
31 грудня майже опівночі було вве-
дено у дію перший тербогенератор 
Кременчуцької теплоелектроцентралі. 
Відтоді ця дата стала днем народжен-
ня електростанції.

продовження на ст. 4 »

Сторінки історії
КремТЕЦ

Обласна безкоштовна газета

ст. 9

Новорічна ніч наповнена дивами і загад-
ками. Це дивовижне свято, пов’язане з на-
діями на краще, з очікуванням здійснення 
всіх бажань. Здавна ми віримо в прикме-
ту: як Новий рік зустрінеш, так його і про-

живеш. Скористайтеся магією цієї ночі, щоб 
задобрити символи року. А наші поради не-
хай допоможуть вам організувати веселе і 
цікаве свято.

продовження на ст. 9 »

Гімн компанії – один із її симво-
лів. Значимо, що автором його 
слів і музики є працівник Товари-
ства – Олександр Суліма. 

продовження на ст. 5 »

Секрети здійснення 
новорічних мрій

З нагоди Дня енергетика працівни-
ків, які досягли найвищих показників 
роботи, відзначили почесними грамо-
тами. 

продовження на ст. 3 »

Нагородження 
найдостойніших 

Фірмовий 
стиль компанії

Календар подій 
2010 року

2010 рік був вкрай напруже-
ним, але водночас і успішним для 
трудового колективу ВАТ «Пол-
таваобленерго».

продовження на ст. 6-7 »

№12 грудень 2010

Наша спільна праця при-
носить успіх у такій 
важливій справі,
як енергетика.

Євген
ЗАСІМЕНКО

ст. 2
(106)
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Званням «Заслужений енергетик 
України» нагороджено:
Миколу АНДРУСЕНКА, начальника Ма-
шівської філії.

Подякою голови Правління та нагруд-
ним знаком «Знак Пошани» нагород-
жено:
Ніну ТРИРОГ, майстра виробничої дільни-
ці Полтавської філії районних електроме-
реж;
Михайла ЩЕРБАКА, електромонтера з 
експлуатації електролічильників Чутів-
ської філії;
Володимира ДУБІНІНА, заступника на-
чальника Шишацької філії зі збуту е/е.

Нагрудним знаком «Почесний енерге-
тик України» нагороджено:
Григорія ЯГІДКУ, електромонтера з ре-
монту ПЛ служби ЛЕП.

Знаком «Відмінник енергетики Украї-
ни» нагороджено:
Юрія ОЛЕНКА, електромонтера з експлу-
атації розподільчих мереж Карлівської фі-
лії;
Володимира ДЕРКАЧА, начальника служ-
би підстанцій 35 кВ та вище.

Грамотою Міністерства палива та 
енергетики України нагороджено:
Володимира ЧЕРКУНА, водія Комсомоль-
ської філії;
Анатолія ЛОХОВА, пенсіонера, колишньо-

го інженера-інспектора СТЕ;
Сергія КОНЮШЕНКА, електромонтера з 
ремонту ПЛ Лубенської філії;
Едуарда КОСТЮКА, електромонтера 
служби РЗА;
Володимира ГРИНЯ, електромонтера з 
випробувань та вимірювань служби ДІЗП.

Грамотою Ради старійших енергетиків 
України нагороджено:
Петра ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, електро-
монтера з експлуатації електролічильни-
ків Полтавської філії міських електроме-
реж;
Віктора ДЕНИСЕНКА, начальника Чорну-
хинської філії;
Любов ЗАВОРОТНЮ, бухгалтера Кре-
менчуцької філії;
Валентину ВОВК, старшого інспектора 
відділу кадрів;
Юрія СІМЧАКА, диспетчера підприємства 
мереж ЦДС.

Почесною грамотою Полтавської об-
ласної державної адміністрації нагоро-
джено:
Тетяну РОЖЕНЦЕВУ, начальника техніч-
ного відділу енергозбуту;
Ярославу ОВСЕП’ЯН, начальника інвес-
тиційного відділу;
Ірину СЕРГІЄНКО, інженера-програміста 
ДІТ;
Миколу БАРАНОВСЬКОГО, механіка Хо-
рольської філії;
Віктора ЛИТОВЧЕНКА, електромонтера 
ОВБ Оржицької філії.

