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ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ
ТА РІЗДВА ХРИСТОВОГО!

Шановні колеги!
Щиро вітаю вас з професійним
святом – Днем енергетика!
Неможливо недооцінити значення
роботи людей, чия невтомна
праця – забезпечувати світлом,
теплом та комфортом оселі, школи,
дитячі садочки і лікарні, а також –
стабільну і ефективну роботу всієї
енергетичної галузі нашої держави.
Переконаний, той, хто обирає у
житті таку непросту, але почесну
професію, щодня готовий до різних
випробувань і викликів долі. І
це не просто слова, дуже часто
енергетикам доводиться боротися
з природною стихією, працювати
в умовах підвищеної небезпеки,
ліквідовувати наслідки аварій –
кожен робить свою роботу з
повною віддачею, вкладаючи у це
душу і серце.
Шановні енергетики! Бажаю
вам міцного здоров’я, запалу,
ентузіазму, щоб кожен трудовий
день був наповнений теплом,
світлом та енергією. І нехай вам
завжди світить родинний теплий
вогник – вічне джерело наснаги та
любові!
Ми стоїмо на порозі нового,
2019 року. Наближається пора
святкових днів, коли вимовляються
найкращі привітання і найтепліші
побажання. Уже стало традицією
підбивати підсумки року, що минає,
згадувати звершення та здобутки,
яких ми досягли. 2018-ий був
для нашої компанії непростим,
повним викликів і труднощів.
Але ми успішно їх подолали і це
зробило нас сильнішими, ще більше
загартувало характер. Попереду
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не менші випробування. Але я
впевнений, ми разом здолаємо
будь-які проблеми, адже на нас,
енергетиків, покладено високу
місію – забезпечувати фундамент
функціонування економіки, бути
гарантією комфортного життя
наших земляків. Разом з тим,
ми з великими сподіваннями і
оптимізмом дивимося у майбутнє.

Хочу привітати вас з Новим роком та Різдвом Христовим і
подякувати за високий професіоналізм, сумлінну і самовіддану
працю на благо нашого Товариства і України. Бажаю добра для
подальших трудових досягнень, миру і злагоди в суспільстві, любові
й душевного тепла у родинах!
Руслан Стройний,
Голова Правління
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

вітання
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ЗНАЙШОВ СЕБЕ У ТРУДІ
ОЛЕГ ЯРМОЛЕНКО, ЕЛЕКТРОМОНТЕР ОПЕРАТИВНО-ВИЇЗНОЇ
БРИГАДИ 3 ГРУПИ ОДГ ПИРЯТИНСЬКОЇ ФІЛІЇ, ІЗ КОГОРТИ РОБІТНИКІВ,
ВІДДАНІСТЬ СПРАВІ ЯКИХ Є ПРИКЛАДОМ ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ. У
РАЙОННОМУ ПІДРОЗДІЛІ ВІН ЗАРЕКОМЕНДУВАВ СЕБЕ ЯК СПЕЦІАЛІСТ
НАЙВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ І НИНІ ДІЛИТЬСЯ СВОЇМ ДОСВІДОМ,
ЖИТТЄВИМИ ДОСЯГНЕННЯМИ І УСПІХАМИ У РОБОТІ. ЩИРО ВІТАЮТЬ
КОЛЕГИ ОЛЕГА ВОЛОДИМИРОВИЧА З ЗАСЛУЖЕНОЮ ВІДЗНАКОЮ –
ПОДЯКОЮ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ.
Дивлячись на Олега Володимировича
Ярмоленка, електромонтера оперативновиїзної бригади 3 групи оперативнодиспетчерської групи Пирятинської філії,
розумієш, що він знайшов свій шлях у
житті. Для нього енергетика –
більше, ніж робота. Адже 32 роки
Олег Володимирович не зраджував
цій професії. Двадцятип’ятирічним
хлопцем він вперше прийшов на
«Полтаваобленерго». Почав працювати
електромонтером ОВБ. У нелегкий період
це сталося. Стан обладнання залишав
бажати кращого: гнилі опори, зношені
мережі. «Доводилося, в прямому значенні,
піднімати енергетику області, –
згадує Олег Володимирович, – аварії
в електромережах стали вже звичною
ситуацією. Тож разом із плановими
роботами, ми усували поломки в
електромережах».
Колеги Олега Володимировича давно
помітили, що він заряджає колектив
прагненням до роботи. Бригада під його
керівництвом завжди перевиконує планові
завдання.
«Досвід Олега Володимировича
був і залишається незамінним, –
говорить Дмитро Леонідович Бельдій,
заступник начальника Пирятинської
філії з передачі електроенергії, – під час
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впровадження новітніх технологій, у
тому числі, під час виконання робіт під
напругою. Зараз працівники служби не
займаються такими видами робіт. Але
технологія добре відпрацьована. Я знаю
Олега Володимировича як активного
раціоналізатора, за час роботи він вніс
багато пропозицій, які дали значну
економію матеріальних ресурсів».
За безпосередньої участі Олега
Ярмоленка виконується обслуговування
тисяч кілометрів повітряних ліній, щорічно
здійснюється заміна в середньому сотні
опор. Олег Володимирович переконаний,
що його досягнення – це досягнення
всього колективу: «Я не зміг би зробити
стільки, якби мені не допомагали колеги. Я
відчуваю постійну їхню підтримку, за що я
їм щиро вдячний».
Олег Володимирович говорить, що
трудитися у складі оперативно-виїзної
бригади доволі складно, особливо у
холодну пору року. «Тож до зими ми
готуємося заздалегідь. Потрібною
технікою наші спеціалісти забезпечені, –
розповідає енергетик, – коли я
починав працювати електромонтером,
на спилювання аварійних дерев,
реконструкцію повітряних ліній, заміну
опор витрачалося набагато більше часу,
саме через те, що техніки бракувало.

