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Світ, що звучить
кольоровими барвами

Сергій
СОЛДАТОВ
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Система кадрових
цінностей
Працівники компанії – її золотий
фонд. Турботі про співробітників у підприємстві відведена першочергова
увага.
продовження на ст. 2-3 »

Річний заряд
позитивної енергії
Про такі різні і безмежно яскраві світи малечі розказують їхні малюнки, представлені на конкурсі художньої творчості серед дітей працівників компанії «Полтаваобленерго» – моя мрія». У день професійного свята

енергетиків усі роботи були виставлені у холі
«Листопаду». А нещодавно у Полтавському
музеї-садибі В.Г. Короленка нагородили переможців і лауреатів конкурсу.
продовження на ст. 8-9 »

Концерт, присвячений Дню енергетика, для учасників художньої самодіяльності – найвідповідальніший. Він
запам’ятався вдалими жартами і неперевершеним вокалом.
продовження на ст. 6-7 »

Колекціонуючи
спортивні
перемоги
Команда ВАТ «Полтаваобленерго» вп’яте стала призером
Десятого чемпіонату України з
міні-футболу серед аматорських
команд енергокомпаній.
продовження на ст. 4-5 »
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Кращі енергетики
Кременчуцької ТЕЦ
24 грудня працівники Кременчуцької ТЕЦ відзначили 45 років з дня заснування
теплоелектроцентралі. Як і у перші роки свого існування, ТЕЦ сьогодні залишається найпотужнішим генеруючим енергетичним підприємством Полтавщини,
яке на чверть забезпечує потреби жителів області у електроенергії.
Відповідальне завдання з опалення міста Кременчука і електрозабезпечення області покладене на працівників КремТЕЦ.
Відволіктися від його виконання означає поставити під загрозу комфорт тисяч
земляків. На сьогодні виробничий внесок
Кременчуцької ТЕЦ у промисловий розвиток і економічний добробут України та
Полтавського регіону складає мільярди
кВт/год електричної та мільйони Гкал теплової енергії. Залишитися працювати на
ТЕЦ після закінчення університету – мрія
багатьох випускників. І кращим з них це
вдається. Хоча основний кістяк колективу
станції складають ветерани, що прийшли
на роботу 20-25 років тому, останні роки
ознаменувалися припливом молоді.
Теплоелектроцентраль була і залишається флагманом регіональної енергосистеми. Незважаючи ні на що, енергетики
КремТЕЦ продовжують працювати і робити все, щоб тепло- і електрозабезпечення кременчужан залишалося якісним
і надійним.
Уміють тут працювати – мають право і
гідно відпочити. Тому до 45-річчя улюбленої електростанції почали готуватися задовго до знаменної дати. А ювілей вдався на славу. Відчувалися і тепло, що панує у колективі, і домашній затишок самого свята, на якому з гордістю найсумліннішим працівникам теплоелектроцентралі
вручили почесні нагороди.

З нагоди ювілею грамоти товариства та
грошові премії отримали:
Сергій СОЛДАТОВ, в.о. директора Кременчуцької ТЕЦ;
Сергій ЛУПАР, голова профкому;
Віктор ДІДОК, начальник цеху ремонту
тепломеханічного обладнання;
Віталій ЛАЗОРЕНКО, начальник 1 групи
району теплових мереж;
Павло ДАНИЛЕЙКО, начальник зміни
електростанції;
Микола БУГАЙ, інженер 1 категорії відділу з підготовки ремонтів;
Тетяна КУНДІЙ, інженер з організації
та нормування праці 1 категорії плановоекономічного відділу;
Тетяна РЕШЕТНІКОВА, секретар канцелярії;
Наталія ГОНЧАРОВА, інспектор з кадрів;
Степан СЕМЕНЧУК, слюсар з ремонту
парогазотурбінного устаткування 6 розряду цеху ремонту тепломеханічного обладнання;
Микола КОРЕЦЬКИЙ, слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 5 розряду цеху ремонту тепломеханічного обладнання;
Валентина КОВАЛЬ, токар 5 розряду
цеху спеціалізованого ремонту;
Наталія РАДЧЕНКО, апаратник ХВО
електростанції 4 групи хімічного цеху;
Тамара ДОБРИЦЬКА, лаборант хімічно-

