’я. Тільки пам’ятайте, що корисні властивості має лише
натуральний мед, який не пройшов термічної обробки.
Тетяна Терентьєва
(за матеріалами
Інтернет-видань)

18 | вітання

2 вересня

Вітаємо народжених у вересні

Володимира ЗАМКОВОГО, начальника
Карлівської філії
Володимира ОВЧАРЕНКА, начальника
інспекції енергонагляду Кременчуцької
філії

3 вересня

Олександра БОБИРА, заступника начальника Великокохнівської філії з передачі електроенергії
Сергія ВАСИЛЕНКА, начальника абонентської групи Шишацької філії

4 вересня

Олександра БАЗАЛІЯ, заст. начальника
Козельщинської філії зі збуту електроенергії

6 вересня

Володимира ДУБІНІНА, заст. начальника Шишацької філії зі збуту е/е

7 вересня

Олександра ЗАХАРЧЕНКА, начальника
абонентської групи Комсомольської філії
Миколу КОЗИЦЬКОГО,
Красногорівської філії

1 вересня

начальника

Олександра БОНДАРА, начальника абонентської групи Чутівської філії

11 вересня

Ігоря ГАЛЯМА, завідувача складу відділу
з організації закупівель

12 вересня

Олександра ЛЕВЧЕНКА, начальника
абонентської групи Чорнухинської філії

13 вересня

Володимира ЛАЩЕНКА,
Зіньківської філії

начальника

17 вересня

20 вересня

Олексія КОЖУХА, начальника Диканської філії

21 вересня

Світлану ВЛАСЕНКО, начальника метрологічної служби
Григорія СКУБА, заст. начальника Машівської філії зі збуту е/е

23 вересня

Світлану ТИХОНЧИК, начальника абонентської групи Пирятинської філії

28 вересня

Ігоря ШИЛА, начальника виробничої лабораторії місцевого зв’язку

Миколу ПОЛІВАНОВА, помічника заст.
директора з економ. безпеки КремТЕЦ

Олександра ЗАПОРОЖЦЯ, заст. начальника Пирятинської філії з передачі е/е

Ігоря ДМИТРІЄВА, заст. нач. Полтавської філії міських е/мереж зі збуту е/е

19 вересня

Сергія БОЙКА, заступника начальника
Глобинської філії з передачі е/е
Світлану КІПТІЛУ, начальника абонентської групи Кобеляцької філії
Валентину КУЦЬ, начальника абонентської групи Миргородської філії

29 вересня

Сергія УСТИМЕНКА, начальника Хорольської філії

30 вересня

Юрія АНДРЄЄВА, начальника відділу
інф.-тех. підтримки, телемеханізації та
зв’язку КремТЕЦ

Щирі вітання нашим ювілярам

Ірині МАЛИК, контролеру енергонагляду
Кременчуцької філії
Олені
ТУЧІНІЙ,
оператору
комп’ютерного набору Пирятинської
філії

5 вересня

Володимиру ГОНЧАРЕНКУ, електрослюсарю дільниці з ремонту трансформаторів
Миколі МІРОШНИЧЕНКУ, е/слюсарю
Лубенської філії
Людмилі ЛУГОВІЙ, контролеру е/нагляду Полтавської філії міських е/мереж

6 вересня

Тетяні САВКОВІЙ, машиністу подавання палива КремТЕЦ
Валентині ІЛЬІНІЙ, комірнику транспортного цеху КремТЕЦ
Світлані БАБЕНКО, інженеру сектору
оперативно-технологічних розрахунків

7 вересня
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Сергію ПІТЕЛЮ, електрослюсарю Гадяцької БЦР

8 вересня

Віктору ЯКОВЕНКУ,
Красногорівської філії

трактористу

11 вересня

Сергію ГУДЗЮ, заступнику технічного
директора з розподільчих мереж
Руслану ГОРБЕНКУ, слюсарю з КВП та
автоматики дільниці з обслуговування
теплогенераторних
Сергію ЧЕРНИШЕНКУ, майстру виробничої дільниці Лубенської філії

13 вересня

Вадиму КОБІ, водію Оржицької філії

15 вересня

Віктору РУДНИКУ, водію Лубенської
філії

17 вересня

Ользі БЕЦ, озеленювачу КремТЕЦ
Юрію КОРІНЧЕВСЬКОМУ, електромонтеру Решетилівської філії

18 вересня

Наталії ІСЕНКО, прибиральнику тери-

торій Полтавської філії міських електромереж

19 вересня

Олегу ОСТРОУШКУ, начальнику юридичного відділу

20 вересня

Олександру ЯКОВЕНКУ, електромонтеру Оржицької філії

21 вересня

Станіславу ЗАБІЛІ, охороннику Гребінківської філії

24 вересня

Анатолію ЩЕРБАНЮ, механіку Решетилівської філії

27 вересня

Юрію НЕПОРАДІ, охороннику КремТЕЦ
Валентині БУЛЬБАСІ, бухгалтеру Новосанжарської філії

29 вересня

Миколі РОМАСІ, електромонтеру Миргородської філії
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