Хоча моя професія мені і тоді подобалася,
інакше я б її не обрав».
Колеги одностайні в думці, що Олег
Ярмоленко заслуговує на таку високу
відзнаку – «Знак Пошани». Вони знають
його як енергійну людину з відкритим
серцем. Говорять, що він – сплав
справедливості, працьовитості та
принциповості. Він – натхненник гарних
справ, який несе тепло і добро у будні
колективу.
«Ми не довго думали, коли постало
питання про те, чию кандидатуру
запропонувати для відзначення
Подякою Голови Правління. Її зазвичай
отримують кращі працівники, а Олег
Володимирович саме із такої когорти.
Він дуже любить те, чим займається, і
віддає своїй роботі багато часу та зусиль.
Примітно, що коли трапляється негода,

СТАРШИЙ ДИСПЕТЧЕР
РАЙОНУ МЕРЕЖ ОДГ
ПИРЯТИНСЬКОЇ ФІЛІЇ
ЮРІЙ ДОРОШЕНКО:
«ЛЮБОВ ДО ЕНЕРГЕТИКИ,
ПРАЦЬОВИТІСТЬ,
ПОЧУТТЯ ВИСОКОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОЛЕГА
ЯРМОЛЕНКА ДОЗВОЛИЛИ
ЙОМУ ДОСКОНАЛО
ОПАНУВАТИ ПРОФЕСІЮ І
СТАТИ ВИСОКОКЛАСНИМ
СПЕЦІАЛІСТОМ».
а в Олега Володимировича вихідний, то
він завжди цікавиться, чи не потребують
колеги його допомоги. Окрім того, він
подає багато слушних пропозицій, які
стосуються роботи обладнання, має
великий авторитет у колективі як один
із найстаранніших та найдосвідченіших
працівників підрозділу», – розповідає
начальник Пирятинської філії Володимир
Отришко.

персона

5

У ЗОРЕПАДІ
ПРОФЕСІЙНИХ УСПІХІВ
З РАДІСТЮ ОГОЛОШУЄМО ІМЕНА КРАЩИХ ПРЕДСТАВНИКІВ
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ПОЛТАВЩИНИ, КОГО ВІДЗНАЧИЛИ
ДЕРЖАВНИМИ ТА ВІДОМЧИМИ НАГОРОДАМИ, ГРАМОТАМИ ТА
ПОДЯКАМИ З НАГОДИ ПРОФЕСІЙНОГО СВЯТА, ДНЯ ЕНЕРГЕТИКА.
НАГОРОДЖЕНО:
Подякою Голови Правління та
нагрудним знаком «Знак Пошани»:
Олега ЯРМОЛЕНКА, електромонтера
ОВБ 3 групи ОДГ Пирятинської філії.
Нагрудним знаком «Відмінник
енергетики України»:
Едуарда КОСТЮКА, електромонтера з
ремонту апаратури, релейного захисту й
автоматики 6 розряду служби РЗіА;
Олексія ФЕДОРЕНКА, електромонтера з
експлуатації розподільних мереж 5 групи
Кобеляцької філії.
Грамотою Верховної Ради України:
Віктора ОВРАМЕНКА, тракториста 5
розряду Решетилівської філії;
Лілію ДРОФУ, контролера енергонагляду
3 групи Кобеляцької філії;
Вiталiя БІЛОНОГА, майстра виробничої
дільниці 1 групи Котелевської філії;
Сергiя ШКАРБАНА, електромонтера з
експлуатації розподільних мереж 4 групи
Пирятинської філії;
Зою ОЗЕРСЬКУ, секретаря Гадяцької
філії;
Руслану КАПРАЛОВУ, начальника
абонентської групи Чутівської філії;
Юрія СТАРОСТЕНКА, майстра вир.
дільниці 2 групи Машівської філії;
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Iнну КЛЕПАЧ, інженера ВТГ
Комсомольської філії;
Володимира КАШКАЛДУ,
електромонтера з експлуатації
розподільних мереж 4 групи Полтавської
філії міських електромереж;
Олександра ШРАМА, муляра 4 розряду
ремонтно-будівельної дільниці.
Почесною грамотою Міністерства
енергетики та вугільної промисловості
України:
Анатолія ПОЛІЧА, заступника начальника
служби по роботі з персоналом ЦДС;
Iгоря ЧЕКІСА, електромонтера з
експлуатації електролічильників 4 групи
Лубенської філії.
Грамотою Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України:
Анатолія ГОЛИШКІНА, заступника
головного інженера з експлуатації
Кременчуцької ТЕЦ;
Василя ОЛЕКСІЄНКА, електромонтера
диспетчерського устаткування та
телеавтоматики 6 розряду служби
телекомунікацій;
Олександра ПИСАРЕНКА,
електромонтера з експлуатації
розподільних мереж 4 групи
Красногорівської філії;