го аналізу з розряду хімічної лабораторії;
Ольга МАЦУЛЬ, технік 1 категорії хімічної лабораторії;
Тамара АХРЕМЕНКО, завідувач оздоровпункту-фельдшер вищої категорії;
Олексій ПЕРЕРВА, водій автотранспортних засобів транспортного цеху;
Тамара ДЕНИСЕНКО, комірник електричного цеху;
Павло КОМАР, електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанції 5 групи електричного цеху;
Володимир БОГДАН, оператор котельні
5 розряду району теплових мереж;
Андрій КАЙСІН, старший машиніст турбінного відділення 7 групи котлотурбінного цеху;
Леонід КУШНІР, старший машиніст котельного устаткування 7 групи котельного відділення;
Юрій НІКОЛАЄНКО, електрослюсар з
ремонту й обслуговування автоматики та
засобів вимірювань електростанцій 5 розряду цеху теплової автоматики та вимірювань;
Олексій КУШНІРЕНКО, електрослюсар
з ремонту й обслуговування автоматики
та засобів вимірювань електростанцій 6
розряду цеху теплової автоматики та вимірювань.
Традиційно шанують у підприємстві і
тих, хто віддав електроенергетиці області десятки років свого життя, натхнення
і сили. Не забули привітати добрим словом подяки пенсіонерів ВАТ «Полтаваобленерго». Грамотами та грошовими нагородами відзначили колишніх працівників Кременчуцької ТЕЦ: Людмилу Григорівну Нехайчук, Валентину Петрівну Герегу, Тамару Олександрівну Шульженко,
Володимира Явдокимовича Кобзистого,
Олександра Ілліча Сороку, Зінаїду Михайлівну Савченко, Петра Олексійовича Мирошника, Ніну Марківну Іванову, Володимира Васильовича Митюкова, Павла Івановича Ємельянова, Катерину Андріївну
Мисик, Валентину Іллівну Сергієнко, Ми-
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хайла Григоровича Корецького, Євгенія
Семеновича Новікова, Миколу Миколайовича Гузенка, Анатолія Павловича Стрижка, Івана Павловича Виноградного, Віктора Йосиповича Проценка, Галину Аркадіївну Божинську, Бориса Яковича Боцвіна,
Григорія Степановича Лялюка, Фріду Генріхівну Мартин, Миколу Петровича Мокрого, Станіслава Сергійовича Пічугіна та
Лідію Минівну Щербак.
Минувшину творять люди. Славна історія Кременчуцької ТЕЦ писалася працьовитістю, наполегливістю та добрими вчинками її працівників. Тож передовикам виробництва, які працювали більше 20 років, директор ТЕЦ Сергій Солдатов вручив
нагрудні знаки «Ветеран праці ВАТ «Полтаваобленерго». Почесне звання присвоїли 11 співробітникам електростанції. «Дорогі колеги, – звернувся до присутніх Сергій Стефанович, – наша професія – це ризик. У вас немало труднощів і проблем,
але ваш професіоналізм дає можливість
вирішувати їх успішно. Щира вдячність
вам, сердечні вітання з 45-річним ювілеєм і найкращі побажання в ім’я перемоги
світла над темрявою».
Перегорнуто ще одну сторінку славного
літопису Кременчуцької ТЕЦ. Чергову, але
далеко не останню. Адже кожен з працівників підрозділу своїми буденними справами, виробничими здобутками та професійними перемогами продовжує власноруч писати історію рідної теплоелектроцентралі.
Шановні нагороджені та всі працівники Кременчуцької ТЕЦ, ми щиро вітаємо вас з ювілеєм підрозділу! Хай буде завжди тепло і світло у ваших душах. Бажаємо вам не втрачати інтересу до життя,
бути бадьорими та сповненими позитивною енергією творення змін до кращого.
Нехай улюблена справа завжди приносить вам радість та дає натхнення на нові
звершення! Нехай труднощі долаються з
легкістю, а усе задумане збувається! Успіхів вам і благополуччя!
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На футбольному олімпі
З 2001 року шанувальників футзалу серед працівників енергокомпаній збирає Чемпіонат, який присвячується професійному святу його учасників –
Дню енергетика.
За традицією, яка виникла в ході змагань, кожен наступний Чемпіонат на правах господаря приймає переможець минулорічного турніру. Так Десятий, ювілейний,
чемпіонат України з міні-футболу серед
аматорських команд енергетичних компаній відбувся у Івано-Франківську. Втретє за
історію змагань їх учасників приймало ВАТ
«Прикарпаттяобленерго».
Цього разу за золото турніру боролися 10 спортивних колективів – працівники українських енергетичних компаній зі
Львова, Полтави, Харкова, Києва (міста та
області), Одеси, Кіровограда та Дніпропетровська. Господарі змагань представили
дві команди – збірні офісу та філій.

