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Десятки років в професії викували 
Григорія Ягідку, електромонтера 
служби ліній 35 кВ та вище, справжнім 
бійцем. Нещодавно йому присвоїли 
почесне звання Заслуженого 
енергетика України    

»»» ст. 3 

Інформ

Прямуючи за зіркою 
самовдосконалення

За підсумками рейтингу успішності районних філій Товариства 
найкращі показники роботи – у Лубенської філії. Достойно про себе 

заявили машівські та оржицькі енергетики

Електромонтери Михайло Уступний 
і Юрій Олексієнко отримали високу 
оцінку своєї майстерності

    
»»» ст. 4-5 

Вітання 
та подарунки 

приносить 
8 Березня 

не лише всім 
жінкам, 

а й чоловікам 
народженим 

цього дня    

»»» ст. 11 

За покликанням-
енергетик



Дорогі жінки!
Навесні, після затяжного зимового сну, світ відроджується. Але 

радість від перших квітів, співу птахів була б безповоротно втраченою, 
якби не було б вас, милі жінки. Ви – справжня окраса нашого життя, 
джерело натхнення. Ви не просто уособлення любові, ви і є сама 
любов. 

Давно так повелося, що весна розпочинається не 1-го, а 8-го березня. 
Подібно першим променям весняного сонця, саме ви, жінки, зігріваєте і 
осяваєте все навколо. Не випадково кажуть, що жінка – це вісь, навколо якої 
обертається цивілізація. Завдяки вам продовжується життя на землі! Заради 
вас здійснюються подвиги! 

Саме цього дня навіть найбільш зайняті чоловіки помічають, які красиві, розумні, дбайливі і витончені 
жінки знаходяться поруч з ними. Все наше життя наповнене вашим теплом і світлом. 
Ваша підтримка і любов надихають нас, вселяють мужність і віру. 

Турботливі, мудрі і вірні, ви споконвіку і донині є берегинями домашнього вогнища та родинних цінностей. Талановиті, 
цілеспрямовані та небайдужі, добиваєтеся безсумнівних успіхів у роботі. Чарівні і прекрасні, служите джерелом натхнення і 
піднесених почуттів. 

Дорогі жінки, дякую вам за вміння зробити наш світ затишним і радісним. Щиро бажаю вам молодості й краси, миру і 
благополуччя! Нехай торжество весни, осяюючи все навколо сонячним промінням, дарує вам розкішний букет яскравих 
почуттів: ніжність і радість! Будьте завжди люблячими і коханими! Відмінного вам настрою, міцного здоров’я, 
усмішок, квітів, добра і, звичайно ж, справжнього жіночого щастя!

Євген Засіменко,
голова Правління 
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
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Милі жінки!!
Ви завжди були і будете справжньою окрасою нашого Товариства. Незважаючи ні на що, вам вдається зберігати над-

звичайну привабливість, яка здатна надихнути на великі подвиги – як професійні, так і життєві. Ви, як ніхто інший, передає-
те і підкреслюєте красу, витонченість самої природи, одночасно з цим добиваючись блискучих результатів у роботі.

8 Березня – особливий весняний день. У цю пору пробудження природи ми вітаємо зі святом прекрасну половину люд-
ства – наших матерів, дружин, дочок і сестер. Жінки – берегині домашнього вогнища, вони дарують життя, 

виховують нові покоління. Здавна відомо, що саме ставленням до жінки 
визначається загальний рівень культури суспільства.

Ми любимо і поважаємо вас за вашу терплячість, мудрість 
і відданість! Ви своїм прикладом здатні переконати будь-

якого скептика, що краса дійсно врятує 
світ. З вашою підтримкою 

нам доступні будь-які професійні вершини!
Ми, чоловіки, схиляємося перед вашою до-

бротою, чуйністю, щедрістю душі, розумінням і 
готовністю пожертвувати всім заради спокою і 

благополуччя своїх рідних і близьких. Адже жінка 
– втілення турботи, справедливості та 

милосердя, уособлення тепла і затишку. 
Завдяки вам триває життя на землі.

Прийміть від мене особисто та колективу 
профспілкового комітету теплі вітання з 

чудовим святом жіночності, краси і чарів-
ності – 8 Березня! Від усієї душі бажаю 

вам, дорогі жінки, молодості і краси, 
щастя і радості, миру і благополуччя! 

Нехай у ваших душах завжди буяє вес-
на! Любіть, будьте коханими і щасливими! 

Володимир Абрамов, 
голова профспілкового комітету 

З 8 Березня!

Д
ивлячись на Григорія Якови-
ча Ягідку, електромонтера 
з ремонту повітряних ліній 
електропередач Полтавської 

дільниці служби ліній 35 кВ та вище, ро-
зумієш, що він знайшов свій шлях у жит-
ті. Для нього енергетика – більше, ніж 
робота. Адже 47 років Григорій Якович 
не зраджував цій професії.

Двадцятидворічним хлопцем він впер-
ше прийшов на «Полтаваобленерго». По-
чав працювати електромонтером служби 
ліній 110 кВ. Через два роки старанному 
працівнику присвоїли 4-й розряд елек-
тромонтера, ще через три роки – 5-й 
розряд. Нині Григорій Якович займає по-
саду електромонтера служби ліній елек-
тропередач 35 кВ і вище. 

У нелегкий період Григорій Якович 
почав працювати на підприємстві. Лінії 
електропередач 35 кВ «Сільенерго» пе-
редали в обслуговування «Полтаваобле-
нерго». Стан обладнання залишав бажа-
ти кращого: гнилі опори, зношені мережі. 
«Доводилося, в прямому значенні, під-
німати енергетику області, – згадує Гри-
горій Якович, – аварії в електромережах 
стали вже звичною ситуацією. Тож разом 
із плановими роботами, ми усували по-
ломки в електромережах». 

Колеги Григорія Ягідки давно помітили, 
що він заряджає колектив прагненням до 
роботи. Бригада під його керівництвом 
завжди перевиконує планові завдання. 
Він бере активну участь в організації та 
виконанні робіт з ремонту і обслугову-
вання ПЛ 35–154 кВ. 

«Досвід Григорія Яковича був і зали-
шається незамінним, – говорить Віктор 
Перетятько, – під час впровадження 
новітніх технологій, у тому числі, під час 

виконання робіт під напругою. Зараз 
працівники служби не займаються таки-
ми видами робіт. Але технологія добре 
відпрацьована. Я знаю Григорія Яковича 
як активного раціоналізатора, за час ро-
боти він вніс багато пропозицій, які дали 
значну економію матеріальних ресурсів». 

Григорій Якович згадує, як нелегко 
було освоювати роботу під напругою 330 
кВ: «Зізнаюся, спочатку було страшно. 
Ніби технологія і відпрацьована, але на 
практиці – зовсім інша справа. Підійма-
єшся на лінію, вона тріщить від коронації, 
а за неї руками треба братися. Але ми 
впоралися, і з часом ці роботи не викли-
кали навіть найменшої заминки». 

За безпосередньої участі Григорія Ягід-
ки виконується обслуговування більше 5 
тисяч км ПЛ 35-154 кВ, щорічно здійсню-
ється заміна в середньому сотні опор. 

Григорій Якович переконаний, що його 
досягнення – це досягнення всього ко-

лективу: «Я не зміг би зробити стільки, 
якби мені не допомагали колеги. Я від-
чуваю постійну підтримку від них, тому 
я їм щиро вдячний». Колеги одностайні 
в думці, що Григорій Ягідка заслуговує 
на таку високу відзнаку – «Заслужений 
енергетик України».

Вдома він – щасливий сім’янин, турбо-
тливий батько та дідусь. Радують його 
донька Вікторія, актриса Полтавського 
театру імені Гоголя та внук-семикласник 
Андрій. Доньці Григорій Якович передав 
унікальний потужний оперний голос. Сам 
же співає для рідних і найближчих друзів. 
Вони знають Григорія Яковича як енер-
гійну людину з відкритим серцем. Колеги 
говорять, що він – сплав справедливості, 
працьовитості та принциповості. Він – 
натхненник гарних справ, який несе те-
пло і добро не лише у життя своїх рідних, 
а й у будні колег. 