Станіслава СУПРУНА, тракториста 6
розряду Хорольської філії;
Ігоря ЮРКА, е/монтера з випробувань та
вимірювань 6 групи служби ДІЗП.
Подякою Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України:
Ігоря БАРАНЕНКА, електромонтера ОВБ
4 групи Чорнухинської філії;
Володимира БУТКА, диспетчера району
мереж 2 групи Гребінківської філії;
Олександра ВАСИЛЕНКА, старшого
диспетчера району мереж 3 групи
Комсомольської філії;
Юрія ВОЙЦЕХОВСЬКОГО, е/монтера
з обслуговування електроустаткування
електростанцій 5 групи КремТЕЦ;
Вадима ВОРОНЯНСЬКОГО, заступника
начальника з передачі електроенергії
Диканської філії;
Володимира ГРЕЦЬКОГО, е/монтера з
експлуатації розподільних мереж 4 групи
Пирятинської філії;
Олександра ГРИЩЕНКА, слюсаря з
обслуговування т/мереж 5 групи КремТЕЦ;
Юрія ЗАГРАДСЬКОГО, начальника
відділу по роботі з побутовими
споживачами електро- та теплоенергії;
Олександра КИРИЧЕНКА, директора з
персоналу;
Олександра ЛИТВИНА, заст. начальника
служби експлуатації будівель і споруд начальника ремонтно-будівельної дільниці;
Тетяну НОВИЦЬКУ, провідного
інженера – керівника групи проектного
забезпечення проектно-кошторисного
відділу;
Олександра ОГАРЯ, старшого машиніста
котельного устаткування 7 групи
Кременчуцької ТЕЦ;
Дмитра ОЛІЙНИКА, начальника
виробничо-технічної служби;
Вiкторiю ПАВЛЕНКО, економіста із збуту
електроенергії - керівника групи реалізації
Котелевської філії;