Кращі енергетики України змагалися за
право бути переможцями та виборювали
головний трофей одного з наймасштабніших турнірів – перехідний кубок. Стати володарем нагороди було доволі складно,
адже кожна команда ретельно готувалася
до змагань та сходити з дистанції на півдороги не збиралася.
До складу команди нашого підприємства увійшли найсильніші футболісти компанії – працівники головного офісу, Гребінківської, Гадяцької, Великокохнівської,
Полтавської районної філій та Кременчуцької ТЕЦ. На вдалу гру наших спортсменів
надихав тренер команди Володимир Супрун, заступник директора з капітального

Результати турніру:
І місце – ВАТ ЕК «Одесаобленерго»
ІІ місце – ВАТ «Полтаваобленерго»
ІІІ місце – АК «Київенерго»
будівництва, транспорту, загальних питань
з матеріально-технічного забезпечення та
маркетинга. Він не тільки навально вів у
атаку своїх колег на футбольному полі, а
й поза ним продовжував керувати розстановкою сил у команді.
Жереб розділив учасників на дві групи.
Суперниками нашої команди у групі «А»
стали футболісти з «Прикарпаттяобленерго» (філії), «Харківобленерго», «Київенерго»
та «А.Е.С. Київобленерго».
Перші ігрові дні виявили розстановку
сил команд у групах. Разом зі спортсменами з «Київенерго» футболісти нашого підприємства виявилися першими у групі «А».
Обидві команди отримали однакову кількість очок – по 10. Здобувши по 7 очок,
переможцями групи «В» стали «Дніпрообленерго» та «Одесаобленерго». Саме ці чотири команди взяли участь у фінальному
марафоні.
За місце у трійці лідерів відбулася надзвичайно цікава гра киян та дніпропетровців. Можливо, тому, що ставки були надто
високі, гравці не на жарт змусили хвилюватися вболівальників. З розривом у один
м’яч бронзову нагороду виборола команда
«Київенерго» (6:5).
У фіналі зійшлися футболісти ВАТ «Полтаваобленерго», які уже звикли до смаку
перемоги, та амбіційні спортсмени з Одеси. Переможець чемпіонату визначився
буквально на останніх секундах до фінальної сирени. Вирішальним голом у наші ворота одесити зафіксували свою перемогу
з рахунком 2:1. Полтавські ж футболісти
отримали трофеї срібних переможців.
Чемпіонат закінчився церемонією нагородження призерів і кращих гравців турніру. Серед останніх виявився і футболіст
нашої команди. Олег Прокопенко був визнаний кращим воротарем чемпіонату. Нагороди переможцям в номінаціях вручали
легендарні гравці НФК «Ураган», а саме:
кращий бомбардир Росії (2006), бронзовий
призер Кубка УЄФА та Півфіналіст Чемпіонату Європи 2010 року Сержао, бронзовий призер Кубка УЄФА, володар «Золотої бутси» Євро-2010 Біро Жаде та тричі
кращий бомбардир Чемпіонатів України з
міні-футболу Валентин Цвєлих. Цікавим є
те, що останнього свого часу запросили до
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«Урагану», відмітивши його спортивні вміння на турнірі енергетиків, де він грав за команду «Полтаваобленерго».
Не зважаючи на визначення лідерів, усі
футболісти чемпіонату стали переможцями, адже кожен отримав безцінний подарунок – річний заряд бадьорості та спортивного азарту. А організатори змагань потурбувалися про те, щоб кожному гравцю
нагадували про ці три дні тріумфу футболу шарфи та значки із логотипом турніру.
«Я переконаний, що подібні змагання,
– говорить голова профкому Володимир
Абрамов, – сприяють консолідації співробітників компанії. Адже у нас, крім професійної діяльності, є ще один спільний життєвий аспект – заняття улюблений видом
спорту. А це позитивно відображається і
на виробництві. Адже головне для команди – здатність об’єднатися навколо вирішення якогось завдання – не важливо,
спортивне воно чи виробниче, – розробити стратегію вирішення і вдало втілити її у
життя. На цьому турнірі наша команда довела, що і зі згуртованістю, і зі стратегією, і
з тактикою у неї все на вищому рівні!»
Довідка: ВАТ «Полтаваобленерго» бере
участь у Чемпіонаті з міні-футболу серед
енергетичних підприємств з 2002 року. У
2003-ому наша команда виявилась найсильнішою, виборовши головний кубок
змагань. За правом переможця приймати
наступний турнір, Четвертий чемпіонат відбувся у Полтаві. Цього разу команда «Полтаваобленерго» стала срібним призером.
А у 2006 році наші футболісти отримали
бронзу. З Дев’ятого турніру, який відбувся
у 2009 році, полтавці теж повернулися не з
пустими руками – привезли кубок срібного призера.
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На службі у енергетики!
Енергетика – це відблиски затишного світла, які залишають у засніжених дворах вікна навколишніх будинків, це іскорки, що злітають з трамвайних дуг, це
передноворічне місто, виблискуюче мільйонами різнокольорових вогників…
Огляніться – і переконаєтесь, що разом
з енергетикою в кожну оселю входить тепло, затишок, турбота, добро.
Високе призначення галузі було сплановане ще задовго до її виникнення. Адже, за
біблейським повір’ям, все живе на Землі
почалося зі слів: «Хай буде світло!». Енергетики ж покликані щодня виконувати Господній заклик, наповнюючи життя навколишніх цим світлом.
Та у ВАТ «Полтаваобленерго» уміють не
лише самовіданно працювати, а й грандіозно відпочивати. А найвеличнішим святом, яке об’єднує весь колектив компанії, є День енергетика. Недарма його на-