Тетяна Ярченко
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»Начальник служби ЛЕП 35 кВ і вище Віктор Пере-
тятько з шаною говорить про колегу: «Любов до 
енергетики, працьовитість, почуття високої відпо-

відальності Григорія Ягідки дозволили йому досконало опану-
вати професію і стати висококваліфікованим спеціалістом».

На початку року Ветерану праці, Відміннику енергетики, Почесному енергетику Укра-
їни Григорію Яковичу Ягідці присвоїли звання Заслуженого енергетика України. Раніше за 
високі показники у роботі він був нагороджений подяками, грамотами, грошовими пре-
міями адміністрації, профкому Товариства, Кабінету Міністрів України та органів місцевої 
влади. Йому неодноразово виплачувалася авторська винагорода за раціоналізаторські 
пропозиції, а його фото було занесене на Дошку Пошани. Сім разів працівнику було при-
своєно звання «Кращий за професією».



Ю
рій Степанович 
Олексієнко нині 
трудиться електро-
монтером з експлу-

атації розподільчих мереж дільниці з 
технічного обслуговування, ремонту 
розподільчих пристроїв та трансформа-
торних підстанцій 0,4-10 кВ Великокох-
нівської філії. Досвід допомагає енер-
гетику ефективно виконувати свою 
роботу, адже він добре знає 
«вузькі» місця у мережах та 
не губиться у складних ситу-
аціях. Його порадами часто 
користуються диспетчери і 
майстри.    

Спеціаліст розповідає, що трудовий 
шлях на підприємстві розпочав у 1985 
році. У пошуках роботи він прийшов у 
Великокохнівський район електричних 
мереж. На той час у підрозділі був потрі-
бен електромонтер у групу вимірювань 
та випробувань. Юрію Степановичу за-
пропонували спробувати себе на цій по-
саді. 

Щоб набути необхідних знань та вмінь 
Юрій Олексієнко почав уважно при-
слухатися до порад старших і більш 
досвідчених колег, а особливо - до на-
ставника, інженера з випробувань та 
вимірювань Петра Федоровича Кор-
мильця. Юрій Степанович і поза робо-
тою продовжував наполегливо освою-
вати тематичну літературу, зокрема ту, 

що стосувалася будови та принципів дії 
електрообладнання, теорії електротехні-
ки, хімії тощо. Така старанність не була 
марною. Вже незабаром він навчився 
користуватися багатофункціональними 
приладами й апаратами для діагностики 
електрообладнання. І наступні двадцять 
років наполегливо та ефективно трудив-
ся електромонтером групи вимірювань 
та випробувань.

У 2005 році Юрій Степанович став 
електромонтером з експлуатації розпо-
дільчих мереж Великокохнівської філії. 
Чоловік розповідає, що досвід, набутий 
на попередній посаді, допоміг швидко 
освоїтися, адже принципи роботи йому 
були вже добре знайомі. Чоловік у під-
розділі продовжив отримувати необхідні 
навички для виконання повного циклу 
робіт з ремонту та експлуатації електро-
обладнання.

З весни минулого року Юрій Степа-
нович Олексієнко трудиться електро-
монтером з експлуатації розподільчих 
мереж дільниці з технічного обслуго-
вування та ремонту розподільчих при-
строїв та трансформаторних підстанцій 
0,4-10 кВ.

Шляхом упевнених здобутків 
Незабаром він відзначить 30-річчя 

трудової діяльності на енергетичному 
підприємстві. 

Юрій Степанович каже, що електро-
енергія тісно увійшла у наше життя і без 
неї – нікуди. Підприємства, установи, 
організації та побутові споживачі потер-
пають від вимушених перерв в електро-
постачанні через зимове обледеніння, 

сильні пориви вітру. 
– Тому ми разом з колегами по-

стійно докладаємо зусиль для того, 
щоб зробити енергосистему Кре-
менчуцького району надійнішою, 
наполегливо працюємо над усу-

ненням наслідків стихії, недопущенням 
перебоїв електропостачання, особли-
во довготривалих, – розповідає Юрій 
Олексієнко. – Минулий рік, наприклад, 
для нашої бригади пройшов доволі про-
дуктивно, принаймні ключові завдання, 
поставлені перед підрозділом на цей пе-
ріод, ми виконали у повному обсязі. І в 
2014 році приступили до нових.

Однак подякувати за хорошу роботу 
енергетикам споживачі часто забува-
ють. А от у трудовому колективі Юрія 
Олексієнка багато разів нагороджували 
за сумлінну працю. У переліку відзнак 
– подяки, грамоти, неодноразове при-
своєне звання «Кращий за професією». 
Минулий рік також приніс йому нагороду 
за трудову майстерність. »»»
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Заслужена по-
вага у рідному тру-
довому колективі та 
вміння ефективно 
працювати задля 
потреб споживачів 
електроенергії – ці 
якості об’єднують 
енергетиків Ми-
хайла Григоровича 
Уступного з Ши-
шацької філії та 
Юрія Степановича 
Олексієнка із Вели-
кокохнівської філії. 

Черпати 
натхнення 

у щоденних 
справах

Юрій Олексієнко завжди прояв-
ляє наполегливість у виконанні 
завдань.»

«У нашому підрозділі велика ставка 
робиться на молодь. Юрій Степанович 
Олексієнко є хорошим наставником для 
таких спеціалістів, – розповідає на-
чальник Великокохнівської філії Ва-
лерій Юрійович Чечель. – Маю надію, 
що новачки будуть більше прислухатися 
до його порад, скажімо, під час підготов-
ки до участі у змаганнях з професійної 
майстерності серед бригад з ремонту та 
технічного обслуговування розподіль-
чих мереж компанії. Він сам також брав  
участь у цих змаганнях. Нині ж робітник 
допомагає команді-учасниці підвищу-
вати майстерність, звертаючи увагу на 
якісне і безпечне виконання робіт в елек-
тромережах».

Юрій Степанович Олексієнко  отримує 
велику втіху від своєї роботи, тому й віль-
ний час намагається заповнити справа-
ми, пов’язаними з електротехнікою.  

 

М
ихайло Григорович 
Уступний, електро-
монтер оперативно-ви-
їзної бригади Шишацької 

філії  – людина доброзичлива, чуйна, 
енергійна і завжди усміхнена, бо має 
веселу вдачу, – вважають колеги. Ви-
різняється він і багатьма фаховими здо-
бутками. Але ніколи не припиняв підви-
щувати професійний рівень, продовжує 
освоювати нововведення та грамотно 
використовує їх у роботі. 

Нині Михайло Григорович виконує 
роботи з ремонту обладнання КТП, лік-
відації технологічних порушень на під-
станціях, монтажу дротів на повітряних 
лініях 0,4-10 кВ. Колеги говорять, що у 
цій справі він може дати фору будь-кому.

Він завжди професійно підходив до 
виконання поставлених завдань. Розпо-
відає, що проходив строкову службу у 
столиці Куби Гавані. І окрім спогадів про 
чужу культуру і нестерпну спеку, він при-
віз додому, у рідне село, згадки про су-
вору дисципліну і порядок, які панували 
у їхньому військовому формуванні. Він 
також був приємно здивований тим, що і 
в тих далеких краях можна було зустріти 
земляків і почути рідну мову. 

У грудні 1974 року, приїхавши додому, 
Михайло Григорович довго не сидів без 
роботи, адже був людиною діяльною. Не 
пробувши вдома і місяця, влаштувався 
у Шишацьку філію. Каже, що жодного 
разу не пошкодував про зроблений ним 
тоді вибір. У професії привабила можли-
вість працювати у хорошому колективі. 
Тут швидко знайшов однодумців і друзів. 
З ними пліч-о-пліч брав участь у елек-
трифікації Шишацького району. Ті часи 

Михайло Григорович згадує з певною 
ностальгією.

– Я був молодим і труднощів майже 
не помічав. До Шишак на роботу що-
дня їздив за 15 кілометрів, бо мешкав 
у сусідньому селі, – ділиться спогадами 
Михайло Григорович. – Потім протягом 
робочої зміни виконував завдання, біль-
шість із яких вручну (спецтехніки у нас 
не вистачало). Згодом життя дещо змі-
нилося: я отримав у Шишаках квартиру і 
перебрався туди з родиною.