Віктора РЯСНОГО, диспетчера району
мереж 2 групи Решетилівської філії;
Василя САВЛУКА, старшого майстра
вир. дільниці 1 групи Лубенської філії;
Віталія ЩИПКУ, заступника начальника з
передачі електроенергії Лохвицької філії.
Грамотою Полтавської обласної
державної адміністрації:
Олену ДІХТЯР, заступника директора
з інформаційних технологій по розробці
та впровадженню програмного
забезпечення;
Iрину МУКОМЕЛ, начальника відділу
мотивації та оплати праці;
Юрія ТАРАСОВА, т.в.о. начальника
Котелевської філії;
Ігоря ОНИЩЕНКА, заступника
начальника Кременчуцької філії з
електромереж;
Валерія СЛИНЬКА, начальника
абонентської групи Оржицької філії;
Едуарда ІВАНЦОВА, старшого майстра
вир. дільниці 2 групи Семенівської філії.
Грамотою Полтавської обласної ради:
Володимира САВЕНКА, начальника
Миргородської філії;
Романа БИЛИМА, старшого майстра вир.
дільниці 1 групи Машівської філії;
Юлію РАЦЬ, інспектора інспекції
енергонагляду Козельщинської філії;
Тетяну КОВАЛЬ, бухгалтера 2 категорії
Чутівської філії,
Сергiя БИРЮКА, водія автотранспортних
засобів Новосанжарської філії.
Грамотою виконавчого комітету
Полтавської міської ради:
Валерія ВАСИЛЬЄВА, старшого
інспектора інспекції енергонагляду
Полтавської філії міських електромереж;
Олексія КАЛЬЧЕНКА, електромонтера
з експлуатації електролічильників 4 групи
Полтавської філії міських електромереж;
відзнака
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Валентину ДЗЕВЕРІНУ, провідного
інженера абонентської групи Полтавської
філії міських електромереж;
Миколу КОВАЛЕНКА, старшого майстра
виробничої дільниці 1 групи Полтавської
філії міських електромереж;
Сергія БАБЕНКА, інженера СІ та захисту
від перенапруг Полтавської філії міських
електромереж.
Грамотою Подільської районної у
місті Полтаві ради:
Василя БЕРЛІНА, водія автотранспортних
засобів служби транспорту і логістики;
Дмитра ГАЛЯМА, майстра виробничої
дільниці 3 групи адміністративногосподарчого відділу;
Нелю ДІГТЯР, штукатура 5 розряду
служби експлуатації будівель і споруд;
Вадима КУСТОЛОВА, економіста
2 категорії відділу землеустрою та
паспортизації;
Валерія ОРЕХОВСЬКОГО, економіста 2
категорії відділу МТЗ.
Почесною грамотою виконавчого
комітету Кременчуцької міської ради
Полтавської області:
Олександра БУГАЙЦЯ, е/монтера
з експлуатації е/лічильників 4 групи
Кременчуцької філії;
Ларису ДЖУРКО, контролера
енергонагляду 3 групи Кременчуцької філії;
Сергія ДОНЦЯ, диспетчера району
мереж 1 групи Кременчуцької філії;
Наталю ЄРМОЛАЄВУ, інженера
Кременчуцької філії;
Ольгу ЗАЛІЗНЯК, техніка Кременчуцької
філії;
Владислава ЛАШКА, слюсаря з ремонту
автомобілів 5 розряду Кременчуцької філії;
Сергія НЕМЕНУЩОГО, е/монтера
з експлуатації е/лічильників 4 групи
Кременчуцької філії;
Віктора НАКОНЕЧНОГО, е/монтера
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з експлуатації розп. мереж 5 групи
Кременчуцької філії;
Дмитра РУЦЬКОГО, електромонтера
ОВБ 5 групи Кременчуцької філії;
Владислава ТУРЧЕНКА, інженера з РЗіА
1 категорії Кременчуцької філії;
Тетяну ФРОЛОВУ, контролера
енергонагляду 3 групи Кременчуцької філії;
Олену ВЕРЕМЕЄНКО, дефектоскопіста
з ультразвукового контролю 5 розряду
лабораторії металів КремТЕЦ;
Володимира РЯБИЩУКА, інженера 2
категорії ВТВ КремТЕЦ;
Костянтина САВЧЕНКА, інженера 1
категорії котлотурбінного цеху КремТЕЦ;
Тетяну ТКАЧЕНКО, апаратника
хімводоочищення електростанції 3 групи
хімічного цеху КремТЕЦ;
Сергія УСЕНКА, майстра 1 групи
електричного цеху КремТЕЦ.
Грамотою виконавчого комітету
Кременчуцької міської ради
Полтавської області:
Олега ГРИЦЕНКА, майстра 1 групи цеху
ТА та вимірювань КремТЕЦ;
Михайла ДЯЧЕНКА, машиніста насосних
установок 4 розряду району теплових
мереж КремТЕЦ;
Сергія КРАСНОГУРСЬКОГО, слюсаря
з ремонту устаткування котельних та
пилопідготовчих цехів 5 розряду цеху
спец. ремонту КремТЕЦ;
Валерія ПОРУБАЯ, старшого майстра
1 групи цеху ремонту тепломеханічного
обладнання КремТЕЦ;
Юлію РОССОВУ, лаборанта хімічного
аналізу 4 розряду хімічної лабораторії
КремТЕЦ.
Почесною грамотою
Новосанжарської районної державної
адміністрації:
Інну ЗАЙЦЕВУ, оператора комп’ютерного
набору Новосанжарської філії;

Олександра САФРОНОВА,
електромонтера з обслуговування ПС 3
групи Новосанжарської філії.
Почесною грамотою
Новосанжарської районної ради:
Валентину БУЛЬБАХУ, бухгалтера
Новосанжарської філії;
Володимира БОЙКА, електромонтера
ОВБ 3 групи Новосанжарської філії.
Почесною грамотою
Новосанжарської селищної ради:
Миколу КОВАЛЯ, майстра виробничої
дільниці 1 групи Новосанжарської філії;
Віктора СПІВАКА, інженера з керування
й обслуговування систем 2 категорії
Новосанжарської філії.
Грамотою Пирятинської міської ради:
Василя ДІДИКА, електромонтера
з обслуговування підстанції 5 групи
Пирятинської філії;
Валентину ІВАЩЕНКО, техніка 1 категорії
Пирятинської філії.
Грамотою Пирятинської районної
ради:
Владислава ГОРЕНКА, майстра вир.
дільниці 2 групи Пирятинської філії;
Наталію КРАВЦОВУ, контролера
енергонагляду 3 групи Пирятинської філії.
Грамотою Пирятинської районної
державної адміністрації:
Любов СУРМИЛО, бухгалтера 2 категорії
Пирятинської філії;
Валерія ВАСИЛЕНКА, тракториста 4
розряду Пирятинської філії.
Грамотою Громадської організації
«Всеукраїнська Рада ветеранів праці
енергетики»:
Юлію СТРАШКО, техніка 1 категорії
служби надійності та протиаварійних робіт