Почесною грамотою Полтавської об-
ласної ради нагороджено:
Ольгу РЕВЕГУ, заступника директора з 
економіки КремТЕЦ;
Ірину ДЬЯЧЕНКО, начальника служби ба-
лансів електроенергії;
Наталію КАСАРІНОВУ, бухгалтера цент-
ральної бухгалтерії;
Сергія АНДРУЩЕНКА, електромонтера з 
експлуатації розподільчих мереж Чорну-
хинської філії;
Надію ДЗЮБУ, контролера енергонагляду 
Диканської філії.

Почесною грамотою виконкому Пол-
тавської міської ради нагороджено:
Олександра БРЕЧКА, заступника началь-
ника Полтавської філії міських електроме-
реж з передачі електроенергії міста;
Ігоря ДМИТРІЄВА, заступника начальни-
ка Полтавської філії міських електроме-
реж зі збуту електроенергії;
Андрія КОВАНЄВА, майстра виробничої 
дільниці Полтавської філії міських елект-
ромереж;
Євгенія РУДАЧЕНКА, електромонтера з 
експлуатації розподільчих мереж Полтав-
ської філії міських електромереж;
Василя ЛИХОШВАЯ, водія Полтавської 
філії міських електромереж.

Почесною грамотою Незалежної галу-
зевої профспілки енергетиків України 
нагороджено:
Миколу ЛУЦЕНКА, механіка Чорнухин-
ської філії;
Івана ЗІНЕНКА, механіка Оржицької філії;
Віктора КАМІНСЬКОГО, майстра вироб-
ничої дільниці служби підстанцій 35 кВ та 
вище;
Любов МОЦАК, техніка ЦДС.

Почесною грамотою Ленінської ра-
йонної ради нагороджено:

Ігоря ДЗВОНИКА, заступника началь-
ника ремонтного цеху;

Володимира ШАМРАЄНКА, старшого 
механіка служби механізації та транспор-
ту;

Володимира СІДОРУКА, водія авто-
транспортних засобів служби механізації 
та транспорту;

Олександра ЛИТВИНА, столяра 5 роз-
ряду адміністративно-господарського від-
ділу;

Олега БОРОДІНА,  столяра 5 розряду 
ремонтного цеху.

За сумлінну працю, високий профе-
сіоналізм, виконання виробничих зав-
дань, вагомий внесок у діяльність ВАТ 
«Полтаваобленерго», самовіддану пра-
цю та з нагоди професійного свята, Дня 
енергетика, фотографії 42 працівників за-
несені на  Дошку Пошани підприємства з 
виплатою їм відповідної грошової премії; 
127 працівників компанії нагородили гра-
мотами ВАТ «Полтаваобленерго».
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НАГОРОДИВІТАННЯ

Шановні друзі!
День енергетика – це свято тих, хто при-

святив своє життя важкій, але дуже важли-
вій справі, – забезпеченню людей теплом 
і електроенергією. Завзятою працею, не 
звертаючи уваги на, часом, екстремальні 
погодні умови, енергетики щоденно вико-
нують свою роботу, без якої не можна уя-
вити сучасний світ.

Це свято особливе для всіх нас. По-
перше, тому що в цей день на адресу енер-
гетиків лунають теплі та щирі слова, а, по-
друге, тому що дата свята співпадає із за-
кінченням трудового року і є часом підбит-
тя підсумків роботи, визначення пріорите-
тів на майбутнє. Особливо приємно, коли 
результати праці є дійсно суттєвими.

Згадуючи минаючий 2010 рік, можна 
сказати, що в ньому були і досягнення, і 
складнощі, але разом ми знаходили шля-
хи вирішення важких завдань. Наш багато-
тисячний колектив проявив себе у роботі 
як високопрофесійна команда однодумців, 
яка виконала поставлені завдання, а також 
достойно протистояла форс-мажорним 
обставинам, що дарувала нам цьогорічна 
погода. Заслугою компанії я вважаю те, що 
виконані всі намічені на початку року пла-
ни з ремонту обладнання і електромереж. 
Інвестиційна програма компанії реалізова-
на повністю і якісно. Це позитив, оскільки 
такі капіталовкладення впливають на по-
дальший розвиток підприємства. А втрати 
електроенергії не перевищують норматив-
них показників.