Нині в енергетиці України
працюють більше півмільйона осіб. На Полтавщині ж –
понад 5 тисяч.
зивають професійним для всіх працівників
«Полтаваобленерго», адже для кожного з
нас стало звичним мати справу з енергією,
що живить наше життя.
Традиційно у цей день енергетики області зібралися у затишній залі Палацу дозвілля «Листопад», запросили багато гостей –
керівників підприємств, установ і організацій міста й області, представників обласної
та міської влади.
Ще до початку концерту серед присутніх
витав настрій легкої ейфорії. Його дарува-

ли нестримне очікування початку свята поєднане з натхненною музикою скрипалів,
які зустрічали запрошених у холі Палацу.
Першими зі сцени «Листопада» привітали
енергетиків артисти Симфонічного оркестру Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя під керівництвом
диригента, Народного артиста України, Віталія Скакуна. Переливи мелодій наповнювали залу хвилеподібно, відбивалися від
стін. Музика густішала, і, здавалося, її можна було відчути на дотик.
Відчуття душевного підйому не зникло і
тоді, коли на сцену вийшли ведучі. Достойну пару уже визнаному у місті актору Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Миколи Гологя Богдану Чернявському
склала бухгалтер ВАТ «Полтаваобленерго», красуня Інна Петренко.
Особливу урочистість святу надав традиційний виступ голови Правління компанії Євгена Засіменка. З теплими словами вітання і заслуженою подякою за роботу звернувся він до працівників підприємства і його пенсіонерів. Євген Юрійович стисло підбив підсумки року і поставив
серйозні завдання, які енергетикам доведеться вирішувати найближчим часом. «За
11 місяців 2010 року, – зазначив він, – споживачам відпущено 4 мільярди 780 мільйонів кВт/год електричної і 1 мільйон 380
тисяч теплової енергії, яка оплачена май-

же повністю. А за закуплену в «Енергоринку» енергію ми розрахувалися на 108%. Та
головна цінність компанії – це наші люди.
Спеціалісти – на вагу золота! Зараз на підприємстві працює 5,5 тисяч осіб. Нинішнє покоління енергетиків достойно продовжує справу батьків».
На заслуги енергетиків звернули увагу в
своїх виступах і почесні гості – представники обласної та міської влади. «Ваша робота, – наголосив голова Полтавської обласної ради Іван Момот, – несе у наше життя не лише затишок, а й свято. Скоро Новий рік. Уявіть його без звичних вогників
на ялинці чи електричних ілюмінацій, якими прикрашають вулиці міста. А саме вони
і змушують зупинитися від буденної метушні. Мільйони різнокольорових вогників – і
міста не впізнати. Майже магічну силу має
електрика». Запрошені привітали енергетиків зі святом і вручили грамоти тим, хто
відзначився у роботі.
Від імені компанії передовиків виробництва вітав голова Правління Євген Засіменко. 23 кращих працівники отримали
грамоти та нагороди різних рівнів. За внесок у розвиток галузі та високі показники у
професійній діяльності за підсумками 2010
року нагрудного знаку «Почесний енергетик України» удостоєний Григорій Ягідка,
електромонтер з ремонту ПЛ служби ЛЕП.
Урочиста частина свята змінилася розважальною. Нікого не залишив байдужим
зворушливий голос техніка служби підстанцій Оксани Кіяшко. Електромонтер
СРЗА Валентин Палішко неперевершено виконав пісню «Очі волошкові» під суп-