(технічна інспекція);
Миколу ЗАЇЧКА, начальника
Козельщинської філії;
Вiталiя ОЧЕРІДНИКА, старшого
диспетчера району мереж 1 групи
Новосанжарської філії;
Любов КОМПАНІЄЦЬ, економіста із збуту
електроенергії – керівника групи реалізації
Шишацької філії;
Ольгу БОРЩОВУ, оператора
комп’ютерного набору Карлівської філії.
Почесною грамотою Асоціації
«Укртеплоелектроцентраль»:
Ірину ШЕПТУН, головного бухгалтера
Кременчуцької ТЕЦ;
Олега ВЕРТЕПНОГО, заступника
директора-головного інженера
Кременчуцької ТЕЦ;
Віталія ЛАЗОРЕНКА, заступника
директора з охорони праці і капітального
будівництва Кременчуцької ТЕЦ.
Грамотою Незалежної галузевої
профспілки енергетиків України:
Інну ВАРИЧ, інженера служби транспорту
і логістики;
Наталію БРЕЧКО, фахівця з програмного
забезпечення (ММ) служби програмного
супроводження;
Світлану ЯЦЕНКО, контролера
енергонагляду 3 групи Карлівської філії;
Лесю ШАБАЛУ, інженера Семенівської
філії;
Максима ОСІПЕНКА, інженера з
керування й обслуговування систем 2
категорії Чутівської філії.
Від щирого серця зичимо кращим
працівникам Товариства творчої наснаги
у подальшому професійному розвитку!
Бажаємо продовжити свої починання та
збагатити досягнуте!

відзнака
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ДОБРО
ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ

НАШЕ ЖИТТЯ СКЛАДАЄТЬСЯ ЗІ ЗВИЧНОЇ РУТИНИ: МИ
ВИХОВУЄМО ДІТЕЙ, ПРАЦЮЄМО, РОБИМО ЩОДЕННІ СПРАВИ,
ВИРІШУЄМО ПРОБЛЕМИ, ДБАЄМО ПРО ДОМАШНІЙ ЗАТИШОК
І ДЕХТО ЗА УСІМА ЦИМИ КЛОПОТАМИ ЗАБУВАЄ ПРО СВІЙ
ВІДПОЧИНОК. ЩОБ НАГАДАТИ ПРО НЬОГО, А ТАКОЖ ВШАНУВАТИ
ЛЮДЕЙ, ЯКІ НЕСУТЬ У СВІТ РОЗРАДУ І ТЕПЛО, ДОПОМАГАЮТЬ
ЛЮДЯМ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ДОЛАТИ ЖИТТЄВІ
ТРУДНОЩІ, ДОДАЮТЬ ЇМ ВІРИ І ВПЕВНЕНОСТІ У ЗАВТРАШНЬОМУ
ДНІ, АРТИСТИ-ЕНЕРГЕТИКИ ЗАВІТАЛИ ДО ГОРБАНІВСЬКОГО
ГЕРІАТРИЧНОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ ЗІ
СВЯТКОВИМ КОНЦЕРТОМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ТАМ ПРАЦЮЮТЬ.
10
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Учасники художньої самодіяльності
Товариства їхали до Горбанівського
геріатричного будинку, щоб привітати
добрим словом і піснею людей, які там
працюють, з Днем працівника соціальної
сфери.
Артисти виконували композиції
естрадних виконавців, грали на музичних
інструментах і танцювали. Зі сцени лунали
пісні «Лишаймося собою» у виконанні
Оксани Кіяшко, «Очі волошкові» –
Володимира Палішка, «Смерека» – Андрія
Собка та багато інших. Та найбільший
захват у публіки викликали музичні
композиції «Я люблю тебе, життя» і «Це все
уже колись було». А на прощання Руслан
Заголовацький подарував усім присутнім
пісню-побажання «Посміхайтесь».
Старший інспектор з кадрів Валентина
Вовк розповідає, що зустрічі з
колективом Горбанівського пансіонату
та їхніми підопічними чекає з особливим
хвилюванням.
– Щоразу, коли ми з моїми творчими
колегами виступаємо у геріатричному
будинку, мене переповнюють глибокі
почуття. Це сум і радість водночас, –
каже Валентина Іллівна. – Я розумію,
як багато значать наші ласкаві, приємні
слова і пісні для цих людей. Вони дають їм
енергію для того, щоб продовжувати жити,
спілкуватися і радіти. Тому, коли готуюся
до концерту, підбираю репертуар дуже
ретельно, хочеться, щоб мої пісні знайшли
відголос у серцях слухачів, прагну
достукатися до їхніх душ, налаштуватися
на їхню хвилю. І коли я бачу усмішки,
а також сльози щастя на очах – це для
мене найвища нагорода, – ділиться
переживаннями артистка.
Для літніх людей та їхніх опікунів
кожен приїзд представників художньої
самодіяльності компанії – справжнє свято.
Тут заздалегідь готуються до цього.