У 2010-ому двічі під-
вищилася заробітна 
плата персоналу. Про-
тягом року ми вчас-
но розраховувалися 
з нашими працівника-
ми. Я переконаний, що 
зростання доходів на-
ших співробітників по-
значиться і на рівні на-
дання послуг. Люди, 
мотивовані матеріаль-
но, починають сумлін-
ніше працювати, споді-
ваючись і у майбутньо-
му отримувати винаго-
роди.

Наша компанія зав-
жди була і є соціально 
відповідальною. Як і у 
минулі роки, ми нада-
ємо матеріальну допомогу непрацюючим 
пенсіонерам, співробітникам компанії, які 
перебувають у відпустці по догляду за ди-
тиною віком до 3-х років. На підприємстві 
активно діє художня самодіяльність, ми 
підтримуємо соціальні заходи: конкурс ди-
тячого малюнка, фестиваль дитячої твор-
чості, вшанування ветеранів, відзначення 
ювілейних дат філій. Дитячий оздоровчий 
табір «Енергетик» відмінно відпрацював 
літній сезон. Цього року відбулися змаган-
ня з туризму, риболовлі, футболу. Все це 
було б неможливо без вас, шановні коле-
ги. Лише наша спільна праця може прино-

сити успіх у такій непростій і життєво важ-
ливій галузі як енергетика. 

Бажаю вам безаварійної роботи, еконо-
мічної стабільності, упевненості в своїх си-
лах, бадьорості духу і нових досягнень! Не-
хай вогник надії зігріває ваші серця, а в 
душі панують мир, взаєморозуміння і лю-
бов. Нехай сторицею повертаються усі до-
брі справи. Процвітання, устремлінь і звер-
шень, віри у власні сили! 

   Євген Засіменко,
    голова Правління 

ВАТ «Полтаваобленерго»

Шановні колеги!
Від імені профспілково-

го комітету щиро вітаю вас з 
професійним святом – Днем 
енергетика!

У складних умовах ви під-
тверджуєте високий профе-
сійний рівень і майстерність, 
успішно освоюєте нові тех-
нології. Приклади самовідан-
ної праці демонструє біль-
шість трудових колективів фі-
лій, служб та відділів.

Як і в минулі роки, багато 
зусиль було докладено, щоб 
зробити життя дітей працівни-
ків підприємства цікавим, ве-
селим і безтурботним. Яскра-
вим дійством для них стало 
театралізоване свято до Дня 
захисту дітей. А свої уміння 
продемонструвати юні обда-
рування змогли на фестива-
лі художньої самодіяльності 
«Сузір’я юних талантів». Цьо-
го року він відбувся вп’яте. 

Самі ж працівники компаніїї виявили свої 
творчі здобутки під час концертів до Дня 
Перемоги та 8-го Березня. 

Наразі триває присвячений Дню енер-
гетика конкурс дитячого малюнка. Цього 
разу тема творів малечі – «Полтаваобле-
нерго» – моя мрія». Деякі з маленьких, але 
від того не менш свідомих, авторів праг-
нуть у майбутньому теж поєднати свою 
долю з нашою компанією. 

Не залишилися поза увагою і питан-
ня розвитку спорту. Цього року визначи-
ли кращих під час змагань з  туризму, ри-
боловлі та міні-футболу. Значні кошти були 
спрямовані на літній відпочинок працівни-
ків та їхніх дітей.  

Загалом цей рік був таким, у якому пра-
ця поєднувалася з відпочинком, а пробле-
ми з великою кількістю досягнень.  

З нагоди професійного свята бажаю 
вам, дорогі колеги, творчого довголіття і 
наснаги, міцного здоров’я, добробуту, до-
статку та подальших здобутків у Вашій ді-
яльності!