З думкою про завтрашній день
 Михайло Уступний розповідає, що да-

леко позаду залишилися найнапружені-
ші роки у його трудовій діяльності, нині 
працювати набагато легше. Цьому спри-
яють і забезпечення відповідними техніч-
ними засобами, і хороші люди поруч. 

У січні 2014 року у Михайла Григоро-
вича – шістдесятилітній ювілей, а згодом 
він відзначить і со-
рокаріччя трудової 
діяльності. 

– Я тривалий час 
працюю із Михай-
лом Григоровичем 
і переконаний, що він, як 
ніхто, заслуговує на відзна-
ку професійної майстер-
ності. Тому йому неодно-
разово надавалися подяки, 
грамоти, грошові премії, 
фото заносилося на Дошку 
пошани нашого підрозділу 
та компанії, – розповідає 
заступник начальника 
Шишацької філії з пе-
редачі електроенергії 
Олександр Олексійович 
Компанієць. 

Дружина Михайла Гри-
горовича Уступного Ва-
лентина Іванівна, хоча й не 
працює у підрозділі (вона 
– медичний працівник), але 
не залишається осторонь 
життя Шишацької філії і 
при потребі заміняє тут 
медсестру.

Михайло Григорович по-
стійно знаходить час для 
виступів у складі ансамблю 
«Енергокозаки» Шишаць-
кої філії. У складі цього ко-
лективу він співав для жи-
телів Шишак, виходив і на 
інші сцени. Своїми творчи-
ми номерами «Енергокоза-
ки» неодноразово підійма-
ли настрій і своїм колегам 
– енергетикам. 

З молодих років одним із основних за-
хоплень Михайла Уступного був волей-
бол. Протягом тривалого періоду енер-
гетик грав у складі однієї з команд на 
змаганнях серед збірних підприємства. 
Згодом знайшов для себе ще одне ціка-
ве захоплення, до речі, доволі поширене 
серед колег-енергетиків – риболовлю. У 
будь-яку пору року, а особливо у зимову, 
коли справ зазвичай меншає, він бере 
улюблену вудку та прямує до найближ-
чого ставка. Хороший вилов буває і на 
річці Псел, що протікає неподалік. 

Але жодне захоплення не може відво-
лікти, коли у вихідні із Києва на гостини 
приїздить донька Валентина з родиною. 
Велике задоволення Михайлу Григоро-
вичу приносить спілкування з онучкою 
Анею, яку він любить понад усе на світі.

Ірина Малашецька
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»Михайло Григорович Уступний – 
один з найдосвідченіших спеціа-
лістів Шишацької філії.
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Робота кожного –
як на долоні
Фахівці ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» щомісяця 
проводять аналіз результатів роботи філій Това-
риства, на основі яких складають рейтинг успіш-
ності районних підрозділів. 

Ключові фактори успіху
Покращили показники роботи Гребінків-
ська (з 10 – на 6 місце), Козельщинська (з 

15 – на 9 місце), Решетилівська (з 21 – на 13 місце), 
Чутівська (з 23 – на 16 місце) та Глобинська (з 24 – 
на 20 місце) філії.

Найбільший прогрес у роботі показали семенів-
ські енергетики. Якщо у 2012 році вони пасли за-
дніх, то у 2013-му колектив філії увійшов до першої 
десятки рейтингу. Їм вдалося піднятися з 25 місця 
на 10, залишивши позаду 15 сходинок.

П
ідсумки роботи 28-ми філій компанії підводяться щомісяця. 
Це дає можливість оцінити успішність кожного підрозділу, 
визначити слабкі місця відразу після їх виникнення і до-
працювати недоліки. Адже у працівників районних філій є 

суттєвий стимул: від місця підрозділу в щомісячному рейтингу залежить 
розмір їхньої премії. 

Складання рейтингу філій практикується у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛ-
ЕНЕРГО» з 2006 року. Начальники районних підрозділів вважають цю 
практику корисною. Для об’єктивного оцінювання роботи персоналу 
детально аналізується успішність колективу за понад тридцятьма пози-
ціями. Тож керівник відразу може побачити, які недоліки у роботі варто 
усунути, а наступного місяця подивитися, чи ефективними були запро-
ваджені заходи. 

Позитивна динаміка
На основі щомісячних рейтингів формується річний. У 2013-му кра-

щими за результатами трудової діяльності стали працівники Лубенської 
філії. Останні роки колектив підрозділу входив до трійки лідерів. А у ми-
нулому вдалося посісти переможне місце. 

На крок поступився лубенчанам колектив Машівської філії. Щоправ-
да, для самих енергетиків з Машівки – це неабияка перемога. З кожним 
роком машівчани «ростуть» в професіоналізмі. Вони «піднялися» у рей-
тингу з 6 місця у 2011-му на 4-те – у 2012-му і на 2-ге – у 2013-му році. 
Начальник Машівської філії Олександр Федорович Кривенко пе-
реконаний, що результат роботи колективу – це праця кожного, без 
виключення, працівника. «Першочерговим завданням для персоналу 
філії, – говорить він, – є постійно вдосконалюватися, що для нас зна-
чить не лише «рости» над собою, а й допомагати у цьому колегам. Філія 
– це своєрідна родина, де кожен – як на долоні, де люди один одного 
знають десятки років. Тому якщо ти десь недопрацював, схалтурив, як 
після цього дивитися в очі колегам? Адже розмір премії зменшили усьо-
му колективу. На власному досвіді я переконався, що ніякі гасла так не 
впливають на людину, як матеріальна мотивація».

Замкнула трійку лідерів районних підрозділів Оржицька філія, колек-
тив якої за результатами позаминулого року посідав 2 місце. 

1.  Лубенська філія

2.  Машівська філія

3. Оржицька філія

4.  Чорнухинська філія

5.   Полтавська філія районних е/мереж

6.  Гребінківська філія

7.  Кременчуцька філія

8.  Карлівська філія

9.  Козельщинська філія

10.  Семенівська філія

11.  Хорольська філія

12. Диканська філія

13.  Решетилівська філія

14.   Пирятинська філія

15.  Комсомольська філія

16.  Чутівська філія

17.  Красногорівська філія

18.  Шишацька філія

19.  Новосанжарська філія

20.  Глобинська філія

21. Полтавська філія міських е/мереж

22.  Гадяцька філія

23.   Зіньківська філія

24.  Кобеляцька філія

25.  Великокохнівська філія

26.  Миргородська філія

27.  Лохвицька філія

28.  Котелевська філія

Невтішні результати роботи
Втратили свої позиції, порівняно з позаминулим 
роком, працівники Лохвицької (з 20 – на 27 міс-

це), Полтавської міських електромереж (з 14 – на 21 місце), 
Хорольської (з 7 – на 11 місце), Великокохнівської (з 17 – на 
25 місце) філій. 

Більш, ніж на 10 сходинок, опустилися у рейтингу Зіньків-
ська (з 13 – на 23 місце), Гадяцька (з 11 – на 22 місце) і Мир-
городська (з 9 – на 26 місце) філії. Колектив останньої по де-
яких показниках роботи навіть досягав лідерських позицій, 
хоча у кінцевому результаті це не вберегло миргородських 
енергетиків від підсумкової 26 сходинки. Гарні показники 
роботи філія має з розчистки трас ліній електропередач від 

зелених насаджень (1 місце), організації робочих місць від-
повідно до правил безпеки (6 місце) та інші. Схожа ситуація 
і у Зіньківській філії: 4-те місце по розчистці трас ПЛ від зе-
лених насаджень, 2-ге по заміні та ремонту рубильників, 2-ге 
по ремонту ТП, РП, 6-10/0,4 кВ, 2-ге по заміні трьохфазних 
приладів обліку.

Замикає рейтинг районних філій за успішністю роботи Ко-
телевська філія. Її позиція, порівняно з позаминулим роком, 
майже не змінилася. Колектив підрозділу перемістився з 27 
на 28 місце.