Працівники геріатричного будинку
дякують за співпрацю і говорять, що
літні люди часто запитують їх, коли буде
черговий концерт, а це значить, що вони
з нетерпінням чекають на улюблених
виконавців.
Усі концерти, включаючи і виступи
колективу самодіяльності у Горбанівському
геріатричному пансіонаті ветеранів війни
та праці, відбуваються з ініціативи Голови
Правління Руслана Стройного. Він завжди
знаходить можливість простягнути
руку підтримки тим організаціям, які
звертаються до нього із проханням про
допомогу.

ДЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО
ПРАЦІВНИКА В УКРАЇНІ
ВІДЗНАЧАЮТЬ У ПЕРШУ
НЕДІЛЮ ЛИСТОПАДА.
СВЯТО ЗАПРОВАДЖЕНО
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА
ЛЕОНІДА КУЧМИ ВІД
13 КВІТНЯ 1999 РОКУ.
КОЛЕКТИВ
САМОДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ
ВИСТУПАЄ З НАГОДИ
СВЯТ У ГОРБАНІВСЬКОМУ
ПАНСІОНАТІ МАЙЖЕ ТРИ
РОКИ. ВПЕРШЕ КОНЦЕРТ
ПЕРЕД ПІДОПІЧНИМИ
ЗАКЛАДУ ВІДБУВСЯ У
ЛЮТОМУ 2016-ГО У РАМКАХ
БЛАГОДІЙНОЇ АКЦІЇ «ВІД
СЕРЦЯ ДО СЕРЦЯ».
благодійність
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РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ:
ЯК БУДЕМО ЖИТИ
ПО-НОВОМУ?

НЕЗАБАРОМ В УКРАЇНІ ЗАПРАЦЮЄ НОВИЙ РИНОК
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ЯКИЙ ЗМІНИТЬ ПРАВИЛА СПІВПРАЦІ МІЖ
СПОЖИВАЧАМИ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ПОСЛУГИ. ПРО ТЕ, ЩО
ПРИНЕСЕ РЕФОРМА КІНЦЕВИМ СПОЖИВАЧАМ, МИ ЗАПИТАЛИ
ГОЛОВУ ПРАВЛІННЯ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» РУСЛАНА
СТРОЙНОГО.
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час змін

- Чим нова система відрізнятиметься
від існуючої зараз? Чому б не
залишити все без змін?
- В сьогоднішній енергетиці є багато
недоліків. Необхідність вирішення
цих проблем назріла вже давно. У
2010 році, коли Україна приєдналася
до Європейського Енергетичного
Співтовариства, ми взяли на себе
зобов’язання лібералізувати енергоринок.
Реальні суттєві законодавчі зміни в цьому
напрямку зроблені лише минулого року.
В червні набув чинності Закон України
«Про ринок електричної енергії». Зараз
триває перехідний період. Одним з
основних його кроків є відокремлення
зі складу «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»,
яке буде власником електромереж,
постачальника електроенергії ТОВ
«ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ». Європейський
досвід показує, що коли функції розділені
між двома незалежними підприємствами,
система працює якісніше. Кожна
компанія зосереджена на своїх основних
виробничих завданнях.
- Якими будуть основні загальні зміни
в енергетиці області, крім створення
ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»?
- Усі споживачі умовно будуть розділені
на дві групи. Перша – споживачі
універсальної послуги, до якої відносяться
населення, бюджетні установи,
кооперативи та малі непобутові споживачі
з дозволеною до використання потужністю
до 150 кВт. Друга – інші споживачі –
це великі промислові підприємства з
дозволеною до використання потужністю
більше 150 кВт.
- Що робити, щоб з першим днем
року продовжити отримувати
електропостачання?