Володимир Абрамов, 
       голова профкому 

Сила компанії – у 
її працівниках!
День енергетика – свято сучасних Прометеїв, які невидимими чарівниками що-
дня «несуть світло» у наші оселі. За доброю багаторічною традицією кращих 
представників енергетичної галузі в цей день відзначають високими нагорода-
ми, почесними грамотами і цінними подарунками.
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ГІМНСВЯТО ДУШІ

Минуло 45 років з першого дня роботи 
станції. За цей час змінилася країна, саме 
підприємство, та незмінним залишилося 
одне – Кременчуцька ТЕЦ, як і раніше, яв-
ляється єдиним потужним генеруючим під-
приємством, який на 20-25% забезпечує 
потреби Полтавської області в електро-
енергії. Щоправда, зараз станція працює 
не на повну силу: теплоенергії Кремен-
чук споживає значно менше, ніж за часів 
СРСР. Але, як і тоді, забезпечує теплом по-
бутових та промислових споживачів ліво-
бережної частини Кременчука. 

Від заснування у 1965 році котлоагрега-
ти і турбогенератори Кременчуцької ТЕЦ 
не зупинялися жодного разу, окрім випад-
ків ремонту обладнання. Політичні зміни і 
потрясіння, які неодноразово лихоманили 
наше суспільство, жодного разу не впли-
вали на безперервну роботу техніки та лю-
дей, що її обслуговують.

Основним паливом ТЕЦ є природний 
газ, резервним – мазут. Технічне водопос-
тачання підприємства здійснюється з ме-
реж міського водогону – з північної прорі-
зі власівського водозабору Кременчуцько-
го водосховища. Система технічного во-
допостачання – оборотна. Три генератори 

загальною потужністю 150 МВт працюють 
на головний розподільчий пристрій, через 
який електроенергія відповідно передаєть-
ся споживачам – АТ «Укртатнафта», КЗТВ, 
КП «Кременчукводоканал» і на власні по-
треби ТЕЦ, а надлишок через трансфор-
матори зв’язку поступає в мережі 150 кВ. 
Четвертий генератор потужністю 105 МВт 
– блочний, він працює через трансформа-
тор зв’язку, ВРП-150 кВ і передає елек-
троенергію у мережі ВАТ «Полтаваобле-
нерго». Керування основним обладнанням 
здійснюється з головного та трьох блочних 
щитів управління. Усі основні технологічні 
процеси оснащені системами автоматики, 
блокування, захисту й сигналізації.

Серцем теплоелектроцентралі є котло-
турбінний цех. Його головне завдання по-
лягає у виробництві електричної і подачі 
теплової енергії споживачам міста. На сто-
ронню людину цей цех справляє вражен-
ня втілення у життя здобутків технічного 

прогресу. Дивують своїми розмірами чо-
тири енергетичні котли, висота яких стано-
вить 28 метрів (висота дев’ятиповерхового  
будинку). Два водогрійні котли цеху відпо-
відають за наявність тепла у помешканнях 
лівобережної частини Кременчука.

КТЦ по праву називають кузнею ке-
рівних кадрів ТЕЦ, своєрідним трамплі-
ном для переходу на вищі посади: тут сво-
го часу працювали начальниками цеху        
В.Г. Трифонов і Н.Г. Польщиков, які пізні-
ше стали відповідно директором і голо-
вним інженером ТЕЦ. З котлотурбінно-
го цеху почав свою кар’єру на підприєм-
стві і нинішній його директор, Сергій Сте-
фанович Солдатов. Він ріс зі станцією, на-
бирався досвіду, переймаючи його у стар-
ших. Тепер сам дає вказівки молодшим ко-
легам, радить, як краще вчинити.

Першочергову увагу керівник ТЕЦ спря-
мовує на надійність роботи колективу. 
Він котрий рік керується тим, що мотива-
ція людей – найпотужніший двигун надій-
ної роботи підприємства. «Якщо вдоскона-
люється окремий працівник, – перекона-
ний Сергій Стефанович, – удосконалюєть-
ся і весь колектив. Якщо ефективно пра-
цює кожна людина, підвищується показ-
ник і всієї організації». Тому за якістю робо-
ти у ТЕЦ – особливий контроль!