СВЯТО

ровід симфонічного оркестру. Глядачі не
хотіли відпускати колегу зі сцени бурхливими оплесками. Сміятися змусила сценка за мотивами повісті Миколи Гоголя «Ніч
перед Різдвом». Якщо вірити твердженню,
що сміх продовжує життя, то влучні жарти
та вдала гра подарували глядачам щонайменше років з 10.
Тепло прийняла аудиторія і виступи інших своїх колег. Щоб перерахувати творчі номери, підготовлені працівниками підприємства, не вистачить газетної сторінки.
Справжньою перлиною святкового концерту став сольний виступ переможниці
другого сезону шоу «Україна має талант!»,
полтавки Олени Ковтун. Вона подарувала
глядачам пісню, яка принесла їй визнання
на шоу. Розлився проникливий голос – і
зал притих. Та не лише Олена, кожен залишав на сцені душу. Із задуми, викликаної
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шевного тепла, заряду якої вистачило б на
цілий рік наперед. Електроенергію не даремно порівнюють з повітрям: коли вона
є, її не помічають. Але варто лише злегка
зменшитися її потоку, як усі раптом розуміють, наскільки вона життєво необхідна.
Та боятися нічого: в енергетиків завжди
під контролем комфорт і затишок жителів
Полтавщини. Навіть у день професійного
свята сама природа ніби одобрює відпочинок сучасних Прометеїв. Поки енергетики святкували, до дня додалася хвилина.

До речі:
22 грудня – найкоротший день та
найдовша ніч у році. Вважають, що
цього дня починається астрономічна зима. А у 2010-ому 22 грудня було
взагалі унікальним, тому що вперше
за 400 років зимове сонцестояння
співпало з місячним затемненням.
сентиментальним співом солістки, глядачів моментально вивели артисти завзятого зразкового циркового колективу «Мрія»
Центру культури, спорту та дозвілля «Нафтохімік» (м. Кременчук).
Добрі посмішки не сходили з облич глядачів під час номерів, підготовлених дітьми
працівників компанії. Їхні виступи щорічно
стають справжньою «родзинкою» програми. Для деяких з маленьких «зірочок» сцена «Листопада» – вже давно звичний майданчик для демонстрації своїх талантів. А
дехто з малечі вийшов на неї вперше. Але
і ті, й інші приковували погляди глядачів до
сцени і зривали заслужені шквали аплодисментів.
Відомо, що День енергетика припадає
на день зимового сонцестояння, коли брак
тепла відчувається з особливою гостротою. Та у залі панувала така атмосфера ду-
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Результати конкурсу

ІІ місце – Альона Маркіна (7 років);

До 5 років
І місце – Женя Фролов (5 років);
ІІ місце – Віта Олексієнко (5 ро-

ІІІ місце – Маша Івкіна (6 років);
Лауреат – Саша Ворона (7 років).

ків);
ІІІ місце – Артем Балацький (4
роки);
Лауреат – Саша Ситник (5 років).
6 – 8 років
І місце – Саша Назимко (8 років);

Мовою
дитячих
мрій
Невпевнена, ще невміла творчість дітей захоплива і цікава не менше, ніж визнаний, професійно підкріплений талант дорослих, а фантазія малечі перевершує
всі очікування! До того ж, діти дуже люблять малювати. Вони переносять на папір усе, що відчувають і помічають навкруги.