Тетяна Ярченко
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Складання рейтингу успішності районних філій Товариства, – говорить за-
ступник технічного директора з розподільчих мереж Сергій Гудзь, – кро-
піткий і послідовний процес. Фахівці компанії детально оцінюють різні сто-
рони роботи колективів за більше, ніж 30 показниками. Для об’єктивності 

у самому ж підрахунку застосовується система відносних показників. Наприклад, 
кількість відключень – на 100 км, заміна опор відносно загальної довжини ліній, які 
обслуговує персонал підрозділу, кількість проведення заходів з профілактики трав-
матизму з розрахунку на одного працівника». 

»



– Вікторе Івановичу, для 
багатьох людей ювілей – 
це привід підбити життєві 
та професійні підсумки, 
можливо визначити плани 
на майбутнє…

– Переконаний, не варто 
чекати круглої дати, щоб пла-
нувати своє життя і досягати 
нових висот. Це слід робити 
постійно. Хоча згоден, що за 
42 роки, які я працюю у Чор-
нухинській філії, багато стало-
ся, тож є що згадати і про що 
поміркувати…

– Розкажіть про трудову 
діяльність на підприєм-
стві?

– Працювати почав у 1969 
році, потім – армія, а в 1972-
му я влаштувався у РЕМ. Тру-
дився інженером з обладнан-
ня, майстром розподільчих 
мереж, інспектором енерго-
нагляду, керівником дільниці 
енергозбуту, заступником на-
чальника та начальником. З 
2008-го очолюю філію.

– Чим Ви найбільше пи-
шаєтеся у своєму житті? 

– Якщо говорити про робо-
ту, то найбільшим досягнен-
ням є створення комфортних 

умов життя наших спожива-
чів. Намагаємося врахову-
вати їхні потреби. Особливо 
взимку, коли ремонтуємо 
електрообладнання. Робимо 
це оперативно, щоб «не мо-
розити» людей, у яких вста-
новлене електроопалення. 
Бригади електромонтерів 
працюють злагоджено і мак-
симально оперативно, навіть 
без обідніх перерв. 

Приємно, що син скорис-
тався моєю порадою, закін-

чив Київський Національний 
технічний університет «КПІ», 
та працює у столиці в енерге-
тичній галузі.

– Розкажіть, як зазвичай 
минає Ваш день?

– Всього й не перерахувати. 
У будні, якщо все спокійно, 
починаю о 7.15 оперативкою 
з керівниками підрозділів фі-
лії. Уточнюю завдання на по-
точний день, вирішую вироб-

ничі питання, потім – зустрічі з 
керівниками району, прийом 
громадян. Наприкінці дня під-
биваю підсумки оперативної 
обстановки в мережах. Якщо 
там немає пошкоджень, то 
закінчую після п’ятої. Ходжу 
додому пішки. Проживаю за 
два з половиною кілометри 
від філії, у селі за Чорнухами. 
Йду і споглядаю нашу чудо-
ву природу, відволікаюся від 
проблем, морально відпочи-
ваю. Але зв’язку з колегами 

не втрачаю ніколи, адже тра-
пляються ситуації, що потре-
бують мого безпосереднього 
втручання.

– Які якості Ви цінуєте в 
людях?

– Найбільше поважаю в 
інших порядність, чесність, 
відданість справі. Якщо хтось 
не може або не хоче добре 
виконувати роботу, то най-
кращий вихід для нього – від-

крито це визнати і дати мож-
ливість іншим проявити себе, 
собі шукати справу до душі.

– У чому секрет трудових 
досягнень Вашого колек-
тиву?

– Коли Лубенська філія від-
значала свій останній ювілей, 
я зустрівся з колишнім ди-
ректором Лубенського під-
приємства електромереж, до 
якого колись входив РЕМ С.І. 
Горбатюком і він поцікавився 
справами у нашому підрозді-
лі. Я поділився досягненнями, 
успіхами у рейтингу, на що він 
дуже влучно зауважив: «Так, у 
Чорнухах – трудяги!». На мою 
думку, це наш головний ре-
цепт успіху. 

– Вікторе Івановичу, який 
подарунок з нагоди юві-
лею Вам було особливо 
приємно отримати?

– Щирих слів, гарних пода-
рунків було чимало. Директор 
з кадрової політики, оплати 
праці та соціальних питань 
Борис Попов із головою про-
фкому Володимиром Абра-
мовим, знаючи про моє бага-
торічне захоплення спортом, 
презентували волейбольний 
м’яч з автографами, вручили 
грамоту Товариства. 

– Чи довелося Вам зігра-
ти цим м’ячем? 

– Поки-що ні. Але скоро 
він знадобиться. У підроз-
ділі люблять спорт: футбол, 
волейбол. Я виступаю голо-
вним тренером і сам граю. 
Останнім часом нам не дуже 
щастило у поєдинках з інши-
ми командами Товариства, а 
на районних змаганнях було 
багато перемог.  

– Які ще маєте захоплен-
ня?

– Люблю рибалити. У міс-
цевих ставках вилов завжди 
хороший. Минулого року я 
перевершив свій власний 
«рекорд» і зловив 12-кілогра-
мового коропа. До цього був 
9-кілограмовий. Багато часу 
улітку приділяю городині. Лю-
блю вирощувати помідори. 
Торік висадив 26 сортів.

Таким чином я відпочиваю і 
набуваю нових сил та енергії. 

Ірина Малашецька
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Життєві дороги, що ведуть 
до успіху  

Для Віктора Івановича Денисенка, начальника Чорнухин-
ської філії не буває неважливих справ. У рейтингу філій – 
очолюваний ним підрозділ на перших місцях, висловлюють 

вдячність споживачі електроенергії, численні відзнаки різного рів-
ня свідчать про великі професійні здобутки Віктора Івановича. 65-й 
ювілей став вдалою нагодою поспілкуватися з ним.

Я щиро дякую долі за мою ро-
дину – дружину Ганну Володи-
мирівну та сина Володимира, 

який пішов по моїх стопах, ставши 
енергетиком» - Віктор Денисенко.

»

– Ваше дитинство пройшло у селі 
Нижчий Булатець, на Лубенщині. Які 
спогади того періоду для Вас най-
цінніші?

– Наша родина переживала не най-
легші роки. Закінчувався повоєнний від-
будовний період. Коли мені було 6 років, 
старша сестра Люба пішла у перший 
клас, я побіг слідом за нею. Прошмигнув 
у клас і висидів усі уроки. Так повтори-
лося і на другий, і на третій день, і че-
рез тиждень. Учителі не хотіли приймати 
мене до школи. Говорили, що ще малий. 
Але мені було так цікаво, що я не міг від-
ступити. І директор зарахував мене у 
першокласники. Так ми з Любою почали 
разом ходити до школи. Батькам нелег-
ко було зводити кінці з кінцями, тож мені 
хотілося швидше почати працювати. І 
після 8-го класу я, нічого не сказавши 
нікому, подав документи на вступ до 
Хорольського технікуму механізації та 
електрифікації сільського господарства. 

– Розкажіть, будь ласка, що впли-
нуло на Ваш вибір трудового шляху? 

– Уперше про електрику я почув у 11 
років. Тоді, у середині 60-х, у селі вперше 

з’явилося «світло». Пам’ятаю, яка це ра-
дість була: електриків на руках носили! 
Ми, малі хлопчаки, бігали за ними скрізь, 
жодного їхньо-
го кроку не 
пропускали. 
Серце повни-
лося гордістю 
за них. Тоді я і 
вирішив пов’язати свою долю з енерге-
тикою.

– Сьогодні Ваші підлеглі з прияз-
ню і шаною відгукуються про Вас. 
Керівнику досягти такого ставлення 
нелегко, адже потрібно «тримати ко-
лектив у руках».

– Я завжди прагнув працювати з 
людьми і для людей. Підприємство – це 
як сім’я. Велику увагу ми приділяємо під-
вищенню кваліфікації й підготовці персо-
налу. Не секрет, що найменша помилка 
енергетика може стати фатальною. Ві-
домий вислів «Кадри вирішують усе» для 
нас – не просто кліше. Мабуть, саме че-
рез це у філії виросло й сформувалося 
аж двадцять сімейних династій. Ці люди, 
без перебільшення, – золотий фонд 

всього підприємства.
– Іване Івановичу, частина 

життєвого шляху уже пройде-
на. Що запам’яталося? 