З самого початку Кременчуцька ТЕЦ ро-
била ставку на команду, без якої неможли-
во досягти успіху і високих результатів. У 
компанію залучаються як професійні енер-
гетики, які мають за плечима колосальний 
досвід і визначні досягнення, так і молоді 
кадри, які прагнуть стати справжніми про-
фесіоналами своєї справи. Таке поєднан-
ня досвіду і молодості дає свої плоди. На 
відміну від деяких інших районних та навіть 
обласних центрів України, Кременчук за-
вжди з теплом і гарячою водою.

Енергетичний шлях Кременчуцької ТЕЦ
Кременчуцька ТЕЦ – справді унікальна. Уявіть котел висотою 28 метрів, 
який виробляє 420 тонн/год пару тиском у 130 атмосфер і температурою 
550 градусів і подає його на турбогенератор!

Хімводоочищення Крем-
ТЕЦ – одне з наймасштабні-
ших в Україні. 
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Хочеться, щоб годинник швидше про-
бив північ. Та часу залишилося не так ба-
гато. Зовсім скоро за Східним календарем 
12-річного тваринного циклу 2010-ий рік 
Тигра змінить 2011-ий  Білого Металічно-
го Кролика (Кота або Зайця). І навіть той, 
хто не вірить у гороскопи і передбачення, 
у ці останні дні минаючого року прагне хоч 
краєм ока заглянути в майбутнє.

Астрологи обіцяють, що Новий 2011-ий 
буде спокійним. Його не можна назвати 
роком дій, швидше це рік роздумів і мір-
кувань. Кіт з Кроликом дуже практичні та 
розумні, а також здібні у багатьох сферах 
діяльності, тому у 2011-ому кожного у ро-
боті супроводжуватиме успіх. У всіх сфе-
рах відчуватиметься стабільність. Особли-
во вдалим рік стане для захисників право-
порядку і знавців законів. У цьому році 
пощастить людям творчих профе-
сій, сприятиме удача тим, хто за-
ймається організаторською ді-
яльністю. Нові ідеї стануть 

вдалими і закладуть міцну основу для май-
бутніх справ. 

2011-ий несе у собі затишок, гостин-
ність і тепло. Успішним він буде для сі-
мейних стосунків. А люди, що народили-
ся в рік Кролика (Кота), талановиті й ам-
бітні, користуються довірою і повагою ко-
лег та друзів. 

Східний гороскоп завжди радить до-
годжати тим тваринам, які стають сим-

волами року. Наприклад, потрібно 
обов’язково на святковий стіл ста-

вити їх улюблені ласощі та уни-
кати того, що їм не до вподо-
би. Для того, щоб Кролик вам 
сприяв, побалуйте його фрук-
тами та зерновими. Усі стра-
ви прикрасьте зеленою цибу-

лею, кропом, петрушкою, лис-
тям салату. Котика ж побалуйте 

рибою. Це не лише його улюблені ласощі, 
а й дуже корисна страва для ваших гостей. 
Не слід подавати зайчатину або кроляти-
ну. Взагалі, краще віддати перевагу веге-
таріанським стравам. Загалом частування 
мусить бути багатим, щоб оселя протягом 
року була повною чашею.

У виборі ж вбрання керуйтеся виключно 
своєю фантазією і смаком. У одязі перева-
гу віддайте трьом відтінкам: помаранчево-

му (рудому), білому і сірому: трибарвний 
Кіт символізує успіх. Основні кольо-

ри цього року – 
пісочний, жов-
тий, терако-
товий, білий і, 
звичайно, не-
змінний чор-
ний. Якщо ви 
зустрінете Но-

вий 2011 рік в 
білому, він 

пройде 

під знаком задоволення і дарує вам бага-
то подорожей. Пісочний і теракотовий при-
несе можливість зростання матеріального 
благополуччя. Жовтий (золотий) колір до-
поможе досягти успіху в родинних спра-
вах. А ось чорний ідеальний для того, щоб 
рік був вдалим у кар’єрі та бізнесі. Подо-
баються Котику й Кролику тканини з ме-
талевою обробкою, оздоблені бісером або 
блискітками. Такий вибір гарантує вам рік, 
насичений позитивом і веселощами.

Як гарні господарі, символи року приго-
тували для всіх знаків Зодіаку сюрпризи, 
залежно від стихійних схильностей кожно-
го.