ДЛЯ ПЕВНИХ ГРУП
КОРИСТУВАЧІВ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ БУДУТЬ
НАСТУПНІ ЗМІНИ: З 1 СІЧНЯ
ВЕЛИКІ ПРОМИСЛОВІ
ПІДПРИЄМСТВА З
ДОЗВОЛЕНОЮ ДО
ВИКОРИСТАННЯ
ПОТУЖНІСТЮ БІЛЬШЕ 150
КВТ МАЮТЬ ПРАВО ОБРАТИ
СОБІ ПОСТАЧАЛЬНИКА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.
ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ
УНІВЕРСАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ,
ПРИЄДНАНИХ ДО
МЕРЕЖ, НАПРИКЛАД
УКРЗАЛІЗНИЦІ, НА ТЕРИТОРІЇ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОСТАЧАЛЬНИКОМ
БУДЕ ТОВ
«ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»,
А МЕШКАНЦЯМ
СЕЛИЩА ВЛАСІВКИ
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ,
ПРИЄДНАНИМ ДО МЕРЕЖ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»,
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ
ПОСТАЧАТИМЕ
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОКОМПАНІЯ.
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- По-перше, усім споживачам необхідно
укласти договір про надання послуг
із розподілу електроенергії з ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та, по-друге,
договір на постачання електроенергії
з ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ». Але
підписувати паперові екземпляри
договорів не обов’язково. Держава
передбачила спрощену процедуру
приєднання: споживачеві варто лише
продовжити користуватися послугами.
Якщо сплатити за електроенергію,
отриману в січні, – це автоматично
приєднає споживача до послуг
двох підприємств – постачальника
електроенергії та розподільчої компанії.
- Відтепер варто буде оплачувати два
рахунки обом компаніям?
- Побутові споживачі, а також ті,
які підпадають під універсальну
послугу та будуть споживачами ТОВ
«ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ», як і раніше,
отримуватимуть і сплачуватимуть один
рахунок. Інші споживачі дійсно будуть
сплачувати 2 рахунки на розподіл та
постачання електроенергії.
- Чи може споживач, як
побутовий, так і юридичний, змінити
постачальника?
- Може, але поки що це стосується лише
споживачів ринку вільних цін. Обирати
постачальника побутові споживачі
зможуть через 2 роки. Однозначно, це
великий плюс: з появою конкуренції
з’явиться вибір.
- Раніше всім споживачам постачало
електроенергію обленерго. Тепер
таких постачальників стане більше.
- Споживач дійсно зможе вільно
обирати постачальника. Майбутній
ринок електроенергії дуже нагадуватиме
ринок комунікаційних послуг –
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Інтернета, телебачення, мобільного
зв’язку – де конкуренція призводить до
конкурентного ціноутворення. Зараз
в Україні зареєструвалися більше 300
постачальників. Дані про них можна
дізнатися на офіційному сайті НКРЕКП.
Перелік тих постачальників, які заключили
договір з ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»,
оприлюднений на сайті компанії.
- Зараз ринок електроенергії
повністю підконтрольний державі?
Це гарно чи погано? Як вважаєте,
держава повинна зберігати свій
контроль над галуззю?
- На мою думку, відмовитися від
державного регулювання неможливо
і, певною мірою,
нерозумно. Мають
діяти механізми
контролю. НКРЕКП
збереже свою роль
регулятора галузі:
усі учасники ринку
електроенергії
повинні працювати за
певними правилами,
затвердженими
законодавчо.

В цьому питанні прогнозувати щось
важко. Але переконаний, що значного
здорожчання електроенергії найближчим
часом не буде.
- Що робити споживачам, які мають
заборгованість або переплату?
- Ці питання вирішуватимуться
індивідуально. Загалом нічого нового
у цьому плані ринок електроенергії не
передбачає. Як і дотепер, компанія
матиме право відключати боржникам
електроенергію. Переплата,
за заявою споживача, може
зараховуватися в рахунок платежів ТОВ
«ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» або повернутися
на особовий рахунок споживача.

- Як ви вважаєте, споживач готовий
до таких разючих змін?
- Хочу порадити споживачам слідкувати
за новинами на сайтах НКРЕКП,
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та ТОВ
«ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ». Зараз система
електроенергетики європейських країн
нам здається фантастичною. Але з часом
новий ринок електроенергії в повну силу
працюватиме і в Україні. Ми ще на початку
шляху, але наша перевага у тому, що ми
можемо скористатися досвідом сусідніх
країн, взяти найкраще і уникнути помилок.

- Вартість на
послугу для
населення не
досягла економічно
обґрунтованого
рівня. Що станеться
з цінами на
електроенергію
в умовах ринку?
Від чого вони
залежатимуть?
- Вартість послуги
для населення на
перший квартал 2019
року не зміниться.
час змін

15

Енергетика і спорт: пліч-о-пліч

ВИРІШАЛЬНІ МАТЧІ ЧЕМПІОНАТУ
З ФУТЗАЛУ НА ПЕРШІСТЬ
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
ЦЬОГО РОКУ ВПЕРШЕ
ВІДБУЛИСЯ В СПОРТКОМПЛЕКСІ
«ПОЛТАВСЬКОГО ЗАВОДУ
МЕДИЧНОГО СКЛА».

Усі учасники спортивного свята оцінили
світлий, просторий зал, у якому і грати,
і вболівати було насолодою. Змінилася
і система визначення переможців – ігри
проходили за системою play off.
Кожна команда-учасник прикладала
неймовірні зусилля, щоб бути першою,
гравці викладалися на повну, демонструючи
якісний футбол. Але і від фортуни також
залежить дуже багато.
Футзальні матчі розпочалися з гри
футболістів з Кременчука та Полтавської
філії міських електромереж. До кінця
другого тайму м’яч так жодного разу не
потрапив до воріт (0:0). Тому переможця
визначила серія пенальті. Кращою стала
збірна Кременчуцької філії. Динамічною,
хоча знову з нічийним рахунком, була гра
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між командами Гребінківської та Чутівської
філій. І знову серія пенальті, яка до фіналу
вивела гребінчан.
Напруженою виявилася баталія між
футболістами Кременчуцької ТЕЦ та збірної
Управління. Хоч останнім так і не вдалося
забити жодного голу, гра захоплювала
своєю динамічністю. З рахунком 3:0
перемогла команда КремТЕЦ.
Відкриттям цьогорічних змагань стала
сильна гра оржицької збірної, яка вперше
вийшла до чвертьфіналу. І хоч вона і
програла у двобої з командою головного
офісу, але все рівно показала достойний
рівень гри. З рахунком 8:1 футболісти
головного офісу відкрили собі двері до
півфіналу.
Легко гребінчани перемогли кременчужан
(9:0). Майже на рівних боролися за місце