– Моє життя переповнене щас-
ливими моментами, та останній 
– це народження внуків. Взагалі 
головне для мене – це сім’я. Вони 
моя надія, моя опора, моя фор-
теця. Дружина Любов Микола-

ївна, медпрацівник, створює домашній 
затишок, де відпочиваєш і тілом, і ду-
шею. Донька Ліна працює у філії інже-

нером групи реалі-
зації електроенергії. 
Та найбільша моя 
радість – це внуки: 
трирічний Ілля та од-
норічний Ваня. 

Приязно і зі щирим серцем ставить-
ся Іван Іванович до людей. Доброта 
єднається у його характері з твердою 
строгістю керівника. Високі напруги, 
цілодобовий графік роботи й підви-
щена відповідальність. Нелегко з та-
ким ритмом життя. Та Іван Іванович 
уже отримав головну свою нагороду – 
повагу колег. Очолюваний ним колек-
тив пишається і своїм начальником, і 
своїми успіхами, які кожен досяг під 
небайдужим керівництвом Івана Іва-
новича.

Усе своє життя Іван Слинько при-
ймає активну участь у громадському 
житті. Не перелічити тих, кому Іван 
Іванович від щирого серця допоміг 
вийти зі скрутного становища, являю-
чись засновником благодійного фон-
ду «Світло добра». А коли у людині 
поєднуються сила волі та милосердя, 
для неї не страшні перепони. Івану 
Івановичу пощастило. Його серце по-
вниться добром до людей, і він знає, 
як це добро втілити.

 Тетяна Ярченко

Січень 2014 року – знаковий для Івана Івановича Слинька, начальника Лубенської філії. Він відз-
начає потрійний ювілей: 10 років на посаді керівника підрозділу, 40 років напруженої роботи у «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО» і 60 років від народження. Підприємство для нього – і робота, і хобі, і, власне, жит-
тя. Про улюблене заняття Івана Івановича – енергетику – наша сьогоднішня розповідь.
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“Мов джерела невтомного вода”

Заслуги Івана Слинька не раз відзначалися наго-
родами різного рангу. Йому присвоєно звання 
Заслуженого енергетика України та Заслуже-

ного енергетика СНД. Іван Іванович є членом Спіл-
ки журналістів України, фіналістом всеукраїнського 
конкурсу «Лідер паливно-енергетичного комплек-
су» в номінації «Керівник підприємства». Фото Івана 
Слинька занесене до фотоальбому «Портрет успіш-
ного сучасника України 2008 року» та книги «Фотолі-
топис Лубенського краю». Він має численні грамоти 
й подяки Міністерства палива та енергетики України, 
Полтавської обласної ради та державної адміністра-
ції, незаперечне визнання колег, щиру вдячність про-
стих людей.

Івана Івановича 
Слинька, начальника 
Лубенської філії, зна-

ють і поважають у області.
»



1972 році Лідія Миколаївна пере-
ступила поріг тодішнього «Сіль-

енерго». Влаштувалося особисте життя: 
коханий чоловік, синочок. Коли дитина 
підросла, мама згадала про свою мрію 
отримати освіту. 

Дорогою до сцени
Вступила до електротехнічного техні-

куму. Молода мама працювала, вчилася, 
підтримувала родинний затишок. Втом-
лювалася, але пісня допомагала відпо-
чивати душею. 

Йшов час, син виріс і 
у житті Лідії Миколаївни 
з’явилася ніша для захо-
плення. Довго вагалася, але 
все ж пішла до керівника За-
служеного ансамблю пісні і 
танцю України «Лтава». Ана-
толій Жданов вислухав Лідію Миколаївну, 
відразу провів їй вокальний міні-екзамен 
і прийняв до хору. «Важко і незвично було 
вливатися у колектив, – розповідає Лідія 
Миколаївна. – Мені близько 40 років, 
ніколи не вчилася вокалу. Соромилася 
дуже. Потім роззнайомилася, а тепер не 
уявляю життя без цих людей». 

П’ятнадцять років Лідія Нечитайло спі-
вала у хорі «Лтава». Об’їздила з колекти-
вом усю Україну, запрошували виступати 
і за кордоном. Гурт став життям для Лідії 
Миколаївни. Тричі в тиждень репетиції 
до пізнього вечора, гастрольні поїздки. 
Вільного часу не було взагалі. Але щіль-
ний графік не відбив бажання співати. 
Під час репетицій жінка відпочивала від 
метушні зовнішнього світу. Душевні роз-
мови у перервах з уже рідними «лтавів-
цями» лікували всі тривоги. 

Все змінилося, коли тяжко захворів 
чоловік Лідії Миколаївни. Не залишалося 
нічого, як попрощатися з репетиціями. 
Близько трьох років тому чоловік помер. 
Довго Лідія Миколаївна не могла оговта-
тися від цієї втрати. Та час гоїть рани. 

І згодом, кілька місяців тому, Лідія Не-
читайло повернулася до улюбленого за-
няття. Ансамбль якраз готувався до га-
строльної поїздки до Грузії. У листопаді 
там відбувся Міжнародний фестиваль 
«Тиждень України в Грузії». З давніми 

друзями Лідія Ми-
колаївна поїхала в 
Батумі. Вона по-
трапила у свою 
пісенну стихію: 
«Згадую, як сиджу 
в перший день піс-
ля повернення у 

хоровій, дивлюся на учасників колективу 
і сльози до горла підступають: ніби і не 

було п’ятирічної перерви, ніби не роки 
тому, а учора була на репетиції. Все за-
лишилося таким же рідним серцю».

Творча сім’я Лідії Нечитайло
Зараз у хорі Заслуженого ансамблю 

пісні і танцю України «Лтава» налічується 
60 учасників. За довгі роки у колекти-
ві сформувалися свої традиції. На День 
Святого Валентина жінки у хоровій Бу-
динку культури влаштовують своєрідний 
концерт для чоловіків. Чоловіки у відпо-
відь вітають піснями жінок на 8 Березня. 

Коли Лідія Миколаївна розповідає про 
«Лтаву», у неї очі світяться щастям: «Пе-
ребираючи кадри свого життя, я можу 
сказати, що мої юнацькі мрії здійснилися. 
Щастя взагалі невловима сентенція. Але 
коли я стою на сцені зі своїми друзями, я 
тримаю це щастя в долонях». 

Тетяна Ярченко
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щоб голуби сідали 

на плечі

Любов до пісні у родині Лідії Миколаївни Нечитайло, інженера з охорони праці 
Полтавської філії районних електромереж, передається у спадок уже не одне по-
коління. Бабуся по татовій лінії співала у церковному хорі. Без дідуся та бабусі з 
маминого боку не гуляли жодне весілля у селі. Батьки Лідії Миколаївни теж мали 
неабиякий голос і хист до співу. Тож цей талант передали і доньці, а ще виховали у 
дівчинки унікальний музичний смак.

У

Мелодійний голос і 
любов до пісні у ро-
дині Лідії Нечитайло 
передаються із по-
коління у покоління. 

» Разом із колективом «Лтава» Лідія Нечитайло 
побувала на багатьох міжнародних фестива-
лях за межами України.

Дмитро Вовченко, електромонтер 
з експлуатації розподільчих мереж 
Зіньківської філії:

– Незважаючи на те, що народився 
я 8 березня, у цей день у мене є інший 
чудовий привід для радості – Міжнарод-
не жіноче свято. І з самого ранку радую 
компліментами і подарунками дружину. 
Я не вважаю, що у цей день знаходжуся 
у її тіні, навпаки. Дружина не скупиться 
на увагу, допомагає підготуватися до 
прийому гостей. 

Загалом же для мене найважливіше, 
щоб у мій день народження у нас збира-
лися близькі люди. Це, я вважаю, є най-
кращим приводом для свята.