Вдивившись уважніше в, на перший погляд, звичайний малюнок, можна побачити все, що коїться в душі у малюка і що він
не зуміє розповісти дорослим навіть у найбільш довірливій розмові.
Зрозуміти дитячий світ легкої безтурботності, пов’язаної з гіпервідчуттями, дорослому дуже складно. Деякі психологи стверджують, що це навіть неможливо.
А у ВАТ «Полтаваобленерго» переконані
у протилежному. У компанії розкриття талантів дітей працівників – один з пріоритетних напрямків соціальної політики.
Протягом грудня у «Полтаваобленерго» тривав конкурс малюнка серед дітей
працівників компанії. Цього разу організатори – профспілковий комітет і керівництво підприємства – вирішили подивитися
на роботу компанії очима дітей. Їм запропонували намалювати своє бачення фрази «Полтаваобленерго» – моя мрія». І результати виявилися вражаючими. На кон-

курсі було представлено 89 робіт маленьких художників. Одного погляду на малюнки досить, щоб зрозуміти, які ж різні мрії
наших дітей! Та приємно те, що всі вони
пов’язані з «Полтаваобленерго». Малюнки
доводять, що наші діти розуміють ту небезпеку, яку несе в собі електроенергія, і важливість та необхідність струму в житті сучасної людини.
Оцінку малюнків довірили компетентному журі. Переможців і лауреатів конкурсу
визначали як представники компанії – директор з кадрової політики, оплати праці
та соціальних питань Борис Анатолійович
Попов і голова профкому Володимир Ілліч
Абрамов, так і керівництво Полтавської дитячої художньої школи мистецтв – директор Оксана Юріївна Семер’янова та завуч
Валентина Андріївна Тарасенко. За умовами конкурсу, переможців визначали у чотирьох вікових категоріях. Журі враховували розкриття теми і якість виконання малюнка. Приємною виявилася активність
дітей. Багато хто представив на конкурс
по 2-3 роботи. А наймолодшому художни-

ІІІ місце – Таня Скрильник (10
років);
ІІІ місце – Діана Михайлик (9 років);
Лауреат – Яна Бриленко (11 років).

9-11 років
І місце – Ліза Даценко (9 років);
І місце – Антон Даценко (9 ро-

12 – 14 років
І місце – Юля Заїка (14 років);
ІІ місце – Альона Будко (12 ро-

ків);
ІІ місце – Софія Бобир (10 ро-

ків);

ІІ місце – Настя Бобир (10 ро-

ІІІ місце – Жанна Шепель (12
років).

ків);
ків);
ку, який намалював своє бачення роботи
батьків, всього 3 роки. Саме через різноманіття і багатоплановість малюнків, одноголосно визначити переможця було вкрай
складно. Тому в деяких групах призові місця розділили між двома учасниками.
Знаково, що днем нагородження переможців і лауреатів конкурсу обрали свято
Хрещення Господнього. Цього дня у Полтавському музеї-садибі В.Г. Короленка, де
і відбулося вручення призів, приготували
для маленьких художників «Полтаваобленерго» цікаву програму. У атмосферу
різдвяних свят початку минулого століття переніс присутніх виступ театрального колективу Малої академії мистецтв імені
Раїси Кириченко під керівництвом Олександра Кузьменка.
Щирі оплески та дитячий сміх наповнювали стіни музею. Здавалося, нічого не видавало напруження. Та все ж діти з дорослою серйозністю чекали оголошення результатів конкурсу. Найкращим художникам вручили грамоти та призи. А усі учасники отримали заохочувальні подарунки.

«Подібні конкурси щоразу доводять,
– зазначив директор з кадрової політики, оплати праці та соціальних питань Борис Анатолійович Попов, – що сучасні діти
(звичайно, не без допомоги дорослих) цікавляться роботою своїх батьків, намагаються зрозуміти її особливості. Малюнки
грамотні, технічно точні. Ось що означає
– діти енергетиків!»
Сюрпризом для маленьких художників
став майстер-клас з виготовлення ялинко-

Наймолодшому учаснику конкурсу – всього 3
роки.
вих прикрас, який провели для дітей студенти психолого-педагогічного факультету Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (керівник – Ірина Мужнікова). Дітям розповіли,
що у сім’ї письменника існувала традиція
перед Новим роком власноруч виготовляти іграшки: уся родина збиралася за столом і довгими вечорами майструвала прикраси. До сих пір у музеї збереглися оздоби, зроблені Володимиром Короленком.
Тож, озброївшись клеєм і вирізками з паперу, діти майстрували Діда Мороза. «Слід
відмітити, що це заняття, – наголосив голова профкому Володимир Абрамов, – захопило як наймолодших, так і найстарших
«художників». А виріб кожного заслуговував щонайменше ще однієї нагороди».
Завершальним і надзвичайно цікавим
етапом зустрічі стала екскурсія залами, у
яких жив і творив Володимир Короленко
(до речі, письменник мав документ на необмежене користування електроенергією).
А після закінчення екскурсії діти ще довго
не хотіли покидати територію музею, роздивляючись експонати та фотографуючись у садибі.