Для знаків вогню – Овна, Льва та Стріль-
ця – Кролик (Кіт) пророкує випробуван-
ня, долаючи які ви досягнете нових висот. 
Особливо вдало йтимуть справи на роботі.

Земним знакам – Тельцю, Діві та Козе-
рогу – символи року пропонують старан-
но попрацювати, щоб зміцнити фундамент 
власного благополуччя. Щаститиме у осо-
бистому житті.

Водним знакам – Раку, Скорпіону та Ри-
бам – рік обіцяє бути захоплюючим і ризи-
кованим.

Знакам повітря – Близнюку, Терезам і 
Водолію – Кролик (Кіт) приготував вітер 
змін. Тому просто рухаючись за течією, 
можете спіймати успіх. Романтична хви-
ля супроводжуватиме вас протягом усьо-
го року.

Кролик з Котом потурбувалися про всі 
знаки Зодіаку, а вони в свою чергу повин-
ні відплатити першим добром. Побудьте 
трішки вегетаріанцями, полюбіть зелень 
і морковку. Їжте побільше риби. І тоді за-
добрені символи року з радістю запросять 
вас до своєї гостини! 

1. ПІБ (за бажанням)_________________________________________________________________

2. Вік_________

3. Посада___________________________________________________________________________

4. Як часто Ви читаєте газету «Інформ Енерго»?
           Щомісяця                               Раз на 2-3 місяці
           Раз на півроку                        Раз на рік
           Не читаю

5. Яким чином Ви отримуєте черговий номер газети?
            
            ______________________________________________
6. Назвіть найвдаліший матеріал поточного номера. 
          
            ______________________________________________
7. Вкажіть найменш цікавий матеріал поточного номера.
          
            ______________________________________________
8. Як Ви оцінюєте інформацію, яку публікує газета «Інформ Енерго»?
           Цікава                           Нецікава
           Зрозуміла                     Незрозуміла
           Доступна                      Недоступна

9. Які рубрики для Вас є найцікавішими?
           Філія                              Свято
           Спорт                            Відпочинок
           Безпека                         Змагання
           Вітання                          Історія
           Кросворд

           Чому? _____________________

10.      У чому, на Вашу думку, полягає найбільший недолік газети «Інформ Енерго»? 
          
           ______________________________________________________________________
11.      Порадьте, як можна було б покращити видання?
           
           ______________________________________________________________________
12.      Відмітьте кілька прочитаних матеріалів газети «Інформ Енерго», які Вам сподобалися. Чому Ви виділили саме ці статті?
           
           ____________________________________________________________________________________________________________
13.      І, нарешті, нам важливо знати, про що Ви хотіли б прочитати у наступних номерах газети, які теми могли б Вас зацікавити?
         
           ____________________________________________________________________________________________________________

ПОРАДИАНКЕТА

Усі ми з нетерпінням чекаємо 31 грудня – дня, коли у кожній оселі накритий 
святковий стіл, повітря просочене ароматами мандаринів і хвої, а під розкіш-
ною ялинкою чекають свого часу подарунки і солодощі.

Любі читачі газети «Інформ Енерго»!
Ми прагнемо, щоб кожен із вас знаходив у нашій газеті потрібну, корисну і цікаву інформацію. Тому 

нам дуже важливо знати вашу думку про матеріали, які публікуються у газеті. Пропонуємо вам від-
повісти на питання анкети-відгуку і тим самим висловити своє ставлення до видання, яке ви отриму-
єте щомісяця. Ваші відповіді та побажання ми обов’язково врахуємо. Допоможіть нам зробити га-
зету цікавішою!

Заповнені анкети (вирізану або скопійовану на ксероксі сторінку) чекаємо у відділі зв’язків з гро-
мадськістю та пресою.

Дякуємо за співпрацю!

Передчуття свята

Рік Білого Металічного 
Кролика (Кота) починається 
3 лютого 2011 року.