Віктор Сидорін, електромонтер з 
обслуговування ПС Диканської філії: 

– 8 Березня для нашої сім’ї – справді 
особливе свято. Не лише я, а й ще двоє 
членів моєї родини цього дня відзнача-
ють свій день народження. Це мій зять 
та маленька онучка. Звісно ж, найбільше 
уваги приділяємо саме їй. Окрім того, 
дружину та доньку обов’язково приві-
таю, а потім всі разом розпочинаємо під-
готовку до святкового застілля. Маємо 
родинну традицію – разом збираємося, 
готуємо, святкуємо і обмінюємося пода-
рунками, адже всі заслуговуємо на гар-
ний настрій і приємний відпочинок!  

  Дмитро Рилов, електромонтер з 
випробувань та вимірювань Кремен-
чуцької філії:

– 8 Березня зранку я роблю приєм-
ні подарунки своїм найближчим жін-
кам, зокрема дружині. Дарую їм багато 
компліментів і теплих слів. Ставлення до 
того, що народився саме цього дня, – 
спокійне, ніяких особливих подій, з ним 
пов’язаних, не було. Але настрій справ-
ді піднесений, у більшій мірі від того, що 
сам дарую свято, а вже потім через те, 
що отримую вітання.

Віталій Іванов, водій автотран-
спортних засобів Лубенської філії:

– Існує думка, що чоловікам не по-
щастило відзначати своє народження у 
день, коли прийнято поздоровляти усіх 
жінок. На мій погляд, навпаки – ми щас-

ливчики, бо отримуємо вітання, окрім 
того, є можливість провести цей день з 
родиною, адже він постійно вихідний! 

Моя дружина та донька завжди мені 
готують подарунки. Та головне – це їхня 
турбота, повага і любов.  

Їм та всім жінкам я бажаю здоров’я, 
добра, ласки, теплих і щасливих посмі-
шок, адже вони – це найцінніше, що є у 
нашому житті. 

Ігор Соловйов, слюсар з обслугову-
вання устаткування електростанцій  
хімічного цеху Кременчуцької ТЕЦ:

– Мені в дитинстві мама говорила, 

що я став справжнім подарунком їй на 8 
Березня, коли народився. І для нас обох 
це подвійне свято, адже вона також – 
іменинниця. Іноді своїх найдорожчих 
жінок мені доводиться вітати спочатку 
по телефону, адже працюю позмінно, а 
свято влаштовуємо, коли я повертаюся 
з роботи.

У нашому трудовому колективі також 
відзначаємо  8 Березня, обов’язково 
вітаємо колег-жінок. Певен, що кожній 
з них приємно чути поздоровлення і не 
лише цього дня, а й завжди.

Ірина Малашецька
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Подвійний привід для свята
Незабаром на зміну зимовому холоду прийде тепло весни. Сонечко «прокинеть-

ся» від сну і обігріє все навколо своїм промінням. З цією приємною порою до нас за-
вітає жіноче свято – 8 Березня. А що ж чоловіки? Вони придбають квіти, подарунки, 
подбають про сюрпризи для коханих, матусь, донечок, жінок-колег. А ті чоловіки, які 
народилися 8 березня, ще й самі прийматимуть вітання. 

Кажуть, що наро-
джені 8-го Березня 
живуть «з родзин-
кою». Чи  справді це 
так можна дізнати-
ся на прикладі відо-
мих особистостей, 
які своїм талантом 
захоплюють і навіть 
закохують у себе 
глядачів. 

Серед відомих 
чоловіків з датою 
народження 8-го Березня – актор та режисер радянського кіно Єв-
геній Матвеєв, у творчому доробку якого чимало ролей, зокрема у 
радянському фільмі «Любов земна».

Популярним виконавцем бардовських пісень ще з радянських 
часів є Сергій Нікітін. Він створив музичні твори: «Під музику Ві-
вальді», «Ти у мене одна», «Я запитав у тополя» і дві пісні до фільму 
«Москва сльозам не вірить» – «Олександра», «Діалог біля новоріч-
ної ялинки».

У відомого актора радянського театру і кіно Андрія Миронова 
два дні народження. Насправді він народився 7-го березня, але в 
багатьох джерелах значиться дата 8 Березня. Цей актор – справ-
жня «людина-свято» на екрані. З посмішкою на устах кожен пе-
реглядає фільми за його участю: «12 стільців», «Діамантову руку», 
«Стережись автомобіля».

Український співак Макс Барських, він же Микола Бортник, є 
випускником української «Фабрики зірок», кращим українським 
артистом за версією  MTV EMA 2010 та переможцем МУЗ-ТВ. Він 
обрав для себе також публічну професію, завдяки чому здатен да-
рувати свято.

Жити з посмішкою в душі



Т
ож запрошуємо малечу та 
молодь, батьки яких пра-
цюють у Товаристві, про-
демонструвати свої уміння 

володіти художнім словом. Для цього 
потрібно написати віршований або 
прозовий твір на тему: «Професія моїх 
батьків дарує тепло і світло всім». І по-
дати його на розгляд конкурсній комісії.

Усі учасники конкурсу для 
об’єктивності оцінювання будуть за-
здалегідь розділені на 
3 вікові групи: молодшу 
(від 6 до 10 років), се-
редню (від 11 до 14 ро-
ків) і старшу (від 15 до 18 
років). Журі визначить 
переможців та призерів 
кожної групи. 

Від одного учасника на конкурс при-
ймається не більше 3 віршів або прозо-
вий твір об’ємом не більше 10 000 зна-
ків з пробілами.  На титульному листі 
роботи слід обов’язково вказати назву 
твору, його жанр, прізвище, ім’я та по 
батькові автора, дату його народжен-

ня,  прізвище, ім’я та по батькові бать-
ків або одного з них, їх посада, відділ, у 
якому працюють, контактні телефони. 

Твір має бути написаний українською 
мовою одним автором. Якщо журі ви-
явить порушення авторських прав, 
його робота розглядатися не буде. 
За бажанням твір можна ілюструвати 
власними малюнками або фотознімка-
ми, які, щоправда, не замінюють літе-
ратурних особливостей роботи. 

До твору варто 
додати кольоро-
ву фотографію 
автора. Вона 
може бути над-
рукована (фор-
матом 10х15 см), 
або у електро-

нному вигляді (вагою не менше 300 kb і 
розміром не менше 600х800 px).

Творіння учасників приймаються до 
28 квітня 2014 року у відділі зв’язків з 
громадськістю та ЗМІ. Також конкурсні 
роботи можна надіслати на електронну 
адресу: 

У 2013 році працівники 
Товариства змогли оцінити 
вигоди медичного страху-
вання колективу ПАТ «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО». Тож з 
початком нового року адмі-
ністрація компанії вирішила 
поновити страхування пра-
цівників  на наступний період. 
Цього разу страхувальником 
виступило Приватне акціо-
нерне товариство «Страхова 
компанія «Дніпроінмед». 

У разі хвороби потрібно 
звернутися у лікувально-про-
філактичний заклад або ап-

теку на ваш власний вибір, 
де необхідно взяти відповідні 
документи, які підтверджу-
ють призначення лікування і 
придбання медпрепаратів. У 
разі необхідності отримання 
послуг бригади «швидкої до-
помоги», викличте державну 
службу за телефоном 103. 
Страхова компанія відшкодує 
вартість виклику в межах 300 
гривень, якщо виклик призвів 
до термінової госпіталізації і 
подальшого стаціонарного 
лікування.

Щоб отримати страхову 

виплату, необхідно надіслати 
у страхову компанію у разі 
стаціонарного лікування: за-
яву на бланку фіксованого 
зразка, копію паспорта (усіх 
заповнених сторінок), копію 
ідентифікаційного коду, копію 
лікарняного листа, завірену 
бухгалтерією підприємства, 
копію виписного епікризу з 
історії хвороби з призначен-
ням медпрепаратів, фіскальні 
і товарні чеки; у разі амбула-
торного лікування, крім ви-
щеперахованого, оригінал 
виписки із амбулаторної кар-
ти з призначенням медпре-
паратів, підписаний лікарем і 
завірений печаттю медичного 
закладу.

Для отримання страхової 

виплати, документи потрібно 
надіслати протягом 15 днів 
після закриття листа непра-
цездатності. 

Страхова компанія зобо-
в’язується перерахувати ви-
плату на зарплатну картку 
застрахованого не пізніше 
30 днів з дати отримання всіх 
необхідних документів. 