у фіналі збірні КремТЕЦ та Бази (0:0). І
лише в серії пенальті полтавці виявилися
вправнішими.
Яскравий, видовищний фінал відкрила гра
за третє місце між командами КремТЕЦ та
Кременчуцькою філією. Футболісти тримали
вболівальників у напруженні. Перший тайм
закінчився з рахунком 0:0, гравці були
на рівних. Але на початку другого тайму
м’яч все ж опинився у воротах команди
Кременчуцької філії. Останні зібралися і
відповіли на гол трьома своїми. І з рахунком
3:1 завоювали ІІІ місце змагань.
За «золото» Чемпіонату змагалися збірні
головного офісу та Гребінківської філії. З
перших хвилин гри стало зрозумілим, що
фортуна на боці перших. Вони відкрили
рахунок. І навіть тоді, коли гребінчани
забили гол, полтавці відразу відповіли,

повернувши собі перевагу у грі. Перший
тайм закінчився з рахунком 2:1 на
користь футболістів головного офісу. У
другому таймі розстановка сил на полі не
змінилася. І з рахунком 4:1 збірна головного
офісу перемогла, а отже посіла перше місце
у Чемпіонаті.
Під час нагородження голова
профспілкового комітету ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Ігор Олійник
вручив учасникам фіналу почесні грамоти і
нагороди, а переможцю передав перехідний
кубок змагань.
Ігор Леонідович подякував усім за яскраву
гру: «Сьогодні у залі панувала незабутня
атмосфера: ми – суперники на футзальному
полі і близькі друзі у житті. Я щиро радію,
коли збірні компанії поповнюються новими
гравцями, коли рівень гри уже знайомих
футболістів покращується. Це означає, що
спорт – ніколи не вийде з моди».
спорт
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АКА ПЕРЕЙМА.
ТВОРЧІСТЬ БЕЗ КОРДОНІВ

ЩОРОКУ НАША
КОМПАНІЯ ГОТУЄ
КОРПОРАТИВНІ
КАЛЕНДАРІ, ЯКИМИ
КОРИСТУЮТЬСЯ
ПРАЦІВНИКИ
ТОВАРИСТВА
ТА ДАРУЮТЬ
ПАРТНЕРАМ.
2019 РІК НЕ СТАВ
ВИНЯТКОМ. ТЕМОЮ
ЦЬОГОРІЧНОГО
СТАЛИ КАРТИНИ
ХУДОЖНИЦІ
УКРАЇНСЬКОГО
ПОХОДЖЕННЯ
АКИ ПЕРЕЙМИ ІЗ
СЕРІЇ «УКРАЇНСЬКІ
НАРОДНІ ПІСНІ».
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Вислів «Талановита людина – талановита у всьому»
можна з впевненістю застосувати і до Аки Перейми, адже
вона не тільки малювала картини та створювала графічні
твори, а й працювала над скульптурами, керамічними
виробами і розписувала писанки. Не зважаючи на те,
що для родини Аки саме Америка стала домівкою, в
сім’ї цінували традиції Вітчизни. Щиро полюбила все
українське і талановита дівчинка. Будучи вже визнаною
майстринею, вона писала у щоденнику: «Я дуже часто
співаю українські пісні, відчуваю тут безліч матеріалів для
творів».
Наш корпоративний календар присвячений творам
образотворчого мистецтва художниці із серії «Українські
народні пісні», де кожна картина ілюструє якусь із них.
Роботи сповнені символів, метафор, які ведуть глядача
до розуміння використаних образів, у кожній є загадка.
Світ картин Аки Перейми це – нерозривний органічний
зв’язок рослин, тварин і людини. Дуже часто у своїх
творах художниця використовує символи: риба, птах,
дубовий листок. Чи не на кожній картині присутнє яйце
(писанка), яке уособлює зародження життя на Землі,
безсмертя і воскресіння, а також сонце, як символ
життєвої сили. Часто на роботах можна побачити жіночу
постать у різних варіаціях. Кольори творів – яскраві та
насичені.
Календар містить 13 творчих композицій. Традиційно
випущений у двох форматах – настінний та квартальний.
Новизною є те, що на кожній сторінці розміщений QRкод. Встановивши спеціальний додаток, за допомогою
мобільного телефону можна перейти на спеціально
створену сторінку корпоративного сайту Товариства і
почитати більше про календар і автора картин. А ті, хто
хоче ближче познайомитися з творчістю неординарної
художниці Аки Перейми і переглянути оригінали робіт,
можуть відвідати Полтавський художній музей імені
Миколи Ярошенка.

цікаво
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