Працюємо для вас!
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4 січня

Володимира КАРТАШОВА, заступника 
начальника ВКБ

Віктора СУСІКА, начальника СМіТ

Валентину ЗАМУЛУ, головного бухгал-
тера Центральної бухгалтерії

8 січня

Василя САВЛУКА, головного інженера 
Лубенської філії

9 січня

Олега СЛИНЬКА, начальника Оржиць-
кої філії

10 січня

Ірину СТАВИЦЬКУ, заст. директора 
юридичного департаменту з претензій-
ної роботи

Костянтина ГАРМАША, заст. начальни-
ка Лохвицької філії зі збуту е/е

Валерія СЛИНЬКА, начальника абон. 
групи Оржицької філії

11 січня

Олега РОМАНЧУКА, директора зі збуту 
електро- і теплоенергії

14 січня

Олександру МАРТИНЮК, завідувача 
складу ВОЗ

16 січня

Олега ЧУГУЯ, начальника абон. групи 
Великокохнівської філії

18 січня

Євгенія БОГОДИСТА, заст. начальника 
Кременчуцької філії з електромереж

Ольгу МИХАЙЛОВУ, начальника або-
нентської групи Карлівської філії

22 січня

Володимира МОТОРНОГО, заст. на-
чальника Карлівської філії зі збуту е/е

Олександра ПОНОМАРЬОВА,  помічни-
ка заступника директора департаменту 

безпеки та охорони з ТЗ інформації

24 січня

Сергія СЕВІДОВА, директора з інвести-
ційної діяльності

Михайла КАЛЮЖНОГО, заст. началь-
ника Красногорівської філії з переда-
чі е/е

Ольгу НІКОНОВУ, заст. начальника 
Кременчуцької філії зі збуту е/е

25 січня

Наталію ЗАЛУЖНУ, начальника 
навчально-курсового центру

30 січня

Віктора ДЕНИСЕНКА, начальника Чор-
нухинської філії

Олександра КОМПАНІЙЦЯ, заст. на-
чальника Шишацької філії з передачі 
е/е

31 січня

Івана СЛИНЬКА, начальника Лубен-
ської філії

Григорія ГЛУЩЕНКА, начальника ЦДС

1 січня

Олександру КОРОБЦІ, майстру вироб-
ничої дільниці Новосанжарської філії

3 січня

Василю ПОНОМАРЕНКУ, водію Лох-
вицької філії

4 січня

Сергію ФЕДОРЧЕНКУ, е/монтеру з екс-
плуатації р/мереж Полтавської філії

5 січня

Тамарі АХРЕМЕНКО, зав. оздоровпунк-
ту - фельдшеру КремТЕЦ

6 січня

Миколі КАШУБІ, трактористу Карлів-
ської філії

Геннадію ІВАНОВУ, е/монтеру з екс-
плуатації р/мереж Полтавської філії

7 січня

Володимиру ВАКУЛЕНКУ, диспетчеру 
району мереж Гадяцької філії

11 січня

Володимиру ЖЕМЕЛІ, е/монтеру з екс-
плуатації р/мереж Шишацької філії

13 січня

Василю КРИВЧУНУ, начальнику ре-
монтного цеху 

16 січня

Володимиру ЛИСАКУ, охороннику Ди-
канської філії

Анатолію МЕЛЬНИКУ, оператору теп-
лового пункту Кременчуцької філії

17 січня

Таїсії АЛЄКСЄЄНКО, контролеру енер-
гонагляду Кобеляцької філії

21 січня

Ірині ДЬЯЧЕНКО, начальнику служби 
балансів електроенергії

23 січня

Григорію СНІЖКУ, водію Гадяцької фі-
лії

24 січня

Анатолію ДЕЙНЕКІ, заст. директора де-
партаменту безпеки та охорони

26 січня

Василю ВИПОВСЬКОМУ, техніку Лу-
бенської філії

Віктору КІБІРЄВУ, заст. начальника 
Миргородської філії з електромереж

27 січня

Олександру ГАЛЯНУ, заст. начальника 
Гребінківської філії зі збуту е/е

28 січня

Олександру ВАРТАНЯНУ, майстру ви-
робничої дільниці

Василю МИЦКАНЮКУ, машиністу екс-
каватора Кременчуцької філії

31 січня

Василю ШЕВЧЕНКУ, начальнику абон. 
групи Котелевської філії
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