ВІТАННЯ

10
вітаЄМО Народжених у ЛЮТОМУ
1 лютого

ни Кременчуцької філії

Сергія ВОРОНКОВА, заступника начальника ВТВ КремТЕЦ

Сергія КОШОВОГО, головного інженера Полтавської філії

Сергія ШВАЙКУ, заступника начальника Миргородської філії зі збуту е/е

10 лютого

2 лютого

Володимира ОТРИШКА, заст.
Оржицької філії зі збуту е/е

Володимира АБРАМОВА, голову профкому

19 лютого

Віталія ЧУБАТОГО, начальника Гребінківської філії

21 лютого
Тамару ДЕМАШ, заступника начальника служби приладів обліку

7 лютого

9 лютого

24 лютого
Дмитра ВЕДМЕДЯ, начальника Глобинської філії

нач.

Євгена ЗАСІМЕНКА, голову Правління

Дмитра ОЛІЙНИКА, начальника ВТВ

Григорія ЛИТВИНЕНКА, заст. начальника Оржицької філії з передачі е/е

Володимира КАРПУКА, начальника відділу з питань ЦО та НСО

Григорія ЗАХАРОВА, заступника начальника служби підстанцій 35 кВ і
вище

25 лютого
Олександра ДОБРОВА, заст. дир. ДІТ з
корпоративних систем
Миколу ПЕТРЕНКА, заст. нач. Новосанжарської філії з передачі е/е
26 лютого
Григорія СУЛИМУ, начальника транспортного цеху Кременчуцької філії

23 лютого
Володимира ЯРЦЕВА, технічного директора

28 лютого
Ігоря ДОНЦЯ, начальника виробничої
лабораторії цифрових систем передачі

Сергія ЧЕРНІЄНКА, начальника охоро-

Олексія КІСІЛЯ, начальника юридичного відділу КремТЕЦ

2 лютого

ЩИРІ ВІТАННЯ НАШИМ ЮВІЛЯРАМ

Олексію ШЕВЧЕНКУ, е/монтеру диспетчерського устаткування 6 розряду
Миргородської філії
Володимиру ЖДАНОВУ, е/монтеру з
обслуговування ПС 4 групи Шишацької філії
4 лютого
Станіславу ЛЕБЕДЮ, начальнику енергоінспекції
5 лютого
Тамарі ПОЛЯКОВІЙ, прибиральнику
службових приміщень Великокохнівської філії
Лесі ДРІБНІЙ, прибиральнику службових приміщень головного офісу
Ніні КОЛІНЬКО, е/монтеру з обслуговування ПС 4 групи Кобеляцької філії
7 лютого
Надії ПШИНИЧНІЙ, е/монтеру з обслуговування ПС 5 групи Карлівської
філії

10 лютого
Григорію РЕВІ, начальнику Полтавської Східної групи підстанцій

Ларисі ІЄВЛЄВІЙ, контролеру енергонагляду 3 групи Полтавської філії
20 лютого

12 лютого
Миколі ВАРАВСЬКОМУ, начальнику
абон. групи Гадяцької філії

Тимофію СРІБНОМУ, тесляру 5 розряду
Кременчуцької філії
21 лютого

15 лютого
Наталії ПОНОМАРЕНКО, різальнику
паперу, карт. та целюлози 3 р. друкарні
Інні ЛИСЕНКО, начальнику абон. групи
Лохвицької філії
16 лютого
Катерині ШОСТАК, заступнику начальника служби РЕМ
Наталії КИШКО, оператору теплового
пункту 2 розряду Кременчуцької філії
17 лютого

Володимиру ЖДАНОВУ, е/монтеру
ОВБ 3 групи Диканської філії

Миколі ЄНДОРЕНКУ, інспектору інспекції енергонагляду Лубенської філії

9 лютого

18 лютого

Андрію ГВОЗДІКУ, е/монтеру з експлуатації р/м 5 групи Кобеляцької філії

Раїсі ЧЕПЕЛЬ, старшому інспектору з
кадрів Кременчуцької філії

ВІДПОЧИНОК

Галині ПЛЮЙКО, прибиральнику
службових приміщень головного офісу

КРОСС
ВОРД
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