 Тетяна Ярченко

З початком року у «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО» оголосили 
новий дитячий конкурс «Море 
талантів». Цього разу – літера-
турний.

З впевненістю 
по життю   

Адреса ПрАТ «Страхова компанія «Дніпроінмед»: вул. Іс-
полкомівська, 24а, оф.69, м. Дніпропетровськ, 49000. Телефони 
диспетчерської служби страхувальника (у робочі дні з 9:00 до 

18:00): 067-563-30-80, (056)726-55-51, (056)726-55-58, (056)726-55-40. Те-
лефон «гарячої лінії» (у робочі дні з 18:00 до 9:00 та вихідні). Отримати 
консультацію можна в медпункті компанії за тел. (050)481-17-38.

Професія моїх батьків дарує
 тепло і світло всім

12 | актуально

»Прозові твори мо-
жуть бути представ-
лені у жанрі есе, 
новели, оповідання, 
казки та інше.
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22 збірна АГВ

   збірна ДІТ

                   збірна охорони

Т
ри тижні тривали  ігри за змі-
шаною системою між десять-
ма командами, які на першо-
му етапі були розбиті на дві 

підгрупи – А та Б. У першій групі між 
собою зіграли працівники департаменту 
інформаційних технологій, служби меха-
нізації та транспорту, Полтавської філії 
районних електромереж та абонентсько-
го відділу Полтавської філії міських елек-
тромереж. Приємно відзначити участь 
останніх у другому поспіль спортивному 
заході підприємства (після змагань з на-
стільного тенісу). У групі Б грали збірна 
Полтавської філії міських електромереж, 
служби підстанцій, департаменту безпе-
ки та охорони, збірна ВКБ-СРЕМ, коман-
да енергозбутових підрозділів «Енергія й 
тепло». 

Несподівано закінчився груповий етап 
турніру, за результатами якого склада-
лися чвертьфінальні пари. Якщо перші 
місця в своїх групах для команд АГВ 
та «Енергія й тепло» ще можливо було 
спрогнозувати, то 4-те місце команди 
ДІТ стало повною несподіванкою. Най-
яскравіша і непередбачувана гра цього 
етапу – зустріч ДІТ та «Енергія й тепло». 
Обидві – фіналісти минулорічного турніру 
цього виду спорту. Та інтриги не вийшло, 
і загальний рахунок 9-1 тому яскраве 
свідчення. Інші матчі прогнозовано закін-
чилися перемогами АГВ, департаменту 
безпеки та охорони і Полтавської філії 
міських електромереж. 

У півфіналі, набравши гарний хід, ко-

манда ДІТу обіграла «городян» з рахун-
ком 11-4. У другій півфінальній парі у 
справжній чоловічій боротьбі з великими 
труднощами гравці АГВ перемагають 
дуже яскраву за змістом гри команду де-
партаменту безпеки та охорони з пере-
вагою всього в один м’яч. 

Останній турнірний день видався най-
напруженішим. У матчі за третє місце 
«охоронці», роздратовані своїм невихо-
дом у фінал, перемогли Полтавську фі-
лію міських електромереж – 11-4.

Фінал. Друзі за полем і непримиренні 
суперники на майданчику – команди ДІТ 
та АГВ. Рахунок у матчі відкрили останні, 
але треба зазначити, що ігровою перева-
гою володіли гравці ДІТу. Це єдиний гол 
першого тайму. Початок другого тайму і 
рахунок рівний – 1-1. Але це все, на що 
вистачило молоді ДІТу. Далі гору взяв до-
свід гравців АГВ. Загальний рахунок 5-1, 
не забитий пенальті, емоції гравців і вбо-
лівальників, радість переможців, відчай 
переможених – те, чим запам’яталась 
остання гра турніру. АГВ – чемпіон! ДІТ 
після чотирирічної гегемонії – другий. 

Голова профкому Володимир Абрамов 
говорить про міні-футбол, як про видо-
вищний і дуже популярний серед енерге-
тиків вид спорту.

– Традиційно о цій порі року ми про-
водимо змагання з міні-футболу серед 
служб та відділів головного офісу, до 
яких долучаються працівники Полтав-
ських філій - міської та районної. Усі вони 
– справжні фанати гри. Подібна відда-
ність не може не радувати. І ми завжди 
підтримуємо прагнення енергетиків до 
участі у тих чи інших турнірах і готові по-
чути побажання колег та розглянути їхні 
пропозиції щодо проведення будь-яких 
спортивних змагань, – зазначив Воло-
димир Абрамов. 

Він також подякував командам за ви-
довищні зустрічі та вручив володарям 
першого, другого, третього та четверто-
го місць грамоти і призи. Ну і, звичайно, 
не обійшлося без традиційного для цього 
турніру смачного «футбольного» торта за 
«смачну» яскраву гру.

 Ірина Малашецька
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У грі нові лідери
Завершилися змагання з міні-футболу серед команд 

головного офісу за участю двох філій – Полтавської 
міської і Полтавської районної. Гравці подарували вбо-
лівальникам цікаве видовище, а серед команд визна-
чилися лідери, які з перших днів змагань націлилися на 
перемогу. 



Т
ри кулі практич-
но впритул отри-
мав потерпілий 
у справі Василь 

Піхуля. Одна полетіла в на-
прямку судді, прокурора, 
на щастя, не зачепивши їх. 
Випадок відразу набув роз-

голосу на всю Україну. Засо-
би масової інформації прак-
тично усіх рівнів на нього 
відреагували: хтось у якості 
статистичної довідки про по-
дію,  хтось – інформаційним 
повідомленням, а дехто і на-
рисом. Були, нічого гріха  та-
їти, і такі ролики (полтавське 
телебачення), у яких ледве 
не героїзувався вчинок зло-
дія. Попри навіть те, що він 
намагався вбити людину, на-
ніс тяжкі тілесні ушкоджен-
ня (пробита трахея, дві кулі 
застрягли в районі хребта). 
Автори віднайшли інфор-
мацію, що потерпілий пра-
цює заступником керівника 
юридичної служби обласної 

енергопостачальної орга-
нізації, тож зробили ви-
сновок, що злочин ви-
правданий утисками з 
боку цієї компанії, яких 

зазнав колись стрі-
лець. 

Необ’єктивність 
деяких ЗМІ
Дозволимо 

собі спитати, 
якою ціллю ке-
рується інфор-

маційний засіб, 
створюючи таку 

продукцію? На-
вряд чи він свідомо 

бажає прославити чи 
обілити злодія. Більш 

вірогідною видається 
інша теза про недостат-

ність інформації та право-
вої кваліфікації працівників 
медіа простору. Таке буває: 
недобросовісність одного 
впливає на бачення бага-
тьох. Між тим, елементарне 
поглиблене ознайомлення із 

сутністю подій, що сталися 
18 грудня у Ленінському ра-
йонному суді, призводить до 
інших міркувань. Нагадаємо, 
в судовій залі прямо під час 
засідання відбулася спроба 
вбивства, замах на життя 
судді. Цинізм ситуації під-
кріплюється тим, що суб’єкт 
даного злочину перебував 
у приміщенні не просто як 
відвідувач. Він був підсуд-
ним у кримінальній справі за 
вчинення у 2011 році іншого 
злочину. І саме за цей злочин 
дворічної давнини йому мали 
винести вирок. А оскільки 
злочин був серйозний – ви-
рок теж світив не маленький. 

Другий позов на
 Івана Мороза

За що ж судили Мороза? 
Виявляється, він практику-
ється на вчиненні протиправ-
них посягань якраз у залі 
суду. Тоді, у 2011- му саме 
його позов до ПАТ «ПОЛТА-
ВАОБЛЕНЕРГО» розглядав-
ся Октябрським районним 
судом м. Полтави. До речі, 
позов Мороз надалі програв, 
але тоді процес ще не завер-
шився і протікав у звичному 
форматі: позивач по справі 
чогось завжди вимагає, від-
повідач, як може, відбива-
ється. В.І.Піхуля представляв 
інтереси енергокомпанії, ви-
казуючи заперечення проти 
позовних вимог. На якомусь 
етапі розгляду справи по-
зивач Мороз, зрозумівши, 
мабуть, невисоку доказову 
вартість своїх аргументів, ви-
рішив застосувати найваго-
міший з них - електролічиль-
ник. Він перебував тут же як 
доказ по справі. У той мо-
мент, коли опонент виголо-
шував свою промову, пози-
вач підійшов і проломив йому 
голову цим лічильником. Тоді 
Піхуля зазнав серйозних 

травм, у нього була пору-
шена діяльність центральної 
нервової системи, яка не 
відновилася і понині. Тож не 
дивно, що до порушеної за 
даним злочином криміналь-
ної справи він був залучений 
як потерпілий. 

Два роки йшло слідство, 
два роки нападник Мороз 
себе непогано почував, чого 
не можна сказати про по-
терпілого. Наприкінці поточ-
ного року почався судовий 
розгляд кримінальної спра-
ви. Підсудний мав змогу під-
готуватися до розгляду, він 
знав зміст обвинувального 
висновку. І, як видно, він таки 
підготувався. Але досить 
специфічно. Придбав зброю 
та приніс її в судову залу. На-
віщо? Бо збирався винести 
свій власний вирок: судді, 
прокурору, іншим присутнім. 
Найближче стояв Піхуля. 

Що робить людина, котра 
умисно понівечила іншу? Іно-
ді просить вибачення, часті-
ше – кається. Наш випадок 
майже унікальний. Побивши 
опонента в суді, Мороз люто 
зненавидів його саме за те, 
що той намагався знайти за-
хист у встановленому зако-
ном порядку. 

Попри численні намаган-
ня рідні нападника (до речі, 
працівників правоохоронних 
органів) зам’яти справу, по-
терпілий не йшов на комп-
роміси. Вже сьогодні окремі 
аналітики намагаються по-
яснити «синдром Мороза» 
нервовим збудженням, яке 
раптово виникло прямо під 
час судового засідання. Від-
так пропонується, забез-
печивши його відповідним 
медичним сертифікатом, 
звільнити подвійного напад-
ника від відповідальності. 
Годі, не смішіть. 

Природа ще не бачила, 
щоб афектні дії вчиня-
лися тим, хто завчасно 
підготував вогнепальну 
зброю та нелегально 
проніс її до місця зло-
чину.
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Прямо у судовій залі під час розгляду 
кримінальної справи підсудний Іван Мо-
роз вистрелив чотири рази з пістолета.

Відлуння пострілів у судовій залі

» Івану Морозу загрожує від 3 до 7 ро-
ків ув’язнення. Відкрито проваджен-
ня за частиною 4 статті 296 ККУ (Ху-
ліганство із застосуванням зброї).

Суспільство хворіє
Тепер повернімося до ви-

світлення описаних подій 
полтавськими телевізійними 
ЗМІ. Маємо двічі пошмато-
ваного у надпублічному місці 
потерпілого (один раз важ-
ким предметом, інший – вог-
непальними пораненнями) з 
одного боку, і невиваженого, 
але досить кмітливого напад-
ника, який попри два скоєні 
злочини з тяжкими наслідка-
ми перебуває на волі.  Єди-
ною підставою для нелюбові 
останнього до потерпілого, і 
це намагається всіляко під-
креслити телеканал, є те, 
що той працює в організації, 
з якою виник судовий спір. 
На наш погляд, такий підхід, 
як мінімум, аморальний. Він 
може скінчитися заохочен-
ням до побиття працівників 
Пенсійного Фонду, коли не 
виплачується пенсія, маши-
ністів у разі запізнення по-
їзду та мало чи кого, тих же 
журналістів за те, що дістали. 
Борони Боже. Засоби масо-
вої інформації далеко не за-
вжди отримують схвальне 
сприйняття своєї продукції з 
боку окремих членів грома-
ди. Така їхня доля. Але в сус-
пільстві напрацьований пра-
вовий порядок висловлення 
незгоди з достовірністю пу-

блікацій. І навряд чи хтось, 
навіть потерпілий В.І.Піхуля, 
подивившись коментований 
матеріал, побажає, щоб під 
час подібного судового роз-
гляду журналіста, який ви-
клав своє бачення проблеми, 
калічили чи розстрілювали.

Стрілянину вчинила не лю-
дина з вулиці і не на вулиці. 
Стріляв підсудний у потерпі-
лого у залі суду. Мабуть, не 
треба бути екстрасенсом, 
аби дійти висновку, що такий 
інцидент навряд чи стався б, 
якби повноважні державні 
органи, покликані реалізува-
ти правоохоронні функції, на-
лежно їх здійснювали.

Зло, 
породжене безкарністю
Подібні приклади не по-

одинокі, і всі вони у сукупності 
створюють загальне тло без-
діяльності правоохоронців та 
безкарності нападників, на 
якому окремі випадки при-
тягнення до відповідальності 
виглядають не інакше як по-
двиг. Достатньо сказати, що 
лише протягом останніх ро-
ків у нашій області вчинено 
понад 20 злочинних посягань 
на працівників того ж «ПОЛ-
ТАВАОБЛЕНЕРГО». Так, 12 
січня 2010 року в с. Рудка 
Гребінківського району був 

здійснений насильницький 
напад на контролера (спроба 
згвалтування) з боку побу-
тового споживача. 3 лютого 
2011 року побитий контро-
лер Машівської абонент-
ської групи Ляшенко О.А., 
який отримав струс мозку, 
29 листопада 2011 року по-
битими та покусаними соба-
ками виявилися працівники 
Полтавської філії разом з 
начальником абонентського 
відділу, 29 січня 2013 року 
при вилученні трансформа-
тора, що відмотував покази 
лічильника, ножові поранен-
ня нанесені контролерці Си-
доренко В.В.

Таких прикладів ще можна 
навести досить багато. І по-
биття, і пошкодження кон-
трольних приладів, телефо-
нів, знищення складених до-
кументів. Нерви? Можливо. 
Але чи є це поважним аргу-
ментом для порушення зако-
ну? Звичайно, ні. Адже пред-
ставники енергокомпанії є 
посадовими особами і вико-
нують контрольні функції не 
тільки на підставі договору зі 
споживачем, а й з огляду на 
приписи закону. Згадаємо, 
як реагують правоохоронці 
на славнозвісний «опір за-
конним вимогам працівників 
міліції». Жорстко. Іноді аж за-

надто. Тут же опір законним 
вимогам завжди кваліфіку-
ється як побутова сварка. 
Усі звернення до правоохо-
ронних органів за вказаними 
випадками мали саме такий 
ефект. 

Все викладене, на жаль, 
наводить на думку про сум-
ний прогноз щодо долі Ва-
силя Івановича Піхулі - двічі 
потерпілого від одного й того 
ж злочинця. Він переніс дві 
тяжкі операції, одна куля, 
мабуть, навіки, залишилася 
в спині. Він, звісно, споді-
вається на справедливість, 
на відшкодування понесеної 
матеріальної та моральної 
шкоди. Та в той же час ми 
бачимо переважно зловтіш-
ну реакцію окремих ЗМІ та 
дописувачів в Інтернеті і чер-
говий кволий поступ у роз-
слідуванні нового злочину. 
Злодій практично не обме-
жений у свободі. Попереду 
чергові два роки тривалих 
досудових процедур, за які 
(лишається сподіватися) Мо-
роз ще когось не вб’є. Але є 
інші люди, яким такий підхід 
може, напевно, сподобати-
ся. То хто наступна жертва?

 Гуйван П.Д.,
Заслужений юрист 

України

»
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Наше суспільство не є ідеальним 

»» У повсякденному житті 
нерідко трапляються ви-
падки жорстокості та на-

сильства. Але вчинив кримінально 
каране діяння – відповідай. Іншому 
не кортітиме таке робити. І навпа-
ки, безкарність породжує впевне-
ність, браваду та робінгудівське 
самосприйняття. Почував би себе 
так упевнено Мороз, перебуваючи 
протягом двох років у статусі зви-
нувачуваного, а потім підсудного, якби не усвідомлював свою вседозволеність, 
вершиною якої була збройна розправа з опонентом.
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